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ÖNSÖZ 

 Tarihten önce tarihçiyi inceleyiniz…. 

Tarihçiyi incelemeden önce de, onun 

 Tarihi ve toplumsal çevresini inceleyiniz. 

Tarihçi bir birey olarak aynı zamanda hem tarihin hem de toplumun 

bir ürünüdür. 

E.Carr, Tarih Nedir, s.60  

Herodot tarih nedir sorusuna, olduğu gibi aktarma olarak belirtmiş, 

Thukydides ise olduğu gibi aktarmanın yanında yorumun eklenmesi 

gerektiğini işaret etmişti. Tarih, geçmişe yapılan bir yolculuk geleceğe 

ise süzülen bir ışıktır. Doğrulanmış olgular kümesi olmasına rağmen bu 

küme birbirine geçmiş karmaşıklar ile kaplıdır. Bu karmaşıklıkları 

çözebilecek kişi ise tarihçidir. Tarih, yorum demektir. Tarihte mutlak 

doğruyu bulmak mümkün değildir. Çünkü kişiler inandığı değerlere 

göre tarihi olguları yorumlayacaktır. Robin George Colling wood 

konuyla ilgili şunu demiştir; “ Hangisinin görüşünün doğru olduğunun 

sormanın bir anlamı yoktur. Bunların her biri, onu benimseyen kişi için 

ola bilecek tek şeydi” 

En basit anlamıyla geçmişin bilgisi olarak tanımlanan tarih bilimi, çok 

çeşitli işlevlere sahip olmasının yanında, farklı konumlarda bulunan 

grupların kendilerini ifade etme yolu olarak görülebilir. Bu açıdan 

bakıldığında, günümüzde popülerleşen tarih bilimi ve doğrusal olarak 

tarih yazımında görülen yaygınlık, sadece sosyal bilimlerin kat ettiği 
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olumlu mesafeyle açıklamak mümkün değildir. Aksine, siyaset ve tarih 

arasındaki etkileşimin doğal bir sonucu olan tarihin popülerleşmesi, 

kaçınılmaz olarak tarih yazıcılığında nesnellik sorununu ortaya 

koymaktadır. Tarihi olgular ise, tarihçinin bu olguları yorumlaması ve 

olgulara bir anlamda yeniden hayat vermesiyle bu olgular önemli hale 

gelebilir. Tarihi olguların incelenmesi, yorumlanması, belgeler yoluyla 

aralarındaki mantıksal ilişki ağının ortaya çıkarılması sonucunda 

yaratılan metin bilimsel bir ürün olarak kabul edilmelidir. Tarihi olgu 

ya da olayların belgelere veya ikinci el kaynaklara dayanarak tarihçi 

tarafından yorumlanması süreci olarak ifade edilebilecek tarih 

yazıcılığı, somut veya nesnel ölçütlere uyulması koşulu ile kabul 

edilebilir bir alan haline gelebilir. Bu anlamda tarihçi, mümkün 

olduğunca taşıdığı aidiyetlerin etkisinden sıyrılmalı, ortaya koyacağı 

ürünleri, birilerini mutlu etme ya da kendi ön kabullerini temellendirme 

amacını taşımamalıdır. Ele alınan bu çalışma birinci elden kaynaklar 

temel alınarak tamamen nesnel ve somut veriler üzerinden bir 

biyografik çalışma eseri olmuştur. Bu yapıtı okuyan her tarihçi titiz bir 

şekilde çalışmayı incelediğinde Mehmed Celal Bey biyografisi, 

Almanya’nın, İngiltere’nin ve Fransa olmak üzere birçok batı ülkesi 

hakkında önemli bilgiler elde edebilir.                                                                                    

                                                                               Dr. Kazım KARTAL 

                                                                                    BURDUR-2019  
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GİRİŞ 

II. Meşrutiyet döneminde Erzurum ile alakalı yaptığım çalışmalar 

esnasında Erzurum Valisi sıfatıyla tanıdığım Mehmed Celal Bey 

hakkında yaptığım araştırma sonucu kendisinin biyografisi ile ilgili bir 

çalışma yapılmadığını gördüm. Osmanlı Arşiv belgeleri arasında 

yaptığım araştırma ile sicil kaydına ulaştığım Mehmed Celal Bey’in 

memuriyet hayatının genel çizgilerini ortaya çıkarabilmiştim. Fakat 

Mehmed Celal Bey’in sicil kaydına düşülen bir ibare o zaman dikkatimi 

çekmişti.” Tevcihatnamesinde fenni ve edebi bir risale telif ve 

neşreylediği tercüme-i hal varakasında muharrer ise de intişarına dair 

ruhsatnamesinin zayi olduğu ve mevcud nüshası bulunmadığı dermiyan 

eylemiştir.”  Söz konusu notta ifade edilen risalenin ne olduğu hakkında 

yaptığım araştırma sonucu, kütüphanelerde böyle bir esere 

rastlayamadım. İlerleyen günlerde devam eden araştırmalarım 

sonucunda Mehmed Celal Bey’in torunu olan Kemal Ceyhan Bey’e 

ulaşarak elinde böyle bir eser olup olmadığını sordum.  Kemal Ceyhan 

Bey, ellerinde bir risalenin var olduğunu, bir kopyasını da bana 

verebileceklerini söylediler. Kemal Ceyhan Bey’in bana gönderdiği 

eser Mehmed Celal Bey tarafından kaleme alınmış, 1917 yılında 

İstanbul’da Matbaa-i Amire’de basılmış Osmanlıca ve Almanca 

nüshaları olan “Almanya’daki İhtisasatım” isimli  36 sayfalık küçük bir 

risale idi. Eser, Mehmed Celal Bey’in sicil kaydında ifade edilen fenni 

ve edebi eser mi, yoksa söz konusu eserin dışında yazılmış farklı bir 

eser mi, bilmiyorum. Fakat elime ulaşan eseri okuduğum zaman bu 

eserin günümüz Türkçesine çevrilerek okuyucunun istifadesine 
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sunulması gerektiğine kanaat ettim. Eserin kısa olmasının yanı sıra 

Mehmed Celal Bey’in Almanya hakkındaki ifadeleri, 1. Dünya Savaşı 

siyasi iklimi hakkında ciddi ipuçları veriyordu. 1915 yılında gittiği 

Almanya’da elimizdeki eseri yazan Mehmed Celal Bey’in bu seyahati, 

ilk Almanya seyahati değildir. Kitabın birinci bölümünde de görüleceği 

üzere ilk olarak 1883 yılında Sultan II. Abdülhamid zamanında 

Almanya’ya olan yakınlaşmanın bir eseri olarak öğrenci sıfatıyla tarım 

tahsili yapmak için Almanya’ya giden Mehmed Celal Bey, ilk Almanya 

gözlemlerini o zaman yapmıştır. 1883 tarihli ziyaretinin ardından yurda 

dönen ve maarif nezaretinde memuriyet hayatına başlayan Mehmed 

Celal Bey, İkinci meşrutiyetin ilanıyla beraber 1908 yılında Mekteb-i 

Mülkiye Müdürlüğüne kadar yükselmiştir. Bir sonraki görevi valilik 

olan Mehmed Celal Bey Erzurum, Edirne, Konya, Ankara, Aydın, 

Halep gibi vilayetlerin valiliğinin yanı sıra Dahiliye ve Ticaret ve Ziraat 

nazırlıkları görevlerini de üstlenmiştir. 1915 yılındaki Konya valiliğinin 

ardından 1919 yılına kadar herhangi bir görev almayan Mehmed Celal 

Bey, bu ara dönemde bir müddet Almanya seyahatine çıkmış ve 

gözlemlerini kaleme almıştır. Mehmed Celal Bey, eserinde 

Almanya’ya niçin gittiği hakkında bir malumat vermezken kitabın 

başından sonuna kadar Almanya’yı tasvir etmiş ve Osmanlı Devleti için 

iyi bir örnek olarak göstermiştir. Almanlardan “Büyük millet” olarak 

bahseden Mehmed Celal Bey, onların günlük yaşamdaki disiplinlerini 

ve birbirlerinin hukuklarına olan riayetlerini büyük bir hayranlık ile 

ifade etmiştir. Dünya siyasetinde İngiltere ile mukayese ettiği 

Almanları daha güvenilir bulan Mehmed Celal Bey’in 1. Dünya 

Savaşını Almanların kazanacağına dair inancı ise tamdır. Öyle ki 
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Mehmed Celal Bey’e göre bu savaşı Almanlar kazanacak ve savaş 

sonunda Almanya, Osmanlı Devletine teknik destek vererek Osmanlı 

Devleti sınırlarında tarımın ve sanayinin gelişmesine de yardımcı 

olacaktır. Osmanlı Devleti’nin 1.Dünya Savaşı’na girişine ya da savaş 

esnasında gelişen koşullara herhangi bir eleştiri getirmeyen Mehmed 

Celal Bey, bu savaşı dünya siyasetinin yeniden dizaynı için bir vesile 

olarak görmektedir.  Mehmed Celal Bey’in temennileriyle 1.Dünya 

Savaşının sonucu pek örtüşmemiş olsa da Mehmed Celal Bey’in 1. 

Dünya Savaşı esnasındaki Almanya izlenimleri günümüz 

Almanya’sının temellerini anlamamız açısından önem arz etmektedir. 

Mehmed Celal Bey tarafından Osmanlı Türkçesiyle ve Almanca olarak 

iki ayrı dilde yazılan  eser, anlattıkları ve işaret ettikleriyle önemlidir. 

Bir dönemin Dünya siyaseti hakkında önemli ipuçları veren kitabımızı 

okuyucularımızın beğenisine sunuyoruz.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

Mehmed Celal Bey (1863-1926) 

I. Mehmed Celal Bey’in Doğumu ve Tahsil Hayatı 

1863 yılında İstanbul’da doğan Mehmed Celal Bey, Maliye Memuru 

Atıf Bey’in oğludur. Eğitim hayatına Sıbyan mektebi ile başlayan 

Mehmed Celal Bey, 1883 yılının Ağustos ayında Mekteb-i Mülkiye-i 

Şahane’den mezun olmuş, aynı yılın Ekim ayında Ticaret ve Ziraat 

Nezareti tarafından modern ziraat usüllerini tahsil etmek üzere burslu 

olarak Almanya’ya gönderilmiştir. Mehmed Celal Bey Almanya’da ilk 

olarak 8 ay süreyle Almanca dil eğitimi almıştır. Almanca dil eğitimini 

tamamladıktan sonra Saksonya’da Bardersliş Ziraat Mektebinde 1 yıl 

uygulamalı ziraat eğitimi alan Mehmed Celal Bey, daha sonrasında ise 

Bonn Üniversitesine bağlı Ziraat Mektebinde 8 aylık bir eğitim görmüş 

ve yurtdışı eğitimini tamamlayarak İstanbul’a geri dönmüştür. Doğu 

dillerinden Arapça ve Farsça bilen Mehmed Celal Bey, Batı dillerinden 

Almanca ve Fransızcayı konuşup yazabilmekteydi.1   

II. Mehmed Celal Bey’in Maarif Nezareti bünyesindeki görevleri 

Almanya’dan döndükten sonra Maarif Nezareti bünyesinde memuriyet 

hayatına başlayan Mehmed Celal Bey, 13 Ocak 1886 tarihinde Dar’ül-

Muallimin Rüşdiye Mektebi Coğrafya Öğretmenliği görevine 

atanmıştır. Bu görevde yaklaşık 11 ay kalan Mehmed Celal Bey, 23 

Aralık 1886 tarihinde Kastamonu Mekteb-i İdadisi Müdürü olarak 

görevlendirilmiştir. 24 Ekim 1887 tarihinde Maarif  Nezareti dışında 

                                                            
1 BOA. DH.SAİD.d 66/40 
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farklı bir alanda istihdam edilen Mehmed Celal Bey, Beyoğlu Posta ve 

Telgraf Merkezine memur olarak atanmıştır. Bu görevi yaklaşık bir yıl 

sürdüren Mehmed Celal Bey, 20 Ekim 1888 tarihinde söz konusu 

memuriyet görevinden istifa ederek ayrılmıştır. Bir müddet 

memuriyetten ayrı kalan Mehmed Celal Bey, 2 Temmuz 1889 tarihinde 

Trabzon Maarif Müdürü olarak memuriyet hayatına geri dönmüştür. 

