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Egy birodalom végórái 
Törökország az elsQ világháborúban

(Egy birodalom születése és tündöklése) Az elsQ világháború egyik nagy vesztese a Török 
Birodalom volt, amely a 18. századtól látványosan hanyatlott, igazi végóráit pedig a 
19. század második felétQl számolja a történetírás. A hajdan Európát és Ázsiát sakkban 
tartó  birodalmat alapító  törökök Qshazáját az Altáj hegyvidék környékén kell keresni, 
ahonnan a nagy – nyugat irányába haladó – nagy népvándorlások elindultak. Az utolsó 
nagy hullámban ott találjuk a mongolokat és a törököket, az utóbbiak a 10. században fel-
vették az iszlám hitet, és Mohamed próféta legkeményebb katonai hittérítQi lettek. A tö-

rökök mindnagyobb tömegben érkeztek keletrQl, elfoglalták Perzsiát és Bagdadot, onnan 
támadták a bizánci területeket. Török eredet_ek voltak az Indiát meghódító mogulok is, s 
bár a mongol támadások Anatóliában megsemmisítették a szeldzsukok hatalmát, helyén 
több török fejedelemség szervezQdött. A mai Busa város helyén, Bizánccal szomszédos 
területen jött létre a Bithynia fejedelemség, amelynek hadura, Oszmán – tQle származik a 
késQbbi állam elnevezése és az uralkodócsalád – jelentQs területeket szakított le Bizáncból, 
és egyik utóda, II. Mehmed 1453-ban elfoglalja Konstantinápolyt, gyakorlatilag megsem-

misíti a Bizánci Birodalmat. Az Oszmán Birodalom I. Szulejmán – a törvényhozó névvel 
emlegetett uralkodó – idején elérte a legnagyobb kiterjedését: Közép-Európától Perzsia 
határáig, Marokkótól a Perzsa-öbölig, a Krím-félszigettQl a Szahara sivatagjáig terjedt. 
Jól szervezett, erQs katonai állam volt, olyan iszlám hatalom, amelyet a reneszánsz és a 
felvilágosodás érintetlenül hagyott. Éppen ez a nagyság indította el a 17. század végétQl 
a hanyatlást, majd a birodalom feltartóztathatatlan széthullását. Az Oszmán Birodalom az 
európai nagyhatalmak játékszerévé vált, és „Európa beteg embere” nemcsak elveszítette 
tekintélyét, hanem megroppant a belsQ egyensúly, lázadozni kezdtek az alávetett népek. 
Az európai ipari behatolás nemcsak olcsó termékekkel árasztották el az országot, hanem 
az európai tQke biztosította az infrastruktúrára – vasút, útépítés, postai szolgálat, villamo-

sítás stb. – kiépítését, jelentQsen csorbítva a Fényes Porta tekintélyét és függetlenségét. 
Úgy egy évszázad késéssel követte az Oszmán Birodalom Európát, az alattvaló keresz-

tény lakosság kezébe került a kereskedelem, Qk érintkeztek a keresztény országokkal. 
A nagyhatalmak fenyegették az Oszmán Birodalmat tengeren és a szárazföldön. 1805-
ben elvesztették Egyiptomot, 1829–30-ban Görögország vívta ki a függetlenségét, majd 
1878-ban a berlini kongresszuson elveszett Románia, Szerbia, Montenegró, Bosznia-
Hercegovina, Bulgária, Thesszália, Anatólia keleti része és Ciprus, majd 1913-ban – a két 
Balkán-háború után – végleg kiszorult Európából, csupán a Boszporusz szoros európai 
oldalán egy 30-40 km széles sáv maradt fennhatósága alatt. A veszteségek hatalmasak 
voltak: elvesztették a birodalom területének egyharmadát, a lakosság 20%-át.

A szultáni udvar már a 19. század legelején belátta, hogy halaszthatatlanok a reformok, 
legalábbis azoknak az intézkedéseknek a meghozatala, amely közelíti a megöregedett 
rendszert Európához. 1839-ben és 1856-ban olyan reformintézkedéseket hirdettek ki, 
jogegyenlQséget adott minden alattvalónak a megreformált bíróságok elQtt, biztosították 
a magántulajdon sértetlenségét, a vallási közösségeket egyenlQvé tették. Ez elsQsorban 
a nem muzulmán lakosság megnyerését szolgálta, ettQl várták a Nyugat elismerését és 
a polgárosodás megindulását. Erre épült az 1876-ban kihirdetett elsQ török alkotmány, 
amely rendkívül ellentmondásos volt: az 1831. évi belga alkotmányból „kölcsönzött” 
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liberális elvek ugyancsak csorbultak az 1850. évi porosz alkotmányból átvett tekintélyel-
v_séggel. A török alkotmány nagyban eltért az európai alkotmányos mintáktól, a szultán-

nal meghagyott egy sor olyan abszolutista jogot, amit késQbb felhasznált az alkotmányos 
kormányzással szemben.

