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Suruug

Yeryüzünü mamur veya harap eden temel biçimlendiricilerden biri
olarak savaçlar, insanoþlunun en yrkrcr hamleleridir. Bugün yüzyrllarrn

çehresinde gördüfümüz en derin izler, çeliçik biçimde "barlç" iddialanm da

içinde taçtyan savaçlardan kalmad:r. *Bütün savaçlara son vermek için

baçlattlan savaç" meçrulaçtrrmastyla sunulan Birinci Dünya Savaçr da

böyledir.

Birinci Dünya Savaç¡ bir "topyeklin savaç" olarak de[erlendirilir ve

bu savaçla birlikte toplumlann bütün varh[r ile çatrçmaya dâhil edilmesi söz

konusudur. O kadar ki bu savaçta cephe ile cephe gerisi ayrrmr kalmamrçtrr.

Bu sebepledir ki 1. Dünya Savaçt, sonraki yrllarr her bakrmdan etkilemiç,

belirlemiçtir.

Kimi tarihçilerin yorumuyla insanhk tarihinin en karanhk ve kanh

yüzyrIr sayrlan 20. yüzyú, imparatorluklarm yrkrlmasr ile eski dünyarun sona

erdifi, yeni bir dünyanrn kuruldu$u yüzytldr.

KT'Ü Edebiyat Faktiltesi öffetim elemanlarrnln kendi iç kurumsal

organizasyorrlalr vc clcrjileri ile yola çrkalak 1. Dünya Savaçuun olgular,

anlatrlar ve semholler boyutu ile anlaçrlmasmr saflamak üzere oftaya

koyduklarr bu kitap, yaçana¡lann eleçtirel bilim manttlmrn süzgecinden

geçirilip sunulmuç örneklerini içermektedir. Buradan yalntzca tarihin

anlaçrlma biçimini defiil, grinümúz hafizaslnl ve gerçe[ini de belgelemek

mümkün olmaktadr.

Bu baplamda, hareket noktalarmdan biri yaçamlanzamanr anlamak ve

gelecek zamanlara dair öngönilerde bulunmak olan sosyal bilim alarunrn

mensuplarr olarak kitabm meydana getirilmesinde katklda bulunan

Üniversitemiz Edebiyat Faktiltesi ölretim elemanlarma gayretleti için
teçekktir ederim. Kitabrn hem söz konusu savaçm anlaçtlmasmda hem de

yüzyrh belirleyen bir olgunun delerlendirilmesinde faydah olmasrnr dilerim.

Frof. Dr. Süleyman BAYKAL
Rektör





ZnuRrurru izuni HRrrlruoR

Ttirk Bilge Kalan, Kültigin Abidesinde kardeçinin ölümü üzerine "od
tengri yasarlkiçi ogk kop ölgeli törtimiç"* der; insantn geçicili[ine dair bir

farkrndahkta teselli ve teslimiyet bulur. Bu teselli ve teslimiyetin bir yönü

Allah'm ezeli ve ebedi varhltna, z¿manln sahibi olmasrna içaret eder; insam

ise zamar'úa srrurlar. Tanrt'mn zamantyasamasl da yaçamast da, sahibi olmasr

da yönetmesi de insamn zaman karçrsrndaki aczint ve belirsizli[ini

deliçtirmez. Ta ki Ahmet Hamdi Tanpmar'da ifadesini buldu[u çekliyle

zamart) "yeþare geniç bir an"da stirekli bir akrç olsa da. Bu noktada

Schiller'den hareketle denilebilir ki bu akrç içinde "insan, bir devletin

vatandaçr olduiu gibi zamanrn da vatandaçrdr. "

Biz; 2I. yüzyhn eçi[inde ttim zamarúarrn artrþr bir yaçamrn smrrlt

sorumlu bireyleri olarak 7ÃmarÍ atttamak, künhüne varmak zorunlulufu

içindeyiz. Bu zorunluluk bize "kökü mazidebir ati"nin her yönüyle anlatrlmast

görevini de vermektedir. Bunu, içinde bulunduþmuz zamaîrfr artlk tarih

olmuç dilimteri üzerinden geliçtirmek durumundayu. Bu sorumluluk ve

bilinçle Edebiyat Fakültesi mensuplart olarak Taman içinde ve zaman

karçrsmda halimizetercüman olmak üzere "heÎ yrl için bir kitap" frkriyle yola

çfttft. Her yrl, o yilrn bizi göttireceþi zamant anlatacaþrz.

1. Dünya Savaçr',mn 100. yrldönümü, bütün insanlþrn yaçadrþr büyük

actlan btr kez daha l:øtrrlamaþ bunca actya tafinen dünya üzerinde gerçek

anlamda ve topyekün bir barrç tesis edemediþimizi görmek açsmdan

düçi.indürücüydü.

2015 y.¡r bize 10b yrl¡k yanhçlarrr¡ acila'n ve kayrplarur yr¡ olarak

geldi. Bu yrl kendimizi "Bir Darülfünun'u gömdültimüz Çanakkale"de

bulduk. Anadolu'nun cayü cayr yandr[t zamanlardaydrk. $iddetli sarsrntrlarr

ve derin kopmala¡ yaçadrk yeniden. 1. Dünya savaçr'nrn 100. yrh, saylslz

kayrp ve aclnln üsttine ikinci bir dünya savaçlna' sonra nice dalrlrna ve

yrkrlmalara çahit olan gözlerimize adeta mil çekildilini hatlrlattr. Gözyaçlan,

makûs talihine maþlup Dofu'da hiç dinmemiçti ki; ne iran'da ne Bosna'da ne

Krrm'da ne lrak'ta.

Elimizdeki bu kitap, gözyaçlarÍrr ve actlarr, ytkrmlarr ve ayrrhçlarr 100

yrl sonrasrndan ve zamaîtnruhunu anlamak çabast ile yeniden okumak üzere

hanrlandt. 100. yrla bir tarih düçmek üzere Edebiyat Faktiltesinin çok deþerli

- 
Mealen: Zamam tann yaçar/yönetir; kiçi oglu hep ölümlüyaratrlmrçtrr'



ÌJ Zamanrn izleri

ölretirn elemanlan, mesailerini söz konusu savaçrn anlahlmasma ayrdr.
I lì ,ÀralrL l(11 L'jtê I llll V,l,-Å^ I n;iû,'^ e-"-"' L.ocl'Llr lrì. -analrlauØ vúÈù

yerel, ulusal ve uluslararasl düzeyde savaçm görünümlerini irdeleyen tarih ve
sosyoloji temelli degerlendirmeler katrhmcrlarla paylaçrldr. Savaç dönemini
yansrtan fotolraflardan haztrlanan bir sergi panel öncesinde katrhmcilann
iloiqine acrlrlr

Falrelde urtaya çrkal birihiur, Fakültcurizdcu sallauauak katkr ily çuk
cepheli bakrç açrsrru yansrtacak çekilde bir kiøba dönüçecek nitelikteydi.
Bunun için ölretim üyelerimiz her biri kendi çahçma alarunda katkr koyarak
bu metinier icjtabrm meydana getirdi. i. Drinya Savaçr, beiirierü[i iûû yi
üzerinden bir hatra kitabrnda ele ahnmrç oldu. Böylece, Aliya Izzetbegovtç'in
sözleri ile "içinde yaçadrþrmtz dünya ve onun bugünkri duruma gelmesi için
nasrl bir tarihi geliçme gösterdilini ö$enmek, bu dünyadaki yerimizi ve
hedefimizi belirlemek için" bir içaret taçr dikildi.

Hikmet Ökstiz, "Yíiz hlltk Bir DíielLo: Birincì Díiryta ,Sava¡r" acìh

makale ile kitaba katkr verirken "Büyúk harp* olarak da adlandrrrlan 1. Dünya
Sar,z$r'nin büyük ve topyekün ve hatta bugüne kadai devam eden bir sa-vaç

oldufuna vurgu yapar. Hikmet Ökstiz çahçmasrnda Osmanh Devleti'nin
sava$a dâhil oluç sürecini, bu s{ireci belirleyen etmenleri, savaç srasinda ve
savaçtan sonra ot'caya çrkan sonuçlar itibariyie eie aiarak Türk miiietinin özgrir
ve baþrmsz yaçama idealinin gerçekleçme stirecini incelemektedir.

Necrrretiin Aikan "General 'y'on Seeckî ve General Von Sanclers'e Göre
Türkiye'nin Birinci Dünya Savay'ndaki Maþlubiyetinin Nedenleri" adh
yazrsmda 1. Dünya Savaçr'nda Osmanh Crdusu'nda görev yapan iki önemli
Alman General Hans von Seeckt ve Liman von Sanders'in raporlarrndan
hareketle Osmanh Devleti'nin ma[lup olmasrun nedenlerini ele aldr. Maka-
l^.¡^ L^* :t-: 

^ 
l*^- ^,,L^.,..^..^ -^.^^-1^-.-^ -;i*^ ^^*^-¡. 

rl^-,I^+:r-:- .,^+^*-:-l:l-lçu! tt9r lN rurrt4rl ðLruóyrrull ¡4PUrl4rtrt4 Bvrç võtrt4tur uçvlçlt rtlrr ]ç[ç¡51¿trN-

lerinin, eksiklerinin ve yanhçlarmm yaru sra Almanlartn hatalan da ele

ahnrnakta ve bunlann savaçm kaybedilmesindeki rolü deferlendirilmektedir.

rrx,,. t'i^ii-^ii ,.Rì-i-ni rt;;-",^ c^,,-",'-Å^ T -^h-^-1,, p;- ci*^. raâI^^,^v6u uYur¡vu2 uLt L,LvL pØvLL']L

Yalrya" adh makaiesinde 1. Dünya Savaçr'nda Osmanh Ordusu'na önemli
kaikrlar saflayan Trabzon Kayrkorlar Loncasr Reisi Kâhya Yahya'mn hayai
hikâyesi ile savaç srasmdaki faaliyetlerini arçiv vesikalan, dewin gazeteleri
gibi ana ka¡maklara göre ortaya ko¡imaya çahçmrçtr.

Ahmet Karaçavuç "Birincí Ðünya Savap'nda Trabzon'a Dönük Ermeni
Faaliyetleri (1914-I9IB)" adh sosyo-politik ve psikolojik çahçmasrnda
Ermeni meselesinin temellerini ve doþasrnr incelemeye çahçtr" Makalede
Trabzon'da Ermeni varhþrrun mahiyeti, çehrin demografik yapßr, Trabzon'un



L00. Yrlrnda Birinci Dünya SavaSt

Ermeni stratejisi açtsrndan önemi, Ermenilerin Trabzon'a yönelik hedefleri, I.

Dünya savaçt srasmda, özellikle Trabzon Rus içgali altrnda iken Ermeni

çetelerinin çehirde gerçekleçtirmiç olduklan faaliyetleri ele ahnmaktadrr.

Ahmet Köksal, dönem bastrunda yayrnlanan yanlardan hareketle hazu-

laúþr"Savaç ve Duygusal De{içim: l. Dünya Savay'ntn Sonunda Osmanlt

Bastrundan bir Panorama Denemesi" adlt makalede, l. Dünya Savaçt'nda

siyasi askerî geliçmelerin sebep oldu$u yrlomrn getirdifi psikolojik ve sosyo-

ki.ilti.irel trar¡rnalarr ele aldr. Toplumun ve aydrnlarrn savaça verdipi duygusal

tepki ile savaç srasmda ve sonraslnda deliçen algrlarr de$erlendirdi.

Zeynep inan Alþztcro[lu, "Orta Avrupa'da yeni Bir Gücün Yülrseliçi:

Almanya'run Birleçmesl" baçhkh makalede, 1. Dünya Savaçt'mn baçat aktör-

lerinden biri olan Almanya'run i871'de Bismarck önderlilinde birleçmesine

giden süreç ve dönemin siyasi ve askeri olaylan, döneme hâkim olan ve

Alman halkr arasrnda milli uyamçr çekillendiren fikir alamlarrm ele aldr.

Ülkti Eliuz, "Savaçm ve Göçün Romant: Nar Aþact" adh makalesinde,

Nazan Bekiroflu'nun "Nar Aþau" romantnda, savaç ve göçün helezonik

yayrhçrnm tinsel edimdeki yansrmalanm tahlil etti. Eliuz, Balkan Savaçlarr ile

baçlayrp Birinci Dtinya Savaçr'yla devam eden büyük yangrndaki insan

gerçclinc 4tk tutan romorun sosyo-tarihsel yontmu önceleyen, savag ve göçle

derinleçen bir yolculugu anlath$rrun altrm çizcli. Çahçrnada evden soka$a,

sokaktan mahalleye, mahalleden çehre, çehirde,li ülkeye, ülkeden ülke drçrna

dopru geniçleyen bir yürtiyüçün açamalafl belirginleçtirilmeye çahçrlmrçtrr.

Çifdem Usta, "Mizah ve SavaS" adh makalesindeolaylara uzal<tan

bakmay sa$ayan nitelili sayesinde insana dair her konuyu içleyebilme

özelliþine sahip olan mizahn savast ele altçmr deferlendirdi. Bu ballamda

çahçma, mizahrn savaç srasrrda üstlendi[i iki önernli görevi, bireylere moral

vermek ve bireyleri rakibi alt edebilecekleri konusunda motive etmek rolüne

at:f yapmakødr. Usta, mizahrn bir büttin olarak savaç kawamma, savaçtan

nemalanan dünya siyasetine karçr vicdani bir muhalefetin öncülü$ünü nasrl

yaptr[rm 1. Dünya Savaçt özelinde göstermeye çahçmrçtr.

Esra Polat savaçlarur milli kimlik üretiminde oynanuç olduklarr

rolü "Savø¡ ve Edebiyat" adh makalesinde, savaç dönemi edebþtr üzerinden

incelemeye çahçmrçtrr. Savaçt ve edebi i.iretimini kuramsal bir çerçevede ele

alan makalede, I. Dünya Savaçt devam ederken kaleme alman Ttirkçe edebi

eserlerin, milletin tarihine yaklaçrm çekli ve toplumu milli iradeye ikna

etme çabas1 vatamn bütünlügünü tehdit eden düçmanlan görtintir krlma

iste[i ve bunlarm entelektüel kapsamt araçtrrrimaktadr.

9



ár1IU Zaman¡n izleri

Mustafa Zeki Çrakh ve Öznur Yemez, ",4.nglo4meritrnn Edebiyannda
I. Dünya Savaçmm izleri ve Bir Savaç Yazart Olarak Ernest Hemingway" isimli
makalede 20. yüzyrhn baçlarma damgasmr vurmu$ önemli edebi hirlerden
birí olan savaç edebiyatr äzerinde durmaktadrlar. Konu, savaçr bizzat
deneyimlemiç iki edibin, ingiliz savaç edebiyatmm temsilci çairi rtrilfred

Owen ve Amerikan savaç edebiyatmrn temsilci yazan Ernest Hemingway'in,

çiir ve romanlarr üzerinden incelenmektedir.

Tuncer Yrlmaz,"Ölümün Di$er Yüzü: Birinci Dünya Savaçr ve intihar"
adh çahçmasmda savaç sebebiyle ama savaç arunda gerçekleçmeyen ancak
manidar biçimde savaç kayplan olan ölümleri, ele almrçtr. Çahçmasrnda
Tuncer Yrlmaz, sava,$ sraslnda ölijmctil biçimde yaralanan ve iyileçme
olasrlrlr olmadrlr düçünülerek daha fazla acr çekmemesi için yaçamlarma son
verilen ya da ölüme terk edilen askerler ile belli bir oram intrhara balh
kayrplarr nedenleri ve örnekleri ile de[erlendirmiçtir.

Badegril Can Emir taratindan kaleme alman "Savaç Ldebiyat
Etlcileçiminde Birincì Dünya Savaçt'run Rus Edebiyatma Yansunalatz" baghklr
rnakalede, özellikle savaçm Rus edebiyatma nasrl ve ne ölçüde yansrdr$r tespit
edilmeye çairçrlmrçir. Savaç ve edebiyzt arasmdaki iliçki, edebiyatm savaç

zamant üstlendi[i rol vb. sorularm cevaplan, savaçr içleyen edebi metinler
iizprinr{an 4r4ññrc rrê carrac ile arlal"ivof a.ao'-¡{oLi -fL;l-"i*.'o L" afLilaciminø¡q¡urut srsù¡¡¡vs¡u vuu¡vt¡¡¡¡ v v uw v!¡u¡vt¡¡¡!¡!

sonuçlan I. Dünya Savaçr'nda Rus edebiyatrndan hareketle gösterilmek
istenmiçtir.

Bayram Sevinç, "20. Yíizyilzn Sosyo-politik Mimart: L Cihan Harbi"
baçlrklr yazsmda, savaçrn 20. yuzytl dünyaslrda oynadrþr de[içtirici ve
kurucu rolün siyasi, sosyal, ekonomik ve ktiltrirel boyutlanru sosyolojik bir

perspektiften ele almrçtn. Makalede I. Dünya Savaç1 sosyolojik balaç
açrsryla getirdi[i büyük defiçim; hiç olmadrfr kadar yüksek ateç gücüne

dayali savaç anlayrçi, savaç teknolojisinin savaçr kitleselleçtirmesinin sonucu
ortava cil<an toolumsal vrkrmlardan hareketl e anlatrhnaktaúr.-'--J -

Serdal Fidan, " Sömürgeciliþin Ekonomih Sosyal, Siyasal Drinüçümlere
Etkileri ve Birinci Dünya Savaçt" adh makalesinde sömürgecili$in klsa
tarihsel geliçimini ve I. Dünya Savaçr'nda sömtirge paylaçrmr mücadelesinin
i:elirieyiei roiünü irrcelemektedir. Yazara göre I. Dünya savagr, Sanayi
Dewimi'nden soffa hrzh bir çekilde sanayileçen ülkelerin hammadde vepazar
ihtiyaçlarrm karçrlamak için yeni sömtirgeler elde etmek istemelerinin yarattr$r
gerilirnle oluçan rekabetin sonucu oftaya çrkruç ve krsa stirede ktiresei ölçekte
vavllmrsfrr
J "J -----t --'



100. Y¡lrnda Birinci Dünya Savaçt TL

Selim Karyeliollu'nun yazrrnÇ oldu!'u "Birinci Dünya Savay ve

Amerilca Birleçik Devletleri" baçhkh çal4mada, savaçm önemli aktörlerinden

biri olan Amerika Birleçik Devletleri'nin, savaçtaki konumu ve etkileri ele

alrnrp tartrçrlmakta ve özellikle, ABD'nin savaça giriç koçullanm yatatan

etkenler ve Amerika'da savaçm mobilizasyonu stireci üzerinde sosyoloji
perspektifurde aynntdt bir çekilde durulmaktadrr.

Edebþt Fakriltesi öSetim elemanlar¡ zÃman7n izleriru takip ederek

100. yrhnda 1. Dünya Savaçr'run hikâyesinin anlaçtlmasna ve sonrasmda

çekillenen ideolojik ve söylemsel dünyamn verilerinin yorumlanmasrna katkl

sa$adrlar. Bu kit¿brn oluçmasr için yaptrklan her ttirlü katkr için kendilerine

müteçekkirim. Panel ve sergi için katkrda bulunar¡ kitap için birikimlerini
ortaya koyan ölretim elemanlarrmrza; kitabm derlenmesini saflayan,

düzeltilerini yapan genç araçtrmactlartmtza, yaylma ham hale getirilmesini

sallayan Olf. Veysel USTA'ya ve onu somut bir {irtine dönüçtürmemizi

sallayan Üniversitemiz yönetimine minnettartm.

Biz, tarih íçin elimizden geleni yapmakuzercyola çrktrþ ancak tarihin
s eyrintn bize ba{h olmadrfimbiliyorduk.".

Prof. Dr. A. Me¡¿hihe COñAR

Dekan

-. 
Sözün asþ Aliya i2zetbegoviç'e ait olup "Bizler tarih tarafindan teslim ahnmrçrz. Tarih içinde

elimizden geleni yapmak zøttndayz, ancak tarihin seyri bize ba$h defildir. Ve aslmda bU
gerçekten iyi bir çeydir" çeklindedir. Mahmut H. Akrn, "Aliya ve Savaç Ahlakr", Takire Dergisi-

Saraytosna Sevgilim Ozel Saysr, S.: 42 ($ubat Mart Nisan), Ankara 2006, s.231-232-





Yüz YIur Bin Düru,o: Biniruci DÜruvn Snvn$l

Prof, Dr. Hilmet OfSÜî

Bundan tam bir asr ewel vatan yaptrklan topraklart torunlarrna miras

brakabilmek, vatam koruyabilmek adrna canlanm seve seve verenatalattmtzt,

o dönemin ruhunu ve geleceþe bir devlet brrakabilme adtna verilen büyuk

mücadele azmtntbugünümüze yansrtabilmek yarurlarrmtzr oluçturabilrnek için

büyük önem taçtmaktadr.