Trabzon Maarif Müdürlüğü görevini yürüttüğü esnada Temmuz 1891 

tarihinde kendisine ek görev olarak Tirebolu Kazası’nın aşarının ihalesi 

görevi verilmiştir. Trabzon Maarif Müdürlüğü görevi esnasında 

vilayetin okul ihtiyacının giderilmesi noktasında büyük çabalar 

gösteren Mehmed Celal Bey, Trabzon merkezde bir Darü’l-muallimin 

ibtidai şubesi ile inas şubesi açmıştır. Trabzon vilayeti mülhakatı olan 

Akçaabad ve Görele kazalarıyla Samsun kasabasında da hazineden 

herhangi bir destek almadan yaklaşık 200 civarı ibtidai mektebin 

inşasını da başarıyla yürüten Mehmed Celal Bey, Trabzon maarif 

tarihine önemli sayılacak hizmetlerde bulunmuştur.2  O günlerde 

Selanik Maarif Müdürü Tahir Bey’in Maarif Nezareti Mektubi Kalemi 

Müdürlüğü görevine atanması üzerine, bu göreve Trabzon Maarif 

Müdürü Mehmed Celal Bey uygun görülmüş ve Mehmed Celal Bey,15 

Nisan 1893 tarihinde Selanik Maarif Müdürlüğü görevine atanmıştır.3  

Selanik Maarif Müdürlüğü görevini yürüten Mehmed Celal Bey’e, ek 

görev olarak ayrıca Maarif Nezaretine bağlı okullarda okutulan ders 

kitaplarını inceleyen Tedkikat-ı Müellife Komisyonu azalığı görevi de 

                                                            
2 BOA.DH.SAİD.d66/40; BOA.MF.MKT.110/32 (13.07.1889);   
BOA.MFMKT.131/56 (27.09.1891) 
3 BOA. MF.MKT.165/123(15.05.1893) 
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verilmiştir. Mehmed Celal Bey’in bu göreve atanmasında Almanca ve 

Fransızca dillerini bilmesi etkili olmuştur.4  Trabzon’da olduğu gibi 

Selanik’te de önemli hizmetlerde bulunan Mehmed Celal Bey, Selanik 

Maarif Müdürlüğü görevini yaklaşık 3 yıl sürdürmüş ve 9 Nisan 1896 

tarihinde Mekatib-i Rüşdiye Müdürlüğü görevine getirilmiştir.5  

Mekatib-i Rüşdiye Müdürlüğü görevini önceki görevlerine göre daha 

uzun süre yürüten Mehmed Celal Bey’e, Maarif Nezareti tarafından 

Ankara Maarif Müdürlüğü görevi teklif edilmişse de Mehmed Celal 

Bey, bu görevi kişisel gerekçelerle kabul etmemiş ve İstanbul’da bir 

görev talebinde bulunmuştur. Bu talep üzerine Mehmed Celal Bey, 

Mekatib-i İbtidai Müdürü Şükrü Bey ile birlikte Meclis-i Maarif 

Azalığı görevine atanmıştır.6  

III. Mehmed Celal Bey’in Dahiliye Nezareti bünyesindeki görevleri 

Maarif Nezareti’nin merkez ve taşra teşkilatlarında uzun yıllar hizmet 

eden Mehmed Celal Bey, 2.Meşrutiyetin ilanının hemen ardından 21 

Ağustos 1908 tarihinde Mekteb-i Mülkiye Müdürlüğü görevine 

getirilmiştir.7  Mekteb-i Mülkiye bünyesinde meşrutiyet döneminin 

mülki yöneticilerinin nasıl yetiştirilmesi gerektiği hususunda yapılması 

planlanan yeniliklerin uygulaması işinin Mehmed Celal Bey’e 

verilmesi oldukça önemlidir. Bu görevlendirme Maarif Nezareti 

bünyesinde kazandığı tecrübelerin yeni dönemin eğitim sistemine 

                                                            
4 BOA.İ.MF.2/50 (20.08.1894); BOA. BEO.472/35365 (10.09.1894) 
5 BOA. İ.MF.3/48 (09.04.1896); BOA. BEO.764/572821 (13.04.1896) 

6 BOA. İ.MF.10/17(09.06.1904); BOA. BEO.2342/175650(31.05.1904); BOA. 
İ.HUS.117/63 (31.05.1904); BOA. MF. MKT.783/68 (02.06.1904) 
7 BOA. DH.SAİD.d 66/40 
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aktarılması noktasında Mehmed Celal Bey’den önemli görevler 

beklendiğinin açık bir göstergesidir. Fakat meşrutiyetin ilanından sonra 

patlak veren 31 Mart vakası, Mehmed Celal Bey’in memuriyet hayatını  

doğrudan etkilemiş ve Mehmed Celal Bey’in bürokraside bir kulvar 

değişikliği yapmasına sebep olmuştur. 31 Mart vakasının taşrada en 

ağır etkilerinin görüldüğü yerlerin başında gelen Erzurum, meşrutiyet 

rejimi için ciddi bir tehlikeye dönüşmüştür. Eski düzen yanlılarının 

oldukça etkin olması, şehirdeki Fırka Kumandanı Ferik Yusuf’un 

idamına gidecek olayların başlangıcına sebep olmuştur.8  31 Mart 

vakası esnasında Erzurum’da valilik görevini yürüten ve aslen İşkodralı 

olup ve II. Abdülhamid döneminde Van, Bitlis, Trabzon ve Erzurum 

başta olmak üzere birçok yerin valilik görevini üstlenen Tahir Paşa’nın9  

31 Mart vakası esnasında ciddi bir zaafiyet göstermesi ve şehirde 

düzeni sağlayamaması, Erzurum için yeni bir vali arayışına girilmesine 

sebep olmuştur. Erzurum’un Anadolu vilayetleri içindeki önemi ve 

yaşanan olayların büyüklüğü, Erzurum’a vali seçiminde daha titiz 

davranılmasına neden olmuştur. Dahiliye Nezareti bünyesinde herhangi 

bir memuriyet tecrübesi bulunmamasına rağmen, Mekteb-i Mülkiye 

gibi bürokrat yetiştiren bir okulun müdürü olan Mehmed Celal Bey’in 

ismi bu süreçte Erzurum valiliği görevi için ön plana çıkmış ve Mehmed 

Celal Bey, 30 Mayıs 1909 tarihinde Erzurum Valisi olarak atanmıştır. 

Ayrıca Dahiliye Nezareti, Mehmed Celal Bey’e gönderdiği bir yazı ile 

durumun vehameti ve önemine binaen kendisinin acilen Erzurum’a 

giderek görevine başlamasını istemiştir. Erzurum’a vali olarak atanan 

                                                            
8 BEO.3551.266296 (19.05.1909) 
9 BOA. DH.SAİD.d 3/138 



 

 11 

Mehmed Celal Bey, kendisinden beklenen asayiş ve huzurun 

sağlanması noktasındaki özen ve dikkati üst seviyede göstermiştir. 

Sergilediği yönetim performansıyla inzibat ve asayişin sağlanmasının 

yanı sıra Erzurum’da yaşayan farklı milletler arasında yaşanan 

sürtüşmeleri en az seviyeye indiren Mehmed Celal Bey, Erzurum’a 

atanma gerekçelerine uygun hareket etmiş ve Erzurum’da yaşanan 

problemleri çözüme kavuşturmuştur.10  Erzurum valiliği esnasında 

Erzurum ve mülhakatında zuhur eden kolera salgınıyla11 mücadele 

eden Mehmed Celal Bey, Erzurum’da görev yaptığı iki yıllık süre 

zarfında Dahiliye Nezareti’ne iki ayrı yazı yazarak Erzurum’dan 

sırasıyla Beyrut ve Hüdavendigar vilayetlerine vali olarak tayinini 

istemiştir. Mehmed Celal Bey’in bu taleplerinin altındaki sebep ise 

ilginçtir, çünkü vali bey kendisi ve ailesinin Erzurum’un soğuk iklimine 

uyum sağlayamadıklarını, bu sebeple kendisinin zikredilen vilayetlere 

tayin edilmesini talep etmişse de bu talepler Dahiliye Nezareti 

tarafından uygun görülmeyerek reddedilmiştir.12  Soğuk iklim 

gerekçesiyle Erzurum’dan ayrılmak için yaptığı taleplere olumlu sonuç 

alamayan Mehmed Celal Bey, bu isteğine 1911 yılı yaz aylarında 

yapılan genel bir valiler değişikliği uygulaması ile kavuşmuştur. Edirne 

Valisi Ali Mazhar Bey’in Halep valiliğine atanması üzerine Mehmed 

Celal Bey, 8 Ağustos 1911 tarihinde Edirne valiliği görevine atanmıştır. 

Mehmed Celal Bey’den boşalan Erzurum valiliği görevine ise Sivas 

                                                            
10 BOA.İ.DH.1474/85 (30.05.1909); BOA. BEO.3563/267176 (31.05.1909) ; 
BOA.DH.MKT.2826/65 (01.06.1909); BOA.DH. MKT.2825/26 (29.05.1909) 
11 BOA. DH.İD 51/16(17.08.1910) 
12 BOA.DH.MUİ.100-1/15 (01.06.1910); BOA.DH.MTV.40-1/10 (09.03.1911) 
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Valisi Mehmed Emin [Yurdakul] atanmıştır.13  Mehmed Celal Bey, 

Edirne valiliği görevinde yaklaşık 2 ay gibi kısa bir süre kalabilmiştir. 