Az igazi botrány az alkotmány kihirdetését követQ választások után tört ki: a szenátust 
a szultán jelölte, a képviselQket a tartományok és a kerületi tanácsok delegálták a parla-

mentbe (alsóház), ahol a képviselQk valóban komolyan vették feladatukat. Bírálták a rend-

kívül korrupt kormányt, amire fel Abdülhamid szétkergette a parlamentet, az alkotmányt 
hatályon kívül helyezte és harminc évig nem hívott össze országgy_lést. „Bajok voltak” 
Abdülhamid hatalomra kerülésével is: 1876 elején Abdülaziz szultánt pazarló kormány-

zásért az a politika iránti teljes érdektelenség miatt letették a trónról, helyét a trónörökös 
V. Murád foglalta el. A leváltott szultán öngyilkos lett, fia viszont – kóros alkoholista és 
különben is gyenge idegzet_ hírében állt – kormányzásra teljesen alkalmatlan személy 
volt, amit csak fokozott, hogy az elQzQ uralkodó egyik híve a kormányülésen meggyil-
kolta a külügyminisztert és a hadsereg fQparancsnokát. V. Murád öccse, Abdülhamid a 
fQmuftin keresztül uralkodásra alkalmatlannak nyilváníttatta fivérét és fogolyként egy 
palotában Qriztette. Már Q hirdette ki az alkotmányt, uralkodása (1876–1909) alatt béke és 
látszólagos stabilitás következett Törökországban. 1897-ben megnyerték a Krétáért vívott 
görög–török háborút, átszervezték a közigazgatást, bár a helyi nemzetiségi lázongások el-
lenére a birodalomban nyugalom uralkodott. Ekkor léptek a színre az „ifjú törökök”, egy 
heterogén, nacionalista, alkotmánypárti tömörülés, akik francia polgári eszméken nyugvó 
politikája nemzetállamot, alkotmányosságot követelt. Hivatalos szervezetük az Egység és 
Haladás Mozgalom volt, ami párttá szervezQdött, amely Talát, Enver és Dzsemal pasák 
vezetése alatt állt. A mozgalom elsQ kongresszusát 1902-ben Párizsban tartotta, ahol kiraj-
zolódott egy nacionalista és egy liberális szárny. Az utóbbiak hajlandóak lettek a nemzeti 
kisebbségeknek jogokat adni. Az egyre népszer_bb mozgalom 1906-ban megalapította az 
Egység és Haladás Bizottságát, amely 1907-ben mozgalmat szervezett az alkotmányos 
monarchia megszervezésére. Hatalomra 1908-ban kerültek, amikor is az angol király és 
az orosz cár megegyezést kötött az Oszmán Birodalomhoz tartozó Macedónia nagyhatal-
mi ellenQrzésére, amit az ifjútörökök nemcsak elutasítottak, hanem ellenállást szerveztek, 
az ellenQrzésük alá került területeken bevezették az alkotmányt. Abdülhamid tehetetlen-

nek bizonyult, 1908 augusztusában hatályba helyezte a felfüggesztett alkotmányt, és a vá-

lasztások után összeült parlamentben túlnyomó többségbe kerültek. Az ifjútörök forrada-

lomnak számos negatív következménye is lett: Kréta kiszakadt az Oszmán Birodalomból, 
Boszniát annektálta a Monarchia, a bolgárok megtagadták az adófizetést, s végül teljesen 
függetlenné váltak.

Az ifjútörök kormányzás súlyos ellentétek között m_ködött: a szultán a továbbra is 
népszer_ pániszlám mozgalomra támaszkodva igyekezett hatalmon maradni, amiért az 
ifjútörök mozgalom VI. Mehmedet ültette a trónra, az Enver–Talát–Dzsemal „triumvi-
rátus” statáriális és rögtönítélQ bíróságokat szervezett, korlátozta a szabadságjogokat, 
erQszakos törökösítést hajtott végre a közigazgatásban, az oktatásban és a hadseregben. 
1912-ben Albánia függetlenné vált, az olasz hadsereg 1911-ben megkezdte a részben 
török függésben levQ Líbia megszállását, ahonnan a török hadsereg kiszorította Qket, de 
az 1912-ben kitört elsQ Balkán-háború miatt feladták e területeket. Ennél súlyosabb hely-

zetet teremtett az elsQ és második balkáni háború: amikor a Balkán-szövetség (Bulgária, 
Szerbia, Görögország és Montenegró) az Oszmán Birodalom ellen szövetkezett. A török 
hadsereg teljes vereségével záródott háborút lezáró londoni békében (1913. május 30.) 
az Oszmán Birodalom teljesen kiszorult Európából, A Balkán-szövetség felbomlott és a 
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balkáni nemzetek – Görögország, Szerbia, Románia és a török állam – a gyQztes Bulgária 
ellen fordult, ez a konfliktus a bolgárok vereségével végzQdött. A második háborút lezáró 
bukaresti egyezményben (1913. augusztus 10.) Bulgária minden olyan területet elvesztett, 
amit az elsQ Balkán-háborúban szerzett, viszont a törökök visszakapták Kelet-Trákiát, de 
ez nem változtatott az állam addigi területi veszteségein.