I. Dinya Harbi, 28 Haztran l9l4'te bir tabancadan çrkan kurçunlarla

baçlayan bir si.irecin adrdr ve hâlâ devam etmehe olan büyük bir düellonun

baçlangcrdf. Bunun için "Büytik Harp" olarak da adlandurlrr. Aslmda, 20.

yuzyia bakrldrfrnda insanhlrn önüne çrkartrlmrç çok büyük deferlerin,

medeniyet adna ofiaya konrnuç büyük eserlerin oldupu görülür ama 20.

yüzylrn bir de savaç ytizyrh olduþnu düçünmek ve bir can pazafl asît

oldulunu dikkatlerde tutmaþ zamaffir ruhunu keçfetmek için son derece

önemlidir. insano$u ilk gününden beri mücadele ediyor. Ama bu mücadele-

sini dänya üzerinde top yekûn olarak verdi[i yrllar, geçen yüzyldrn tam da bu

anlanydr, yani bundan bir asr önceki dönemdi. O ana kadar biriktirdiklerini,

dünya üzerinde hâkim olabilme adrna, güçlüler "bu dünya sadece benim

kontrolümde oløcak" diyerek yeni bir stireci baçlattrlar. Ondan sonra dünyada

savaçlar hiç bitmedi. Rövançizrn hiç ttikenmedi ve hâlâ devam ediyor.

savaç sadece meydan savaçlanru, cephe savaçlarrm veya bunun geneli

olan I. ya da II. Dünya Savaçr'm ifade etmez.28 Haztran l914',te Saray

Bosna,da srph bir genç tarafindan atrlan kurçunlarla baçlayan srireç

beraberinde iç savaçlarr da getirdi. imparatorlukla¡rn sonlanmasr ve buna ba[h

olarak ulus devletlerin ortaya çrkmasr ile baçlayan iç savaçlarda ölen insanlarln

sayßl o büyuk savaçlarda cephelerde ölen insanlardan kat katfazladr.

Pek çok tarihçi "iki dünya savafl yoktur, tek dünya sava'fl vardtr" der.

19I4'te baçlayrp 1918'de soluklanan ve 1939'da tekrar baçlayrp 1945'te

bitirilen bu dönemi "Büyük Savaç" olarak ele alrlar. Birincisinde on milyona

yakrn insan ölmüçtrir, ikincisinde ise ölenlerin saytst krrk milyondan fazladtr.

Birincisinde cepheler ön plandayú, cephe savaçlan vardr; haflzalartmtza

kaztnanve bizim tarihimizi derinden etkileyen Çanakkale Cephesi gibi ya da

- 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat FaKiltesi Tarih Bölürnü; TRABZON.



1_4 Zamanrn izleri

Fransv kaluamanhfnxn oltaya çrktr[r Marn Cephesi gibi. ikincisinde çehirler
ön plandadrr. Yani Berlin, Londra, Paris ya da Hroçima, Nagazakr, Moskova
gibi dtinyamn pek çok yerinde çehirler ön plandaydr ve çehirleri dügürmek
savaçr bitirmek manasma geliyordu. Bu yüzden ikincisindc savaç dünyanm her
tarafindadn ve bundan dolayr sivil kayrplarr asker kayrplanndan dahafazladr.

Çünlai cephe artrk yoktur; her taraf, çehirler, sivil hayatrn stirdü!ü her alan
sava$a dâhildir.

Türk milleti, I. Dünya Savaçr'na biraz gecikmeli dâhil oldu. 1914'ün 28

Temmuz'unda bir Balkan Savaçr olarak baçlayan ve birkaç gün içerisinde bir
Avnrpa Savaçr'na dönüçüveren; birkaç ay içerisinde de Dünya Savaçr oiarak
nitelenen bu düelloya göreceli bir tarafsrzhk sürecinden sonra üç ayhk bir
gecikme ile Osmanh Devleti de dâhil oldu. "Savaçm drçrnda kahmlabilir
miydi?" sorusunun cevabr yüz yrldr araruyor. Tatmin edici bir cevap bulmak
elbette zoÍ ama efier bunun adr savaç ise, efier insanoflunun binlerce yrlhk
biriktirdiSi imkânlarryla, güçleriyle dünyaya hâkim olma mücadelesi ise

dünyarun, özellikle eski dünyanm srklet merkezinde olan Osmanh Devleti'nin
ya da Türkiye'nin savaçm drçrnda i<almasmm çok zor olduiunu söylemek

rnantrk dâhilindedir. Olay biraz da iktisadî cepheden ya d.a teknik alandan ele

alurrsa bu cevap daha da kolaylaçacaktr.

insano$u 18. yüzyrhn ikinci yarrsrndan itibaren dünyaya hükmetme
adrna kas gücünün yerine motor gücünü koymaya baçladr ve bunun için de

sürekii aiternatif enerji kaynaSr arayrçrna girdi. Bir dönem kömür çok
önemliydi, ama 1870'lerde Aimanlann icat etmiç oldufu içten yanmah

rnotorlar ile artrk buhar enerjisi yamnda petrol enerjisi ön plana çrkmaya
baçladr. Bu dönemin baçlamasr ile birlikte Osmanh Devleti'nin üzerinde
bulunmuç oldugu co$afya üzerindeki hesaplar da artí. Dolayrsryla böylesi bir
çaÉdz, yani motor ça$nda onun en önernli ihtiyacr oian petrol enerjisine

da,vah bir dönemde Osmanh Devleti ne kadar savaçm drçrnda kalabilirdi?
Co$afyasrmn altr petrol ile dolu oldufuna göre bu savaçm drçrnda kalmasr
^^1. -^-¡.,vuÁ ¿urLru.

Alman Genelkurmay 20. yüzyúrn baçlannda savaç planlanm yaprruStl.

Bu piana göre; i870-7i'cie olduþ gibi önce Fransa'ya yönelecek ve aitr hafta

içerisinde Paris'i düçürüp o süre zarfnda Fransa'mn müttefiki olan ve hantal
bir konuurda sefcrberlifini tamamlayarnarnasrttdan istifade edcrek dofuya
yani Rusya'ya dönecek ve Rusya'yr dize getirip Arrrupa'mn kara co$aþ-
^.-l^ LA1-:*:-,^+:-: +^^:^ ^l^^^l-+: D^-.'l^^: L:- -1^- -,^-^- 

^ 
l*^--,^t-.- ^lL^¿+^¡r.llu4 ll4Áurlryvrü.u LçùrS Þ\rçuvl\lr. rruJrç¡r Lrü Pknr yalPilrr ¡tlru¿1'lly<r rrur ç.ru¡rLr.tr

müttefiklere cle ihtiyacr varth. Baçlangrçta dirrdaçr ve trkdaçr olan Avusturya'yr
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yaflna almrç, italya ile bir müttefiklik ruhu oluçturmuçtu. Ama Osmanh

Devleti'ni de yamnda tutma mücadelesini 1890'dan beri vermekteydi. Bu

säreç içerisinde 1890'lardan itibaren Ba$dat'a, Basra'ya kadat, peffol alan-

larrta tzanan bir demiryolu projesi de gerçekleçtirilrniçtir. Buradaki niyeti

t¿hmin etrnek mümkündi.ir. Ama burada dikkat edilmesi gereken husus

Anadolu'dan geçen demiryolunun Ankara- Sivas-Malatya üzerinden güneye

inmesi gerekirken bir plan deþiçikligi ile Konya Ovasr'na indirilip oradan

Çukurova'ya ve Surþ üzerinden lrak'a geçirilmesidir. Buradaki amaçlardan

biri de, olasr büytik bir savaçta en önemli tedarik malzemesi buldaya yani

ekmefe sahip olmak idi. Uzun soluklu bir savaçm en önemli malzemesi sadece

top, täfek defil, aym zamanda grdadrr. Dolayrsryla Anadolu'nun bulday

amban olan Konya ve Çukurova'rur imkânla¡ndan yararlanmak, Alman

Genelkurmay'trun hesaplan içerisinde idi.

I. Dünya Savaçt delerlendirilirken ititaf Devletleri'nin Çanakkale'ye
yüklenme sebeplerinden birisinin Rus tahrhndan yararlanmak oldu$u hep

söylenir. Bu hesap eler onlarrn savaç kabinelerinde yaprlmrç ise Almanlar için

de böyle bir hesabrn yaprlmrç oldufunu düçünmek laztm. Demek oþor ki,

savaç hesaplan çok önceden baçlatrlmrçtr ve tatbikatr için sadece süreç içledi.

Aslurda bunun mini bir tatbikatr diplomasi eksenli olarak krsa bir stire önce

yaprlmrçtr. l908'deki Bosna ftrizi Üçlä ittifat< ve Liçlü Ìtilaf Devletleri ara-

srnda küçük bir düetloya dönüçtü. Ama o dönem için her iki taraf durmasr

gerektifi yeri bilmiçti. Fakat 7974'e gelindiþinde artrk büytik düello kaçrrul-

mazdt. Alman Genelkurmayrmn öteden beri yapmrç oldu[u hesaplar çerçeve-

sinde savaçrn en geç l9l6'da bitirilecepi ön görtisü vardr. Ìtilaf Devletleri ise

daha aceleci idi. Yaz aylarmda baçlayan savaçrn Noel'e kadar sonlandrrrlmast

gerektilini söylüyorlardr. Ancak her iki taruftn da hesabr tutinadr. 1914'un28

Temmuz,unda baçlayan savaç,4 yrh açtrktan sonra 11 Kasrm 1918'de ancak

durdurulabilmiçtir. Bu savaçta ön plana çrkan direnç noktalarl çok önemlidir.

Çanakkale ile ortaya çrkan büytik direnç, herhalde hesaplann deliçmesinin ya

da stirecin uzamasurn en önemli nedenidir. Mehmetçik faktörü I. Dtinya

Savaçr'run kaderinde son derece önernli bir yer tutmaktadrr.

I. Dünya Savaçr, gerek savaç teknolojisi gerekse savaç sonrast ortaya

çrkan siyasî tablo veya harita açrsmdan bugüne kadar izlerini devam ettirmekte

olanbüyükbir srirecin adrdr. Savaçm seyri içerisinde savaç teknolojisi sürekli

olarak deliçmiçtir. Örnefiin lngllizler,1916'da savaçrn kaderini de[içtirmek ve

kontrolü kendi ellerine alabilmek adrna bugünün tanklanm o günlerde traktöre

berzer bt araç çeklinde ilk defa cepheye stirdüler. Cephedeki piyade bunlan
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gördä!ù zarËIl alayu bir tavu' takurdr aura burdan sonraki süreçte kara

savaçlarul belirleyen en önemli silah tank olmuçtur. Gtintimtizde de mevzileri
ortadan kaldirrp rakibi dize getirmede en önemli sava$ araci olarak karçrmrz-

dadr. Bugän I. Dünya Savaçr'mn bozmuç olduþ Ortadofu smrlarr içerisinde
ya da dünyamn her tarafinda meydana gelen askerî ve siyasî kargaçalarda en

çok dikkati çeken bir di$er unsur "kimyasal silah" tr. Kimyasal silahlann ilk
kez kullaruldr[r dönem de I. Dünya Savaçr'na denk gelmektedir. Demek ki o
dönemde baçlayan deneyler ve rakibe diz çökti.irme süreçleri bugüne dek ve
geriye döndtirülemeyecek çekilde devam etmektedir.

I. Dünya Savaçr imparaiorluklan ortadan kaidrrmrç, yeni bir dünya

düzeni getirmiçtir! Bugün BM'ye üye olan devlet sayrsr 193'ttir. Hâlbuki o

dönemde dünyadaki devletlerin sayrsr 50'nin alturdaydr. I. Dünya Savaçt'ntn

sonunda ABD Baçkam Wilson'un önerisi ile dünya üzerinde ilk defa çok
uluslu bk organizasyon gerçekleçtirildi. Bunun adr Milletler Cemiyeti'dir
(Cemiyet-i Akvam ). Bu mekanizma, Birleçmiç Milletler aûyla II. Dünya

Savaçr'run sonunda yeniden yaprlandrrlarak dünyayr kontrol altrnda tutma ya

da barrçr saflama adrna güntimüzde görev ifa ediyor. tsu kurum bugtinlerde

tartrçrlryor. Bunu tarhçmaya açaî ülkelerden biri de Ttirkiye'dir. "Dünya

beçten büyühür" cümlesi bunun ifadesidir. Neden böyle denilmiçtir? Çünkri
i945'teld Blvi'nin ya dabkaz geriye çekiiirse i920'deki Cemiyet-i Ai<vâm'rn

da baçlangrçta beç tane patronu vardr. Dolayrsryla bir patronlar kulübü kuruldu
aslmda. l9l4'te baçþan süreç içerisinde ortaya çrkan aktörler dünyaya yön

verme mücadelesinde yer aldrlar ve bu hâlâ devam ediyor. 20. yüzyrlur ttim
zamanlannda, hatta 21. yu;zy:ira sarkacak çekilde bu icüresei organizasyoniara

ve onlarrn hegemonyasma karçt konulan direnç henüz neticesini almrç de[il.

I. Dtinya Savaçr'nda Trirk milletinin ders almrç oldu!'u önemli hadiseler

yaçanmrçtr. Savaç sonuç olarak 100 yri süren eticiier brakü diyoruz. Ama o

bü)'ük savaçm içerisinde öyle günler vardrr ki onlar rarihtmizi çekillendir-
miçtir. Örnefin tam da 100 yrl önce Sankamrç Harekâtr planlamrken 23-24

^-^1.1- -':-l^-:-l^ r----.*t-..^ J^=.^...^l^ I ¡'\-.1-,.^,,- D.,^l^*^ l-^-^. -l^-l^*.^flt ¿1lll( Buluçr uru(' .DI ¿u¡ Ltll¡ urr uuËLÞ uuLrc¡ J. \-rr Lrulrlul r\Lr¡l.rr 4 rr¿u lr yr4ru4uul

oldu$u harekâtta e[er üç kolordumuzdan Haf:ø Hakkr Bey'in (o zaman daha

aihav-\ komrrfa eftiÉi birlikler- R-us birlü<ierini kovaiavrn sav¿s nianiarna ters-.-^Þ."-^.._^r"-'-'r-.
hareket etmeseler, heyecanlamp Rus birliklerinin peçinden giderek zart\an

kaybetmeseler ve Sankamrç'ta tiç kolorclunun buluçmastm sallayacak plam

iatbíke giriçmiç olsaiardr, bir anlft gaÍÌei dalmasalar ya da taktik hatasr

.vapmasalar<ir beiki de'oöigenin kaderi çok faridr olacaktt. Bu durumda böige

Rus içgaline dùçmeyeceþ üç ytiz bin insan muhacir olarak çrkmayacak



100. Yrhnda Birinci Dünya SavaSt t7

veyahut l9l8'de Nuri Paça'run bin bir meçakkatle grrmiç oldu$u Bakü'ye

I9l4'än Aralft ya da Ocak aymda inmiç olunacakí. Hafiz Hakkl Bey'in Rus

birlikle¡ini kovalarken geçirmiç oldupu beç on saatlik kaytp, Sankamrç'ta

kolordulann buluçamamasr, bir felaketinin ortaya çrkmasrna neden olmuçtur.

Bu da Sarrkamrç Felaketi olarak tarihimize yazrlmrçtr.

Savaç içerisinde diþer cephelerde bunun tersi de olmuçtur. 18 Mart'tâ
Nusret Mayrn Gemisi'nin döçemiç oldugu maymlann yaratrmç oldu$u etki

olmasaydr belki de Winston Churchill'in dedili glbi "on beç gün içerisinde o

bùyük donanma Çanakkate'yí geçecek, istanbul'a ulaçacak, payitahn içgal

edecek ve savaÇ belki de Osmanh Devleti için o gün bitmis olacak" tr. Ancak

bunlar gerçekleçmedi ve 1 9 I 8 'e kadar büytik bir direnç gerçekleçti.

Arahk 1917'deinglliz birlikleri Kudüs'ü düçürdügü T:iman müttefiki-

miz Almanya'mn kilise çanlan çahyordu. Böylesi bir müttefiklik olabilir mi?

Evet olabiliyor. Ttirklerin elinden Kudüs'tin altnmasr, müttefft Almanya'nm

kilise çanlarrm çaldrttr. Bu üzerinde tarih süzgeciyle çokça düçünülmesi

gereken bir hadisedir.

Yine ifade etmek gereklidir ki, 30 Ekim 1918'de Mondros Mütarekesi

imzalamp Osmanh Devleti savaçtan çekildili an Mehmetçik pek çok yerde

silatu brakmasura ra$men Medine'de brakmadr. Müsltimanlarrn kutsal

mekâm olan Medine'nin düçman eline geçmemesi için mücadelesini bütün

zorluklara raþmen sürdürdü. Dolayrsryla Mehmetçilin stirdürmüç oldupu bu

mücadelenin manasrrt iyi anlamak laztm. Bu topraklarrn hangi çartlar altrnda

savunuldu$unu iyi idrak etmek için bu amyr iyi bilmek ve bu ruhu yakalaya-

bilmek son derece önemlidir. içte o ruhu, yani özgtir ve ba$msrz yaçaffil

idealini, yakalayabilen deþerlerden birisi, en önde gideni Mustafa Kemal'dir.

Mustafa Kemal Paça, Tùk milletindeki o ruhu l9l9'da yeniden

canlandrdr. istiklal Harbi'ni ytirütrirken do[udaki Müslümanlar ve esaret

altrndaki islam dünyasrnda da bir özgtirlük meçalesi olarak o ruhu yaydr ve

Afganistan'a büyükelçi ola¡ak Medine Müdafii Fahreddin Paça'yt gönderdi.

Bu yolla Mustafa Kemal Paça, "Medine'yi müdafaa eden ve düçman askerinin

bu toprakiara ayakbasmasmt engelleyen bu kahramanm verdili mücadele ne

ise bizim mücadelemiz de odur" diyerek islâm dünyasrna önemli bir mesaj

göndermiçtir. Önemli olan bu mesajm derinliline vakrf olabilmektir. Dünden

bugüne bu minvalde deliçen çok çey yok aslurda. Bu yüzden emperyalizme

karçr yünitülen mücadelenin ruhunu yakalamak, ancak tarihin tecrübe

defterine bakmakla mümktindtir. . .





Grrurnru Voru Srrcrr Ve Gen¡enru Voru SRruosRs'e GöRr

Tünriyr'ruiru Biniruci Düruvn Savn$/ruoari
Maö¡-ueivrriru in¡ N roeruleRi.

Prof. Dr. Necmettin ALKAI\f.

Giriç

Özellikle 1790 Prusya-Osmanh Askerî ittiñk Anlaçmasr'nm imzalan-

masr ve sonrasmda Helmut vón der Moltke'nin (1800-1891) baçkanhfrnda

Alman askerî heyetinin 1835 yrhnda askerî reform için istihdam edilmesi,

Türk-Alman iliçkilerinin askerî-dostluk zemininde geliçmesine neden

olmuçtur. Sultan II. Abdülhamid (1842-1918; 1876-1909) de bu iliçkileri aynt

zeminde yürütmek istemiç ve Alman Otto Kåihler'i (1830-1885) heyetiyle

birlikte 1882 yrlurda resmî olarak Osmanh Ordusu'nda görevlendirmiçtir.

Osmanh subaylan üzerinde büyuk bir etkiye sahip olan Colmar von der Goltz
(i343-1916) de 1885'ten itibaren uzun stire bu görevi yürütmüçttir.t ittihâtçrlar

dn, n,ynr ¡clcilde hu nmnçln Alman Limnn von Sande,rs'i (1855 19?,Q) Alman

heyetiyle birlikte I 9 I 3 yrlrrda görevlendirmiçlerdi.

Osmanh Ordusu'nun lslah edilmesiyle oluçan bu Alman/Prusya
gelene[ì, zamanla Osmanh askerþsinde ciddi bir Alman nüfuzunun ortaya

çrkmasma neden olmuçtur. Baçta bu nüfu2 olmak üzere o gunkti siyasi-askerî

konjonktürün de neticesinde, önce 2 Afustos 1914 ta¡ihinde Almanya ile
askerî ittifak anlaçmasr imzalanmrç, ardmdan 10 Aþstos'ta Alman Goeben ve

Breslatr savaç gemilerinin Çanakkale Boþazl ndan geçmesine müsaade edilmiç

ve en sonundø 29-30 Ekim'de Karadeniz'deki Rus hedeflerine saldrnlmtçttr.

Böylece Osmanh Devleti Birinci Cihan Harbi'ne ginniçtir.2 Bu arada, Osmanh

- 
Bu çahçrn4 Tübitak tarafindan desteklenen "ll4K309" nurnarah "Birinci DÍinya Savaçr'nda

(1914-1918) Osmanh Hizrnetindeki Alman Subaylan ve Savaç Sürecine Etkileri" isimli 1001

projesi kapsarmnda yaprlarl araçtrrmalann bil sonucu olarak kaleme altnmtçtlr.
** 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Faktiltesi Tarih Bölämü, TRABZON.
necrnettinalkan @gnail.cntr.I Necmenin Alkan, "II. Abdiilhamid Dewinde ibtihdam Edilen ilk Alman Askeri Heyetinin
Komutanr Otto von Kaehler ve iki Tarafin Beklentileri", Ìstanbul Üniversitesi Edebiyat Faki;ltesi
Tarih Dergisi, 43 (2007),s. I 35-165.
2 Necmettin Alkan, "Alman Kaynaklanna Göre Osmanh Devleti'nin Birinci Dünya Savagr'na

Ginnesi", I9l4'ten 2014'e 100'üncü Ythnda Birinci Dünya Savay'm Anlamak,Harp Akademileri
I(ornutanlrgr Stratejik Araçtrmalar Enstitüsü, 20-21Kastm2014, ibtanbul, s. 157-178.
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Devleti'nin ilk ittifak teçebbüslerinin srasryla ingiltere, Fransa ve Rusya ile
olclu[unun; bu devletlerden bir kabui görmeyince mec.buren Almanlara
yanaçtrfilrun rnrrgulanmasr gerekmektedir.