O günlerde yaşanan bir hükümet değişikliği Mehmed Celal Bey’i de 

etkilemiştir. 1910 yılının Ocak ayından beri görevde olan İbrahim 

Hakkı Paşa hükümetinin iç baskı ve dış tehlikeler karşısında beklenen 

performansı gösterememesi üzerine Padişah Mehmed Reşat’ın isteği 

doğrultusunda yeni kabineyi kurma görevi Mehmed Said Paşa’ya 

verilmiştir. Mehmed Said Paşa’nın 4 Ekim 1911 tarihinde kurduğu 

kabinede Dahiliye Nazırlığı görevi ise o esnada Edirne Valiliği görevini 

yürüten Mehmed Celal Bey’e verilmiştir. Trablusgarb Savaşının 

başlamasından birkaç gün sonra kurulan Mehmed Said Paşa hükümeti 

dışarıda Trablusgarb savaşıyla mücadele ederken içeride de yeni 

kurulan Hürriyet ve İtilaf Partisi’nin sert muhalefetiyle karşı karşıya 

kalmıştır. Mehmed Said Paşa söz konusu problemlerle mücadele 

ederken dönemin siyasi şartları gereği 2 Ocak 1912 tarihinde kabinede 

bir revizyona gitmiştir. Sadrazam Mehmed Said Paşa tarafından yapılan 

kabine revizyonu sonucu Mehmed Celal Bey, Dahiliye Nazırlığı 

görevinden azledilmiştir.14  Dahiliye Nazırlığı görevinden 

azledilmesinden bir ay sonra 3 Şubat 1912 tarihinde Mehmed Celal 

Bey, Aydın valisi Hüseyin Nazım Paşa’nın Suriye valiliğine atanması 

üzerine Aydın valiliği görevine atanmıştır.15  Aydın valiliği görevinde 

altı ay kadar kalan Mehmed Celal Bey, Dahiliye Nezareti’nin bir 

tasarrufu sonucu Haleb valisi Ahmed Reşid Bey’in 22 Ağustos 1912 

                                                            
13 BOA. BEO.3925/294325 (08.08.1911) 
14 BOA.İ.DUİT.8/48 (02.01.1912) 
15 BOA.İ.DH.1491/47 (03.02.1912); BOA.DH. MUİ.152/108 (03.02.1912); BOA. 
BEO.3998.299783 (03.02.1912) 
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tarihinde Aydın valisi olarak atanmasından dolayı bu görevden 

azledilmiştir.16  Aydın valiliği görevinden ayrılan Mehmed Celal Bey’e 

bir sonraki memuriyeti olan Ticaret ve Ziraat Nazırlığı görevine atanana 

kadar, boşta kaldığı süre zarfında beş bin kuruş mazuliyet maaşı 

bağlanmıştır.17  

Aydın valiliği görevinden azledildikten sonra yaklaşık 5 ay boşta kalan 

Mehmed Celal Bey, tarihte Babıali Baskını olarak bilinen (23 Ocak 

1913) hükümet darbesinin ardından kurulan ve sadrazamlığını Mahmut 

Şevket Paşa’nın yaptığı hükümette Ticaret ve Ziraat Nazırlığı görevine 

atanmıştır.18 Sadrazam Mahmut Şevket Paşa’nın 11 Haziran 1913 

tarihinde bir suikast sonucu öldürülmesinin ardından 17 Haziran 1913 

tarihinde yeni hükümeti kurma görevi verilen Prens Mehmed Said 

Halim Paşa’nın kurduğu kabinede kendisine herhangi bir görev 

verilmemesi üzerine, Mehmed Celal Bey, Ticaret ve Ziraat Nazırlığı 

görevini Süleyman El-Bustaniye devrederek nazırlık görevinden 

ayrılmıştır.19   

Prens Mehmed Said Halim Paşa’nın sadrazam olduğu hükümetin 

kurulmasından bir ay sonra Mehmed Celal Bey, 17 Temmuz 1913 

tarihinde Haleb vilayetine vali olarak atanmıştır. Haleb valiliğine 

atanmasının hemen ardından bir taltifname de alan Mehmed Celal Bey, 

yürüttüğü Ticaret ve Ziraat Nazırlığı görevindeki başarısından dolayı 

                                                            
16 BOA. İ.DH.1494.84(22.08.1912) ; BOA. BEO.4075.305612 (24.08.1912) 
17 BOA. DH.SAİD.d 66/40 
18 BOA. İ.DUİT.8.79 (25.01.1913) 
19 BOA. İ.DUİT.8.87 (17.06.1913) 
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Birinci dereceden Mecidi nişanıyla ödüllendirilmiştir.20  Haleb valiliği 

görevinde yaklaşık iki yıl kalan Mehmed Celal Bey, Birinci Dünya 

Savaşının tüm yoğunluğuyla sürdüğü günlerde, 17 Haziran 1915 

tarihinde Ankara Valisi Ali Mazhar Bey ile becayiş edilerek Ankara 

Valiliği görevine atanmıştır. Söz konusu atamadan birkaç gün sonra 

çıkarılan yeni bir kararname ile Ankara Valisi Ali Mazhar Bey,  Ankara 

valiliği görevinde devam ettirilmiştir. Ankara valiliği görevine becayiş 

yolu ile ataması yapılan Mehmed Celal Bey ise aynı kararname ile 1 

Temmuz 1915 tarihinde Konya valiliği görevine atanmıştır.21  Konya 

valiliği görevinde üç ay kalan Mehmed Celal Bey, 4 Ekim 1915 

tarihinde çıkarılan bir irade ile görevinden azledilmiştir. Konya valiliği 

görevinden azledilen Mehmed Celal Bey’in yerine Trabzon Eski Valisi 

Samih Rıfat Bey atanmıştır.22  Konya valiliğinden azledildikten sonra 

mütareke dönemine kadar herhangi bir görevde bulunmayan Mehmed 

Celal Bey, Birinci Dünya Savaşı bittikten sonra 2 Kasım 1919 tarihinde 

Adana valiliği görevine atanmıştır. Mehmed Celal Bey, Adana valiliği 

görevini 8 Ağustos 1920 tarihine kadar sürdürmüştür. Bu tarihte 

Bağdadizade Abdurrahman Efendi’nin Adana vali vekili olarak 

Adana’ya atanması üzerine Mehmed Celal Bey, Adana valiliği 

görevinden ayrılmıştır.23  Adana valiliği görevinden azledilen Mehmed 

                                                            
20 BOA. İ.MMS.168.2(17.07.1913); BOA.İ.TAL.484.22(23.07.1913) 
21BOA.İ.DH.1515.10 (17.06.1915); BOA.MV.240.56(16.06.1915); 
BOA.BEO.4360.326983(19.06.1915); BOA.İ.MMS. 197.7(01.07.1915); BOA. 
MV.241.12 (30.06.1915); BOA. BEO.4362.327103(01.07.1915) 
22 BOA.İ.MMS.200.27(04.10.1915); BOA.MV.241.153(03.10.1915); 
BOA.BEO.4377.328273(04.10.1915) 
23BOA.BEO.İ.DUİT.42.6(02.11.1919);BOA.MV.253.59(01.11.1919); 
BOA.BEO.4598.344830(02.11.1919); BOA.İ.DUİT.42.16 (08.08.1920) 
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Celal Bey, 6 Temmuz 1921 tarihinde son görevi olan İstanbul 

Şehreminiliği görevine atanmıştır. Mehmed Celal Bey, İstanbul 

ehreminiliği görevini 3 Mart 1922 tarihine kadar yürütmüştür. Mehmed 

Celal Bey’den boşalan İstanbul Şehreminiliği görevine Ticaret ve 

Ziraaat Eski Nazırı Ziya Bey atanmıştır.24   

İstanbul Şehreminiliği görevinin ardından herhangi bir görev almayan 

Mehmed Celal Bey, 1926 tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir. 

IV. Mehmed Celal Bey’in aldığı Nişan ve Terfiler  

24 Ekim 1887/ Rütbe-i Salise 

3 Ağustos 1892/ Dördüncü Rütbeden Mecidi Nişanı  

5 Eylül 1894/ Rütbe-i Saniye Sınıf-ı Sanisi 

21 Kasım 1895/ Sırbistan Devleti Saint Sava Nişanı 

2 Aralık 1895/ Sırbistan Devleti Üçüncü Rütbeden Takova Nişanı 

21 Ağustos 1897 Rütbe-i Saniye Sınıf-ı Mütemayizi 

7 Ağustos 1899/ Rütbe-i Ula Sınıf-ı Sanisi 

23 Ekim 1900/ Üçüncü Rütbeden Mecidi Nişanı 

27 Temmuz 1903/ Nişan-ı Ali-i Osmani 

8 Şubat 1904/ Rütbe-i Ula Sınıf-ı Ula 

24 Temmuz 1913/Birinci Rütbe Mecidi Nişanı   

 

 

                                                            
24 BOA.İ.DUİT.40.66 (06.07.1921); BOA.İ.DUİT.40.73(03.03.1922); 
BOA.BEO.4706.352930(04.03.1922) 
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                                          İKİNCİ BÖLÜM 

ALMANYA'DAKİ İHTİSASATIM 

Bundan yedi sekiz ay evvelde Almanya'ya giderek kırk elli gün kadar 

Berlin'de kalmıştım. İşlerim bu defa da beni oraya sevk etti. Yine birkaç 

gün o büyük milletin büyük payitahtında yaşadım. Şu iki seyahatimin 

bende hasıl ettiği ihtisasatı ve bundan mütevellid kanaatı izah etmek 

isterim.  

Otuz iki sene mukaddem genç bir talebe sıfatıyla ikmal-i tahsil için 

Almanya'ya gittiğim vakit memleket-i mezkure hakkında Türkçe 

yazılmış Coğrafya kitaplarındaki malumattan başka hiçbir vukufa 

malik değildim. O memlekette geçirdiğim hayat-ı tahsil bana Almanları 

ve Almanya'yı layıkıyla tanıttı. Ve o zamandan itibaren memleketimizi 

Almanya'nın menabi-i ilim ve irfanından mümkün olduğu kadar büyük 

mikyasta istifade ettirmeye çalışmak nice bir meslek-i müstakır haline 

geldi. Yazdığım birkaç parça eser için müracaat ettiğim kitaplar Alman 

âsarı idi. Mekatib-i âliye ve tâliyede verdiğim derslerin esaslarını 

Alman hazain-i ilm ve marifetinden iktibas ediyordum.  

Bizim en ziyade Almanya'dan istifade edebileceğimiz kanaati bende 

otuz sene evvel yerleşmişti. Bu cihetle otuz seneden beri mümkün 

olduğu kadar Almanya'ya yaklaşmak ve milletimizi de yaklaştırmak 

için çalışıyorum. Bizde Fransızca pek ziyade taammüm etmiş bir lisan 

olduğu halde ben çocuklarıma ilk ecnebi lisanı olarak Almanca'yı 

öğrettim, kendilerini küçük sinlerinde Almanyalı mürebbiyelere tevdi 

ederek büyüttüm. Bir zaman gelip de bizim Almanlarla bugünkü gibi 

pek kuvvetli revabıt-ı ittifak ile merbut olacağımızı, silah arkadaşlığı 
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edeceğimizi, Almanların bizim için bizim Almanlar için kan 

dökeceğimizi o zamanlar tabii bilmiyordum. Fakat ben de bu 

memleketin yükselmesi için Alman irfanından müstefid olması lazım 

geleceğine yani memleketimizin mukadderatında Almanya'nın pek 

büyük bir tesiri olacağına kati bir kanaat mevcut idi. 

Balkan felaketinin neticesi olarak zuhur eden şu harb-i müthiş Devlet-i 

Aliyye'yi Almanya, Avusturya-Macaristan ve Bulgaristan ile 

birleştirdi. Çünkü memleketin menafi-i hayatiyyesi bunu icab ediyordu. 