Az ifjútörök mozgalom elvesztette az 1911. évi választást, így az új parlament 1912-
ben menesztette a Tevfik pasa vezette kormányt. Ez a helyzet nem maradt sokáig, mivel 
az ellenzékbe került ifjútörökök minden háborús veszteséget ellenfeleikre hárítottak, így 
már 1913 januárjában elkergették a Kamil pasa vezette kormányt, bár így is kénytelenek 
voltak aláírni az elsQ balkán háborút lezáró londoni békét. A háború második szakaszát 
lezáró (1913. augusztus) bukaresti békét már sikerként könyvelte el az ifjútörök mozga-

lom, de ez megsegített az Oszmán Birodalom megtépázott tekintélyén.

(Az Oszmán Birodalom és a nagyhatalmak) Az elsQ világháborút megelQzQ évtizedekben 
rendkívül kritikussá vált a nyugati nagyhatalmak és a török hatalom kapcsolata: még 
1878-ban Nagy-Britannia és Franciaország titkos megállapodást kötött az afrikai török 
birtokok felosztásáról, ennek szellemében 1881-ben Franciaország elfoglalta Tunéziát, az 
angolok 1878-ban partra szálltak Cipruson, 1882-ben megszállták Egyiptomot, de az ola-

szok 1911-ben a nagyhatalmakkal kötött egyezmény értelmében szállták meg Líbiát. Igaz, 
ez már összhangban volt a Balkán-szövetség támadásával. EbbQl a teljes elszigeteltség-

bQl – beleértve az állandóan feszült orosz–török kapcsolatokat is – egyetlen lehetQségnek 
mutatkozott a Németországgal való kapcsolatok erQsítése. Már a 19. században fokoza-

tosan erQsödött a német jelenlét a török belsQ és külsQ tartományokban, hiszen Berlin ha-

talmas lehetQségeket látott a gazdasági és m_szaki-technikai vonatkozásokban lemaradt 
Törökországban. A török állam mind társadalmi, mind gazdasági vonatkozásban, bele-

értve a hadsereget is, alárendelt szerepbe került az európai nagyhatalmakkal szemben. A 
legfejlettebb térségnek az Isztambul környéki és a maradék európai területek számítottak. 
Itt megjelent a gyáripar, de a fejlQdés üteme nem volt európai mérték_. A birodalom tá-

volabbi részein – Arábia, Mezopotámia és Kis-Ázsia vidékein középkori termelési viszo-

nyok voltak. Az ébredQ nacionalizmus korában egyes területeken a törökök kisebbségben 
voltak az örményekkel, kurdokkal és arabokkal szemben. Egyes tartományokban jelentQs 
létszámú keresztény kisebbség élt. A lakosság többsége analfabéta volt, a közlekedési inf-
rastruktúra fejletlen volt, a vasútépítés nehezen indult meg. Ennél súlyosabb helyzetben a 
hadsereg volt, elavult fegyverzettel rendelkezett, nem volt fegyvergyártás, a motorizálás 
el sem indult, a flotta néhány korszer_tlen hajóból állt.

A németek nem követeltek koncessziókat és területeket, de jelenlétük mindenütt érez-

hetQvé és meghatározóvá vált a stratégiai pontokon: egyre nagyobb befolyást szereztek az 
államvezetésben, az iparszervezésben, a kereskedelem ellenQrzésében, a szétzilált haderQ 
átszervezésében és felfegyverzésében. A kiképzési terveket német tisztek irányították, a 
német vállalatok sorra végezték nagyberuházásaikat török földön. A legnagyobb ilyen 
vállalkozás az Isztambul–Bagdad vasútvonal megépítése volt. A német–török együttm_-

ködést titkos szerzQdések és hatalmas hitelek sora erQsítette.
A sorozatos vesztes háborúk tapasztalatai alapján az új katonai törvény a hadkötele-

zettséget 20–40 év között határozta meg, a tényleges katonai szolgálat 6 évig tartott. A 
hadkötelezettség csak a muzulmánokra vonatkozott, viszont a más hitet követQk a tény-

leges katonai szolgálati idQnek megfelelQ években hadi adót fizettek. (Ezt egy összegben 
is megválthatták.) A török hadsereg sebezhetQ pontja a hadiflotta volt, amelynek fejlesz-

tése érdekében a török kormány még jóval az elsQ háború kitörése elQtt az angol Vikers 
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és Armstrong hajógyáraktól két csatahajót rendelt meg (1911-ben és 1913-ban), amiket 
kifizetett, de terveztek egy harmadik csatahajó-megrendelést is, amitQl azonban pénzügyi 
nehézségek miatt elálltak. Viszont egyik csatahajó sem került átadásra, mert az utolsó 
részlet átutalása után (1914. augusztus 3-án) Winston Churchill – az Admiralitás elsQ 
lordja, tengerészeti miniszter – kompenzáció nélkül elkobozta azokat és a brit haditenge-

részet kötelékébe sorozta be. A török kormány mindhiába tiltakozott, a közvélemény fel-
háborodott, mert az angoloknak átadott összeg egy része lakossági adományokból gy_lt 
össze, a török lakosság szorosan kötQdött az ügyhöz.