Once ittifak anlaçmasurm imzalanmasl ve ardmdan savaçm baçlama-

sryla birlikte Osmanh Ordusu'nda görev aian Alman subaylarmm sayrsr

artlïu$tr. Eu subaylar", Osrnanli Genelkurmay'mn ve Osrnanh OrCusu'nun
önemli mer,'kilerini de içgal etmiçierdi. Dtinya Savaçt'run arùndan.Airranl,a'ya
geri dönen bu subaylarrn önemli bir krsmr, Türkiye'deki görevleri haklanda

raporlar hanrlayarak Alman makamlarrna surunuçlardr. Bu raporlarda genei

olarak ûsmanh Devleti'nín bu savaçr neden kaybetiifi hakkrnda iiginç biigiler
ve yorumlar verilmekte ve Osrnanh'run Birinci Dünya Savaçt'ndaki durumu

ve rna$ubiyeti hakkurda çok önemli iddialar gùndeme getirilmektedir.

Bu hususta iki önemli Alman subaymrn raporlarrndaki tespitleri ve

iddialarr, hir ipucu'u'ermesi hahmlndan yeterli olacaktrr. Alman subaylarmdan
General Hans von Seeckt (1866-1936), 1917 yrhnda Osmanh Genelkurmay

Baçkanh[r'ni uhdesine alarak çok laitik bir süreçte görev ifa etmiçti. General

Liman von Sanders (1B55-i929) ise, Beçinci Ordr-r ve Yddrnm Ordulan
Komutanh[r'm yür'iitmüçtü. Çanakkale Savaçt'na ve Filistin Cephesi'ndeki

¿¿skcrî harekâta kairinuçtr. Von Secokt ve von Sanders'in, savaçril hemen

ardlndan kaieme ald:klarl ve buglin Alman Askerî Arçivi'nde bulunan rapor-

Ian, yrkarrda temas edilen hususlarda önemli bilgileri ve yorumlan ihtiva
etmektedir. Makalemizde, bu raporiara müracaat ederek Birinci Dünya
Savaçr'mn neden kaybedildifine dair göniçlerini ve yorumlarrm tespit etmeye

çahçtrk.

Bu makaiede, ilgili raporlardan hareketle, baz suallerin cevaplart

ararúyoï. Burada tevdi edilen ilk soru, Osmanli Devleti'nin Birinci Dünya

Savaçr'm neden icaybetiifidir. tsu nedenierin siyasî ve toplumsal boyutu var
^,.1.-, t'ï^,";-^,'r ^l^-^1, i^^ 
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iarinrn bu mailubiyette bir rolü olup olmadrgr hususudur. Bu rolün sfatejik bü
irata<ian mr yoksa bir kasrttan mr kaynakiancirfir ise cevabt aranan son soruciur.

Temelde bu ve benzeri sorularrn gündeme getirilmesi ve cevaplanrun

veriimesi, Osmanh Devleti'nin Birinci Dtinya Savaçr'm neden kaybettifinin
ölrenilmesinde ve daha iyi anlaçrlmasurda Ttirk askerî tarihçililine önemli
katkllar saflayacaktr. itglti raporlara geçmeden önce von Seeckt'in tr¡e von
Sanders'in iiayat hikâyelerine i<rsaca ternas edilecektir. Onlarrn ilgili tespit-

leriyie aiakair yorumlarura ise sonuç lasmlncia yer veriiecektir.
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General von Seeckt ve Raporu

Hans Friedrich Leopold von Seeckt, 1866 ylmda Schleswig'de doldu
ve I936'da Berlin'de öldü. Askerî bir aileye mensup olan von Seeckt de lise

tahsilinin ardrndan askeriyeye intisap etti ve Alman Genelkurmay'na tayin
olana kadar birçok yerde görev yaptr. Birinci Cihan Harbi'nin baçlangrcrnda

Alman Üçüncü Ordusu'nun komutam olarak Fransa'daki savaçlara içtirak etti;

ardrndan 1915'te Srbistan'daki savaçlara kahldr. Alman Yedinci Ordu Komu-
tam olarak Ruslara karçr savaçtrktan sonra, Bronsart von Schellendorfun
(1864-1942) yerine 1917 yrhnda en yetkili Alman daruçman olarak Osmanlr

Erkân-r Harbþ reislili yaptr ve bu görevini Mondros Ateçkes Anlaçmasr'na

kadar stirdtirdü.3 Ardmdan Almanya'ya geri döndü.

General Hans von Seeckt, ateçkes anlaçmasmr müteakiben 4 Kasrm

lgl8 tarihinde istanbul'u terk ettili Alman savaç gemisinde kaleme aldrþ
luzurnca raporunda, Osmanh Devleti'nin Birinci Dünya Savaçt'nda maglup

olmasr ile ilgili çok önemli yorumlarr ve iddialarr gündeme getirmektedir.

Von Seeckt, Osmanh mallubiyetini izah ederken birinci baçhk alünda

Osmanlr Devleti'nin "iç nedenlerinf' zil<redryor. Bu baflamdaki ilk tespiti,

Osmanlr Devleti'nin, "bütün devlet hayatmt savaç di$üncesine tâbi lalan
merkezî bir latwetten" mahrum olmasrdrr. Bunu izah ederken çunlart
yazryordu:

"Hüktimdarrn çahsr dewe drçr kaldrSr gibi, padiçah tarafindan yönetilen
merkezî bir irade de söz konusu defildi. Hallan ortak iradesi taratndan
taçman birlik içinde olan bir hüki.imet de eksikti. Genel bir geçerlilili olan
ba!.layrcr bir kuwetin düzenlemeleri, ancak Bakanlar Kurulu tarafindan

çrkanlabilirdi. Bakanlar Kurulu'nda hâkim irade eksik oldufu için,
hfüi.imeti teçkil eden bakanlar arasrndaki fikirler ve menfaatleri ya
farklrlaçmrç ya da çakrçmrçtrr. Bunun sonucu ise daima sadece zayf bi
uzlaçma oluyordu. Savaç uzadrkça hüktimet içindeki bu tür direniçler daha

da büyümüç; drçanda bulunanlann nüfüzlan daha da artrnl$ ve savaç isteyen
kuwetlerin etkisi azalmrçtr.'a

Von Seeckt, Ittihâd ve Terakkî Frkasr'run ileri gelen çahsiyetleri
arasmdaki "bölünmenin" neden olduþ 1'reknbeti" de iç nedenler arasmda

zikrediyordu. O "idealisf' ve"ktsmen belirsiz hedeflerd' sahip "vatanpervet¡'
insanlar olarak adlandrdrþr ittihâdçrtann "kazanç topluluþu" çeklini aldrlm

3 Heinz Härten, "Seeckt, Hans", Hans Gtinter Hockerts (Yay.), Nate deußche Biographie, c.24,
Ferlin 1Ql0, u, I39-140,
4 Bnndes Militärarchiv,N 247150, l:2,.
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da iddia etmektedir. Bu iddianln a¡drndan "Ismail Haklø", "Kemal" ve
"R-alsm.i" olarak isimlerini zikretti$ bazr subaylarrn birbirlcrindút "tamamen

farlrlf' ve birbirleriyle "çiddetli rekabet" hâliride olduklaruu ileri stirüyordu.
Bunlann " y ant nd a v e arktx mda" ise' o nhlh Yahudi C ahirÌ' bu lnmryorcln,

Von Seeckt, Enver Paça hakkrnda ise daha olumlu düçünmektedir. Ona
göre Enver Paça,"her çeyi yapabileceldf',fal<at*baþh oldulu için hiçbir çey"
yapamaruçtl. Cemal Faça'nur yanlrylarmur uraliyctirri ise çüyle tasvir
etrnekteyrli: "Cemol Paça'nm Suriye ve FilisÍin'deki Satraplrþs neticesinde

buradaki yönetim öylesine bir boyut alù ki, Araplann Türklere olan
ba{Lilùlannm geri iraian hsmt da yok oidu. Yine Cernal Paça'ya bagh olan
vâlilerin kendilerinin ve dostlanntn mmJhatlerini dùSünmeleri neticesinde

bölge ve ordu aç kalmtçtt." Bunlann drçrnda a, "siyasî salgtntn" orduya etki
etmesini, Íttina¿ ve Terakkî baflamrnda yaprlan baçka bir hata olarak
belirtiyordu. Buna göre, zaten sayilan az olanyetenekli subaylarm siyasi tah-

rikten uzak durmak için vazifelerinden aynlmasr neticesinde ortaya çrkan
firsattan istifade etmek isteyen insanlar göreve gelmiçlerdi. Sadece siyasi
itimadr ya da çahsi \<azançlarrm düçünenier komuta kademelerini ele geçirmiç-

lerdi. Bu baflamda çu tespiti de önemlidir: "Savqç komutasmt felç eden

yönetimín díizens izliþ ve hilekârhþ artmts ttr."6

Hans von Seeckt'in raporunda gündeme getirdiþi bir difer neden ittihâd
ve Terâkkî Frkasr'dan çrkan "büyük Türkçülük fikirleri"ydi. Bu fikir kapsa-

mmda Cemal Paça'mn güneyde Araplara karçr takip ettipi siyaset, bunlarm
oturduklan bölgelerin "kesin olarak aynlmasma" neden olmuçtu. "Yeterli
askerî kuwete sahip olunmadtþ" hâlde bu sþset kapsamrnda do$uda Orø
Asya'ya "yayilmak istenmesi" olumsuz sonuç vermiçti. C, "talihsiz" Ermeni
Meselesi'ni de ma$ubiyetin bir nedeni olarak zikrediyordu. Bu meseleden

dolayr sürekli patlak veren çete savaçlan yüzünden askeri kuwetler
"ãnötfiJmtc" r¡e rnemlel¿efin hircnl¿ veri "hnrnn" nlmrrcfrr 7

Von Seeckt'in üzerinde Ouøugu iç nedenier arasrnda, "Türk ve Alman

çahsiyetler arasmda uyuçmazl*lann xkça zuhur etmesi, Alman düzeninin
boça çtkarttlmast ve Alman nüÍîtzunun devre dryt btrahlmasf'yer almaktadr.
Buniar, Aiman faaiiyetierinin önemii bir Lrsmlrun "neticesiz kaimasma" yoi
açmrçtr.8

5 c^*-t.1, r r-â-a r rar:r:r,ùdr¡dprlÄ. ulllulu v 4llllñ
ó Bundes Militärarch iv, N 247 / 50, 34.
t 

Bru:des Militärarchiv, N 247150,6.
t Bundes Militärarchiv, N247/50,7.
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Von Seeckf, devletin içinde bulunduþ olumsuz iktisadi durumu da

önemli bir iç neden olarak zikretmekteydi. Buna göre, Ttrkiye bu savaçt

srirdrirebilmek için ihtiyaç duyduþ paranm önemli bir krsmrm borçlanma

yoluyla karçrlamrçtr. Fakat bu da yeterli deSildi. Pararun olmadrlr sralarda

subaylarm ücretlerini, "düzensiz aldtklannt, askerlerin ücretlerini hiç alma-
ùltru, ordunun açhhan perisan oldu{unu, askerin yeterli beslenmedifini,
paçawalar içinde ayakknbrtz ol arak s avaç a sürüIdüþünü" belirtiyor du.e

Ayrrca Osmanh Devleti'nin yeterli derecede ulaçim aþrna sahip

olmamasr, von Seeckt'in gündeme getirdili diler nedenler arasmda yer altyor.
Buna göre, Türkiye'nin demir yolu aþtya"yetersizdi" ya da"tahrip" olmuçtu.

Nakliyede kullamlan develerin sayst da savaç için çokazdr. Daha ziyade tahl
taçrmak için istihdam edilen Alman otomobilleri ise, ço$u 7Àman "çahsî

amaçlaf için kullamlmakfaydr. Fakat Türklerin "teknik becerilerf' olmadrlr
için, bu aruçlat "stkça bozulup",yol kenarma "terll' edilmekteydiler.l0

Von Seeckt, "askerf'nedenlere ayrr bir baçhk alarak üzerinde uzunca

durmuçtur. Birinci Dtinya Savaçr'nda Türkiye'nin askerî durumunu belirleyen

en önemli olumsuz geliçmenin Balkan Harbi oldu$unu dile getirerek, bunun

diizeltilmesi için "k*a bir zamantn" kaldtþmt; seferberli$n ise Almanlarur

deste$i ile "nispeten iyi" geçtigini iddia etmektedir.rr Bu durumun askerî

performansr olumsuz etkilediþini söyleyerek devammda, cephelerdeki sava$-

lan sonuçlanyla birlikte krsaca zikrediyor.

Bu raporun en dikkat çekici bölümü "Alman deste{i" baçh$r altrnda

temas ettifi Osmanh hizmetindeki Alman askerî zevattrun durumu ve

icraatlandr. Von Seeckt'in buradaki ilk tespiti, bir müttefft olarak

Almanya'nrn'overebileceþi yarúmt garanti ettifi; eleman ve savaÇ malzemesi

noktasmda hiçbir ktsttlamada" bulunmadtfrdrr. Fakat Almanlarrn daha fazla

askerî birliþin nakledilmesine "yol durumunun" ve daha sonrasrnda ise

"cephelerdeki vaziyetin engef'oldu$unu iddia etmektedir. iki müttefik tarafin
yüksek ordu komutaslnrn"tant bir uyum" içinde çaltçtrklarrnt ve Türkiye'nin
müttefikine somrna kadar "sadtV'kaldrþrnr belirtiyordu. Bu genel tespitlerinin

ardrndan çu ifadesi bir deþerlendirme olarak önemlidir: "Bune ra{mm savaÇm

sonunda, Türkiye'deki Alman askerîJàalþetlerindefiyaskoyla kary knrçtyaytz."

Böylesine bir sonucun ahnmasmrn nedenini ise çu çekilde izah ediyordu:

e Bundes Militärarchiv, N 247 I 50, 9.
r0 Bundes Militärarchiv. N 24715Q,11.
Ir Bundes Militáralchi¿ N 247150, 13-14.
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"'Tiirk iliçkilerinin hiç anlaçrlamamasr, baçanh bir savaç komutasr için
uygun çartlann oluçmamas¡ mahallinde bulunanlan¡r teklifleri karçlunda
Prusya Harbiye Nazrrh$r gibi Alman merkez kurumlannm dik baçhh[r."i2

Von Seeckt'in burada Alman ve Prusya aynmt yaparak, daha ziyade
Prusya'yr mesul tutmasr ilginç bir ayrmtr olsa gerektir.

General von Seeckt, bütiin bu olumsuzluklarm temel nedenini Prusya
Harbiye Nezâreti'nin "sevgili çocuÈu" çeklinde adlandrrdrlr Alman Askerî
Heyeti olarak görmekteydi. Osmanh'da Alman Askerî Fleyeti'nin teçkil
edilmesinin, Trirkiye'nin, Balkan Savaçr'nrn ardrndan "tam hir çöh'intri"
içinde bulunclufu ve "her türlü çarfi kabul edebileceþi" bir srada yardrm
istefi neticesinde gerçekleçtifini ileri sürrnekteydi. Daha da ilginç iddiasl ise,
,dskerî Heyet Anlaçmasr'run çerçevesinin Trirkleri yakrndan taruyan von der
Goltz tarafindan dahi "bilinmediþi" çeklindedir. Bu anlaçmantn"uygulanabil-
mesini imkânstz" gören von Seeckt çu tespitleri rle yapryor:

Anlaçma, "ordLtnltn hemen hemen bìitíin organizasyonunu Almanlann
eline vermelcte ye askerî heyet çefinin neredeyse bütün askerî içlere
mädâhalesine nißasde etrnek;teydi." Askerî heyetin savaçm baçlangrcrna kadar
olumlu çeyler yapmasrna karçr¡ özellikle ordu komutam olarak Enver Paça'run
bu anlaçmayr rafa kaidrrdr$na inaruyordu. Bundan sonra, faaliyetlerine devam
eclen Alman Askerî Heyeti'nin, zamanfa Ttirkiye'de sayilan arlan subaylara,
askerî elemanlara ve özel kurnandanlara tedarik merkezi olarak "stntrlt
derecedefoydal¿" bir fonksiyon icra ettifini iddia etmektedir.I3

Hans von Seeckt asrl eleçtirisini, Alman Askerî Heyeti'nin baçkaru
Liman von Sanders'e yapmaktaydr. Von Sanders'in askerî heyetin baçkam
olarak seçilmesini eleçtirerek çunlan yazryardt: "Almanya'da bir kolordunun
lcumandast için dahi uygu.n olmayan von Sanders, Tíirk Ordusu'nun tamamtntn
yenirien ieçekktii edilmesi içini üstierumiSti." trna göre bundan ciaha <ia kötäsü
ise kuwetli bir rnilletin (Almanlann), yurt drçrnda temsilinde yeterli derecede
iyilerin bulundugLr ile ilgili herhangi bir itirazur yapilamamasrydr. Bunlar
yetru,vormr;; gibi, i,iman von Sande.rs'in ekibine "fiktr sahibi olmaT,anlar,
hevesliler, tnacerû severler ya da yüksek mao;t istqten insanlay'' da dâhil
nllmrrcfrr 14 t¡^^ Q--^1.+';- k,' .-1,;1,{- T i*^- .,^6 q^-l^*^ .,^ 
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Heyeti'ndeki di[er Alman subaylariru eleçtirmesi ve Birinci Dtinya Savaçr'mn
kaybedilrnesinde sorumlu olarak görmesi önemli bir kayrt olarak dikkat

çekmektedir.

'' B,rndes Mititárarchiv, N 247/50" 17-18.

'' BritrcÍes Milirárarchiv, N 247/50,21.
ra Bundes Militärarchiv, N 247 /50-21.
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General Liman von Sanders ve Raporu

I 855'de Stolp'te dolan Otto Liman von Sanders , 1'929 yhnda Mi.inih'te

öldü. Lise tahsilinin ardrndan 1874'te subay olarak askerþye intisab etti.

1911 senesinde generalli$e yükselen von Sanders, B $ubat 1913 tarihinde

Alman Askerî Heyeti'nin baçkam olarak istanbul'a geldi. Görevi ise, Balkan

Harbi'nde çöken Osmanh Ordusu'nu yeniden organize etmekti. Burada

istanbul'daki Birinci Ordu'mrn kumandanhpul da uhdesine almasr Ruslan,

ingilizleri ve Franszla¡r krzdrmrçtr. Birinci Dünya Savaçr patlak verince 24

Mart 1915 tarihinde Beçinci Ordu Komutanh$rna getirildi. Çanakkale zaferi-

nin ardrndan 27 $ubat 1918'de Filistin'deki Osmanh Ordusu Komutanh[rna

tayin edilen von Sanders, burada aym baçanyr gösteremedi. 3l Ekim 1918

tarihinde Mondros Ateçkes Anlaçmasr'ntn ilrnzalanmasr üzerine geri kalan

askerî birlikleri Mustafa Kemâl Paça'ya dewederek istanbul'a geri dönen von

Sanders, ingilizler tarafindan 1919 yrlrrda Maltz'ya sürüldü. Serbest brakrl-
drktan sonra Almanya'ya geri döndü.rs

Liman von Sanders'in Osmanh Ordusunun ma[lubiyeti hakkmdaki

deSerlendirmelerini ihtiva eden raponrnu ne zaman yazúþtru tespit edemi-

yonLz. Von Sanders raporunda öncelikle Enver Paça'mn hatalarr üzerinde

durmaltaydr. iddiasrna göre Enver Paça,"hakilô askerî bir síyaset yerine çaluî
bir siyaset" takip etrniçti. Difer bir hata olarak ise, Almanya'ntn "Enver'e

çartstz baþlanmannf' ziTcediyordu. Bu konuda, kendisinin súhkla gerekli

ikazlarda bulundupunu, fakat Ttirkiye'deki di[er hizmet yerlerinin farkh

raporlar vermesi üzerine, 'oikazlanm bøçansa" kaldr[rm ekliyordu. Bu ikaz-

larurdan Almanya'da kendisinin "Enver karçúf' olarak görüldü!ünü de

belirtmektedir. Bu arada Enver Paça'yt eleçtirmesinin nedenini izah ederken,

Tärk Ordusu'nun kumandasrndaki tedbirlerini "yanhç bulduþu sürece kendi-

sine kary geldiþini" söylüyordu.t6 Von Sanders bu son tespitiyle, Enver Paça

ile alakah delerlendirmelerinin çahsi olmadrþrm ispat etmeye çahçmaktadrr.