Rusya'nın İstanbul ve Boğazlara karşı olan âmal-i istila-cuyanesi, 

Fransa'nın Suriye, İngiltere'nin Irak ve Arabistan hakkındaki nukat-ı 

nazarı ba-husus pek namerdane bir surette Trablusgarp'a hücum ederek 

Afrika ile son rişte-i münasebetimizi de kat‘a badi olan İtalya'nın 

harekâtı meydanda iken İtilaf tarafına geçemezdik, geçseydik 

akıbetimiz bir değil birkaç canavarın kucağına atılmış bir kuzunun 

akıbeti gibi olurdu! Bi-taraf kalsa idik, Yunanistan'ın şimdiki halinden 

daha berbat bir hale düçar olacağımız şüphesiz idi. Binaen-aleyh 

Almanya'nın uzattığı dest-i vifakı25 kabul etmek zaruri idi.  

Hükümetimizin bu zaruret ve lüzumu zamanında takdir ederek 

Almanya ve Avusturya-Macaristan ile müştereken harbe dahil olmakla 

memlekete karşı unutulmayacak derecede âli bir hizmette bulunduğu 

şüphesizdir. 

Tarih-i alemde misli gayr-ı mesbuk olan şu harb-i müthiş ihtimal ki 

insaniyetin son mücadele-i hunrizanesi26 olacaktır. Pek muhtemeldir ki: 

                                                            
25 Yardım eli (ç.n) 
26 Zalimce, zalimane(ç.n) 
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meydan-ı harpte akan milyonlarca insan kanı beşeriyetin sefki27 deme 

olan hırsını teskin edecek ve telef olan milyonlarca insanın ensali28, 

babalarının düçar olduğu akıbete düçar olmamak için çare 

arayacaklardır. Fakat her ne olursa olsun her şey gibi bu harbin de bir 

sonu, bir neticesi olacağı tabiidir. O neticedir ki harbe dahil olan ve 

hatta olmayan milletlerin mukadderat-ı âtiyesini29 tayin edecektir. Bu 

neticenin bize müsait olması için yalnız askerin değil umum milletin 

çalışması, Almanlar gibi çalışması icabat-ı harbiyeye onlar kadar 

mütehammil olması iktiza eder.  

*** 

Almanya'ya vuku bulan iki seyahatimde burada bulunduğum muhitin 

tesiriyle netice-i harp hakkındaki iman ve kanaatim düçar-ı za‘f olmaya 

başladığı zamanlara müsadif30 olmuştu. Yani her iki defada da 

Almanya'ya biraz bedbin31 olarak gitmiştim, her iki defada da gayet 

nikbin32 olarak avdet ettim. Ve bütün Alman milletinin ne derecede 

kırılmaz, bir metanetle çalıştıklarını re'yü'l-ayn33 görerek böyle bir 

milletin mağlup edilemeyeceğine kanaat hasıl eyledim. 

Almanya'nın bu harpte muvaffakiyetini temin eden esbab yalnız kudret-

i askeriyesi değil intizam-ı teşkilatı umum milletin evamir ve 

                                                            
27 Dökme, akıtma(ç.n) 
28 Nesiller, soylar(ç.n) 
29 Gelecek(ç.n) 
30 Denk gelme, tesadüf(ç.n) 
31 Kötümser(ç.n) 
32 İyimser(ç.n) 
33 Kendi gözüyle görmek, şahit olmak(ç.n) 
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kavanine34 karşı itaati, ne için harp edildiğini, harbin kendisine ne gibi 

vezaif tahmil ettiğini layıkıyla derk etmesi ve ba-husus kadınlarının her 

türlü fedakarlığa, her türlü mahrumiyete tahammül ederek erkeklere ait 

bi'l-cümle vezaifi deruhde ve hüsn-i ifa etmeleridir.  

Düşmanlarımızın temin-i muvaffakiyet için malik oldukları esliha-i 

müthişenin35 en mühimlerinden biri ve belki birincisi bizi ve ba-husus 

Almanya'yı aç bırakmak idi. Deniz hakimiyeti kendilerinde 

bulunduğundan Almanya hariçten ithaline mecbur olduğu mevaddı 

ithal edemeyecek ve bu suretle aç kalarak düşmanlarından aman 

dileyecek idi. 

Almanya, istihlak ettiği hububatın humusundan36 biraz fazlasını 

hariçten ithal eder. Et, yağ ve yumurta gibi ithalatı da hayli ziyadedir. 

Düşmanların hesabınca Almanya hariçten ithal mecburiyetinde 

bulunduğu mevadd-ı mugaddiye37 ithal edemeyeceğinden mevadd-ı 

mezkure ihtiyac-ı hakikiden yüzde yirmi yirmi beş derecesinde noksan 

olacak tabir-i diğerle ahalinin yüzde yirmi, yirmi beşi aç kalacak idi ve 

rub‘u38  aç kalan bir milletin harbe devama kudreti kalmayacağından 

Almanya naçar düşmanların şeraitini39 kabul edecek idi. İşte 

düşmanlarımızın ve ba-husus bu harbin mürettib ve müsebbibi olan 

İngiltere'nin hesabı bu idi. Ve Almanya'nın teşkilatında intizam ve 

ahalisinde bu derece vatanperverlik ve kanaat ve tahammül olmasa idi 

                                                            
34 Emirler ve kanunlar(ç.n) 
35 Müthiş silahlar(ç.n) 
36 Beşte bir(ç.n) 
37 Gıda maddeleri (ç.n) 
38 Dörtte bir (ç.n) 
39 Şartlar(ç.n) 
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düşmanın bu tahmini belki doğru çıkabilirdi. Fakat Almanlar tehlikeyi 

vaktinde gördüler ve ona göre tedabir ittihaz ettiler. Bu sayede açlık 

tehlikesine maruz kalmaksızın daha medid40 senelerce muharebeye 

tahammül etmek çarelerini istikmal ettiler.  

Almanya'da bütün mevadd-ı gıdaiyye ve ihtiyacat-ı iksaiyye41 vesika 

usulüne tabidir. Hiç kimse vesikasız bir şey alıp satamaz. Almanlara 

nazaran mevadd-ı gıdaiyye umum milletin malıdır. Seyyanen umum 

millete aittir ve her ferdin seyyanen müstefid42 olması lazımdır. Nakdi 

fedakarlıkla diğer efrad milletten fazla et ve ekmek vesaire almaya 

kimsenin hakkı yoktur. Bütün Almanya bu kavaide riayet eyliyor ve 

herkes kendi hissesine ne düşerse kanaat ediyor. Bu cihetle zengin, fakir 

umum halk yiyecek buluyor.  

Bir memlekette yiyecek ihtiyacının humus veya rub‘u noksan olursa 

umum efradın tıka basa doyması kabil olmayacağı derkardır43. Ve her 

şeyde tasarruf ve iktisada riayet zaruridir. Tasarruf ve iktisat 

bahislerinde Almanlar dünyaya ders verecek bir fıtratta 

bulunduklarından şu mecburiyet kendi melufiyetlerine44 de muvafık 

düşmektedir.  

*** 

Harbin zuhuru üzerine Almanya hükümeti en evvel ekmek ve et 

noksanını nazar-ı dikkate aldı ve her ferdin her günlük ihtiyacını 

                                                            
40 Çok uzun süren(ç.n) 
41 Giyinme ihtiyacı(ç.n) 
42 İstifade, yararlanma(ç.n) 
43 Malum, aşikar(ç.n) 
44 Fıtrat, alışkanlık (ç.n) 
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mevcuda nazaran tayin etti. Bir müddet sonra umum memlekette 

haftada iki gün et yenmesini men eyledi. Eğer 1915 senesi hasadı her 

türlü intizarın dûnunda45 olarak pek fena zuhur etmese idi zahire 

ihtiyacı bu kadar da hissedilmezdi. Maa-ma-fih Almanlar bu ihtiyaç 

içinde bile tahammüle ve ihtiyacı âtiyen46 tenkıs47 edebilecek tedabir 

ittihazına çare bulabildiler. 

Almanlar'ın tabak dolduran büyük biftekleri, kotletesleri48 ortadan 

kayboldu. Öğle yemeğinden evvel iki defa, öğle ile akşam arasında bir 

defa ve bazen akşam yemeğinden sonra da bir defa daha kahvaltı etmek 

itiyadında49 bulunan Almanlar bu itiyadlarını tebdil ve tahvile50 mecbur 

oldular. Şimdi öğle ve akşam yemeklerinde bade't-taam51 kendilerini 

bir müddet hareketten aciz bırakacak derecede midelerini 

doldurmuyorlar yahud dolduramıyorlar; tamamıyla doymuyorlar; fakat 

aç da kalmıyorlar. Bir hadis-i şerifte emir buyurulduğu üzre açlık hissi 

tamamıyla zail olmadan sofradan kalkıyorlar. Fakat idame-i hayat ve 

kuvvet için muhtaç oldukları mevadd-ı mugaddiyeyi alıyorlar. Etibba52 

çok et eklini53 men ettikleri halde hiç kimse bu tavsiyeye riayet 

etmiyordu. Harb-i hazır Almanları etibbanın tavsiyesine riayete yani 

sıhhi yaşamaya mecbur etti. Muharebe daha on sene devam etse 

                                                            
45 Beklentinin altında(ç.n) 
46 Gelecek (ç.n) 
47 Azaltma,noksanlaştırma (ç.n) 
48 Letonya mutfağıyla anılan iri köfte yemeği.(ç.n) 
49 Alışkanlık, huy(ç.n) 
50 Değiştirmek (ç.n) 
51 Yemek sonrası(ç.n) 
52 Doktorlar(ç.n) 
53 Yemek yeme(ç.n) 
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Almanlar yine aç kalmayarak ve belki şimdi bulduklarından biraz fazla 

yiyecek bularak harbe devam edebilirler. İhtiyat ve kanaat Almanya'nın 

ve umum Almanların en büyük düstur-ı hikmetidir. 

Almanya Avrupa'nın en çok şeker imal ve ihraç eden memleketlerinden 

biridir. Böyle olduğu halde Almanya'da hiçbir otel, lokanta ve 

kahvehanede bir dirhem şeker bulmak kabil olmaz. Bizim 

memleketimizde ise bir şeker fabrikamız bile yoktur. Maa-ma-fih 

pahalı olmakla beraber yine bir miktar bulunuyor ve hükümet ahaliye 

mümkün olabildiği kadar şeker tevziine himmet ediyor. Bizde tevzi 

edilen bu şekerlerin kısm-ı a‘zamı Almanya mahsulü olduğu ve Alman 

hükümetinin buraya gönderilmek üzre ihracına müsaade ettiği nazar-ı 

dikkate alınırsa hükümet-i mezkurenin kendi ahalisini mahrum ettiği bir 

malı müttefiklerinden esirgemediği tahakkuk eder. 

Almanya'da şeker noksanı dört sebebden münbaistir54: 

Evvela: Harbin ilk senesinde mevcut şekerin mühim bir kısmı agdiye-i 

hayvaniyye55 olarak kullanılmıştır. 

Saniyen: Şeker fabrikalarının bir kısmı mühimmat, levazım-ı harbiye 

imaliyle meşguldür. 

Salisen: Şeker pancarı ziraatine mahsus olan arazinin mühim bir 

kısmına hububat zer‘56 edilmiştir. 