A körvonalazódó nyugati nagyhatalmi szövetségi rendszer az Oszmán Birodalmat 
„kockázati” tényezQnek tartotta. EttQl függetlenül a Birodalom rendkívül fontos straté-

giai övezeteket tartott birtokában: ilyen volt a Fekete-tengerrel való összeköttetést jelen-

tQ tengerszoros, valamint a Szuezi-csatorna, amelynek hadászati jelentQsége rendkívül 
fontos volt. Az is világos volt, hogy az arábiai, az észak-afrikai, közel-keleti területekre 
Anglia, a kis-ázsiai részekre a franciák tartottak igényt. A török politika kezdettQl fogva 
számolt azzal, hogy egy európai konfliktus esetén mindenképpen hadba kell lépni, fQleg 
Németország oldalán. A nyugati nagyhatalmak szóba sem jöhettek, éppen területi igé-

nyeik miatt, Oroszországgal állandóan ellentétben voltak, fQleg a Földközi-tenger feletti 
ellenQrzési jogok, valamint a kaukázusi vidék birtoklása miatt. A török hadvezetés a hábo-

rút terjeszkedésre kívánta felhasználni: elsQrend_ cél volt Egyiptom és a Szuezi-csatorna 
feletti ellenQrzés visszaszerzése, valamint Oroszország visszaszorítása a Kaukázus északi 
oldalára.

Németország azt várta Törökországtól, hogy az oroszok elQl zárja le a Fekete-
tengerhez vezetQ szorosokat (Boszporusz, Dardanellák), így megakadályozzák az angol 
és francia fegyverszállításokat Oroszország felé. A Szuezi-csatorna ellenQrzése és birtok-

lása az angolok útját zárja el Indiától és a kelet-afrikai gyarmataitól. Isztambul háborús 
elQkészületeinek lényeges vonatkozása volt figyelemmel kísérni Görögország és Bulgária 
esetleges lépését, mert semmi esetre sem akart a Balkánon egy újabb háborús konfliktust. 
A háborúba való belépés úgy dQlt el, hogy Görögország és Románia az antant, Bulgária a 
központi hatalmak oldalán lépett be a küzdelembe.

(Út a háborúba) Már megtörtént a kölcsönös hadüzenet Anglia, Franciaország, 
Németország, Ausztria-Magyarország és Oroszország között, amikor 1914 augusztusá-

ban két német hadihajó a Monarchia adriai kikötQjébQl kifutva a Gibraltáron át német 
kikötQkbe akart hajózni, nehogy a Földközi-tengeren rekedjen. A dél-francia partoknál 
francia kikötQket lQttek, amiért a francia és az angol flotta elzárta elQlük a Gibraltári-
szorost. Kelet felé menekültek, sikeresen kikötöttek az isztambuli kikötQben. Anglia és 
Franciaország hevesen tiltakozott, Berlin és Isztambul szerzQdést kötött arra, hogy a két 
hadihajót átadják a törököknek, a hajókötelék parancsnokát a német Souchon admirálist 
kinevezték a török flotta parancsnokának, a német legénység tovább szolgált a már török 
zászló alatt álló hadihajókon. Törökország felmondta az Angliával kötött haditengerészeti 
megállapodást és megkezdték a Dardanellák elaknásítását, továbbá hajózási tilalmat ren-

delt el a Boszporuszon. Igaz, augusztus 22-én váratlanul megengedték a Fekete-tengeren 
rekedt angol és francia hajók áthajózását a szoroson, de szeptember legelején ismét lezár-
ták, mivel angol hadihajók visszafordulásra kényszerítettek török kereskedelmi hajókat. 
Ez a néhány hét még a török kormány bizonytalanságát tükrözte, de azt is, hogy végleg a 
németekhez csatlakoznak majd.

Az 1914 szeptemberében indult hadm_veletek a központi hatalmak számára nem úgy 
alakultak, ahogy a tervezett villámháborúnak megfelelt volna: az osztrák-magyar csapa-
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tok megtorpantak a kemény szerb ellenállás miatt, mindinkább német katonai segítségre 
szorultak. Nyugaton állóháborúvá alakult át a német–francia front, bár a német hadsereg 
a keleti fronton mélyen benyomult Oroszországba, a kettQs front – miközben segíteni 
kellett a Monarchiának is – nagy terheket rótt a német hadvezetésre. Szükség lett a török 
hadsereg bevetésére is, fQleg a Kaukázus vidékén, hogy az oroszoktól csapatokat vonjon 
el a keleti frontról. Valóban, 1914. október végén már nem lehetett tovább halogatni az 
Oszmán Birodalom hadba lépését: német kérésre Enver pasa a török flottát Szevasztopol 
és Odessza megtámadására vezényelte, ezzel szinte egy idQben az angolok török keres-

kedelmi hajókat támadtak meg. Ezt követQen Anglia, Franciaország és Oroszország visz-

szahívta diplomáciai testületeit Isztambulból, és ultimátumban kérték a német hadihajók 
kiutasítását a térségbQl. Mivel nem történt semmi, 1914. november 3-án Oroszország had-

üzenetet küldött Isztambulba, majd két nap múlva ugyanezt tette Anglia és Franciaország 
is.