Liman von Sanders devamrnda, Enver Paça'run Alman damçmanlanm

da eleçtiriyordu. Buna göre, "Türk Baçkamutanhþ'nda bütün yetkili mevkilere

sahip Enver'in Alman daruçmalan, kendisine çok kòtü dantsmanlill'yapmrç-

lardr. Bu kötü damçmanh$ur nedeni olarak ise, dört yrlhk savaç sürecince

Ttirklerle yaprlacak askerî hareketlerin imkânlarr halftindaki net özet bilgilerin
ve Ttirk Ordusu hakkmda her ttirlü tafsilath bilginin kendilerinde olmamasmr

tt Fra* Mençs, "Liman von Sadners, Ofrd', Neue Deutsche Biographie, c. 14, Berlin 1985, s.

563-565.
rd Bundes Militärarchiv, N 907 I lZ, 2.
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gösteliyordu. Ayru zattal,Ja bu daruçmanlan4 Ttirkiye hakkrnda Alman
Yüksek Askerî Komutanhft'nl da etkilediklerini iddia ederek su açrk]amalarda
bulunuyor:

"Ttirk Baçkomutanhfr, ülkeyi ve orduyu yeterince tammayan Ahnan subay-
larla çahçrmçtr. Bunlarla, askerî harekât kararlan ahnmrç ve uygulanmrçtr.
Sonuçta askerî hareketler baçanszhkla neticele,nmiçtir."r ?

Liman von Sanders devammda Alman dskerî Heyeti'nin bazt
hususlardan haberdar edilmedi$ini; "Alman hedefleri hakhndaki her haberin
bu keyetten gizlendiþini" iddia ediyordu. O, Türk Ordu Komutanhfr'nrn bütün
önemli mevkilerinin Alman subaylarrmn elinde oldulu hâlde, bu hedeflerin
gizlenmesini yanhç bulmaktaydr. General Falkenha)¡m'la birlikte gelen ve
büyuk Alman kurmay heyetini teçkil eden subaylar arasrrda Türkiye'yi tam-
yan ve Ttirk ordusu hakkrnda "bilgi sahiplefinin bulunntadtþr¡¡" belirtmek-
teydi Devamrnda ise, burada *büyük bir hata yapild$m ve Türk Genellaømayt
Kurmay subaylarmm, Türk askerî hareketleri için yaptlan çahçmalann hemen
hemen tamammdan ùçlanùþnt" da iddia ediyordu.rs

Bu tespitlerin drçrnda özellikle de Filistin Cephesi'ndeki ma$lubiyeti
izah ederkcn, Alman askerî birliklerinin geri çekihne enuinin, Aftnan
komutaniara ve askerî heyet çefine haber verilmeden ahndr$r iddiasr çok
önemlidir. Bu çekilde hareket edilmesinin "Alman ismine zarar" verdiline
inanan von Sanders, çunlan yazmaktadrr "'Almanlørtn Türkiye'deki bu
ikiyüzlü karyfaaliyetlerì Türk savaç mqtdanlarmda bíiyük bir askerî hata idi.
Bunlar, Türkiye'nin askerî olarak daþlmasmda büyük bir suç orta{dtr.te Bu
geri çekilmeye, kendi ifadesiyle, "en kuvvetli ve en iyi, 11. Alman Avct
Taburu"fir örnek olarak veriyordu. Von Sanders'in en dikkat çekici
¿----:rl-,: I I : ' r trçsur[r€¡u¡uËn otrl (Je Du orsa gereK.

\/nn Sqnrlcrc l.lcmonl' maìíl'r}.i.'afi-iñ nôáô-l--ì ^-^..^'1^'l'ii*l. ^-1,^*1, vr¡rl$¡4¡ u¡. ttvgwruvl¡ 4@ou¡w I u\ 4ùÃvl¡

birliklerinin '"zaytfltþ"m da gündeme getirmekteydi. Ozellikle de Filistin
i .t

ueipnesr noeKl rnagluotyeu ailatrrKen, --zayv lurlc oslært birlikleri ô aydan
beri deþiçtirilmeden ve redifler cepheye sürühneden, kötùi beslenme çartla-
.r-rlln,ro nDvì.^h L,,'^{-+I--l- l^',','-+l-';-;,- -^l-^:^t^.-.1P, :î^Å^t^-:-:

¡tvr.|øto N.)/ØJeoLct.ç Mvvcllçt Lt.Lt& JUfL&tLø övLtt¿¿.]tYtu¿ , ll<tLlçIçlll¡I

kullanmaktaydr.

Raporunun sonunda Liman von Sanders çu tespiti yapryordu:

t7 ^" Brurdes Militärarchiv, N 907iiz, J.

'8 Bundes Militärarchiv, N 90712, 5.
re Bundes Milit?irarchiv, N 907/12, 8.
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"Tärkiye'deki Alman hizmet birimlerinin ortak çahçmasryla çok çeye ulaçr-
labilirdi. Fakat birbirlerine karçr yaptrklan faaliyetler, telafi edilemeyecek
sonsuz zar arlar a ne den olmuçtur.' t0

Bu çekilde von Sanders, hem Ttirk hem de Alman tarafimn karçrhkh
hatalanndan bahsederek, ashnda raporunun bir özetini yapmrçtrr.

Sonuç

Birinci Dünya Savaçr'nda Osmanh Ordusu'nda görev yapan iki önemli
Alman generalden Hans von Seeckt ve Liman von Sanders'in raporlarrnda,

Osmanh Devleti'nin Birinci Dünya Savaçr'nda maÈlup olmasrnur nedenleri bu

çahçmada ele ahndr. Bu mallubiyet hakkmdaki tespitlerden çrkan sonuçlar

çöyle deferlendirilebilir:

General Hans von Seeckt'in tespitlerinde dikkati çeken en önemli
nokta, bu maflubiyette iç nedenleri ilk srada zikretmesidir. Von Seeckt'in dile
getirdi$i iç nedenler; padiçahi veya merkezî otorite eksikli[i, ittihâtçrlarur
askeriye üzerindeki kontrolü, Osmanh iç siyasetinde ve askerþsinde ittihâd-

çilar ve ittinadçr olmayanlar arasmdaki çatrçmalar ve orduya siyasetin girmesi

olarak sralanabilir. Von Seeck'tin zikrettili bu nedenler genel olaraþ 1908

Jön Ttirk itrtint sonrasmdaki teçkil edilen yeni dtizenin ortÃya çrkardrgr olum-
suz sonuçlar olup, bunlar ilgili diþer kaynaklarda dafazlasryla geçmektedir.

iç nedenlerden arasmda devletin iktisadi durumundaki bozukluk dr ytne

hakh bir neden olarak görülebilir. Eskiden beri devletin içinde bulunduþ
iktisadi sorunlar laonik bir vakra olarak Birinci Cihan Harbi'ne miras

kalmrçtu. Bu durum hem askerin mtihimmat ile donatrlmasmr hem de difer
askerî harcamalan olumsuz etkilemiçtir. Bunlarm drçlrda imkânlarr zatenzayf
r¡lan Türk Ordusu'nun Orta Asya içlerine sefer yapmasmrn zararh olduþ ve

Cemal Paça'run Surþ'deki yanhç bazr uygalarnala¡uun Araplann Ttirkiye
karçrtr bir tavr talcnmalarrna yol açtrlr iddialarr da önemlidir. Dikkatleri

çeken diler bir tespiti ise, Birinci Dünya Savaçr srasmda patlak veren Ermeni
isyanlanrun Anadolu'da neden oldulu alr tahribattr.

General Hans von Seeckt'in raporunda geçen en önemli tespiti, Osmanh

Devleti'nin hizmetinde bulunan Alman subaylannur bu mallubiyetteki rolü
hakkmdadr. iddiasrna göre, Alman subaylan Osmanh Ordusu'ndaki en

önemli mevkileri aldrklarr hâlde, baçansz olmuçlardu. Burada özellikle de

savaçtan önce istanbul'da göreve baçlayan Alman Askerî Heyeti üyelerini ve

20 Bundes Militåirarchiv, N 907 I 12, 9.
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onun baçrndaki Liman von Sandcrs'i çoh daha fazla elcçtirmcktcdir. Askcrî
heyet anlaçmasr, Almanlara önemli yetkiler verdi$ì ve Alman subaylan
Osmanh Orclusu'nda önemli rnevkile.ri elcle ettikleri hâlde, o bu clurumdan
yeterince istifade edilmedigine inanmaktadrr. Von Seeckt'e göre böyle bir
sonuç, von Sanders'in yetersizli[i ve ekibinin baçanszh$ nedeniyle ortaya

çrkmrçtr" Von Sanders'in askerî yetersizliþini anlatabilmek için, Almanya'da
bir kolorduyu dahi kumanda edeme,vecek bir dururnda oldu[unu ileri stirmesi

ilginçtir. Ekipte ise çahsi yetersizliklerin yam sra çahsi zaafryetlerin de bu
rnaþlubiyette etkili olduþ tespiti de aym çekilde dikkat çekicidir.

T :*^- -.^- (ì^-J^-^' ^ ^^l:^^^ I-^-.L^l:t-^^i-^ ill- 
-^l^-Lru¡¡1rl vurr ù¿1rll.l(,ls ç ËçurIUç u, Sava)lll Áayulai¡uuçsrrrr, ll¡r rrçunir

olarzk Enver Paça'run çairsi siyaset takip etrnesini ve Almanya'run bura

çartsz teslim olmasmr zikretmektedir. Bunun yaru srra, Trirkiye'yi tanlmayan
Alman daruçmanlarm Enver Faça'yr yanirç yönlendirmeleri de önemli bir
nedendi. Ayrrca von Sanders, Türkiye'yi ve Ttirk Ordusu'nu tanrmayan

Alman askerî zevatrnrn, askerî harekât için karar almasmr ve bunlarr
uygulamasmr da savagm kaybedilme nedenleri arasrnda göstermekteydi. Bu
zevattn askerî ittifak anlaçmasrmn imzalanmasrndan sonra gelenler olmasr
önemli bir ayrrntrdr. Bu subaylann hem Trirkiye'yi tarumadrklarr hem de

aldrklarr askerî kararlarda Türk subaylanm dewe drçr brraktrklan için bu
*^xl.,L:-,^4^ -^l^.^ ^11-.r-1^-.. :ll:^^. -,^.^ Ct^-.!^*^r:^ Å:l-l-^+ ^^1-^^ +^^^:4:.1:-ril4ËruurJgLg lrtÞuçlr \JluLlNóll luulaùr, vulr ù4llLlÉlù ur ur\^4l vçl\gu LgùPrLrur.

Von Sanders'in Almanlar tarafindan yapilan diþer bir hatamn da

savaçm sonlanna do$u, Alman askerî birliklerinin cepheden geri çekilmesi
olarak zikretrnesi, ayrr bir ehemmiyet arz etmektedir. Alman geri çekilmesinin
Filistin Cephesi'nde gerçekleçmesi, baçka soru içaretlerini de gündeme

getirmiyor de[ildir.

Bu iki önemli Alman generalinin ilgili tespitlerini ve iddialanru
mukayese yapmak gerekirse, eleçtirilerinin çolunu dahaziyade Alman iarafirn
r¡Änplfmalari Änemli¿lir Elrrrar{a aclzarl han¡af 

-o-crr-lot, 
ila aol¿prî itfifol¿

J vr¡v¡!¡¡¡v¡vr ¡

sonras¡rda gelen Almánlar arasmda bir rekabetin olduSu hissedilmektedir.
Ziraher fü tarai<ia bir'oirierini suçiuyoriar. Hans von Seeckt, rioffudan Aiman
Askerî Misyonu Heyeti baçkam von Sanders ve ekibini itham ederken; von
e^-,{^-- i-^ +-* +-*-:-^ ^-1.^-î *;--,^- L^.,^ri ,t..,-'l^ .^.,^.1^ l.;*lì|,+^ ^^l^-ù4rruwrJ rJ! L4¡!¡ Lçlùtllw 4ùÀwr¡ uuùJvtl rrwJwlr wlÞ¡lrw ù4v41¡4 vu¡¡ÀLw Suwu
Alman askerî zevattnt suçlamaktadr. Bu çekilde her iki generalin de karçrhkh

olarak birbirlerinin ekiplerini suçlamalanmn nedeni, bir çekilde kendilerini
kurtarmaya çahçrnakla izah edilebiiir. Bunlardan hangisinin hahh oldupunu,

ancak derinlemesine yaprlacak ilgili araçtrmalar arhya k-oyacaktr. Fakat her

hâltikârda Osmanh Devleti'nin Birinci Dtinya Savaçr'm kaybetmesine,
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Almanlann etkisinin de fazlasryla oldulunun Alma von Seeckt ve von Sanders

gibi iki önemli Alman generali tarafindan itiraf edilmesi, askerî t¿rihimiz

açrsndan önemli bir noktadtr'

Bu önemli bilgi veya iddia, osmanh ordusu'nun Birinci Dünya

Savaçt'ndaki durumunun yeniden gözden geçiritmesine vesile olacaktr. Gerek

Osmanh ve gerekse Alman kaynaklanna müracaatla yaprlacak daha geniç

çalrçmalar, bu gerçeli ortayakoymaya hizmet edecektir.
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Giriç

Kâhya Yahya ß0Aß86 Eylül'tinde Trabzon'da do$muçtur'. Aslen

iznirti oþ Karaburun'un tarunmrç önemli simalanndan Kara Osmanoful-
larrndandr. Ailesi denizcidit'. Yahya, Trabzon'un iskenderpaça Mahallesi

kättiflune kayrthdr. Babasr Osman Bey, annesi Zelua Hanrm'drt'. Babast

Trabzon'da liman boçaltma ve yükleme içlerini üzerine alúktan sonra "Reis",
"Kâhva" adryla arulmaya baçlamrçtra. Yahya'run babasr, vefatlndan sonra Ahi
Ewan Dede Camis i' t.irn mezarh[rna defnedilmiçtit'. Yahya' run çocuklulu ise

Trabzon' da doldulu yerde Limaniçi (Çörnlekçi) Mahallesi'nde geçmiçtir6.

Babasurn öltimüyle beraber Yahya 13 19 I 7903' te Trubzon Kayrkçr Loncastrun

istcÈiyle 17 yaçrndayken kayrkçrlar kâhyahiura getirilmiçti7. Bundan sonra

Yahya da "Kâhya Yahya" veya "Kayrkçrlar Kethüdasr Kâhya" olarak aml-

maya baçlamrçtr.

Kâhya Yahya, siyasi hayatrnda ittihat ve Terakki Cemiyeti'ne yakrn bir

çizgtr, izlemiçtir. ikinci Meçrutiyet Dewi'nde Trabzon Íttihat ve Terakki
Cemiyeti'ne resmen üye de olmuçtur8. Verile,n emirleri büyük bir kararhhk ve

baçarryla yerine getirmiçtir. Trabzon'da kayrkçrlar esnafirun idaresinden baçka

. 
Karadeniz Teknik Ûniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih BölüLrnit TRABZON.

ucuncu@ktu.edu.tr.
I Cemal KrÍay, Tarih Sohbateri, C.8, ibtanbul 1968,s.229.
2 Cumhur Odabaçrollu, Trabzon Belgeterle Milli Miicadele Yillan, Trabzan 1990, s.105; Kutay,
s.229; ibmail Al<bal, Milli Mücadele Döneminde Trabzon'da Muhalefet, Trabzon 2008, s. 476;
ismail Akbal, Milli Mücadele'de Tr¿bzon'daki ittihatçr Örgütlenme ve Kâhya Yahya Meselesi,

Tarihin Peç inde, I /2, 2009, s - 7 6.

' Yahya KaraosmanoSlu'nun Nüfus Kayt Örneli, Trabzon Ortahisar Nüfiis Müdürlü!ü Arsivi,30
Nisan 2014.
4 Odabaçroglu, Betgelerle Milti Mücadele kllan, s. 542; Kutay, s.229; Akbal, Trabzon'da
Muhalefa,s.476; Akbal, Trabzon'daki ittihatçr Örgütlørmg s. 76.
5 Cumhur Odabaçro$lu, Trabzon Mitli MücadeleYtllan Bastnt 1919-I925,Trabzon 1993, s. 4041.
ó Yaçar Küçü( Do$u Karadeniz Bölgesi ESkya ve Kabadaytlan, Trabzon 2006, s. 109.
7 BOA, BEO,2l62/l62l42,lef 1-7; Kutay, s. 229; Akbal, Trabzon'da MuhaleJèt., s. 477; Akbal,
Trahz¡n'daki ittihatçr Örgütlcnme s. 76.
I T|TE, Kasor:97, Görntek25, 6la00l.
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1912 scçirnlcrinde Trabzon'da ittihat ve Terakkinin ikinci seçmeni olrnayr da
baçarmrçtr.e

Kâlrya Yahya, MilllMücadele öncesinde özellikle Trabzon'da ittihat ve
Terakki Genel Merkezi'nin emirleri dogrultusunda hareket etmiçtir. Bu
anlamda II. Meçrutiyet'in hemen sonrasmda Osmanh Devleti'nin içine
düçtrigü durumdan faydalanmak isteyen Avusturya, Bulgaristan ve Yunanistan
^^-il^-'i-^ l^---l-^¿ ----- t ! t
Ëtrrurlt;riltr uuyrr.ur yapruna!il çagrusrlrun lreDzon citKl en l(ararll t{tÏDll(çt-
lerinden olmuçftr.ro Br¡ndan baçka Trabzon'un ileri gelenleri öncülüfünde
Girit için savaçmak üzere teçkiline karar verilen gönüllü alayr komisyonuna
katilmiçti.rr 191i yrhnda ise Trablusgarp Savaçr'nda çarplçan Osmanh asker-
lerinden çehit olanlann geride brraktrklarr aileleri için Trabzon'daki yardrm
kampanyalanna içtirak etmiçtir. Trabzon Kalafataltr iskelesi kayrkçrlarr
tarafindan toplanan 7560 lnruç Kâhya Yahya tarafindanyardrm komisyonuna
teslim edilmiçtirr2.

Kâhya Yahya Balkan Savaçlanna Trabzon'dan gönüllü olarak katrl-
mrçtr. Hatta mahiyetindeki kayrkçrlara öncüiük ederek onlan gönüllü olmaya
teçvik eimiçtirt3. 87. AlaSrrn 3. Tabr-runun 4. Bölülrinü oluçturan Trabzon
gönüliüleri arasmda Çatalca Hattr'mn savunulmasurda önemli baçarrlar elde
etmiçtirra. Kâhya Yahya, adamlarryla Trabzon bölgesinde, liderli[ini Rrza
Bey'in üstlendiþi Teçkilat-r Mahsusa kuwetleriyle birlikte Birinci Dünya
Savaçr'na da içtirak etmiçtir.rs.Yine Çanakkale Savaçlanna katkr safilamrçtr.

e Trabzon'da Meçvqet,29 $ubat 1328/13 Martlgl2,No:360, s.3;Trabzon'da MeSveret,T Mraft
1328/20 Mart 19t2,No:362, s.4;Trabzon'daMeçveret,14Marr 1328127 Marr 1912,No: 364,s.2:
Trabzon'da Meçvera,4Nisanl32812l Nisan 1912, No:370, s. 3.
r0 Bu konuyla ilgili tefemrath bilgi için bkz: Fqtz,25 Teçrinisani 1324/8 Aralk 1908, No:35, s. 2;
Kudret Emirollu, "Trabzon'da Avustr¡rya Boykotu 1908", Toplumsal Tarih, S.S, (i994) s.17-18;
ñ^-^lJ 

^-^¿^^r ^---- -,,t- / ;tuu¡¡aru Vkt4ç1., vsttturut uevte.t¡ue âvruPu ttiusuan IC¿yulm¿ Ve Uffenq (lõöI-lyUõ), çeV.: ùaÞn
Tekay, Ankara 1987, s.l 15; cevdet Krrpft, osmanh Devleti'nde iççiler ve Ìççi Hareketleri QB76-
I9IQ, Snleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitijsü Tarih Anabilimdah, Basrhnarmç
Doktora Tezi, Isparta 2004, s. 286" 287; Volkan Aksoy, Il.Meçrutþa Drineminde li"abzon,
Karadeniz Teknik Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basrimarnç Doktora Tea, Trabzon
2014,s.41-61.
tt Trabzon'da Meçveret,29}y'rays 1326lll Haziran 1910, No:I82, s. 1.

'' Melek Ökst¿ "Trablusgalp ve Bingan Havalisi Mevaki-i Harbiy,vesi iane Defceri'ne Göre
Trablusgarp Savaçr için Trabzon'dan Toplanan Yardrmlm", Karadeniz incelemeleri Dergisi, 15
(2013), s. ts4, t8r',.
t3 Trabzon'da Mqveret, 17 Teçrin-i Ewel 1328ß0 Kasrm 1912, No:425, s. l.
l1 T.'),-I- c:t^t-1. v----.^¿I^--: û^--:L: 

^-'-- ---t' ^-.--,,: 
õ. , t 

^ 
,t ut n J¿¿utt¿! t\úvve¿let . ! L¿t !f!L us{tluÍltl uevt t +utK rJruusu DlntTcL çalaa.¿ca lwunareDesl Þau(fln

Harbi, C.2" Kit"l, ATASE Yay., Ankara 1983, s.193-194, 197; Kâhya Yahya'run Balkan
ùavasrar¡rru¿rKì lur.ogtaD lçtn oKZ. ñutay, s.zzu.
'' Sadrk Sansaman, "Tiabzon Mrnhkasi Teçkilatr Mahsr¡sa Heyet-i idaresinin Faaliyetleri vc
Gürcä Iæjyonu" , XI. Ttirk Tarih Kongresi,4-8 Ekim 1999, Ar:kara 2002, s. 515.
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Balkan ve Birinci Dünya Savaçlannda gösterdi[i hizmetleriyle krsa si.irede

ittitrat ve Terakki'nin üst yöneticilerinin dikkatlerini çekmigtir. Onlardan iltifat
da görmüçtürr6.