                                                            
54 İleri gelen,çıkan,doğan(ç.n) 
55 Hayvansal gıda(ç.n) 
56 Ekilmiş,ekme(ç.n) 
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Rabian: Şeker nitrogliserine tahvil edilerek mevadd-ı infilakiyye57 imal 

olunmaktadır. 

Kilosu elli altmış feniğe yani iki üç kuruşa istedikleri kadar şeker 

yemeye alışmış olan Almanlar bugün şeker makamına kaim olan 

sakarin ile kanaat ediyorlar ve harbin icabatından olan şu mahrumiyete 

tevekkülle tahammül ediyorlar. Bütün Almanya'da (icab veya ihtiyac-ı 

harb : kriegsbedürfnisse) tabiri her türlü noksan ve mahrumiyeti bila-

şikayet kabul ettirecek bir kuvveti haizdir. 

Almanlar kadar yokluk içinde varlık gösteren ve her yokluğa çare 

bulan, hayatı icabat ve ihtiyacatıyla kabul eden bir millet tasavvur 

olunamaz zannederim. 

*** 

Alman arazisi dardır. Kuvve-i inbatiyyesi58 azdır. Üzerinde sakin 

olanları besleyecek kadar mahsul hasıl edemez. Ba-husus suni gübre 

verilmez ise iyi mahsul alınamaz. Almanlar ise azotu, gübreleri barut 

imalinde kullandıklarından toprağa muhtaç olduğu kadar gübre 

veremiyorlar. Maa-ma-fih bundan hasıl olan zararı başka surette tazmin 

etmeyi dahi unutmuyorlar. Zabtettikleri araziye askeri orduların 

arkasından zirai ordular göndererek benzinle müteharrik motorlu 

sabanlar ile toprağı sürüyor ve ekiyorlar. Bu tahammülsüz harbin 

bidayetinden beri nefs-i Almanya'da mezru‘59 olan arazinin sahası 

                                                            
57 Patlayıcı madde(ç.n) 
58 Randıman, verim(ç.n) 
59 Ekilmiş arazi(ç.n) 
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seneden seneye arttığı gibi memalik-i meftuha60 da hemen kamilen 

zer‘edilmiştir. 

Almanlar müttefik memleketlerde bile arazi-i haliyeyi işletmeye 

çalışıyorlar. Prusya Ziraat Nezareti'nin de iştirak ettiği bir heyet-i 

sanaiyye Bulgaristan ve Memalik-i Osmaniyye'de arazi zer‘ine 

teşebbüs ve emlak ve arazi-i emiriyyeyi zer‘ etmek üzre Maliye 

Nezaret-i Celilesi ile bir mukavelename akdetmiştir ki Almanların bu 

teşebbüsünde ve mukavelenamenin tanzim ve imzasında bu satırların 

muharririnin de doğrudan doğruya iştiraki vardır. 

Şu tedabirden dolayı bu sene mahsulatın daha fazla olacağı kaviyyen 

ümit olunabilir. Hayvanata gelince at müstesna olmak üzre Almanya'da 

hayvanat-ı ehliyenin harbin bidayetindeki miktarından noksan 

olmadığını sözüne itimat edebileceğim bir Alman bana temin etti. 

Daima istikbali düşünen Almanya hükümeti daha harbin bidayetinde 

damızlık hayvanların kesilmemesi için bir kanun vaz‘ etmiştir. 

İstatistiklerinin mükemmeliyeti sayesinde en ücra bir köyde, en gayr-ı 

maruf61 bir çiftçinin kaç ineği, kaç koyunu olduğu malum olan 

Almanyaca bu kanunun tatbiki gayet kolay olacağı aşikardır. Bu kanun 

sayesinde dişi hayvanlar kesilmediğinden miktarı eksilmemiştir. Vakıa, 

iyi ve kafi derecede gıda bulunamadığı için hayvanlar zayıf ise de 

miktar itibariyle noksan değildir. Almanya'da bulunduğum sırada bir 

çiftlik sahibinin malik olduğu birçok inekten birini kestiği için altı ay 

hapse ve azim miktarda ceza-yı nakdiye mahkum edildiğini bir 

                                                            
60 Fethedilen memleket(ç.n) 
61 Bilinmeyen,farkında olunmayan(ç.n) 
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gazetede okumuştum. Hakk-ı tasarruf ve temellükü62 ihlal eder gibi 

görünen bu kanunların icab ve ihtiyac-ı harb olarak kemal-i tevekkülle 

kabul edilmesi Alman milletinin ne derece inzibat-perver olduğunu 

ispat eder. 

Almanya'da en çok noksan olan şey agdiye-i hayvaniyyedir. Maa-ma-

fih o büyük millet buna da çare bulmuştur: Şimdiye kadar Almanya'da 

samanı gıda olarak hayvana vermek mutad değil idi. Taneleri alınmış 

saplar ağıllarda hayvanatın altına serilir gübreye karışarak tarlalara iade 

olunurdu. İhtiyaç Almanları samandan da istifadeye mecbur etti. 

Sapları bazı muamelat-ı kimyeviyyeye tabi tutarak derunundaki 

mevadd-ı mugaddiyeyi çıkarmak çaresini buldular. Saman doğrudan 

doğruya hayvanata verilir ise pek cüzi miktarı kabil-i hazım olduğundan 

vücuda bir faidesi olmaz. Halbuki muamelat-ı kimyeviyyeye tabi 

tutulan samanın hatırımda kaldığına göre yüzde elli ikisi kabil-i hazım 

oluyor. Bu suretle muamele-i kimyeviyye görmüş samanın ekmeğe 

karıştırılmasını da tecrübe etmişler ve tecrübede muvaffakiyet hasıl 

olmuştur. Bu maddeden bir miktar karıştırılarak yapılmış olan bir 

ekmek numunesini Prusya Ziraat Nezareti'nde gördüm. Lezzetini 

tecrübe etmedim, fakat görünüşü esmer arpa ekmeğine benziyordu. 

*** 

Almanya'da ihtiyacat-ı zaruriyyeden olan birçokşeyler noksandır. Fakat 

Alman milletinin kuvve-i zindegisi63, deha-yı ihtira-askaranesi her 

noksanı cebr ve telafi etmektedir. Mesela kahve ve çay gibi hariçten 

                                                            
62 Şahsi mülkiyet(ç.n) 
63 Zindelik,canlılık(ç.n) 
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ithal olunan şeyler pek ziyade azalmıştır. Hükümet bu noksanı vaktinde 

nazar-ı dikkate almış ve birçok zaman evvel halis kahve ve çay 

füruhtunu64 men etmiştir. Bugün kahve makamına derununda hiç kahve 

bulunmayan yahud pek az kahve bulunan bir madde kaim oluyor. 

Başlıca bira fabrikaları bakayasından yani bira imaline salih mevaddı 

çıkarılmış olan arpa posasından mürekkeb olan bu madde kahve 

lezzetindedir. 

Çaya gelince: ıhlamur ve sair çiçeklerin menkuundan65 ibarettir. Maa-

ma-fih lezzetle içiliyor ve hiç kimse bu mahrumiyetten dolayı müteessir 

olmuyor ve şikayet etmiyor. Almanlar her noksan veya mefkud66 olan 

madde yerine bir "kaim-makam: erzatz" bulmuşlardır. Et yerine 

yaptıkları "et kaim-makamı: fleich-erzataz"nı görmüş ve yemiştim. 

Temin ederim ki evvelce malumatım olmasa idi, pek mahir olmayan bir 

aşçı tarafından hazırlanmış biftekten tefrik edemeyecektim. Bunun gibi 

daha yüzlerce "kaim-makam: ersatz" vardır ve hepsi gerek mürekkebat-

ı gıdaiyyesi, gerek taam ve lezzeti itibariyle makamına kaim oldukları 

maddeye az çok müşabihtir.67 

Muhtaç oldukları pek külliyetli miktarda barutu imal edebilmek için 

mevadd-ı ibtidaiyye makamında havanın azotunu istihsal ve istimal 

edecek derecede bir kudret-i dahiyane ibraz eden Almanların zorla 

sürüklendikleri şu harbin müsait surette neticelenmesi için icap ederse 

daha pek çok kaim-makam: ersatz keşf ve ihtira edeceklerine ve 

                                                            
64 Satış, satma(ç.n) 
65 Suda kaynatmak,haşlamak(ç.n) 
66 Azlık,noksanlık(ç.n) 
67 Benzer(ç.n) 
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neticede harbi kazanacaklarına gayr-ı mütezelzil68 bir iman ve itikad ile 

kaniim. 

*** 

Evet Almanlar bu harbe zorla sevk edilmişlerdir ve harbin müsebbib ve 

mürettib-i hakikisi İngiltere'dir. 

Hükümet-i mezkurenin bu harbin esbabını tehyie69 ve ihzar için 

muayyen bir usul-i siyaset takip ederek senelerce çalıştığı ve bazı 

akvamın husumet-i milliye gibi, âmal-i istila-cuyane gibi ihtirasat ve 

temayülatından pek desise-karane surette istifade ederek nihayet 

dünyanın felaketini, milyonlarca nüfusun itlafını, medid asırlar zarfında 

vücuda gelen Avrupa sanat ve mamuriyetinin birçok asırlar telafisi 

mümkün olmayacak derecede ihlal ve ızrarını muceb olan şu naire-i 

harbin iştialine70 badi olduğu şüphesizdir. 

İngiltere ta Büyük Elizabet devrinden beri alem-i siyaset ve 

iktisadiyatta ferman-ferma olmaya alışmış ve her vakit diğer akvamın 

zararına olarak tezyid-i kudret ve miknet71 eylemiş bir hükümettir. 

İngiltere mesela bundan yüz sene sonra iktisadiyat veya siyasiyatta 

kendisine rakip olabilecek bir milleti çekemez ve o ihtimali daha 

şimdiden ortadan kaldırmak ister. Düvel-i muazzamadan herhangi 

ikisinin kuvvetlerine faik kuvve-i bahriyeye malik olmak kaidesi 

İngilterece bir düstur idi. Mütefevvik kuvve-i bahriyesi ve mevki-i 

                                                            
68 Sarsılmaz(ç.n) 
69 Hazırlama(ç.n) 
70 Parlama,şiddetlenme,alevlenme(ç.n) 
71 Güç,kuvet(ç.n) 
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coğrafisi sayesinde öteden beri dünyanın her tarafında tesir ve nüfuz-ı 

siyasisini yürütmekte, akvamın mukadderatına hükmetmekte 

olduğundan bu nisbetin bozulması yani düvel-i muazzamadan ikisinin 

kendi kuvve-i bahriyesine muadil kuvve-i bahriyeye malik olmaları 

İngiltere'nin hiç işine gelmez. 

Almanya'nın terakkiyat-ı seriası72 İngiltere'nin gözüne batmakta idi. 

Alman erbab-ı ticareti İngiltere tüccarına muvaffakiyetle rekabet 

etmekte idiler. Alman fabrikaları ve bi'l-hassa çelik döküm-haneleri, 

tersaneleri İngiltere mamulatına faik mamulat vücuda getirmekte idiler. 

Asırlardan beri dünyada birinci mevkii kazanmış olan İngiltere imalat-

ı bahriye ve hadidiyesi73 bu mevkiini kaybetmekte idi. Avrupa-Amerika 

vapur kumpanyalarının inşa ettirdikleri sefain74 miyanında Alman 

şirketlerinin sefaini büyüklük, sürat, zinet itibariyle daima birinciliği 

kazanmakta idi. Alman tersanelerinin kuvve-i imaliyyesi İngiltere'nin 

tersaneleri derecesine irtika75 etmiş idi. 