Oroszország szorult helyzetbe került, a törökök hadba lépésével kialakult a veszélyes 
kaukázusi front, ahol a török erQk fölényben voltak az oroszokkal szemben. A cár függet-
lenséget ígért az örményeknek és minden török földön élQ kereszténynek, de szövetsé-

geseitQl katonai hadm_veletek megnyitását kívánta Törökország ellen. Ennek célja, hogy 
más térségekbe vonzzák és lekössék a török hadsereget. Ez csak két térségben történhe-

tett: a Dardanellák és a Szuezi csatorna vidékei. Az utóbbi gyorsan bevégzQdött, mivel a 
jelentQs török erQket az angol csapatok el_zték a csatorna vidékérQl. Igazán kemény harc 
a tengerszorosért indult.

Másként alakult az orosz–török front: az ifjútörök vezetés az összes kaukázusi török 
népet egyesíteni akarta egy Taskent központú újabb török tartományban. Ez az „álom 
„mindvégig” élt a török vezetés háborús elképzelései között, annak ellenére, hogy a hábo-

rú másként alakult. 1914. november elején az orosz hadsereg Örményországban, Erzum 
ellen indított támadást, amit a Hasszán Izzet pasa vezette 3. török hadsereg feltartóztatott, 
de a parancsnokságot átvevQ Enver pasa két hadtesttel Szarikamisz irányában az oroszok 
hátába akart (1915 januárjában) kerülni, s itt a török hadsereg megsemmisítQ vereséget 
szenvedett. Az új parancsnok, Havis Hakki pasa nehezen lett úrrá a helyzeten. Közben 
az Azerbajdzsánba betört török hadsereget az oroszok visszaszorították. A hullámzó fron-

tokon a török veszteségek jelentQsek voltak, a török vezetés elsQsorban az örményeket 
okolta a veszteségekért, amiért elrendelte az örmények kitelepítését a török fennhatóságú 
területekrQl. A kitelepítés valóságos népirtássá fajult, legalább 2 millió ártatlan ember 
halálát okozta. Az örmények genocídiuma azóta is foglalkoztatja a világ közvéleményét.

Más frontokon, így az iraki és iráni fronton a Perzsa-öbölben partra szállt angol had-

sereg Basrán át Bagdad irányába nyomult elQre, de a Nuredin bég vezette 6. török had-

sereg feltartóztatta Qket. Itt néhány hónapra állóháború alakult ki. Talán e siker hatására 
a 4. török hadsereg a Földközi-tenger mentén és a Vörös-tenger partjain elindult Szuez 
irányába, de a két felvonulási irány megakadt. Az angol hadvezetés lépett, Egyiptomot 
protektorátussá nyilvánította, ezzel kinyilvánította az Oszmán Birodalom fennhatóságá-

nak megsz_nését, ám jelentQs haderQt vont össze a csatorna mentén. E katonai manQverek 
idején került elQtérbe a Dardanellák elfoglalásának haditerve.

(A Dardanellák ostroma) A tengerszoros és környékének elfoglalása szárazföldi és tengeri 
erQk összpontosított hadm_veletét igényelte, de a francia hadvezetés – az európai nyugati 
front miatt – vonakodott szárazföldi akcióba bocsátkozni, viszont nem ellenezte a francia 
flotta részvételét a harcokban, így a katonai akció a flották által végrehajtott m_veletként 
körvonalazódott. 1915. február 5-én a flotta megkezdte a Dardanellák külsQ erQdjeinek 
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lövetését a tenger felQl, de utánpótlási bázisnak elfoglalták Lémnosz és Tendosz szigete-

ket is, Görögország ekkor 40 ezer katonát ajánlott fel az antantnak, ami ellen Oroszország 
élénken tiltakozott, mert Oroszország tartott igényt a Márvány-tenger partvidékére.

A hadm_velet élénk érdeklQdést váltott ki Rómában, mert az angol–francia fölény 
veszélyeztette Olaszország balkáni és észak-afrikai pozícióit, ezért gyorsan közeledtek 
az antanthoz. 1915 márciusában élénk tárgyalások folytak az antanthoz való csatlakozás 
tárgyában, s itt vázolták fel elQször az Oszmán Birodalom felosztásának tervezetét. A 
tengeri hadm_veletek legnagyobb gondja a török tengeri aknazár felszedése volt, ami – 
mint késQbb kiderült – nem sikerült. 1915. március 18-án az egyesült flotta megindította 
támadását az erQd ellen, de a négy sorban támadó 16 csatahajó közül négy aknára futva 
azonnal elsüllyedt, miközben a szárazföldrQl indított török tüzérségi t_z is jelentQs káro-

kat okozott a felvonuló hadihajókban. Ezen a napon az angol és a francia haditengerészet 
talán a legsúlyosabb vereségét szenvedte el. A sikertelenség viszont arra késztette az an-

tant hadvezetését, hogy szárazföldön indítsanak támadást. A célpont Gallipoli-félsziget 
elfoglalása volt, amelyet a német vezetés alatt álló ötödik török hadsereg védett.