Mütareke ve Milli Mücadele dönemlerinde de ittihatçr kirnli[ini
stirdürmüçttir. Millî Mücadele'ye Trabzon ve çevresinden topladrlr ve

örgtitledifi silahh birliklerle içtirak etmiçtir. Rusya'dan Anadolu'ya gelen

Mustafa Suphi ve arkadaçlarrnur öldünilmesi olayna adr kançmrçtr. Enver

Paça'run Anadolu'ya girme düçäncesini desteklemiç, bunun için Trabzon'da

çahçmrçtr. Sakarya zaferi sonrasmda Enver Paça taraftarlanmn tasfiyesi

särecinden Trabzon'da Kâhya Yahya da nasibini almrçtr. Önce tutuklanmrç,

fakat çftanldrlr mahkemede beraat etmiçtir. Döndü!ü Trabzon'da 3 Temmuz

1922' de bir suikast sonucunda hayatrm kaybetmiçtir. t7

l-BÍrinci Dünya Savaçr Oncesinde Dokunulamayan Bir Adam:
Kâhya Yahya
Balkan Savaçlan sonrasrnda Kâhya Yahya, Trabzon'da kayrkçrlar

kâhyahgr görevine dönmüçtü. Balkan Savaçlannda elde etti$ nüfuzdan dolay
Kâhya Yahya, baçrna buynrk bir çekilde hareket etmeye baçlamrç, kaçaþiltk
faaliyetlerine giriçmiçti. Trabzon Valisi Cemal Azmi Bey'in emirlerine riayet

etmemeye baçlamrçtr.

Kâhya Yahya'run baçrra buyruk hareketleri, hakkmda deliçik ithamlan

beraberinde getirmiçti. Gelen çikâyetler üzerine Trabzon Valisi Cemal Azmi
Bey, Kâhya Yahya'yr ittihat ve Terakki liderlerinden aldrpr iltifat nedeniyle

çrmardrpl kaçakçrhk yaph[r ve idare edilemeyecek hale geldiþi iddiasryla

adliyeye sevk etmiçti.t8 Kâhya Yahya ise bir avukat tutrna gereli duymuçtu.

Trabzon $eriye Sicilleri'ne yansrdr$rna g&e 24 Mayrs l974'te Trabzon'un

iskenderpaça Mahallesi'nden Yahya Reiszade Osman ollu Yahya Bey,

mahkemeye gelerek haklandaki büttin hukuki içlemlerde Avukat Kemal
Hikmet Bey'i vekil tayin etmiçti.re Fakat Kãhya Yahya, kaçakçrhk yaptrlr
gerekçesiyle görevinden azledilmiç, Erzurum Divan-t Harbine sevk edilmiçti.2O

Trubzon Valisi Cemal Azmi Bey, Teçkilat-r Mahsusa Reisi Rrza Bey'le

tu TiTE,Klasör:97, Görnlek25,B. 61a001; ATASE, BLH, K:249,D:505/1036, f4.

'7 Kâhya Yahp'mn Milli Mücadelrye katkrlan ve öldüriilmesi için bkz UÈur Üçünci¡,
Ì tihatq I ann Trabzo n' daki Faaliyetleri, Arahk 2012.
t8 BoA, DH, KMS, 27/25, t-ef.t; BoA, DH, t<Nrs, 27t25, tef. 2; ATASE, BDH K:249,
D.505/1036, f 4.
re rçs,2t ro, Y:37b16.
2o BoA, DH, KMS, 27/z5,lef. r;BoA, DH, KMs, 27125,1ef.2;ATASE,BDH,K:249, D.505/1036,

f.4.
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birliktc Kâhya Yahya ile ilgili bu geliçmeyi Dâhiliye Nazn Talat Paça'ya

bildirilmiçlerdi.2r Cemal Az.mi Bey'in telgrafi çöyleydi : 
22

"Devlet-i Aliyye-i Osmâniye Telgraf Ídâresi
Mahreci: Trabzon

Tarih: 19 Agustos sene 330
Numala:24643

Dâhiliye Nezâret-i Celîlesi'ne
C.l9 Afustos sene 330 mazhar oldufu tevecctih ve iltifitr sû-i isti'mâl
ederek fevkalôde çrmÍrrmrç tegebbüsôt ve tedâbirimizi sektedôr edecefine
kanâ'at-r kat'iyye hâsrl olmuç olan Kaykçrl¿r Reîsi Yairya Afa'nrn azliyle
tecâvtizâttnrn cezâsini gönnek iizere Erz.uum Dîvân-i Harbi'ne sevkine
rtrectrCuiyet hâsrl ohnalla Rrzâ Bcy ta¡afìntla¡r posta ilc yaalat blsîlâtrn
dahi mütâla'asrndan sonra cezâ-dîde olmasrna müsâ'ade buyurulmasr
ma'rûzdur.

Fî l9 Aþstos sene 330 (1 Eylül 1914) Vali Cemal"

Cemal Azmi Bey'in talebi, Dâhiliye Nazn Talat Paça tarafurdan Kâhya
Yahya'mn Osmanh Devleti'ne hizmet ve sadakati gereþesiyle reddedilmiçti.

Nezaretin cevabr çöyleydi:23

"Trabzon Vilâyeti'ne $ite
T-^L-^-rJ^ fa^--l-^-7^- D^a-i\/^l--.^ 

^z^r--- 
l,^L l-^¿ )^-^^^-:-)^ AlaL:--CtlLravzvt) u4 l\ayrl(çlra f\Elùr I aJyd t\yd ult! t(itu¿lllal uçrüLgsriluç ¿ur ulr lr r

ve hareketinden dolayr Dîvân-r Harbe tevdî' ve ba'dehû Vilâyet hâricine
teb'îd edildili iffide ediliyor. Mûmâileyhin hfüûmete hidmet ve sadâkati
ma'lûm oldu[undan te'mîn-i avdeti ve hakkrnda hüsn-i rnu'âmele îfâsr"

nat^ 
^=-^.^^-^-^aa^f r r7 frË,ustu¡j ¡jtrrrç JJV

Nâzrr nâmrna."

Böylece Kâhya Yahya, yeniden Trabzon'a ve kâhyahfa dönmüçtti. Bu
geliçme onu daha da griçlendirmiçti. Ztra adliyenin karan, Trabzon Valisi
Cernal Az:rrtt ve Trabzon Teçkilat-r Mahsusa Reisi Rrza Beylerin arn¡sunu
bcça çrkarmrçtr. Bu nedenle R.za ve Cemal Azmi Beyler cldukça rahats',2

olmuçlardr. Bu sefer de Teçkilat-r Mahsusâ Genel lvferkezi nezdinde Kâhya
-x-ahya'nm cezaiancirrrimasmm salianmasr için giriçim<Íe buiunmuçiarcir. 4

Eylül 19i4'te Rrza Bey, Teþkilat-r Mahsusa Merkez Heyetine çektili telgrafa
;i-^^l.ll.l^ 'n*^t -^-,,,- .t,,-,*,,-^ {'^-l-.,,,1^ ,,^1..f ^1,{,,x.,-," L^l;-+^-^|. l^^-l^urrwurrNu t tLuLvtt ull uu¡ qlrtur4 raLrøJLJrq y@Nt vruuË4rru uurrrrurvN u4tr4-

mrçtr. Ardrndan, Cavit ve Talat Beylerden ara sra iltifat görmesi nedeniyle

Kâhya Yahya'run "ÇunarrruÇ ve idare edilemez bir hale" geldilini belirtmiçti.

2l n¡¡ nrrDIJA, Ltrl-, NLVLð, Z ilZJ, tea. t; ÞUâ, UrL r\lvrù, ¿ uz), tët. z.

" B)A'DH. gFR 439158;8o,4, DH, KMS, 27z5,tef.z.
" BoA, DH, KMS, 27125,tef. L
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Hatta Kâhya Yahya'ntn kaçaþrhk yapmaya baçladrlurr ifade etmiçti. Kâhya

Yahya'run bu itaatsizlili ve kanuna aykur faaliyetlerinin rahatsrzlft uyandr-
dr$rm, gelen çikâyetler üzerine kâhyahk görevinden uzaklaçtrrldrlmt ve

Divan-r Ha¡be sevkinin uygun görüldültinü belirtmiçti.2a Fakat Dâhiliye
Neza¡eti tarafindan himaye edilmesi nedeniyle cezalandriarnaú$ru bildir-
miçti. Rrza Bey, Teçkilat¡ Mahsusa Baçkam Süleyman Askeri Bey'den

durumu Dâhiliye Nezareti'ne bildirmesini istemiçti. Kendisinin Trabzon' da

Vali Cemal Azmi Bey'le içbirli[i içinde hareket ettiklerini, ülkenin selameti

için serinkanh düçünerek çahçtrkialru belirtmiçti. E[er kendilerine itimat
ediliyorsa Kâhya Yahya'run cezalandrtlmasrmn saflanlnasln ve onun gibi
"cahil insanlann ara sra dizginlerinin toplanmast" gerektiþini ifade etmiçti.

Onun bu talebi Cemal AúmiBey tarafindan da teyit edilmiçti.2s

Rrza ve Cemal Azmi Beylerin telgrafi çöyledir:26

"Numara4
Kayd olunmuçtur.

Merkez-i Umûmî Hey'et-i Muhteremesine
Mu'azzw kardaçlanm
Cümlenizce ma'lûmdur ki Trabzon'un ahvâline oldukça vakrfim. Buranrn
ruhurun zatnina göre tahawül edece$ine siz de våktfstntz. Cehâlete hiçbir
zamãn i'timâd ediløneyecesini îzâha giriçmeye hiçbirimizin vakti müsâ'id
delildir.
Burada Kaykçrlar Kâhyau Yahya Reîs'in gerek Cavîd Bey ve gerek Tal'at
Bey tarafindan ara srra iltiåt görmesi kendisini pek çrmartarak idâre
edilmez bir hâle getirmiç ve bizlerden de buldufu yvdæ dolayr baya$r
kaçakçrhþ terakki ettirmiçtir. Brmun te'dîbi iktizâ etti ve ma'iyetinin de

çikâyeti tizerine Kâhyahktan iskâtr lâzrm geldi. Gemi azrya almasr kendisini
kanûna çarptrrdr. Divân-r Harbe sevkiyle Kâhyahktan iskâtr tensîb edildi.
Bu ahvâle vâkrf olamayan Dâhiliye Nezâreti merkûmu himâye ediyor.
Lütfen Nezârete ma'lûrnât veriniz. Bendeniz burada Vâli BeSle teçrîk-i
mesâ'î ederek iç görmekteyiz. Memleketin selâmetini zanediyonv ki serin
kanla düçünerek iç gönneye çahçtyoruz. Eler bizlere i'timâd varsa icrâst
ricâ edilen husûsâtrn tervîci ve bu gibi câhil insanlarm ârâ stra dizginlerinin
toplanmasr iktizâ ettiginin takdîrîyle isbât-r cereyân-r tabî'îsine brrakrlma-
smr ricâ eyler te'yîd-i ihtirâm kilntr aziz kardeçlerim.

Fî22 
"*'ffJnii'-9

2o ATASE, BDli, kz49,D5o5l 1036, f. 4.
2s ATASE, BDH Ic249,D .so5t 1036, f. 4a
26 ATASE, BDH, K249,D.505t 1036, f. 4, 4¿



36 Zamanrn iz!eri

Bendeniz de lô-yezâl olan ihtirômôtrmr takdîm buradaki içlerimizin
takdîrinizi muceb olacak sûretde deverân edece$ini te'mîn ve gerek Rrzâ
tseyefen<Íi tarafindan size, gerek taraf-r kemterânemcien nezârei-i ceiîieye
arz olunan mevâddm tervîcine ve me'mûrîn hakkrnda istirhâmâtrmrn lâzrm-
r vechile nazàr-t dikkate almmasma inâyet buyurmanlzr istirhârn ederim
muhterem kardaçlarrm efendilerirn.

Fî 22 Afustos sene 330
Trabzon Vâlisi
Cemal Azml"

Rza ve Cemal Azmi Beylerin ttim çabalanna karçm Ittihat ve Terakki
önderlerinin iltifat ve korumasr sayesinde Kâhya l'ahya cezalandrilmaktan
kurtulrnuçtu.

2-Teçkiiat-r Nflahsusa Gönüiiüsü Oiarak Kaä<as CephesÍndeki
Faaliyetleri
Kâhya Yahya, 1914-1918 yrllarr arasrnda meydana gelen Birinci Dünya

Savaçr'nda gönüllü olarak yer almaktan kaçmmamrçtr. Balkan Savaçlarmda

kazanùþr askeri tecrübeyle bu savaçta daha etkili olmuç ve baçarrli hizmet-

iercie buiunmuçtu.

26 Temmuz 19i4'ten beri yaprlan Osmanh-Almanya muz.akereleri 2

^ 
:-^¿^^t+^ ^:-1: L:- :a:C^7- ^-+1^^*^---,1^ ^^--.^t^-*-^¿. À --. -':- 

¡^^*^-1.fl'Br¡ùr,uö tit EtLtt ull lLLlrilrl aurr4ìur4ùryr¿1 ¡ruuL¡vr¿1rurrj.ìùr, ¡ryur Etrrr \-rJur4rrlr

Devleti ülke çaprnda genel seferberlik ilan etmiçti.27 Seferberli[in ilan edildiþi
gunün gecesi ittihat ve Terakki Cemiyeti Genel Merkezi bir karar almrçtr. Bu
karar, ister Brinei Dünya Savaçr'na dâhil olunsun ister oiunrnasur Osmanh

ordulanrun düçman topraklarrndaki hareketlerini kolaylaçtrmak için Teçkilat-t
Mahsusa kurulmasmr amaçlamrçtr. Bu teçkilat sayesinde silahlanacak çeteler
savaçm çrJrmasryla düçman arazisine akrnlar yapaeakJar, düçman kuwetlerini
sasrrtac-aklar nnlarrn hare.k-etleri hakktndø htlsi alarak me.rkeze bildireeek-Ã t v¡¡¡a¿: 

-¡

1erdi.28 Enver Paça, bu teçkilatr kurmakla bütün Müslümanlarr bir bayrak

altmda toplamayq Türkleri siyasi birlik içinde bulundurmayl amaçlamrçtr2e

Bu karar, hrzla pratile dönüçtürülerek ASustos 191,4'te baçkanhþrna Süleyman

Askeri Bey'in3o getirildi$i yan askeri gizli bir teçkilat olan Teçkilat-t Mahsusa
l¿nnrlmrrcfir 3l Trrh".rn häloecinrleLi Teql¿itrf-r I\fnhqrqa f¡aliveflerini wiiriit-'-'-"'J -"""-' J -''-'

27 
Flasan Babac¿n, Mehm a Talat Pas a( I I 7 4- I 9 2 I ), Ankara 2005, s. I 03- I 04.

1R . .-^ i-- 1lnl Lefnri, i. uunya Java+r ¡øa leÇnlaî-t Mansusa, istanout ( tannsiz), s. v.
29 l¡;i"--ori- ç*i* iu I-t^,/;ø ÞDv.]ø /-l'-o iatqnl¡tl I ooÁ c I ô{
30 Eri<an-r Fiarb Biaymakarnir$na yükseien Säieyman askeri Bey, Birinci Dünya Savaçrncia irak
Cephesinde baçansrzhklar karçrsmda sinirlcncrck intihar ctrniçti. Bkz. Ertürh s. 106.
3tCemil, s. 13.
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mek üzere Rrza Bey görevlendirilmiçti. Rza Bey, beraberinde Ittihat ve

Terakki Cemiyeti'nin Trabzon temsilci[ine tayin edilen Yenibahçeli Nail
Bey'le birlikte A[ustos 1914'te çehre gelmiçlerdi.32 Onlardan 10 gün sorua

kâtib-i mesuller Hamal Ferit, Hasan Basri, Memduh $evket ve Etem Beyler de

Trabzon'a ulaçmrçlardr." Rtza Bey, Vali Cemal Azmi Bey'le göniçtükten

sonra hemen teçkilatlanmaya baçlamrçtr.'o ilk olarak Kafkasya'da bir ihtilal
yaprlmasul sallayarak Ruslarrn önünde engel çrkarmak amactyla 12 Ekim
l9l4'te Kafkasya ihtilal Cemiyeti kurulmuçtu.35 Trabzon Mrntrka Heyet-i
idaresi: Rrza Bey, Nail Bey ve Tahsin Paçazade Ramiz Beylerden oluçmuçtu.36

Rrza Bey, bundan sonra Teçkilat-t Mahsusa'ya eleman toplamaya baçla-

mrçí. Krsa süre öncesinde ilan edilen seferberlik gereSi tüm Türkiye'de
olduþ gibi Trabzon'da da 2045 yaç arasr erkekler askere ahndrlrndan
baçlangrçta Rrza Bey gönüllü toplamada zorlanmtçtt. fuza Bey Teçkilat+
Mahsusa Merkez Heyetine baçvurarak Enver Paça'ya çu isteklerinin

bildirilmesini istemiçti :

l.Trabzon ile Rize'de do$duklarr günden itibaren kayrklanyla Rusya

sahillerine giderek denizlerin adeta kurdu olan kayrþ silah sahibi reisler ve

adamlanrun Dopu Cephesi'ne sevk edilmeleri ordu için faydah de[ildir.
Bunlann sahil muhafizt veyahut akrncr adlarryla askerliklerini yapmalan

sallanmahdrr.

2.Çetecilikle u$açan kiçiler seyyar jandarma taburlannda görev-

lendirilmelidir.3T

3. Beraber çahçmak istedili çeteci subaylar emrine verilmelidir.

4. Kumandanlar ve askerlik çubesi baçkanlan bu yönde bilgilen-
dirmeliler.3s

Hakknda kowçturma yaprlan Kâhya Yahya ise bir kez dalra ülkesine

hu,met etmek için adamlarrndan oluçan çetesiyle Rrza Bey'in kurdu!'u

Teçkilat-r Mahsusa kuwetlerine katrlmrçtr. Devletin imkânlannur krt oldupu

btr zamanda kendi ve adamlarurrn masraflanru Kâhya Yahya karçilamtçtt.3e

32 Sansaman, s.499.
33 Cemil, s. 14.
3a Sansaman, s.499.
35 Agm., s.500.
36 Agm., s.501.
37 ATASE, BDH, K: 249,D.505/t036,f.2.
38 ATASE, BDFI, K: 249, D.s}s/ 1036, f. 2a.
3e Anadolu Hattrax, Dersaadet Matbaa-i ihsan ve $ürekâsr, Dersaadet 1338; Belgeyi Temin
etnremi saflapn Veysel Usta'ya teçekkür ederim.



?a Tamanrn l:lari

Rrza B"y, ayrrca Teçkilat-r Mahsusa için mahkûmlardar¡ firarilerden,
ba-kayalardan hatt¿ e,skryalarrlnn dahi frirdalann::çtt. Krsa sürc içinrlc birçok
gönüllü Rrza Bey knnrrfasrnrlaki Teçkìlat-r Mahsusa lmwe.tle¡ini oluçtur-
tnustu. Öyle ki kendisine balh kuvvetlerin saytsml 10.000'e kadar

çrkarmrçtr.a0 Bu kuwetlerle Osmanh Devleti'nin Birinci Dünya Savaçr'na
dâhil olmasryla beraber kzrargâhrm Arhavi'ye kurmuç ve Ruslarla çatrçmalara
l.-.t^*,.+,4lrr4tra¡r¡¡iL¡.