Hulasa akvam-ı cihandan bir kavim, ticaret ve harp donanmalarını 

tedricen tanzim ve tezyid ederek İngiltere'nin yukarıdan aşağı tezyif ve 

istihkar ile baktığı milel-i saireden76 ayırılmış idi. İşte Almanya'nın 

cinayeti! İşte harbin sebeb-i hakikisi! 

İngiltere bu harbe ve bu harp vasıtasıyla Almanya'yı ezmeye Fransa ve 

Rusya'yı zayıflatmaya pek çok seneler evvel karar vermiş ve pek güzel 

                                                            
72 Hızlı ilerleme(ç.n) 
73 Demir,çelik(ç.n) 
74 Gemi 
75 Yükselme(ç.n) 
76 Diğer milletler(ç.n) 
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tanzim edilmiş bir usul-i siyasetle işi bu dereceye getirmiştir. Evvelden 

beri hiç bir ittifaka dahil olmayarak "splendid isolation" yani infirad-ı 

muhteşem tesmiye ettiği hal-i infiradda yaşayan İngiltere mahza 

Almanya'yı ezmek için asır-dide77 olan bu mesleğini terk ederek 

Almanya aleyhinde bir heyet-i müttefike teşkil eylemiştir. Fransızların 

Almanlar hakkındaki kin-i millileri, Rusların doymak bilmeyen iştiha-

yı istila-cuyaneleri İngiltere'nin pek ziyade işine yaramıştır. Başlıca 

Rusya askerinin tanzimi ve askeri demiryollarının inşası için Fransa 

Rusya'ya milyarlar verdiği sırada İngiltere hal-i kavliyle bunu tervic78 

ediyor, fakat kendi kesesinden bir şey çıkarmıyor idi. Almanya'nın 

terakkiyat-ı seriası İngiltere'yi asırlardan beri takip ettiği meslek-i 

siyaseti de tebdile sevk etmiştir. 

Evvelleri İngiltere Hindistan müstemlekesi için Rusya'yı tehlikeli bir 

rakip görüyor idi. Bunun için Rusya'nın Bahr-i Sefid sahiline inmesine 

mani oluyordu ve bizi Boğazların bekçisi addediyordu. Kırım 

Muharebesi'nde İngiltere'nin bize fiilen muavenet etmesi, Paris 

Muahedesi'ne Rusya'nın Karadeniz'de sefain-i harbiye 

bulundurmayacağının derc edilmesi [18]77 ve [18]78 muharebesinde 

Rusların İstanbul'a takarrübü79 üzerine işe müdahale etmesi hep bu 

menfaatinin muhafazası maksadına mübteni80 idi. 

İngiltere bizi âtiyen kendisine bir lokma olmak üzre Ruslara karşı 

müdafaa ediyor. Fakat aralıkta bir vücudumuzun bazı parçalarını 

                                                            
77Asırlık,yaşlı(ç.n) 
78 Yükseltmek, revaca çıkarmak(ç.n) 
79 Yaklaşma(ç.n) 
80 Dayanmış, inşa edilmiş(ç.n) 
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koparıp yutmamaya da tahammül edemiyordu! Eğer Almanya'nın 

terakkiyatı bu derece seri olmasa idi İngiltere bu mesleğinde devam 

ederdi. Fakat kendisi için Alman tehlikesini Rus tehlikesinden daha 

karib gördü. Binaen-aleyh Rusya ile olan hesabı âtiye terk ederek evvel 

emirde Alman tehlikesini bertaraf etmek istedi. Buna kendi kuvvetinin 

kafi gelmeyeceğini biliyor idi. Bu cihetle evvelden beri meslek ittihaz 

ettiği infirad politikasını terk ederek Fransa ve Rusya'ya takarrübe 

başladı. Fransızlar mantıktan ziyade hissiyata tabi bir millettir. 

Fransa'da Almanların Alsas-Loren'i zaptetmekte haksız olduklarına 

dair birkaç mevize söylemek teveccüh ve muhabbetlerini celbe kifayet 

eder. Rusları kazanmak için ise fedakarlık lazımdı. İngiltere şimdiye 

kadar kendi hesabına hiçbir şey feda etmemiştir. Yaptığı tavizat hep 

başkalarının kesesindendir. Rusya'yı memnun etmek için bizim feda 

edilmemiz lazımdı. Dost-ı kadimimiz bu fedakarlığı ihtiyar için bir an 

bile tereddüt etmedi! 

Panslavizm'i okşayacak surette hareket etti. Balkanlarda daima Rusya 

âmaline müzahir olmaya başladı. Yani biz bu harp başlamadan birkaç 

sene evvel dahi Rusya'ya tahsis edilmiş kurbanlık koyun hükmünde 

idik!.. 

İngilizlerin bugün bir arada kan döktükleri akvam ile de hakiki dost 

olmadıklarına kaniim, Almanya ile İngiltere Rusya ve Fransa arasında 

harp zuhur ettiği sırada vali sıfatıyla Halep'te bulunuyordum. İngiltere 

Konsolosu Mösyö "Fontana"ya Rusya'nın Hindistan hakkındaki âmali 

malum iken Ruslarla bi'l-ittifak Almanlar aleyhine hücum edilmesi ve 

bu suretle Rusların Bahr-i Sefid'e inmelerinin teshili İngiltere için bir 
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hata-yı siyasi olduğunu söylemiştim. Konsolos katiyyen tereddüt 

etmeksizin Almanya'nın mağlubiyetini müteakip İngiltere'nin Rusya 

aleyhine Almanya ile ittifak akdetmesi mümkün olduğunu söylemiş idi. 

Belçika'nın Almanlar tarafından istilası sırasında Hollanda'nın Asya 

müstemlekatında bulunan bazı İngiliz tacirlerinin meydan-ı ticaretten 

bir rakip eksildiğinden dolayı izhar-ı sürur81 ettiklerini vakaya şahit 

olan bazı Alman zabitlerinden duymuş idim. 

İşte İngiliz zihniyeti, işte İngiliz dostluğu!. 

Fransa için bu muharebeden katiyyen bir istifade yoktur. Farz-ı mahal 

olarak muharebe bizim adem-i muvaffakiyetimizle neticelense bile 

Fransa kendisini İngiliz tesir ve nüfuzundan kurtaramaz. Katiyyen ümit 

ve itikat ettiğimiz vechile bizim galebemiz halinde ise harbin bi'l-cümle 

âlam ve mesaibini82 tahammül etmemesi için hasımlarının merhamet ve 

re'fetine83 ilticaya mecbur kalacaktır. 

*** 

Avrupa'ya şimdiye kadar la-ekal84 on milyon nüfusa mal olan bu cidal-

i azimin daha ne kadar devam edeceği kestirilemez ise de herhalde 

hasımlarımızın izhar ettikleri telaşa nazaran kuvve-i 

tahammüliyelerinin pek ziyade azaldığı anlaşılıyor. Muharebenin daha 

bidayetlerinde İtalya hangi tarafa dahil olursa harbin o tarafın 

menfaatine neticeleneceği iddia edilmiş idi. İtalya bizim aleyhimize 

                                                            
81 Mutluluk,sevinç(ç.n) 
82 Müsibetler,güçlükler(ç.n) 
83 Koruma,acıma.şefkat(ç.n) 
84 En az(ç.n) 
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muharebeye dahil oldu. Aradan iki sene geçti. Yine harp neticelenmedi. 

İlkbaharda Romanya'nın duhulü Avusturya'nın hayat-ı siyasiyesine 

hatime çekeceği zannedilmişti. Romanya ilan-ı harp etti. Memleketi 

istila edildi, harbin revişi85 değişmedi. İttifak-ı murabba‘ın86 muhtelif 

harp sahnelerinde daima göstermekte olduğu tefevvuk ve rüçhan87 

tenakus88 etmedi. 

Tahtü'l-bahr89 muharebesinin tesiri düşmanların tahminlerinden pek 

fazladır. Esasen tahtü'l-bahrların icadı donanmanın ehemmiyetini 

tamamen ıskat90 değilse bile pek ziyade tenkıs etmiştir. Şu halde 

İngiltere'nin donanmasının kuvvetine istinaden dünyaya hakim olmak 

iddiasına ebediyyen veda etmesi lazım gelir. İngiltere, Almanya'yı aç 

bırakarak sulhe mecbur edeceğini daha bidayet-i harpte91 söylemiş idi. 

Halbuki el-yevm kendisi açlık tehlikesine maruz bulunmaktadır. Bâlâda 

söylendiği vech ile Almanya'nın muhtaç olduğu mevadd-ı gıdaiyyenin 

yalnız bir humusunu hariçten ithal mecburiyetinde olduğu halde 

İngiltere dört humusunu yani yüzde seksenini hariçten getirtmek 

mecburiyetindedir. Bu yüzde seksenin nısfı gelip de diğer nısfı tahtü'l-

bahr sebebiyle gelmezse İngiltere ihtiyacat-ı gıdaiyyesi yüzde kırk 

derecede azalmış olur. Nakliye sefaininden en mühim bir kısmının 

ihtiyacat-ı askeriyyeye tahsis edilmiş olmasına ve yalnız iki ayda 

İngiltere sefain-i ticariyyesinden yüzde on yedisinin gark edilmesine 

                                                            
85 Gidişat(ç.n) 
86 Dörtlü ittifak(ç.n) 
87 Üstünlük(ç.n) 
88 Azalma(ç.n) 
89 Denizaltı(ç.n) 
90 Düşürme,hükümsüz bırakma(ç.n) 
91 Harbin başlangıcı(ç.n) 
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nazaran İngiltere ithalatının daha şimdiden la-ekal rub‘ belki sülüs92 

derecesinde tenezzül ettiği teslim edilmek lazım gelir. Bu tenezzül 

İngiliz hükümet adamlarının ve gazetelerinin mütelaşiyane93 lisanından 

da anlaşılmaktadır. İngiltere Ticaret Nazırı "Stanley" irad ettiği bir 

nutukta demiştir ki: Tahtü'l-bahr tehlikesi vahim olup harbin neticesi 

üzerinde mühim bir rol oynayacaktır. Herkesin bilhassa ekmek 

hususunda son derece iktisada riayet etmesi lazımdır. "Lord Bresfort" 

ise Avam Kamarası'nda "Memleket hakikati bilmelidir. Zira 

memleketin birdenbire esbabını anlamadığı halde vesika usulü ile 

me'kulat tevzii mecburiyetinde kalması birçok müşkilat tevlid edebilir." 

diyor.  

Lord "Devenport" dahi: Ekmek sarfiyatını kendi ihtiyarıyla tahdid 

eylemesi için hükümet tarafından icra olunan teşebbüslerin pek az 

muvaffakiyet-bahş olduğundan eğer gelecek mahsulün idrakine kadar 

muharebede sebat edilmek isteniliyorsa ekmek ve me'kulat-ı sairenin 

idareli surette sarfı hususunun bütün İngiliz milletince vazife 

addedilmesi lazım geleceğini ve İngiltere'de be-her nüfusa haftada 

azami olarak ancak dört libre94 ekmek verilebileceğini ve bu miktarın 

el-yevm Almanya'da verilen miktara muadil olduğunu beyan etmiştir.  