A támadás 1915. április 15-én indult meg Egyiptomból áthajózott angol, ausztrál és 
új-zélandi csapatokkal, míg a francia erQket szenegáli gyarmati csapatokkal erQsítették 
meg. A második vonalban brit nemzetközösségi csapatok érkeztek – indiai, ausztrál, 
kanadai és új-fundlandi egységek, valamint a legendás ausztrál könny_lovasság, amely 
elQbb Palesztinában aratott több gyQzelmet török csapatok ellen. A félsziget csúcsán fek-

vQ Krithia közelében kísérelték meg az egyesített angol és francia erQk a partraszállást, és 
hatalmas 60%-os veszteséggel megteremtették a hídfQt, hasonlóan másik két helyen is, de 
nem sikerült elfoglalni a kulcsfontosságú hegycsúcsokat. Itt is állóháború alakult ki. 1915. 
május 6-án a britek megkísérelték elfoglalni a kulcsfontosságú Krithia falucskát, de június 
28-ig – három támadás után – csupán jelentéktelen földterületet foglaltak el. A törökök is 
sikertelen támadást intéztek az ún. Anzac-bozótos vidéken, de tízezer katona elvesztése 
árán sem sikerült az ausztrál erQket a tengerbe szorítani. Annak ellenére, hogy az antant 
erQk technikai fQlényben voltak a törökökkel szemben, de az utóbbiak jól használták ki 
helyismeretüket. 1915. augusztus elsQ napjaiban a török csapatok több antant offenzívát 
visszavertek, a brit hadvezetés reménytelennek látta a félsziget elfoglalását. 1915. októ-

ber 5-én közel 40 ezer brit katona szállt partra Szaloniki környékén és beásták magukat 
a város körül. Céljuk egyrészt a szétesQ szerb hadsereg morális megsegítése, másrészt a 
központi hatalmakat akarták távol tartani Görögországtól. Az új balkáni front megerQsí-
tésére kívánták kivonni a Gallipolinál megrekedt angol csapatokat, október végén már – 
erQs török ágyút_zben és nagy viharok közepedte – az evakuálást, de végül nem kerültek 
Szaloniki környékére. Az angol fQparancsnokság a csapatok kimenekítése mellett döntött, 
Winston Churchill flottaminiszter lemondott, 1916. január 7-én az utolsó brit alakulat is 
elhagyta Gallipoli környékét. Ez súlyos vereség volt, emberben, hadianyagban és meg-

semmisült hadihajókban egyaránt. Az ausztrálok és új-zélandiak csalódtak, többé nem 
tekintették az európai háborút magukénak.

(A háború utolsó évei) A tengerszorosért vívott harc egyértelm_ török gyQzelmet jelentett, 
viszont a világháború többi török frontján súlyos csapásokat voltak kénytelenek elszen-

vedni. Az Egyiptom elfoglalására és a Szuezi-csatorna ellenQrzésére küldött Dzsemal 
pasa vezette török hadsereg súlyos vereséget szenvedett nemcsak az egyiptomi térség-

ben, hanem Szíriában és Palesztinában is. A török uralom ellen fellázadt arab seregek 
– a britekkel szövetségben – nyomultak északi irányban, az Arab-félszigetet és a mai 
Irak területét ugyancsak a brit hadsereg vette ellenQrzése alá. A keleti fronton az újból 
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Enver pasa vezényelte török hadsereg sorra vereséget szenvedett: 1915 tavaszán a török 
hadsereg Perzsia területén megszállta Tebriszt, viszont Örményországban kénytelen volt 
visszavonulni, sQt feladták Bakut, majd Perzsiában és a kaukázusi frontokon az oroszok 
mélyen visszaszorították a török csapatokat. A vereségek ellenére a török vezetés nem 
adta fel a Nagy-Turkesztán terveit: az Enver fivére, Nuri pasa vezetésével létrehozott ún. 
Iszlám Hadsereg Taskent irányában akart elQrenyomulni, de a hadm_velet – Baku elfog-

lalása után – Dagesztánban elakadt. A háborúban egyre jobban kimerülQ isztambuli veze-

tés – b_nbakot keresve – az örményeken állt bosszút, elrabolva vagyonukat, kegyetlenül 
kitelepítve Qket Qseik földjérQl. Vagy kétmillió örményt gyilkoltak le, vagy haltak meg a 
rájuk kényszerített gyötrelmek között. 

A háború végére az ifjútörök vezetés teljesen elvesztette arányérzékét: továbbra is 
nagyhatalmi álmokat kergettek, miközben elvesztették az Oszmán Birodalom jelentQs 
területeit. Már a háború utolsó évében a Földközi-tenger melléke angol és francia, Irak és 
Perzsia, Palesztina, Arábia és Jordánia területei az angolok megszállása alá került. 

Miután Oroszország hivatalosan kilépett a világháborúból, 1918. március 3-án Talát 
pasa is aláírta a breszt-litovszki békét. A Kaukázus vidéke feletti ellenQrzés kétségessé 
vált: megsz_nt a cári rendszer, még nem formálódott ki a bolsevik hatalom, a török veze-

tés azon munkálkodott, hogy uralom alá vonja a Kaukázust és a Krím-félsziget vidékének 
törökök lakta területeit. 1918 augusztusában népszavazást tartottak az Oroszországtól 
hivatalosan elszakadt Kaukázus, Karsz, Batum és Azerbajdzsán országaiban, amelyek 
Törökországot választották. Talán ez volt az egyetlen török „gyQzelem”, ami tiszavirág 
élet_nek bizonyult: nem egész egy év alatt a bolsevik vörös hadsereg kiverte a török csa-

patokat a Kaukázus vidékérQl, és kikiáltotta a Kaukázusontúli Szovjet Köztársaságot. A 
déli területeket az angol csapatok szállták meg.