Bu srada Trubzon ittihat ve Terakki Genel Sekreteri Nail Bey de Rrza
Bey gibi Trabzon'da teçkilat faaliyetlerine yardrm etmiçti. Nail Bey, Harbiye
ve Dâhiliye Nezaretierinden aldrfr izinle Trabzon'daki tutukiularr tahliye
ettirerek çete birli$ì kurmuçtu. Bunlara kaçmayacaklarüta, son nefeslerine
kadar vatana hizmet edeceklerine ve Teçkilat.r Mahsusa u$una her türlü
fedakârhg yapacaklanna dair yernin ettirmiçti. Yemin ettirilen her tutuklu
silahlandlnlarak çeteye a,hnmr¡tr" Nail Bery. hrr ¡ekilrle 700 ki¡ilik miifreze
kurmuç ve kayrklar vasrtasryla Artvin'e gitmiçti.a2

Rua Bey komutasmdaki Teçkilat-r Mahsusa birlikleri, Sarrkamrç
t-.*^Lâf' oiirÂôi-^- Þ".1^*'- |. ^+1.^.1^-,1^- ;I-*I^-''i^:-:- Ä-,'i-l^ -^+ ^l-^*,^r\uùror¡lr r\4rÀ4ù¡4w¡¡ r¡vrrvJrlrrrtu vltuluv ùvt urul@J/4

ça.hçmrçlardr. Bunda krsmi baçarrlar da elde etmiçlerdi. Sankamrç Harekâtr'nrn
hqcqrrcrzlrl¿lq cnnrr¡iqnmecrr¡lq l?rrclqr fqrqf-rnâan tqqmtryq aanìlmaci Þtryq

6vYr '¡ r!eÙ ¡

Bey'in düzensiz kuwetlerini bozmuçtu. Bununla beraber Kâhya Yahya ve
gönüllü birlifi, Rrza Bey kornutasrnda büyrik vatanseverlilik ve cesaretle

çarprçmalara devam etmiçti. 26 Ocak 1915 çarprçmalarrndaki tawr buna
örnekti. Ruslar Borçka'da Pehlivan bölgesinde Rrza Bey Müfrezesi'ne karçr
saldrrrya geçerek baçarrh bir çevirme gerçekleçtirmiçlerdi. Buna karçm
Teçkilat-r Mahsusa biriiklerinde çok miktarda firarlar yaçanm$tr. Kora
civanm tutan Kâhya Yahya çetesi hariç di[er büttin çeteler Borçka tepelerini
bnakrp ierk etmiçlerdi.43 Katib-i Mesul Bey, Trabzan'dan oluçturdu[u birlik-
lerle geldilinde Kora'yr düzensiz bir halde bulmuçtu. Ruslar karçrsrnda kaçan

çeteleri durdurmak kolay de$ildi. Katib-i N{esul Bey, Kora'da Kâhya Yahya
--- ,l- i- 1 I L rr4l It i r tv€ auarillaruD uuruluìjru. r\aüya xaÍrya, r[arrarln onunu armaK ve asKerrerl

kaçmamalan için tehdit ederek sert bir iavr sergilemiçti. Kaiib-i Mesul Bey cie

cilchrnr ael¿xeÞ Þa¡qnlqr¡n Änr'ìnc cpn-ic. "Yn l(nnn',1^1,; p"'" ç;h,--; L,"l-",-Å^

toplanmak üzer"e oraya gidersiniz veyahut burada birer birer beyninizi

oo Sansaman, s.505-506.
ar A.g.m., s.508.
a2 Cerriil, s.100-101.
a3 Sansaman, s.515.
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patlattnm" diyerek Kâhya Yahya gibi tehdit yoþla firarlan engellemeye

çalrçmrçtr. Ahnan etkili tedbirler neticesinde kaçaklar en aza indirilmiçti.a
Neticede 27 Ocak 1915'te Borçka Ruslann eline geçmiçti. Rrza Bey ise

dalrlmrç kuwetlerden ancak 1.200 kiçiyi toplayabilmiçti. Bunda Kora'5n tutan

Kâhya Yahya ile Katib-i Mesul Beylerin önemli yardrmlan görülmüçtü.as

Teçkilat-r Mahsusa kuwetlerinden kaçanlar ayrn zamanda ihtiyacr

derinden hissedilen silahlan da ahp gitmekteydiler. Bu da büyfü s*mtrlara
nede,n oluyordu. Bu nedenle Rza Bey, Kora'da toplanan ve içinde Kâhya

Yahya ve çetesinin de bulundu!'u gönüllülere çöyle hitap etrniçti:46

"Düçmanla harp ederken onu takip eÍnek de vaziyet icabr geri çekilmek de

askerlifin vazifelerindendir. Fakat büsbüttin kaçrp gitrnek vatana karçr iki
türlü fenahk yapmak demektir. Ewela kaçrþnrz için vatamruzt müdafaa-
dan mahrum kalmrç oluyorsunuz. Onun için kaçmak dolru defildir. Fakat
bunu yapacak kadar vicdanstzsaîtz, o zaman hiç olmazsa silahrnrzr, dev-
letin silahrnl da beraber alrp gitmeþiz.Harbe devam etmek istemeyeniniz
varsa çimdiden silahlanm brraksmlar ve çekilsinler."

Bu nutuk çete üyeleri üzerinde iyi tesir yapmrçtr. Böylece onlar yeniden

cesaretlenmiç ve moral kazanmçlardt.a7 Fakat ilerleyen günlerde deliçen bir

çey olmarruç; silah, mifüimmat, asker yönünden çok güçlü olan Ruslara karçr

düzensiz gönüllüler temelinde oluçturulan Teçkilat-r Mahsusa tutunamamrçtt.

ilk olarak 15 Mart l9l5'te Rrza Bey saflrk gereþesiyle cepheden ayrrlmrçtr.

Onun yerine kuwetlerin idaresi Nail ve Ramiz Beylere brakrlmrçtr. Ktsa stire

sonra istanbul'dan gönderilen bir em(rle Trabzon ve Havalisi Teçkilât-r

Mahsusa Kumandanh[rmn la$vedildi[i, Rrza ve Bahattin $akir Beyler tara-

frndan yönetilen cephelerin Mirliva Avni Paça'mn emrine verildipi belirtil-
miçti. Bundan sonra Teçkilat-r Mahsusa birlikleri, Teçkilat-r Mahsusa Alayr

adr altlnda yeniden teçkilatlanúrilmrçtt.a8

3-Çanakkale Cephesindeki Faaliyetleri

Kâhya Yahya Birinci Dünya Savaçr'nda Artvin ve çewesinden baçka

Çanakkale Cephesi için de büyük hizmetlerde bulunmuçtu. Kendisi ve

emrindeki gemiciler vasrtastyla cepheye silah, cephane gibi stratejik malzeme-

lerin sevki görevini üstlenmiçti. Kafrle müdürü olan Kâhya'run emrinde

aa Cemil, s. I 83-185.
a5 Sansaman, s.515.
a6 Cemil, s.190.
a7 

.À"g.e., c.190.
o8 Sansaman, s.517-5 18.



AA 7-*^^,^ r-l^-:

Birinci Motor Süva¡isi'I'evtik Reis, Ikinci Motor Süvarisi lsmail Reis, Birinci
Knr¡rlr R,-ici V,,*,,1" R*;{ iL;,v.; Il,*,,1. Ít*i*i Á.."tr.,,, Þ-i* tr-,,1,,-'.'.Lt'r.ln l-.rL

------ ----J _*_----J 
--' v --_

saylda nrotor ve kayúla Halbiye Neeareti'nin ernirlerini baçuryla yerine
getirmiçlerdi.ae Örneþ-in 28 Nisan 1331 (11 Mayrs 19i5) tarihli Osmanh Ordu-
vr Hümâyurur Baçkumandanhk Vekâleti'nin. Trabzon ile istanbul arasrndaki

Osmanlr Liman idarelerine gönderdi$ emir, Kâhya Yahya ve adamlanrun
L:-*^41^-:-: -:^+^-^^: ^ ^-^-^ -1^^ l^x^-l:l:- E-i- ^--^- -:--r ^¡:---50rrr¿urf:rrc¿u¡ tsuùtErurtr)r açÌJuruarr utrBsr rrurr. -Eurü ayllt;Il luyrcull.

"Trabzon ile l)crsaadct Arasrndaki Osmanh Limanlan ltüesasrna
rt^_:f-: ---t-- -- :t- ñ- --,i-L, -,t: I I l1 r rr Iv¡¿¿tLÉ-r lllallsusa rrg LrgIS¿1¿ueù c gellp uu KeITe av(let qtell vc Ianva
Reis'in emri altrnda hulunan iki motor bota ve iki kayrfa miiracaafrnda
teshilat-r lâamedc bulunulmasr tavsiye olunur,"

T{4hr¡c Vrh.¡r .r* r.Lo.lr"lorrnr¡ f-onoLLolo l-o hooi-rlol¿i l¿qll¿tlq¡t

Baçkumandan ve Ilartriye Nazn Enver Faça'run diktri¿tinden kaçmamr$tl. 18

Mnyrs 11?5'tc bazr mtihimmertln naki vc scvidndc caruru ortaya koyan
hizmetlerine çahit olunan Kâhya Yahya ve <lört arkadaçrmn Gümiiç Liyakat
Madaþsryla ödüllendirilmelerini istemiçti.sr Bunun üzerine 20 Mayrs 1915'te
T,aAL-.^ \Z^L--^ la..¿ ^--1-^)^^- ^-^:-l-t-i Í---¡^: c^-:--^ :r^ ar-.:t!^--.[\4rrya t LttyaL vtr uur L ¿nKjluail, ¿llaBru¿rKr lrauç-r itçItryç rrç uuulr€Il-

-. <t
dlrilfruçlerdr:"'

'"Harbi;1'e Nezâreti

Tahrîrât idâresi
Tahrîrât Kalemi/420

Írâde-i Seniyye

"'.#u,l""XiËäifí3"ïå"*.ikinci Motor Süvârisi ismail Reîs
Birinci Kayrk Reîsi Yusuf Reîs
Íkinci Kayk Reîsi Arslan Reîs

Bazr mühimmâtm esnâ-i nakl ve sevkinde hidemât-r gayretmedâneleri
müçâhid olan bâlâda esâmîsi muharrer beç zâta birer krt'a rnuhârebe gümüç
liyâkat madalyasr 7'tã' krhnmrçtr. içUu irade-i Seniyyenin icrâsma
Harbiyye Nâzm me'mûrdur. 5 Receb 333/7Mays33l

Baçlarmandan Vekîli ve Flarbiyye Nâzn Enver
Sacirâzam Mehmeci Tai'at

Mehmed Reçâd

4e Boa,lteL ¡z¡sot, tet t.
50 Kutay, s. 205.
t' Boa, i.tat, gz¡sol,lec :.
t' BoA,i.taL ¡z¡sot, lett.
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Görüldüëä gibi Kâhya Yahya ve arkadaçlan kendilerine ait motor ve

kayrklarla oluçturduklart deriz filosu ile Çanakkale Cephesinde ordunun

ihtiyacr olan mühimmatr taçrmrçlardr. Kâhya Yahya, arkadaçlanmn lideri

olarak çüphesiz daha fazla sorumluluk almrçtr. Onlar, bu hizmetleriyle

Çanakkale Savaçr'run kazarulmastna büyük katkr sa$lamrçlardr. Bunun

niçanesi olarak Padiçah Mehmet Reça! Sadrazam Talat ve Baçkumandan

Vekili ve Harbiye Nazrr Enver Paçalar taruftndan ödüllendirilmiçlerdi. Bu

Kâhya Yahya'run devletten aldrþr ilk ödül de$ildi. Fakat büyük bir zaferin

kazarulmasrnda onun da katklsrm göstermesi açtsrndan belki en anlamhsr bu

ödül idi.

Kâhya Yahya'nur Çanakkale Cephesi'ndeki katlalanru Birinci Dönem

TBMM'de Rize Mebusu ZiyaHurçit Bey de 8 Haùran 1922'de hatrlatmrçtr-

Halekmdaki yolsuzluk iddialarr tizerine Kâhya Yahya için "soyguncu" tabitini
kullanan Van Mebusu Hasan Bey'e tepki göstermiçti. Soyguncu denilen

Kâhya Yahya'run mahkemede beraat ettilini hatulatmrç ve Murat Bey'den

sözünü geri almasul istemiçti. Ziya Hurçit Bey, Murat Bey'e çu soruyu

sormuçtu:s3

"Bu soyguncu dediÉi zatln Harbi Umumi'de ne kadar hizmet ettiftini ve

Çanakkale'de harb edenlere ne kadar torpil yetiçtirdifini ve bu scferde ne

kadar" cephanc yctiçtirdilini görmüçlcrdir. Kcndilcri o zamanlar hangi safta

hiznet ediyordu? Onu söylesin, Harbi Umumi'de hangi saflarda hizmet
ediyordu?"

Ziya Hurçit Bey'in bu ifadeleri Mecliste bravo sesleriyle karçrlanmçfi.

4-Ermeni Tehcirindeki Rolü

Birinci Dtinya Savaçt stirerken Osmanh Htikümeti ülkenin pek çok
yerinde meydana gelen Ermeni isyanlarrm sonlandrrmak için Tehcir Karan

almrçtr. Bu karann uygulanmasrnda Teçkilat-t Mahsusa etkin rol almrçtr.

Kâhya Yahya,run da içinde bulundufu Teçkilat-r Mahsusa birlikleri tehcir

sürecinde görevlendirilmiçlerdi. Bu stireçte istanbul ve Anadolu'da kendi-

lerine görev verilen Teçkilat-r Mahsusa mensuplan Tablo 1'de verilmiçtir.

Aça[rda Kâhya Yahya ve Hact Ni Haf:zzade Ömer Beylerin de

içerisinde bulundu[u Teçkilat-r Mahsusa mensuplan, alman karar gereþi kendi

bölgelerinin Ermeni tehcirinin tatbikinde görev alúklan gibi Ermeni

s3 TBMM hbtt Ceúdesi, Derme: l, C. 20, TBMM Matbaasr, Ank¿ra 1959,s.294-295.
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korrritelerinin imhasrru da baçan-vla yerine getirrniçlerdi.sa

Tab lo : I -Te hcir Karønnda Gö revlendirilen Teçkila4 Mahsus a Mensup lan

Kâhy-a Yahya'nin Trabzar, Tehciin,ie sivil Ermeniier-i öircitir-üi,iügü
iddialarr vardrr. Trabzon Tehcirinden bir çekilde kurtulmayr baçaran Gohar
Saryan'm 1916'da Tiflis'te anlattrklan buna örnek verilebilir. Saryan,
T-ratozon'da'oüyük 'oir" Ermeni katiiamrnrn yapiidr$rm iddia etiikten sonra
IGhya Yahya'yr itham eden çu iddiada bulwunuçtu:ss

"Türklerin bir krsmr bu kanh içe hiç kançmadr. Dolrudan öldürcnler ise
subaylar, jandarmalar, Türk çeteleri ve bu niyetle o gtinlerde hapisten
saiei*iarr tüm cani mahkûmiarcir, bir <ie 

-kaçak 
Gürcüier, kaykçrlar.

içlerinden en azú:Jan Liman "Kâh1asr" ile Aslan adrndaki genç kardeçi ve
mahkCrm Necat't1."

Gohar Saryar¡ Liman Kâhyasr söylemiyle Kãhya Yahya'yr kastetmiçti.
Bununla birlikte Arslan Bey, Kâhya Yahya'nur öz degil süt kardeçiydi.

Rayrnond Kevorkian da "Ermeni Soykrnmr" adh eserinde Divan-r

<a --" Flasane ltgaz-ani Biiinci, "Teçit'iiat+ Iviahsusa Gùnleri, Ebulhin<iili Cafèr Bey Y', Türk Yurdu,
1t h a< t.r^^t\ - ^a¿.r/ rvJ \¿vv (1, >. TU.
" Ermmistan Ulusal Arçivi Kedetname Osmanh Imparatorluþu'nda Ermeni Soyhnnu l9I5
Hayatta, K¿lo.nlunn Ta-rukl¿klar¿na Dair Belge Kolleksiyonu, Çev.: Diran tøkmagözyan, Ìstanbul
2014,s.486.

Kars'ta B lartve ar

'da Mehmet B vti

Bursa'da Cemal Paça

Ankara'da Necati Bey ve arkadaçlan

Keskin'de Rza ve arkadaçlarr

Malatya'da Mehrnet Bey ve arkadaçlan
Harput'ta Hacr Kaya, Hapishane Müdürü Hasan Bey ve arkadaslan

ve Fehlivan Derzimli Krma
Sivas'ta Flalis'Iurgut $ekero[lu Bey ve arkadaslan

Etzincan'da Osman
Tercan'da Peçeriçli Halim, Kahveci Hamdi Bey ve arkadaslarl

tsayburt'ta Kriciofiu Hacl ivíeirmet ve arirlaciaçiarr

Kaytkçilar Kâhyax Yahya ve arkødaçlart

Trabzon'da Hact Ali Hafizzade ve arkadaglart
VEGiresun'da Osman

Tehcir Kararrnda GörevlendirÍlen Teskilat-r Mahsusa Mensuplarl
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Harb-i Örfi Muhakemelsn zabftlanndaki Ermeni vatandaçlarur iddialanna

sanlmrçtr. Bu mahkeme zabrtlanndan yola çrkarak Trabzon'daki Ermeni

tehcirini Teçkilat-r Mahsusa'nrn yaptr[rm ifade ettikten sonra, katliamlara
yardrm eden siviller arasmda en fazla bilinenleri zikrederken Kâhya Yahya,
kardeçi Zekeriya, süt kardeçi ve yakrn adamr Arslan Kaptan't da saymaktadr.56

Tärkiye'deki birkaç gazeteci ve araçtrrmacr Kâhya Yahya'nrn Ermeni
Tehciri ve ölümleriyle iliçkilendirdi[i iddialarul savunmaktaúrlar. Bunlardan

Ayçe Htir, keleme aldrlr bir köçe yazrsrnda "l9l5 Ermeni Soyktruru" g¡bi
büyük bir suçun içlenmesinin ancak imparatorluþn içbirli[iyle mümkün
olabilecefini ifade etmiçti. O, Íttihat ve Terakki Cemiyeti, Teçkilat-r Mahsusa,

bazr Ttirþ Kürt, Çerkez, Çeçen, Grircü gibi de[içik milletlerden Müslüman
gruplar arasrnda nitelikli suç ortakhÉrmn yaprldr[mr savunmuçtur. Tehcirin
eylemci ekibini verirken Trabzon ve çevresinden Trabzon Valisi Cemal

Azmi'yi, Giresunlu Topal Osman'r ve Kâhya Yahya'yt göstermiçti.st Sait

Çetinoflu da "Ermeni etnik temizliþinin" en önemli failleri olarak Teçkilat-r
Mahsusa'yr gösterirken, Kâhya Yahya ve Milli Mücadele Dönemi'nde önemli

hizmetler verdilini ifade ettili Osman AÈa'yr sorumlu tutmaktadr.ss

Mondros Mütarekesi'nden sonra itilaf Devletleri baskrsryla kurulan
gädümlü mahkemelerde Ermeni Tehciri suçlamasryla birçok iuihatçr yargt-

lanmrçtr. Trabzon Enneni Tehciliyle ilgili Kâhya Yahya d¿ ararunca o, da[a
kaçmak zorunda kalmrçtr.se Trabzon Ermeni Tehcir ve Taktil Davasl'nda

Kâhya Yahya ile ilgili iddialar gündeme gelmiçti.5 Nisan 1919'da mahke-

meye çaSrlan Seyr-i Sefain acenteliþinden emekli Edhem Bey, kendisinin
tehcir esnasrnda Askeri Sevkiyat Komisyonu Baçkam oldu[unu belirtip,
Ermenilerin Kayrkçrlar Kâhyasr Yahya tarafindan denize atrldrklan iddiasrnda

bulunmuçtu.60

Peki, Kâhya Yahya'run Ermeni Tehciri ve ölümleriyle iliçkisi var
mrydr? Ermeni tehcirinde görev aldrfr, komitecilerin öldtinilmesi ile baflanhlr
oldupu söylenebilirse de masum Ermenilerin kayrklar vasttastyla etkisiz hâle

56 Raynond Kevorkiar¿ Ermeni Soyhnmt, þv: Ayçen Taçkent Eknekçi, istanbul 2005, s.677-
5i Ayçe Htir, "l9l5 Ermeni Soykrrrmrnda Kötiiler ve i¡te¡" naattal 28 Nisan 2013; Ayçe Hür'ün
Kâh¡a Yahya'y Enneni rneselesiyle iliçkilendirdili bir baçka yazsr için bkz. Ayçe Hür, *Türk

Ermenisi4 Ermeni Türksüz Olanaz!", Taraf,3l Agustos 2008.
58 Sait Çetinoglu, "Teçkilat-r Mahsusa'dan Kernalist Rejime Gelen Kadrolar Üzerine Bir Deneme",

http//www.hyetat.con/yazi3.asp?ld:252&Ðilld=1, Eriçim Tarihi: 05.06.2014.
te Akbal, Trabzon'da Muhatefa, s.62;frgaz-Binnø, I, s. 46.
û Joghovurdi Dzayru (HalhnSesi), I Mays 19l9,No: 77-l68,naklen Meline Anumyan, Osmanh
"Alemdat'' Gazetesinde Yaymlanmrç Tehcir ve Taktil Yargrlamalan Belgelerine Göre Trabzon
Vilayetinde içtenmiç Ermeni Soykrnmr, http://akunq.net/t/'l5ll04, Eriçim Tarihi: 17.10.2014.
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getirilmesi iddiasr oldukça süphelidir. Bu icldialar genellikle hatualartia veya
içgalcilerin kurdurdu!'u güdümlü maäkemelerdeki iddialarda geçen verilere
dayandrrlmaktadr. Bu nedenle Kâhya Yahya'run Ermenileri kayrkiar
vasrtasryla öldürttri$tinc dair bir çcy söylcmck bilimselliLten uzak olacaktr.
Bununla beraber ittihatçr bir mùessese hâline gelmiç bulunan Kayrkçrlar
Loncast ve Teçkilat-r Mahsusa mensubu Kâhya Yahya vc arkadaçlarr yukarrda

da ifade edildiÉi sibi koûútecilerin imhasmrJa r¡e fehcirrle sôrer¡le;ndirilmisri

Kâhya Yahya'nrn Mtitare.ke sonrasurcla Ermeni Meselesinclen yargrlanma
korlansul'la dafia kaçmasr da onun tehcirde rol almasmln sonìJcu olsa gerehtir.
Yine Kâhya Yah;ra'nrn öldiiriilmesinden heme¡ sonra Trabzc'n Meb'-ls'-l Ha.fiz

Mehmet Bey, arkadaçlar"r adrra Vali Hazun Eey'le yaptrfr gtirliçrnede, olayur
sorumlulart arasmda Ermeni çetelerin de olabilece[i iddiasurda bulunmuçtu.
Zira Haî:z lVfehmet'e göre Ermeni çeteleri, geçmiçteki olaylann intikamlm
almak için Ifthya Yahya'1r öldtinlüç olaliilirdi.6r Gerçi bu ilitiräal zayrftl
Kâh-ya Yahya'rurr öltÌnrüne tlair failler daha sorra ortaya çrkarrlmrçtr. Fakat

Trabzon'da llafiz Mehmet Bcy vc ittihatçr arkadaçlarrmn Kâhya Yahya'run
Ermeniler tarafindan öldürülebileceli iddiasrru gündeme getirmeleri oldukça
maniciardr. Tüm bu veriiercien yola çrkridrþrnda Kâhya Yahya'mn Trabzon
Ermenilerinin sevkinde rol oynadrþr ifade edilebilir. Bununla beraber Kâhya
Yahva'nin blrcok rna.surn Ermeni'nin öiümüne seiben oidr-1ft; ida.ialan- 'neisesi

J ---- " _- -r -_---Þ - -^o--'

olmayan söylenti ve politik önyargrlardan ibarettir.