Daily Telgraf gazetesi Lord "Devenport"un bu sözlerine itiraz ederek 

adam başına azami olarak dört libre değil ancak üç libre ekmek 

                                                            
92 Üçte bir(ç.n) 
93 Acele,telaşlı(ç.n) 
94 1 libre ortalama 453.6 gr(ç.n) 
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verilebileceğini ve bu miktarın el-yevm Almanya'da verilen miktara 

nazaran yüzde yirmi beş noksan olduğunu beyan ediyor. 

Açlık muharebesinin mucidi İngilizlerdir. Üç seneden beri Almanya'yı 

aç bırakacaklarını iddia ettikleri halde bir şeye muvaffak olamadılar. 

Almanlar ise üç ayda İngilizleri suret-i ciddiyede aç kalmak tehlikesine 

maruz bıraktılar. Müfrit milliyetperver İngiliz gazetelerinden "John 

Bull" Gazetesi: "Kadınlar şikayet ediyorlar. Çünkü çocuklarının açlığı 

kendilerini nevmidiye95 sevk ediyor. Açlık İngiltere'ye gelebilecek 

felaketlerin en feciidir." diye feryat ediyor. İngiltere kazdığı kuyuya 

kendisi düşüyor ki bunu o kuyudan çıkaracak hiçbir kuvvet yoktur.  

Açlıktan öldürme harbi mürettiblerin aleyhine çevrildi. Yani Almanya 

ile İngiltere bu hususta tebdil-i mevki ettiler. İngiltere Almanya'yı aç 

bırakarak sulhe mecbur etmek istiyordu, üç senede maksadına nail 

olamadı. Bizim taraftan ise üç ayda İngiltere zimamdaranını96 bu derece 

telaşa düşürecek kadar muvaffakiyet hasıl olmuştur. 

Hiçbir şahıs veya millet yalnız kendi kuvvetiyle âmaline muti97 

edebileceğine kani olduğu bir şahıs veya kavim için hariçten muavenet 

talep etmez. Bu keyfiyet en bedihi hakayik-i mantıkiyyedendir. Halbuki 

harbin bidayetinden beri İtilafiyyun keşkül be-dest-i tazarru98 olarak 

dünyanın her bir tarafından muavenet talep ediyorlar. Vaktiyle bize ve 

Bulgaristan'a edilen temelluklardan sarf-ı nazar İtalyanlara, 

                                                            
95 Ümitsizlik(ç.n) 
96 Yöneten,akıl babası(ç.n) 
97 İtaat eden(ç.n) 
98 Dua,yakarış(ç.n) 
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Romanyalılara ne kadar çok mevaidde bulunduğunu herkes bilir. 

İtilafiyyun Çin'i bile aleyhimize çevirdiler. Yunanistan'ı cebren harbe 

sokmak için icra edilen tazyikat ve tahrikat-ı mütemadiye ve ahîran 

Kral Konstantin'in terk-i saltanata mecbur edilmesi beşeriyeti ile'l-ebed 

utandıracak derecede mugayir-i ahlak ve vicdandır. Nice muharebeye 

yeni bir kavmin duhulü hasımlarımızın sufef ve çaresizliklerine yeni bir 

delil teşkil etmekten başka bir tesiri muceb olmaz. Bu iddia, en buhranlı 

zamanlarda harbe dahil olan ve milyonlarca ve yüz binlerce askeri 

meydan-ı harbe sevk eden milletlerin bu müdahalelerinden bir tesir 

hasıl olmamış olmasıyla sabittir.  

Amerika'nın harbe müdahalesi de büyük bir tesir hasıl etmeyecektir.  

Çünkü biz yani İttifak-ı murabba‘ hakk-ı hayatımızı müdafaa ediyoruz. 

Diğeri ise terakkiyat-ı beşeriyeye mani olmak, kin-i milliyi tatmin, 

âmal-i istila-cuyanelerini99 istihsal etmek maksadıyla harp ediyorlar. 

Çünkü biz hakkımızı müdafaa etmeyi bildiğimiz kadar vatanımız için 

ölmeyi de bildiğimizi harbin her safhasında fiilen ispat eyledik. 

Bugüne kadar muhtelif harp safhalarında vukua gelen mücadelat ittifak-

ı murabba‘ erkanının tarih-i millilerinde en şanlı, en şerefli sahifeleri 

işgal edecektir. 

*** 

İtiraf edilmelidir ki: Almanlar, bu derece şanlı muvaffakiyata 

mazhariyetlerini kudret ve maharet-i askeriyyeleri kadar milletin 

                                                            
99 İstilacı emeller(ç.n) 
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sinesinde mündemiç hiss-i fedakariye, her ferdin kanuna itaat-i 

mutlakasına ve teşkilatlarındaki intizama ve ba-husus kadınlarının 

ulviyet-i fedakarlıklarına medyundurlar. 

Alman teşkilatının intizamı hayret-bahş-ı ukuldür.100 Almanya bu 

teşkilatı sayesinde her noksanını ikmal ediyor. Her türlü mahrumiyete 

tahammül edebiliyor. 

*** 

Bu harp bir ırk muharebesi addolunabilir. Yani Avrupa'da Cerman ve 

Türk ırkına mensup olan insanlarla Anglo-Sakson, Slav ve Latinlerin 

mücadelesi addedilir. Avusturya'daki cüzi miktar Slav ve İtalyan, 

Avusturya idaresinde kendilerini pek mesut ve bahtiyar 

addettiklerinden vatanlarını diğer vatandaşları gibi fedakarlıkla 

muhafazaya çalışıyorlar. Bulgarlar ise an-asl Türk nesline mensup 

olduklarından lisanlarındaki münasebete rağmen Slav'dan ziyade 

Türktürler. Şu halde bütün dünya Türklerle Cermenler aleyhine kıyam 

etmiş demektir. 

Bu mücadele üç senedir devam ediyor. Üç sene, on sene, otuz sene daha 

devam etse yine mağlup olmayacağız. 

Bâ-husus Alman kadınlarının erkekler kadar âli olan fedakarlıkları 

zafer-i âtinin en büyük amillerinden biri ve belki birincisi olacaktır. 

                                                            
100 Akıllar(ç.n) 
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Ben gençliğimde de Alman kadınlarının evsaf-ı ber-güzidelerinin 

takdirkarı idim. Bu hiss-i takdir seneden seneye arttı. Son seyahatim bu 

cins-i latife karşı pek büyük hürmet ve tazim hislerini de tevlid etti. 

Ben, evinde çocuklarının terbiyesiyle iştigal mecburiyetinde olduğu 

halde harpte bulunan zevcinin, kardeşinin yerine fabrikalara girip 

mühimmat imal eden, şimendifer yollarını tamir ile uğraşan, 

ticarethanelerde, sanayihanelerde, otellerde çalışan ve bu mesai-i 

medideden101 dolayı ağzından bir kelime-i şikayet işitilmeyen Alman 

kadınlarını takdis ve tebcil ederim.102 Bir lokantaya giderseniz, sizi 

karşılayan, yer gösteren, yemek listesini veren, ısmarladığınız yemeği 

getiren bir kadındır ve temin ederim ki bu vazifesini erkeklerden daha 

ziyade dikkat ve intizamla görür. Tramvaya binerseniz kondüktörler 

hemen umumen makinistler ekseriyetle kadındır. Otomobillerin 

şoförleri de kısmen kadındır. Berlin'in büyük omnibüslerinde103 

arabacılık edenler yine kadındır. Yeraltı tramvayları müstahdemini, 

mektup müvezzileri, tanzifat amelesi, demiryolu tramvay hatlarının 

tamircileri de kadındır. Devair-i resmiyyede104 hizmet-i kitabet hemen 

kadınlara münhasır gibidir. Ben hayatını kazanmak için bu derece cehd 

eden çalışan şu latif mahlukatı mensup oldukları milletin şerefi, şanı, 

zineti addederim. Genci, ihtiyarı, fakiri, ganisi, erkeği ,kadını aynı 

maksadın istihsali için aynı suretle, aynı fedakarlıkla çalışan bir millet 

için mağlubiyet yoktur. Binaen-aleyh Almanya mağlup edilemez. 

                                                            
101 Uzun(ç.n) 
102 Ululamak,yüceltmek(ç.n) 
103 Biletle yolcu taşıyan büyük at arabası(ç.n) 
104 Kamu kurumları(ç.n) 
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Almanya mağlup edilmedikçe Almanların eserine iktifa105 ederek onlar 

gibi fedakarlık izhar eden müttefikleri de mağlup edilemez. 

*** 

Almanya ile münasebetimiz yalnız harp zamanına münhasır değildir. 

Aynı maksad için dökülerek yek-diğerine karışmış olan Türk ve Alman 

kanlarını tefrik nasıl mümkün değilse müttefikleri âtiyen de birbirinden 

teb‘id kabil olmayacaktır. 

Zaten her birinin menafi-i mahsusası yek-diğerinden istifadeye sevk 

eder. Muharebenin hitamında münasebat-ı beyne'l-akvamın106 eskisi 

kadar samimiyetle hemen teessüs edeceğine ihtimal vermek hatadır. 

Muharebe-i iktisadiyyenin ba-husus İngiltere ve Amerika ile Almanya 

arasında sulhden sonra da senelerce devam edeceği şüphesiz gibidir. Şu 

halde Alman fabrikaları mevadd-ı ibtidaiyye107 bulmak için bize 

müracaatla Mısır'dan ve Amerika'dan celp edemedikleri pamuk, keten 

gibi şeyleri bizde aramaya mecbur olacaklardır. Milyarlarca dönüm 

kabil-i ziraat araziye malik olan memalik-i Osmaniyye ise kavl-i 

kuvvetinin, sermayenin, merakiz-i istihlakiyenin vukuf ve tecrübe-i 

ilmiyenin fikdanı108 cihetiyle şimdiye kadar bu arazisinden istifade 

edemiyordu. Alman müttefiklerimizin himmet ve muavenetiyle kıllet-i 

nüfustan109 mütevellid mahazir ziraat makineleriyle def olunur. Emin 

ve faideli bir suretle nemadar olacağına kanaat edildiği halde sermaye 

                                                            
105 Yetinmek(ç.n) 
106 Kavimler arası, milletler arası(ç.n) 
107 Hammadde(ç.n) 
108 Yokluk,eksiklik,bulunmama(ç.n) 
109 Nüfus azlığı(ç.n) 
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de gelir. Vukuf ve tecrübe-i ilmiye erbab-ı teşebbüsle maan110 dâhil 

olur. Merakiz-i istihlakiye111 ise hazırdır. Binaen-aleyh şimdiye kadar 

hiçbir istifade temin etmeyerek muattal112 kalan arazi memleketin refah 

ve servetine hadim olur.  

Biz bu hususta Almanya ile aynı vaziyetteyiz. Yani Almanya bizim 

mevadd-ı ibtidaiyyemize, maadinimize113, mahsulat-ı ziraiyyemize ne 

derece muhtaç ise biz de Almanya'nın nakdi, ilmi, sermayesine, 

tecrübesine, makinelerine o kadar muhtacız. Biz Almanya'dan ne 

derece istifade edecek isek Almanya da bizden aynı mertebe müstefid 

olacak yani istifadede tevazün114 hasıl olacaktır.  