(BékeszerzQdés és függetlenségi harc) Az elsQ világháború harcai katasztrofális kudar-
cokat hoztak a török államnak és hadseregének. 1918. július 3-án meghalt V. Mohamed 
szultán, helyét öccse, Vahid Eddin herceg VI. Mehmed néven foglalta el. A háború végé-

re az ifjútörökök teljesen elvesztették arányérzéküket és népszer_ségüket. Törökország 
1918. október 28-án különbéke ajánlatot tett, aminek elutasítása után október 30-án fegy-

verszünetet kötött. A szultán elrendelte az ifjútörökök elfogatását és bíróság elé állítását, 
nagyvezérré és a kormány vezetésére Tevfik pasát, a volt londoni nagykövetet nevezte 
ki. Talátot, Envert és Dzsemalt pasákat távollétükben halálra ítélték. Talátot az örmé-

nyek gyilkolták meg, Enver Tádzsikisztánban esett el a szovjet hadsereg ellen harcolva. 
SzemélyükrQl ellentmondásos az utókor állásfoglalása: Kemal pasa a késQbbiekben az Q 
nacionalista vonalukat képviselte, sok elképzelésük az új török államban valósult meg. 
Éppen ezért ma is utcákat neveznek el róluk, a török közvélemény nem ismeri el felelQs-

ségüket az örmény népirtásban.
Az új török kormány hasztalan reménykedett a számára elQnyös békeszerzQdésben, de 

a szultán képviselQi 1920. augusztus 10-én kénytelenek voltak aláírni a sevres-i békedik-

tátumot, amelyben csak egy erQsen megcsonkított államot hagytak volna meg Isztambul 
fQvárossal a törököknek. Kelet-Trákiát és Izmirt, a régi Szmirna vidékét Görögországnak 
ítélték, a tengerszorosokat nemzetközivé tették. Kelet-Anatóliában egy független örmény 
államot alakítottak. Franciaország népszövetségi mandátum-területként megkapta Szíriát 
és Libanont, továbbá befolyási övezetet alakíthatott ki Dél-Anatóliában, Anglia nép-

szövetségi mandátumot kapott Palesztinában, Transzjordániában és az olajban gazdag 
Moszul tartományban, valamint Irakban és Iránban. Az olaszok Kis-Ázsia délnyugati 
övezetét kapták meg. A kurdok lakta vidékek Törökország részei maradtak, azzal a kikö-
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téssel, hogy autonóm területként Népszövetségi népszavazás dönt majd hovatartozásáról 
vagy függetlenségérQl.

A békeszerzQdés nyilvánosságra hozott tervezete általános elégedetlenséget váltott ki, 
bár a szultán és a hivatalban levQ kormány a közvélemény megnyugtatásán fáradozott. 
Közben a görög hadsereg megszállta Izmirt, és a görögök kikiáltották Trabzonban a fe-

kete-tengeri Pontuszi Köztársaságot. Ugyanezen a napon érkezet Musztafa Kemal pasa 
– a Dardanelláknál, majd a szíriai harcokban hQsies magatartást mutatott tábornok – a 
fekete-tengeri Samsunba, azzal a szultáni paranccsal, hogy vessen véget a közép-anatóli-
ai zavargásoknak, amelyek „izgatták” az országot ellenQrzQ szövetségeseket. Kemal pasa 
Erzumba összehívta a szandzsák képviselQit, azokat, amelyek nem tartoztak az isztambuli 
kormány felügyelete alá. Itt tízpontos határozatot hoztak, amely a mozgalom alkotmány-

szer_ programja lett. Ebben szerepelt az is, hogy az a hat keleti tartomány, amely kikerült 
volna Törökország felügyelete alól, követelje, hogy az ország keretei között maradjanak. 
A nemzeti erQknek feladatul szabták a nemzeti függetlenség megQrzését, végül egy kép-

viseleti bizottságot választottak, amelynek élére Kemal pasát állították. Erre válaszul az 
isztambuli kormány Kemalt halálra ítélte, aki lemondott katonai rangjáról és kilépett a 
hadseregbQl. Sivas városában 1919 szeptemberében újabb kongresszust tartottak, amely 
megerQsítette az erzumi határozatokat, olyan képviseleti bizottságot alakítottak, amely 
a mozgalom végrehajtó szerveként m_ködött. A kongresszus h_ségérQl biztosította a 
szultánt, de új választás kiírását is kérte. Ezt 1919 decemberében megtartották, amelyen 
Musztafa Kemal elvbarátai gyQztek, és a parlamentben a Haza megmentésének képvise-

lQcsoportját alakították meg. 1920. január 20-án elfogadták a Nemzeti egyezmény cím_ 
okmányt.