S-Rr¡slarm Trabzon'u içgali

Ruslar Sankamrç zaferinin ardmdan Trabzon'a denizden bornbardrmam

artlrrruçtl. Bombardrmaniarda Kâhya Yahya'run reislilini yaptr[r kayrkçrlar
Rus gemilerinin ilk hedeflerinden oknuçtu. Omeþìn, Vali Cemal Azmi Bey'in
Dâhiliye btrezareti'ne .re BaçkumandanliSa 2l Mayrs 1915'te çektili telgrafa
göre, Rus torpidosunun bombardrmam neticesinde kayrkhane zarar görmüçfü.

Torpido, dönüçte Kemer iskelesi'ne 60 mermi atarak 17 kayrþtparçalarruçtr.6z

9 Ekim 1915'teki telgrafa göre, 8 Ekim ölleden soffa düçman torpidosu, Yaka
iskeiesi'nde buiunan üç askerîkaylktan bi¡isini tamamen, ilcisini krsmen ve
Zanyel iskeiesi'nde kayrkhaneye çekilmiç olan dört kayr$r krsmen tahrip
cfmic rlÄniicíin¡1c Pqzqr) rn lìiimriil¡ mer¡L'iinrle reqfìarìrör hiri ccl¡cr Ãiívpr't crzcV

yüklü iki kayrpa hasar vemriçti.63 Ruslarrn ílk hedef olalak kayrklan seçmesi

gayet normaldt" Zira kayklar Trabzon'un drçarrya açilan en önemli vaslta-

Át.., ,, -."' Ebu'oelcii'HazmTepeyran, Belgeierie KurîuíuS Savaçt Ánùan, isianbui i982,s. i26.
u Bot, DH. EUM, r3l34.
ut BoA, DI{. ELIM, l3l34.
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lanydr. Bunlam yok edilmesi Trabzon'u her açrdan zor durumda brakacaktr.

Öte yandan Ruslar, karadan da harekete geçmiç, neticede 18 Nisan 7916'da

Trabzon'u içgal etmiçlerdi.ø Trabzon Valisi Cemal Azmi Bey, içgalden

hemen önce vilayete ait dosyalarr ve defterleri kayrklarla Ordu'ya nakletmiçti.

Vilayet idare merkezi de içgal sona erinceye kadar Ordu'dan yönetilmiçti.6s

Peki, Ruslarm Trabzon'u içgalinden sonra Kâhya Yahya neredeydi ne

içle meçgul olmuçtu? Kâhya Yahya, içgalden hemen önce halkrn büyuk

ço!'unlulu gibi ailesiyle birlikte Trabzon'dan ayrrhp muhacir olmak zorund¿

kalmrç, istanbul'a gitmiçti. Ali Sait Paça, müsvedde raporundaKàhya Yahya

ile ilgili verdili bilgide, Kâhya'mn Ruslarm Trabzon'u içgal etmesiyle beraber

istanbul'a iltica etti[ini, orada çok sefil bir hayat yaçadt[rm, ittihatçrlarur

yüzüne bile bakmadt[tn1 geçimini ise finncrhk yaparak elde ettilini
belirtmiçti.66 Kâhya Yahya'nur yefieni Ahmet Aktulga Bey annesinden benzer

bilgiler aktarmrçtr. Ali Sait Paça'run raporundan habersiz olan Ahmet Bey,

Kâhya Yahya'run kardeçi Nebiye Harum'dan duyduklarrndan hareketle çu

bilgileri vermiçti:67

"... Birinci Cihan Harbi'nin patlak vermesi nedeniyle Trabzon Ruslar

tarafindan içgale baglanmrç Ermeniler ve Rumlar içgale yardrmcr olmuçlar.

Müslürman halk Tratrzon vc havalisirri te..rke nrechllr olarak hatrya ve iç
kesimlere dolru göç etmiçler. Dayrm Kâhya da ailesini alarak istanbul'a
göç etmiç, orada kardeçleri Zekuiya ve Mustafa ile müçtereken iç

kurmuçlar ve aileyi geçindirmeyi baçlamrç1ar...."

Rus içgali srasrnda Kâhya Yahya'run mahiyetindeki kayrkçrlardan pek

çopu ise Trabzon'u terk etmemiçlerdi. içgalin izin verdi[i ölçüde faaliyetlerine

s Mahmut Gol o$t, Trabzon Tarihi Fetihten Ktrtulusa Kadar, Trabzan 2013, s-227 -

65 Mustaå ReçiiTaraþrogí1 Trabzon'un Yalan Tarihi, Trabzon 1986, s.9; UW üçtu;rcu. Ìkinci
Döne¡n TBMM'de Bir Muhalfin Portresi: Kadirbelzade Zeki Bql Konya 201 I, s. 21.
6 TÌTE,Klasör:97, Gömlek25, 61a001; TrabzonMHC Baçkam Barutgrzade Hacr Ahmet Bey ise

5 Aralrk l92l'de Kaam Karabekir Paça'ya çektifi telgrafta Rus içgali siirecinde Kâhya Yahya'run

Trabzon'dan aynlmadrg iddiasrrda bulunmuçtu Telgraf için bkz. Kazun Karabek'tr, Ettvu PaSa ve

ittihat ve Terakki Erlúru, istanbul 2010, s. 191-193; Yine Faik Ahmet Bey, babasr Hacr Ahmet

Bey'den aktardr$na göre, Mustafa Suphi olayndan sonra Kâhya Yahya'ya yaprlan teklifte

hayatrmn tehlikede oldulr¡ artrk ne kendinin ne de hükümetin alaca$ tedbirlerin onu korumakta

yetersiz kalacag, Trabzon'u tcrk cdcrck ücra bir yerde hayatrm devam ettirmesi önerilince Kâhya

9u karçrh[r vermiçti: "-Ben Moskof isgalini görmi$ adamtm Her harekaimi metnleketimin

menfaati için yaptm";Ktrtay, s. 233, 239; Hac' Ahmet Bey'in bu iddiasr Kâhya Yahya'run

kovuçhrrmasmr engelleme amacryla olsa gerektir. Kâhya Yahya'mn Trabzon'da kalmrç oldulu
iddiasr zayftrr. Aksi takdirde Rus iggalinde etkili olan Ennenilerin Kâhya Yahya'y rahat

brrakmayaca$ stlylenebilir di.
ut Aho"i Aktulga'nrn 25 Mart 2010 Tarihli Mektubu, s.12, Vevsel tlsta ùel Aryivi.
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,vapsuslardr. fun^.-!in, 11 lr.;-'!'i! !9!6'dâ Tlabz+n'da çiddefli firtna çrhruçtl.
Frtuu necleniyle birçok kayrk kryrya gelemeyip deniztle rnahsur kalrruçtr.

Tayfa ve yolculan ölümle bwun buruna gelmiçlerdi. Böyle bir Invada
Trabzon iskelesi'nden Kayrkçr Kara Osman Reis, Çavuç Tufan A!a, Ordulu
Hzn Reis ve Ku¡rumcuoflu Anderyabatnayrgözealarakbir kayrkla yardrma
^:r^:^l^-): tf^1^^--- l-^l^-^ l-^---1-l^---- ^^t-:-:-: l-^-^--^ ^-1-^---^-- L^^^----^1^--Á-
ËrurrrllErur, lvlau5uI rtararl ÁayrÁrarIII 5slilZürr Í\aLdyd çrÁarluayr ualärlrrilalur.
Bu olay krsa siirede yayrlmrç, Osmanh Htiktimetinin de dikkatini çekmiçti. 5

Kasrm 1916'ta Dâhiliye Vekili Talat Paça bunlann tahlis madaþsryla ödül-
lendirilmelerini teklif etmiçti.68 Önerisi kabul edilerek irade-i Seniye karariyla
'Iiabzon'da Ordulu Hzr Reis, Liman Çavuçu Tuthn A$a, Kuyumcuollu
Anderya ve Kaykçr Kara Osman Reis'e tahlis madalyasr verilmiçti.6e

Ruslann içgali bir si,ire sonra sona ermiçti. Rusya'da, Birinci Dtinya
Savasr'run da etkisivle haìkrn öncü!üõ'iinde ilk olarak l917'de Subat lhtilali
olmuç ve Çarhk Rusya'sr ykrlmrç Romanov hanedam dewilmiçti.7O Ardndan
25 Ekim 7917'de Bolçevikler kansrz bir devrimle yönetimi ele geçirmiçlerdi.7r

Bolçevikler, Emperyalist olarak addettikleri itilaf Devletlerinden hemen

ayrrlarak savaçtan çekilmiçlerdi. 18 Arahk 1917'de ise Osmanh Devleti'yle
imzaladrklart Erzincan Mütarekesi'yle Do[u Anadolu ve Trabzon'daki
kuwetlerini çekmeyi kabul etmiçlerdi.72 Neticede Ttirk Ordusu 24 $ubat
1918'de Trabzon'a girmiçti.73 Bunun üzerine Kâhya Yahya ve ailesi de birçok
muhacir gibi Trabzon'a dönmüçierdi.7a

Sonuç

Trabzon'da lttihatçr bir sima olan Kâhya Yahya, Birinci Dünya

Savaçr'na mahiyetiyle birlikte gönüllü olarak katrlmrçtr. Trabzon'da teçkil
edilen Teçkilat-r Mahsusa'ya sadece kendisi katilmamry, arka<iaçiarnr: ve

emrindeki adamlanm da dâhil etrniçtir. Teçkilat-r Mahsusa'nin önemli bir
cetesini de Kâhva Yahva v.e adarnlan oiustumustur. Kâhva Yahva ve adam-_..t".^J....^J

t^-. D:-:-^: ñ-.:--.^ o^-.^^-r.^^ :tt, ^t^-^t. tr^î1.^^ /'ì^.^L^^:-:- l^--^-,:-l^ :-^ll:t-t^
r¿1JI LrlIlrlur L)ulry¿4 ùAVAlr rlA lllf. Urar¿aÁ. I\¿1II1.AJ \-çprlçJtrrllr Á(¡¿çyrrl(¡ç2 U¿ttlllt\lç

Artvin ve çevresinde Ruslara karçr savaçimçlardir. Savaç sirasmda R'.äs biriik-

u8 BoA,i.nuir, 66/59, tef. z"
6e BoA,i.ouh, 66/59,tef. t-t.
7o E.H.Can', Souyet Rtnya Tarihi Boþnik Devrinti I, lgt7-1923, Çev.: Orhan Suda, Metis Yay.,
Istanbul 2012,s.15.
7l Carr; a.g.ø., s.100.
/' Mesut Çapa, "Trabzon'da Rus i$gali ve Sonuçlan", Tüilt Kültütü, 433 (1999), s.272.
73 Gologlu, s. 234; Üçüncti , Kadirbqzade Zeki, s.24.
7a AJrmet A,ktulga'mn 25 Mart 2010 Tarihli Mektr¡bu, s. 2, Vqse! Usta ùe! Arçivi.
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leri karçrsrnda Teçkilat-r Mahsusa kuwetlerinin bir klsmr firar ederken Kâhya

Yahya ve arkadaçlan bunu engellemeye çahçmrçlardr. Özellikle Kâhya Yahya

firarlarr engellemek için yo[un çaba Inrcamtçtrr. Kendisi ise son ana kadar

Ruslarla savaçarak büyuk fedakârlftlar yapmtçtr. Buna karçur Ruslar Kafkas

Cçhesini düçtirmeyi baçarmrç, Kâhya Yahya ve arkadaçlan da Trabzon'a

dönmüçlerdir.

Birinci Dünya Savaçr sürecinde Kâhya Yahya ve arkadaçlartTrabznn'da
Ermeni Sevk ve iskân Kanunu'nun tatbikinde yer almrçlardu. Her ne kadar

hakJ<mda sivil Ermeni vatandaçlart öldtirmek iddialan varsa da bunlar sallam
kaynaklar temelinde ortaya atrlmrç deþildir.

Birinci Dünya Savaçt'nda Çanakkale Savaçlanna denizden silah ve

mühimmat nakline baçrnda bulundu$u ve kendine ait vasttalarla katrlmrçtr.

Böylece Kâhya Yahya ve adamlarr Çanakkale zafeúntn kazamlmastna katkr

saflamrçlardr. Bunun niçanesi olarak da Gümüç liyakat madalyasr ile taltif
edilmiçlerdir.

Trabzon'un Ruslar tarafindan içgalinin hemen öncesinde ailesiyle

birlikte trpkr diler birçok Trabzonlu gibi muhacir olmuçtur. Rus içgali süre-

cinde Ístanbul'da ailesiyle hayata tutunmayr baçarmrçtr. Rusla¡rn Trabzott'datt

çekilmesinclen sonra ise memleketine dönmüç, yeniden kaldr$ yerden

Kayrkçrlar Kâhyasr görevine baçlamrçtr.
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Ek:l- Kahya Yahya isyerinde-

. 
Sayrn Ahrnet Aknrlga arçivinden
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Ek: 2- Kâhya Yahya'nm Avukata Vekâlet Vermesine Daìr*

. 
TSS,2tt0,V.3TU6.
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Biniruci Düruvn SRvRgt'ruoR TnnezoN'A Dön¡Ür

E nnn rru i Fnalivrr¡-eRi lurn-urt¡

Doç. Dr. Ahmet KARAÇAVUS.

Giriç

Osmanh Devleti'nin Karadeniz'de kurmuç oldu!'u tejim 1774 Küçük

Kaynarca Antlaçmasr ile yrkrhnca, "Karadertiz'in knpalilfz" ilkesi ortadan

kalkmrç ve bölge uluslararasl rekabete açrlmrçtr. Bu rekabet bir yandan

"Boþazlat Sortmu'nu ortaya çtkarmrç, dtþer taraftan Karadeniz'deki bazr

liman çehirlerinin önem kazanmasma neden olmuçtu. Trabzon bu liman

çehirlerinin en önemlilerinden biriydi. Zira burasr hem Hazat-Karaderiz

hattrnrn önemli duraklanndan biriydi, hem de Trabzon-Erzttrum-Tebriz ticaret

yolunun denize açrlan kaprsrydr. $üphesiz eSer Karadenizbarryçr bir ortamda

uluslararasr ticarete açrlmrç olsaydt, bahsedilen jeo-politik ve ticarî

üsti.inli.iklerinden dolayr Trabzon, transit ticaretin önemli merkezlerinden biri
halinr geleJrilir ve lru sayede refah seviyesi yüksclcbilirdi. Nitckim ingil-
tere'nin Osmanh Dcvlcti'nin toprak bütünlüÈünü koruma siyaseti takip etti$
dönemlerde çehre nisbî bir refah hâkim olmuç, limantn ticaret hacmi hlzla

artmrç ve buna paralel olarak da çehir nüfusu çofalmrçtr. Ancak uluslararasr

siyaset, bölgede barrççrl bir politika takip etmek yerine, çoþtu zaman rekabeti

ve yöreden geçen ticaret yollarr üzerinde tekel oluçturmayr tercih etti ve her

ülke kendisine nüfü2 alanlan oluçturmaya yöneldi. Bu ise Trabzon'u ulus-

lararasr politikamn Güney Karadeniz'deki en önemli rekabet merkezlerinden

biri haline getirdi.

Trabzon-Erzurum-Tebriz yolu aW zamanda, yüzyrllardr dopudaki

savaçlarda Osmanh Ordusu'nun ikmalini sa$lamak için kullaruhyordu.

Dolaysryla özellikle Rusya'run Osmanh Devleti ile giriçtifi savaçlarda,

Osmanh'mn dofu cephesinin ikmalini kesmek için de çehir askerî-stratejik

öneme sahipti. Anadolu'da do$u-dürüst demiryolunun olmadtfr, karayol-

lanrun srmrh oldupu ve olarun da çok bozuk bir halde bulundu[u bir dönemde

Trabzon'un Osmanh Devleti'nin elinden çtkmasr, Osmanh Ordusu'nun

ikmalinin felç olmasr ve savaçamaz bk Inle gelmesi anlamrna geliyordu.

* Karadeniz Teknik Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümä, TRABZON
ahmetkaracavus@knr edu. tr
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usielik denizden yaprlan nakliyat, her zaman daha htzhydr ve daha çok
miktarda unsur (asker, mühirnmat, ¡¡rda, yük ve binek hayvam vs.) krsa
zamanda taçrnabiliyordu. Yani rrabzon'u ele geçirmek, Güney'e inme siyaseti
güden Rusya için, bu politikasrnlr olaÉan hasmr olan c)smanh Ðevleti ile
giriçece[i bir savaçta, en aztndan doÉu cephesinde, kolay zafer arúamtna
geliyordu. Rusya'run açrk denizlere çrkarak kendisine rakip olmasrnr ônlenrek
isteyen ingiltere, bir yandan osmanh Devleti'nin toprak bütünlüpünü koruma
siyaseti güdüyor, difer yandan osmanh'mn parçalanmasr durumunda kendine
balh uydu devletler oluçturmamn tedbirlerini ahyordu. Sonuçta Rusya'mn
içgal stratejisinin de ingiltere'nin uydu devletler oluçturma stratejisinin de en
önemli unsurlarmdan biri, herlef bölgede, bu çahçmanm özelinde ise
Trabzon'da, yaçayan gayrimüslim ahaliydi. Bu nedenle her iki ülke de
Trabzon'dai<i Rum ve Ermenilerin hamili$ine soy'undular ve izledikleri
politikalarr gerçekleçtirebilmek için onlar¡ osmanh Devleti'ne ve komsularr
olan Türklere karçr laçkrrttrlar.

Avrupah vc Ruslara göre Trabzon'un binlerce yrlhk tar-ihinde, Türk
dönemi bir parunteze almacak ka<iar i<rsaydl ve Türkier buranm aslî sahibi
oimaktan ziyade içgalcileriydi. Yani onlara göre yöredeki rürk varhþr son beç
yüz yi ile srnrrhydl ve aslen Yunanlilara ait olan bu Bizans imparatorluk
tonraÉl Tiirkler taraftndan ico¡l erlilmiqfi F{iilâcq hrr t¡¡rql¿lqr qrrrlz-E.. ë-> ^yÞ"'

Tärklerden almmah ve Rumlara ya da Ermenilere verilmeliydi. Trabzon'da
görece az mtl<tarda da olsa Hristiyan niifusun yaçryor olmasr, büyük güçlerin
i¡1,-'lirlr""' .¡* h,-il,r-.,^ /lÄñiil/ nnìì*iLalo*'-' ^^-^^l.l^.ti*o ^nl-+^^.-J^ ^ll^-j-:yvr¡Lrr\4ror ¡ur 5vr Yv¡uwÐ Lr¡¡r¡v uvÀrcù utuô lllçl tttl
gúiçlendiriyordu. zita bu unsurlar xIX. ytizyrlm ikinci yarrsma gelindifinde
artrk yiizlerini Osmanh Devleti'nden ziyade Rusya ve ingiltere'ye çevir-
miglerdi. Büyük güçler ama özellikle ingiitere ve Rusya burada giriçtikleri
reka.bette Ermeni ve Rum kirnli$ini öne çlkararak Osmanh Devleti'ne ve
bölgedeki Türk varhfma meydan okuyorlardr. Avnrpa ve Rusya'run bu iki
kimligi öne çil<armast ve bunlar üzerinden rekabet ytirütrnesi, dinsel aidiyeti
açarak milii kimliklerini kurma yoluna giren Hrristiyan unsurlarrn kendi
aralannda da rekabete tutuçmalanna yol açryor ve Trabzon'da hem Ermeniler
hem de Rumlar ayn ayfl hak iddia ediyorlardr. Böylece Ttabzon'da yaçayan
üç unsur -Türkier, Rumiar ve Ermeniler- kentin sahibi olmak için mücadele
etmeye baçladrlar. Bu mücadele günümüze kadar ulaçan derin kimlik farkhlaç-
malanmn ve milietier arasmda kolay kolay sonlandrrrlarnaz hasrnliklann
ortaya çrkmasrna neden oidu. Trabzon'u ele geçirerek Büyuk Ermenist¿n'm
Karadeniz'dei<i iskeiesi yapmak isteyen Ermenilerie, çehri muhaiaza etmek
isteyen Türklerin girmiç olduklari savaç, burada cereyan eden etirik-dinî
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aynçma ve mücadelenin sadece bir boyuhrnu oluçhrruyordu.