İşte müttefikimiz ile münesabat-ı âtiye-i iktisadiyemizi temin edecek 

şey bu tevazün meselesidir. Her nev teşebbüsat-ı iktisadiyyeden 

tarafeyn sa‘y ve sermayeleri nisbetinde müstefid olmalıdırlar.  

Almanlar memalik-i Osmaniyye'de âtiyen vuku bulacak teşebbüsat-ı 

iktisadiyyelerinde bu memleketin sahibi olan Türklere bir hisse-i 

menfaat temin etmezlerse teşebbüslerinde muvaffak olamazlar. Her 

teşebbüslerine Türkleri de karıştırmak kendi menfaatleri icabındandır.  

Biz şimdiye kadar hangi ecnebi ile muameleye girişmiş isek hemen 

cümlesinde az çok aldatılmışızdır. Binaen-aleyh ecanibe biraz 

itimatsızız. Bizde düçar-ı tezelzül115 olan bu itimad ancak münasebat-ı 

                                                            
110 Birlikte(ç.n) 
111 Tüketim merkezleri, Pazar(ç.n) 
112 Atıl(ç.n) 
113 Madenler(ç.n) 
114 Denklik,denge(ç.n) 
115 Yerinden oynamış,hasarlı(ç.n) 
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iktisadiyyede bulunacak milletlerin gösterecekleri tok gözlülük ve hak-

şinaslık ile bizi kendi teşebbüslerine iştirak ettirmekle, hakir 

görmemekle, hukuk-ı mütesaviyeye116 layık ve malik olduğumuzu 

kavlen ve fiilen teslim etmekle mümkündür. 

Halbuki bazı Almanların bu dekaike117 layıkıyla riayet etmediklerini 

teessüfle görüyorum. Bir misal irae edeyim: 

Bir Türk pek mühim bir teşebbüs-i iktisadi için takriben bir sene kadar 

çalışarak teşebbüsü hayli ilerletmiş, hükümet-i seniyyenin muavenetini 

temin eylemiş, nihayet Alman sermayesiyle bir şirket teşkiline 

muvaffak olmuş idi.  

Şu hizmetine mukabil şirketin kar-ı safisinden yüzde beş hisse-i 

temettü‘ talep ettiği halde taleb-i vaki istiksar olunarak üç ay evvel 

haber vermek şartıyla şirketten kat-ı alaka edebileceğini şirketin de keza 

üç ay evvel haber vermek şartıyla kendi hizmetinden sarf-ı nazar 

edebileceğini kendisine söylediler. Yani bu adam bir senelik mesaisine 

mukabil şahsı için hiçbir şey temin etmiş olmayacak, bütün menafi 

şirketin elinde kalacak, şirket bugün tayin ettiği bir memur gibi dilediği 

zaman kendisini çıkarabilecek!.. Almanya erbab-ı teşebbüsünü 

umumen bu fikirde bulunduklarını katiyyen ümid etmem.  

Bir de burada teşebbüsat-ı iktisadiyyede bulunacak zevatın 

başlayacakları işin her cihetini layıkıyla düşünerek katiyyen karar 

verdikten sonra başlamaları lazımdır.  

                                                            
116 Eşit hukuk(ç.n) 
117 İncelik,ayrıntı(ç.n) 
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Bir işe başlanır da arada esbab-ı ciddiye-i mania118 olmadan terk edilir 

ise teşebbüsat-ı âtiye için adem-i itimat119 husulüne sebebiyet verilir.  

Yani müteşebbislerin ciddi ve teşebbüslerini meydana çıkarabilecek 

vesait-i fenniye ve nakdiyeye malik olmaları lazımdır.  

Bir buçuk sene evvel burada bir Alman'a müsadif olmuştum. Bana 

servet-i bî-nihayesinden120, Almanya'nın büyük sermayedarları 

arasında pek çok dostları olduğundan vesaireden bahsederek beraberce 

iş görmeyi teklif etti. Yalnız şahsı için Pera Palas'ta üç oda işgal eden, 

binlerce liralık mübayaatta121 bulunan, Anadolu'ya bir küçük seyahat 

için hususi bir vagon tutan bu zatın gösterdiği evzaa bakarak kendisini 

cidden erbab-ı servet ve iktidardan zannetmiştim. 

Muahharan bu adamın Almanya'nın pek namuslu sermayedaranından 

bir zatın aylıklı bir memuru olduğu ve buradaki masarifi kendisini 

istihdam eden zat tarafından ayrıca tesviye edildiği için bu derece 

masraf ihtiyarından çekinmediğini ve mübayaa ettiği şeylerin kendi 

hesabına değil efendisi hesabına alındığını ve teşebbüs ettiği şeylerden 

bir kısmının o zatın tensibine bile iktiran etmediğini öğrendim. Bu 

aldanış benim için bir tecrübe oldu. 

Binaen-aleyh beraber çalışmak istedikleri zevatın her halini evvelce 

layıkıyla tahkik etmelerini vatandaşlarıma tavsiye ederim. 

                                                            
118 Ciddi sebebler(ç.n) 
119 Güvensizlik(ç.n) 
120 Sınrsız zenginlik(ç.n) 
121 Alışveriş(ç.n) 
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Almanlar " Kazan ve kazandır." düstur-ı ticarisine riayet eyledikleri 

halde bu memleketten pek çok istifade ederler ve memlekete de pek çok 

istifade ettirirler. Aksi halde yani istifadenin umumen kendilerine hasrı 

istenilir ise adem-i itimad ve adem-i memnuniyet hislerinden başka bir 

his tevlidi kabil değildir.  

Almanlar memleketimize gelmeli, vukuf ve sermayelerini de beraber 

getirmeli. Menabi-i servetimizi açmalı, fakat o menabiin hasılatını 

tamamen kendilerine hasretmemeli, bize de mühimce bir hisse 

bırakmalıdırlar. Yani bizi aylıklı memur veya hizmetkâr değil şerik ve 

menfaatdar addetmelidirler. Ancak böyle yaparlar ise memleketimiz de 

her hususta mazhar-ı teshilat ve muavenet olurlar ve mütekabil menfaat 

üzerine teessüs eden müşareket iki millet arasındaki revabıt-ı 

samimiyeti daha ziyade teşyid122 eder ve tarafeynin123 istifadeleri daha 

ziyade olur.  

Bizde bir darb-ı mesel vardır: "Türk bir pire için bir yorgan yakar." 

derler. Asıl maharet-i iktisadiye bize yorganı yaktırmamaktadır. Vakıan 

bu halde biz yorgandan mahrum kalırız. Fakat menafiinden de erbab-ı 

teşebbüs mahrum kalır. 

Gerek biz ve gerek Almanlar aramızdaki revabıt-ı ittifak ve samimiyeti 

daha ziyade takviye-i ümniyesindeyiz124. Her gün görülen tezahürat bu 

mütekabil arzunun en büyük delilidir. Devair-i resmiyemize tayin 

olunan Alman mütahassısin ve müşavirini, Daru'l-fünun muallimleri, 

                                                            
122 Sağlamlaştırma(ç.n) 
123 İki taraf(ç.n) 
124 Ümit,istek,arzu(ç.n) 
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buradan Almanya'ya gönderilen yüzlerce talebe ve ba-husus iki milletin 

muhabbet-i mütakabilelerinden tevellüd eden "dostluk yurdu" bu 

ümniyenin husulüne pek müessir birer amildir. Bu avamilin tesiratının 

tahaffüf etmemesi için Alman erbab-ı teşebbüsün her teşebbüslerinde 

bu memleket evladına bir hisse-i menfaat ve iştirak temin etmeleri 

lazımdır. 

*** 

Almanların bu memleket hakkında âmal-i hafiyye-i siyasiyeleri125 

yoktur ve olamaz. Çünkü evvela mevki-i coğrafimiz Almanlarda böyle 

bir emel-i siyasi husulüne manidir. Almanya'nın memleketimizi istila 

için birkaç memleketi çiğneyerek geçmesi icab eder ki şu asırda böyle 

bir teşebbüs kabil-i tasavvur değildir. Almanya'nın Bahr-ı Sefid126 

sahilinde üssü'l-harekesi olmadığı için bahren bir tecavüz de mevzu-i 

bahs olamaz. Bilakis Almanya şu muharebede müzaharet ve 

ittifakımızdan ettiği istifadeyi daima tahattur127 edecek, her ihtiyaç 

zamanında yine istifade etmek isteyecektir. 

Her şahıs gibi her hükümet de dostunun, müttefikinin kuvvetli ve 

zengin olmasını ister. Çünkü menfaati bunu icab eder. Binaen-aleyh 

bizim kuvvetli ve kendi mukadderatımıza bizzat hakim bir heyet-i 

ictimaiyye halinde yaşamamız, Almanya'nın menafi-i mahsusası 

icabındandır.  

                                                            
125 Gizli siyasi emeller(ç.n) 
126 Akdeniz(ç.n) 
127 Hatırlamak(ç.n) 
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Almanlar bu icabı hakkıyla takdir etmişlerdir. "Kuvvetli bir Türkiye" 

görmek arzusu Almanya için umumi bir arzudur. Ben, siyasiyatta 

hissiyat olmadığına bi'l-cümle muamelat-ı siyasiyyenin menfaat 

üzerine müesses olduğuna kaniim. Hususuyla bir milletin, kendi 

menafi-i hayatiyyesi icab ettirmedikçe diğer bir millet için kan 

dökmeyeceğini bilirim.  

Bu cihetle mademki Türkiye'nin kuvvetli olması Almanya'nın menafi-i 

hayatiyyesi icabındandır, mademki biz bu muharebede gösterdiğimiz 

hamaset ve besalet128 ve zindegi ile kuvvetli olduğumuzu daha ziyade 

kuvvetli olabileceğimizi ispat ettik. Şu halde müttefiklerimizin âtiyen 

de bizimle idame ve takviye-i münasebat-ı arzu ve terakkiyat-ı 

iktisadiyemize muavenet etmeleri tabiidir. Şu hakayıka binaen 

Almanlara itimadsızlık gösterilmeyerek teşebbüslerini teshil ile beraber 

bu teşebbüsata iştirake yol bulmaya çalışmak menfaat-i mahsusamıza 

muvafık olur.  

Hülasa Almanların, Fransızlar, İngilizler ve İtalyanlar ve Ruslar gibi 

memleketimizin bazı aksamı hakkında âmal-i mahsusa 

beslemediklerine emin olarak onların saha-i iktisadiyattaki tecrübe ve 

maharetlerinden istifadeye müsaraat129 etmeliyiz ve Almanya erbab-ı 

teşebbüsü de bi'l-mukabele bizim bu istifademizi teshil130 etmelidirler. 

                                                            
128 Yiğitlik, kahramanlık, cesaret(ç.n) 
129 Hızlandırmak, acele etmek(ç.n) 
130 Kolaylaştırma(ç.n) 
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İki taraftan gösterilecek emniyet ve itimad-ı mütekabil her iki tarafın da 

istifadesini ve arada teessüs eden münasebat-ı samimiyyenin daha 

ziyade takviyesini intac131 eder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
131 Sonuçlandırmak, neticelendirmek(ç.n) 
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