1920. március 16-án angol katonai egységek megszállták Isztambult és a törvényhozás 
ülésére berontva összefogdosták a hazafias párti képviselQket. Tiltakozásul a parlament 
önmagát feloszlatta, Kemal pedig Ankarába hívta a szabadon maradt képviselQket. 1920. 
február 17-én – az Ankarába menekült képviselQk – hivatalosan elfogadták a Nemzeti 
egyezményt, megalakult a nagy nemzetgy_lés, amely a népakarat megtestesítQjének 
nyilvánította magát. Ekkor írta alá a szultán a békeszerzQdést, amit az ankarai nemzet-
gy_lés semmisnek mondott ki, valóban ekkor kezdQdött meg a függetlenségi háború a 
megszállók kiszorítására. Az elsQ hadm_velet a független Örményország ellen irányult, 
a török hadsereg megadásra kényszerítette az örményeket. A békeszerzQdésben az ör-
mények lemondtak Karsról és Ardahanról, de néhány hét múlva a szovjetek átvették 
Örményországban a hatalmat, akik 1921. márciusban kétoldalú barátsági szerzQdést kö-

töttek Ankarával.
Fordulat következett be a görögökkel szembeni hadm_veletekben is: még 1920 nya-

rán a görögök megszállták a Márvány-tenger ázsiai partszakaszát és Isztambul irányában 
nyomultak elQre. 1920. január 10-én Ismet pasa Inününél legyQzte a görögöket (ennek 
emlékére felvette az Inünü nevet), bár a görögök folytatták támadásukat az ország belsQ 
területei felé. A görög és török hadsereg 1921. augusztus 23. és szeptember 13. között 
döntQ ütközetet vívtak a Sakarya folyónál, ahol a Musztafa Kemal vezette törökök hatal-
mas vereséget mértek a görögökre. Ennek ellenére a görög hadsereg folytatta a harcot, bár 
a szövetségesek igyekeztek lebeszélni Athént a további háborúról. 1922. augusztus 26-án 
Afyon Karahisar térségében Kemal vezetésével a török hadsereg szétverte és a Fekete-
tengerbe szorította a görög csapatokat. Itt angol és francia hadihajók vették fedélzetük-

re a görög katonákat. Ismet pasa 1922. október 11-én a Márvány-tenger partján fekvQ 
Mudanyában állapodott mer a fegyverszünet feltételeirQl.

Egyértelm_ lett a török hadsereg gyQzelme, így a svájci Lausanne-ban újabb béke-
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konferenciát hívtak össze, amelyre elQször csak a szultáni kormányt hívták meg, de a 
tiltakozásokat figyelembe véve a nagy nemzetgy_lés képviselQnek is küldtek meghívót. 
Törökország törvényes képviselete központi kérdéssé vált: 1922. október 30-án a nagy 
nemzetgy_lés napirendre t_zte a szultanátus kérdését. Abban mindenki egyetértett, hogy 
VI. Mehmednek menni kell, de az államforma megtartásában nem volt egyértelm_ a 
nemzetgy_lés véleménye, végül 1922 novemberében megszavazták a szultáni intézmény 
megszüntetését. Utóda még megörökölte a kalifa, a szultáni méltóságtól elkülönített val-
lási méltóságát, ami csak a hitbuzgó muszlim hívek számára volt fontos méltóság.

A nemzetgy_lés döntése eldöntötte a béketárgyalásokon való képviselet kérdését: ahol 
Ismet pasa képviselte a török rendszert. A kemalista felszabadító mozgalom világraszóló 
sikere lett az új békeszerzQdés, létrejött a szuverén új Törökország. Az ankarai kormány 
kötelezettséget vállalt arra, hogy vallásra, nemzetiségre és nyelvre való tekintet nélkül 
védelmezi állampolgárait, így nem kellett alávetni magát semmiféle felügyeletnek a 
nemzetiségekkel kapcsolatban. Miután a török parlament jóváhagyta a békeszerzQdést, 
a szövetségesek megkezdték a megszálló katonai egységek kivonását, október elsején az 
utolsó angol katona is elhagyta Törökországot.

A gyQzelem megteremtQje Musztafa Kemal (1881–1938) tábornok, aki gyorsan íve-

lQ katonai pályája során kapcsolatba került a társadalmi változásokat sürgetQ körökkel, 
elsQsorban az ifjútörök mozgalommal. Az 1908-ban bekövetkezett ifjútörök hatalomvál-
tásban még nem játszott vezetQ szerepet, viszont – bár ellenezte a Németország mellett 
történt hadba lépést – az elsQ világháború frontjain kiváló parancsnoknak bizonyult, a 
Dardanellákért folyó harcokban sikerült megelQznie Isztambul elestét. KésQbb az orosz 
fronton aratott gyQzelmet, 1918-ban a Szíriában harcoló 7. török hadsereg parancsnoka 
volt. A függetlenségi harcok idején nemcsak katonai erényei domborodtak ki, hanem a 
megújhodást, az ország teljes modernizálását szervezQ államférfivá emelkedett. Kemény 
kézzel hajtotta végre Törökország évszázados lemaradását felszámoló programját, ha-

talmas gazdasági, társadalmi és kulturális változásokat hajtott végre. 1934-ben a török 
nemzetgy_lés az Atatürk, Törökök Atyja névvel tisztelte meg.
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