Bu çahçmada yeri geldikçe Rumlara da delinilmekle birlikte asil olarak
Errnenilerin Trabzon'a dönük politikalan ve faaliyetleri araçtnlmaktadrr.

Çahçmamn sistematili ve kaynaklann durumu hakkrnda bir deferlendirme
yapmak gerekirse bunun olaylarrn kronolojisi ile ilgili oldupunu söylemek

gerekmektedir. $öyle ki Birinci Dünya Savaçr'nda Trabzon'a dönük Ermeni
faaliyetlerini, savaçm çrkrçrndan Rus içgaline kadar geçen dönen¡ içgal

dönerni ve içgal sonrasmda geliçen olaylar olarak üç dönem halinde incelemek

mümktindür. ilk ewe hakkrnda Osmanh kaynaklarrnda yeterince belge ve bilgi
bulunmakta¿r. Íkinci dönem ile ilgili belge ve bilgiler büyük oranda Rus

arçivlerindedir ve bu bilgiler yeni yeni Ttirk araçtrmacúara açimakfadr. Bu
dönem ile ilgili yerli bilgiler daha çok olaylarr yaçayanlarm braktrklart
hatratlardrr. Ûçüncü dönem ise içgalin bitiçinden sonra çehir ve havalisinde

Trirk idaresinin yeniden tesis edilmesi ile birlikte yavaç yavaç Tärk resmi

evrakrrun oluçmasr ile ortaya çrkrruçtrr.

Sorunun Do$ast
Geleneksel Türk tarih yaztrrrtna göre, XIX. yüzy:J boyunca Balkan

cofirafyasrnda Osmanh Devleti'ne karçr etnik ve dinsel isyana kançan

gayrimäslim halklarm aksine Ermenile¡, asnn sonlarma kadar clevlete isyan

etmemiçler, bundan dolayr "milla-i saúlø" olarak nitelenmiçler ve Avrupa

dillerine vâkrf olmalan nedeniyle Rumlann yerine, birçok önemli kurumda,

özellikle Hariciye Nezareti'nde istihdam edilmiçlerdi.r ingiltere, Rusya ve

Fransa gibi dönemin büyfü güçlerinin konuyla ilgili düçünceleri ise Türklerin
tarn zrddrydr. Sözgelimi Birinci Dünya Savaçr srasmd¿ kuzey ve do$u

Anadolu'da görev yapan Rus komutanlar, Ermeniler ile Ttirkler arasrnda yüz-

yrllardrr biriken ve sürekli gerilim oluçturan bir düçmanlt[m var olduf'unu ileri
sürmekteydiler. $üphesiz bu bakrç açnt Rusya'run çtkarlanna hizmet etmek-

teydi.z Sonuçta Ruslar, Ermeniler ile Trirklerin birlikte yaçayamayacaltru ve

I Osmanh hariciyesinde görev alan gayrimilslimler haklsnda geniç bilgi için bkz.: Musa Krhç,
Osmanh Hariciyesi'nde Gayri Míistimler (183G1876). Ankam Üniversitesi Sosyal Bilinrler
Enstitüsü Yaynlanmamrç Doktora Tezi, Ankara 2009.
2 Rusya'run Ermeni politikasmn amacl, Rus Drçiçleri Bakanh$'mn Ermeni Meselesi'le ilgili
Bakanlar Knrulu'na verdifi raporda çu pkilde ifade ediliyordu: "Rusya'mn gõrevi, Etmeni
kamastruve seddini Türklerle Kíinler ile bizim Tatarlar arasma solçnak ve in¡,a eÍmelctir. "Mehmet

B. Perinçek, "Sovyet Kaynaklar"rnda Taçnaksutyun Gerçe!i", Teori, 183 (2005); Bu ifadelerden de

anlaçrldr$ üzere Ruslann Ermenilerle ilgili pek de insanî ya da dinî kaygrlan bulurunamaktaydr.
Konuya Rusya'run çrkarlan açrsrndan yaklaçryorlar ve Ennenileri Ortado[u ve Awasla'da Fçayan
çoÃunluåu Türk Müslümanlann arasru "kama" gibi sohîak ve Müslümanlann coþfi
bütünlügünü parçalarnak istiyorlardr. Nitekim Muzaffer Iærmioflu, Ruslann Ermeniler hakkmdaki
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birlikte yaçadrklan yüzyrllarda da Müslümanlar ile Ermeniler arasinda düç-

manlr$rn hiç bitmedilini aksine artarak devam ettiSini ileri stirrnekteydiler.3
Zira onlann siyaseti, Osmanl gayrimüslim tebaasr ile Müslümanlar arasmda

sürekli bir gerilim olmasr, iyi komçuluk iliçkilerinin ortadan kalkmasr, halk-
lann birbiline girmesi ve böylece bir arada yaçama imkâmmn yok edilmesi
yoluyla Rusya'ya ya da ingilte.re'ye baflr baþrmsrz bir Ermeni devletinin
kurulmasmr hedefliyordu. Sonuçta birlikte yaçama irade ve imkâmmn ortadan

kalkmasr Ermenilere Osmanh tebaahfrndan ayrrlmaktan baçka seçenek brak-
mayacaktr. Bu durum iki açrdan önemliydi:

I -Gerek gayrimtislimlerin gerekse'L'rirk olmayan Müslämanlarm dev-
lete isyan etmeleri ve Trir{< komçulanyla sürekli bir kavga halinde bulun-
malar¡ Osmanh Devleti'nin parçalanmasma giden srireci hrzlandrryordu.
Böylece büyük güçierin siyasal emelierinin önü tuzia açrhyorciu. Bunun do[al
sonucu olarak politikayr bir topluluiun belirli unsurlan yapmryor, o etnik ya
da dini grubun tamamr poiitikleçiyordu ki bu halklann kavgasmm en önemli

gerçek his -ve dùçünceierini çok iyi anlamrçtr. O, Ruslarrn, gerçekte Ennenilerin "hakiki düSmaru"
nlârr¡v,nrr hplir+ralzta r,ê Þ"c ^nlitiluac'n' fìô'-^-l' Tl^"ì-f;".i Þ.t|,^-1..,1^ ^l,l',å'-iLiv¡suòs årv¡
Anadolu'nun dofusunda da meçgul etrrck, "buradan da ordulartna istíla yolwtu açmak
nølrsadryla Ermenilet' üzerinde sahte hamí rolünü oynamalc" olank ifade ehnekteydi. Muzafer
I-nrmioþlu,Akçaabat Tarihive Bírinci Gmel SavaS-Hicret Arula¡r, i¡tanbul 2011,s.241.
3 Bu düçünceler Türk-Enneni iliçkilerirún tarihsel doþsrna içaret etinekten ziyade Rusya'mn
Ermeniler ile ilgili yürüttüèü politikarun ana çizgilerini )¿ansrtmaktaùr. Zfta)(xf.. yury:Jda Osrranli
Devleti'ne baçkaldnan Hristiyan tebaarun hamiligine soyunan ve onlann balursrzhklanr,r
kazanmalanm temin etmek için derhal harekete geçen Rusya dahil bütün drg güçler, öncelikle
Türkierie ilgili halkm (Yunan, Bulgar, Srrp l(aracialir vs.) asla bir arada yaçayaurayacaklanru ileri
sürraúçlerdi. Sòzgelimi Yunan bagrmsrzhk srirecinde ingiltere, Fransa ve Rusya her tirsatta
Ttirklerle Yunanhlann bir arada yaçamayacaklanm dile getirmiçler ve konuyla ilgiii bütün
uluslararast toplantrlarda bu göräçlerini Osmanft Devleti'ne empoze ehneye çahçruçlardr. Bu
dtiçünceyie masala oturan bir devletin talebi ve amacl elbette Yunan ba[rmsrzhþmn önünü açmak
nlq¡¡l,+,. 7;n Þâèr ilz'i tn-hr*¡r¡ }.ir â¡âllô rncama nla-ai- Lôlñ.,ì"-- ^Ä;irm th ^'*l*.,1'- " ,{^
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iki toplumdan birinin yok olmasr/edihnesidir. ikinci seçenek Türkler alefrinde olduþnda
Avnrpaltlar için belki kabul edilebilirdi. Fakat Yunanhlann aleyhine oldugunda asla kabul
edilernezdi ve ortadaki durum Yunanhlann aleyhine gelìçmekteydi. Yani o tarihlerde Osuranh ile
baç baça brraklldrklannda Yunanhlann Miislür¡anlan yok etrne ihtirnali brilunmamaktaydr. Bu
nedenle birinci tercih geçerli krhnd ve Yunan bagrmsrzhg temin edildi. $unu da belirtelim ki
ikinci seçene!-in Türliier aielrincie geiiçmesi dururnunda Avnrpa'mn bunu habui e<iiiebilir görmesi
ile ilgili dü5üncemiz afakî delildir. Bizzat islamn seyri içinde ispatlanmrçhr. Sözgelirni Triploçe'de
bir gecede Mora'da yaçayan Müslümanlann neredeyse tamamrnln katledih¡esine ses çrkarmayan
Avnrpaitiar, Osrnanh gtiçlerinin Sakz'da asiierin üzerine çicidetle gitmesi üzerine Türkler katliam
yaplyor diye derhal harekete geçmiçler ve Mora Yanmadasl'mn Tärklerden temizlenmesi sürecine
olxif ¡lpa+el¿ r¡pr¡iclø'/ir ôcmqnll-l\Ácrr hirlpcilz ¡{nnan r¡¿çÉ,{rñr l\la¡¡ari¡ fêl.L-fi .'

Fmnsrzlann Mora'y içgali gibi müdahaleler, Yunan baSrnsrzh$na gidm yolda Avnrpahlann
Yunanhlam 'rercligr aktif '"c kntik deste$ açikça ortaia ko¡maktad¡r. Yunan ibyaru ve A^',ni,r¡:a

devletlerinin hrtumu haldonda bkz.: Ali Fuat Örenç, Battranlada ilk Dram [Jnuttuþumw Mora
Tärkleri ve Eyalettø Baþmsultþ Yunanisnn ibtanbul 20t l.
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zeminini oluçturmaktaydr. Ermeni toplumunda bahsedilen türde bir politik-
leçme bütün XIX. yüanl boyunca artarak devam etmiçti. Tamamryla politik
bir aygrt haline gelen bu toplumsal yapr analiz edilmedikçe Türklerle
Ermeniler arasurda çrkan kavgarun sosyo-psikolojik ternellerine inilemeyeceli
açrktr.

Rus Generali Mayewski, Petersburg askerî matbaasmda hizmete özel
olarak az sayrda basrlan " Yan ve Bitlß Vilayetleri" adh çok önemli raporunda,

özellikle Osmanh tebaasr çehirli Ermenilerde ortaya çrkan bu politikleçmeyi
açrkça ortaya koymaktadr. O daha 1890'h yrllarda Ermeniler arasrnda belir-
meye baçlayan bu politik tutum deliçiklifini çu cümlelerle ifade etmektedir:

'Bir süreden beri çehirli Ermenilerin karakterlerinde bazr deliçiklikler
görülmefe baçlanmrçtrr. ittotut tahsili olan her Ermeni, milletin tamamr
tarafindan takip edilen siyaset hakkrnda yüksek biþye sahip olmajq
kendisini önernli gösterrnek, ash hakkrnda yüksek bilgiye sahip olmak,
büttin bunlar bu srnrf içindeki her Ermeni'de ayrr derecede görülen ruh
halidir. Bunun yanr srra Ermeniler, bugün dünya siyasetinde önernli bir
mevkie sahip olmamalannr, sadece Türk tabiiyetinde bulunmalanna balla-
makta olup, "Ermeni milletinin" muhakkak surette yeniden dolacafrm ve
hakkr olan siyasi üsttinlüfe kavuçacaþrnr iddia etmektedirler. $imdi
Ermeniler, özellikle gençler, her türlü siyasi meselelerle meçgul olmakta ve
siyasetin büti.in incelikleri üzerinde bilgi sahibi olduklannr ispat etmek
hastahlrna kaprlmrç bulunrnaktadrrlar. Çolu kez ciddi hiçbir çey öfrene-
meyen ve mcçhur ihtilâlcilerin tekerlemelerini tekrar etmekten kendilerini
alamayan genç Ermeniler, gerçekte vatandaçlannr selâmetten çok felâkete
götärdüklerinin bile farkma varamayan ãciz, cahil takrmrnt teçkil
etmektedirler.'/

Mayewski'nin tespitleri Ermeniler arasrndaki politikleçmenin ve

ihtilâlci yönelimlerin ne kadar geniç bir toplumsal tabana yayrldr[rm açrk bir

çekilde göstermektedir. Orta ve üst dtizeyi eSitim alarlar btr tarafa, en alt
derecede elitim almrç her bir Ermeni'nin bile Ermeni milletinin geleceli

hakkmda fikir sahibi olmasr ve tüm milletin takip ettili politikamn ne

olduiunu bilme iddiasmda bulunmasq Ermeniler arasrnda sþsi tavr takmma

ve bunu hayata geçiime iradesinin ne kadar yaygm bir hal aldrlrm ortaya

a Mayewski raporun bir baçka yerinde bu hususa da somut bir çekilde içaret ediyor ve Osmanh
ülkesindeki Enneni ayaklamnalannl -Ermenilerin siyasette biline ilerlernesi, 2- Enneni
kamuoyunda milliyetçililç hüniyet ve balrmsrzhk düçüncelerinin geliçmesi, 3- Bu düçüncelerin
Batrlr hüktimetler taraûndan tahdk edilmesi ve Ermeni papazlæn gay€t ve telkinleriyle bunlann
yaylmasrna ba$ryoldu. Rus generali Mayewski, Ermenilerin Yapnklan Katliâmlar-Les Massacres

Commis Par Les Armeniens, Çev.: Azni Süslü, Ankara 1986, s. 10, 16.
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koymakfadrr. Yinc yukarrdaki satrlardan anlaçrldrþrna göre, bu politik bilincin
eylem biçinri dewimc.i teorilere ka5rmaktadr, ancak özellikle senÇ Ermeniler
yüzeysellili açamamakta ve me$hur dewimcilerin "telcerlemelerini" telçar
etmekten öteye gidememektedirler.

Bir baçka husus ise yine alt düzeyde efitim almrç bir Ermeni'nin bile
ash-kökeni haklanda bilgi sahibi olmakla övündüg¡ine içaret edilmektedir. Bu
tat¡r, Ar.r-rlpa üikelerinden din birli[ini öne çlkararak yardrm taiep eden

Ermeni ayrrhkçr hareketiirin, kendi içinde soy bilincine yöneldilini ve
kendisini aile kökeni ve mensup olduþ rrk üzerinden tammlamaya baçladrfrm
göstermekledir.s Yani öyle görünüyor ki Ermeniler kendi içlerinde yavaç
yavaç laik bir zemine kayryor ve her trirlü din ve mezhep ayrÍTxru bir kenara
brakarak Ermeni milletine ait olma bilinci üzerinden ulusal bir kimlik inça
etmeye giriçiyoriardr. Nitekim Mayewski, Ermeni din adamlanrun dinî
e[itimle ilgili çahçmalanrun hemen hemen yok gibi oldupunu fakai Ermeni
papazlarrn milliyetçiligi yaymak için çok çahçmrç olduklanm ifade
etmektedir.6 Ancak son tahlilde Ermeni hareketinin, XIX. yüzyrl boyunca
Osmanh Devleti'ne baçkaldran etnik milliyetçiliklerden biri olarak görü-
lebilse bile kendisini dinî birliktelik üzerinden ifade etrnekten geri durmadrlrm
da ifade etmekte fayda vardrr.

Bu ulusal kimli[in kirne karçr inça edildiþi ise metinde açrk bir çekilde
belirtilmektedir. Yani sadece yaçamlan zaman dilimi için de[il, Ermenilerin
bütün Osmanir geçmiçiyie iie ilgili-beiki de Türklerle beraber yaçadrklarr
bütün zaman dilimini dâhil etmek gerekmektedir- bir yargrya vanyor ve bunu
ewensel iike haline getiriyorlardr. Buna göre Ermenilerin dünyada sözü geçer,

siyasette etkisi olan bir millet ol(a)mayrçrrun nedeni Osmanh idaresiydi. Bu
aniayrç Ermenileri büyuk yapmak için Osmanh tabiiyetinden aynlmak
gerektili i<i<iiasmr ken<ii içinrie zrmni oiarak iaçrmakraydr. $u haide Ermeni-

s Sözgelirni, Trabzon'da 1895 olaylan rneydana gelmeden klsa bir süre önce Trabzon'daki Ermeni
in-trahhasi, Paskalya haÊøsrnda (7 Nisan 1895), kilisede toplanan Gregolyen Ennenilere yaptrþ
konuçrrada mezirep ayrhklannrn böltirune vesilesi olmamasr gerektiþine içaret ediyor ve
Osmanlr'1a karçr birlik içinde mücadeleye ça$rnyordu. O, "...gimdi öyle zamanlardayz ki Ermeni
Katolikleri ve Protestanlan do- kardq bilmeliyiz, onlan baslca kil¿selere gitmelae olduklan þin
baska millet lanmta1ttp karde; tlnunøntzt ihtar eda.im." diyordu. Bu sözlerden aniaçrldrgl üzere,
murahhas, rnezhep ayrir$rnr bir kenara brrakrp, laik bir çerçevede Ermenilik bilinci içinde Osmanh
Devleti'ne karçr rrücadeleyi önermektedir. Hrristiyanhþ de$I, Ennenili$ öne çrkaran bu tavrr
-^L:..i^1.: D...-l^-. ll--i^¿:---^l-l- L:l:-^i :^:-l^ 

-^1, 
l^ ---i:a^Ct- ^l^---1-lçru¡wKl \uufldl Eulsuydrrrt! ullulut lçltuu puli uu tttutlullK urata[ BUitliuyutuu ¿llilä il,vfup¿i vg

Rusya'dan dinî mensrhilnl te,melinde yardrm talep ecliyor ve bnmr da ahyordu. Ahmet Karaçavurç,
"XÐ( Yüzyi Trabzon'unda Cayrirnüslirnlef', Osmanli Siyasai ve Sosyal llayannda Ermeniler,
Ed: ibralrim Erdal-Ahrnet Karaçavuç, ibtanbul 2009, s.215.
6 Mayewski, s. 14.



100. Yrlrnda Birinci Dünya SavaSr 63

lerin Osmanh Devleti'ne karçt top yekûn bir mücadeleye giriçmeleri öneril-

mekteydi. Ancak uffuna mücadele edilecek vatanm da tarurnlanmast gereki-

yordu. Bu ise çüphesiz Osmanh Anadolu'sunun nerdeyse tüm doéu

vilayetlerini içine alan br coSafyaya içaret ediyordu ki buraya Avnrpahlar ve

Ruslar "Türkiye Ermenistan't (Turkish Armenia)" bazen de ".S¡x Armenian

Vilayets" diyorlardr. Osmanh kaynaklarr ise bu alan içn "Vilâyet-i Sitte" veya
"Vitâyet-i $arkiye" tabirini kullanmaktaydrlar.T Birinci Dünya Savaçt yrllarrra
gelindilinde Trubzon Vilayeti çoktan hedeflenen Büyük Ermenistan'rn

smrrlan içine ahnmrçtr.

2- Milliyetçi ve ayrrlftçr akrmlarla politikleçtirilmiç bu etnik velveya

dini gruplar, bir srcak savaç durumunda Osmanh Devleti'ni düçman güçler

lehine askeri, siyasi, sosyal ve hatta ekonomik açrdan zor duruma sokacak

eylemlere giriçiyorlardr. Nitekim Küçük Kaynarca'dan sonra Osmanlt

Devleti'nin Balkanlarr elde tutmak için özellikle Rusya ile giriçtifi
mücadelelerde karçrlaçtr[r sorunlann baçmda, Osmanh tebaasr Slav halklarm

savaç srasmda Rusya'run yarunda yer almalart ve hatta bununla yetinmeyip

Osmanh ordusunu arkadan vurmak, Müslüman yerleçim birimlerine saldrt-
larda bulunmak gibi yrkrcr faaliyetler içine girmeleri gelmekteydi. Balkanlarda

ortaya çrkarak bütrin Osmanh cofrrafuasma yayrlan bu tür komitac.¡ terörist

faaliyetler I. Dünya Savaçr boyunca Anadolu'dan Arabistan'a kadar Osmanl
ordusunun savaçtr[r her cephede devletin baçrru a$rtan en önemli mese-

lelerden biri olmuçtu. Yani Osmanh ordusu büyük harpte, cephede düçmanla

savaçrken, içeride de kendi tebaasr olan Ttirk harici unsurlara karçr mücadele

etrnek zontnda kalmrçtr. Bu durum cçhede savaçan askerin geride, memle-

ketinde brraktrþr ailesi için endiçelenmesine yol açtyordu. Sonuçta geride

brrakflklarrnm can güvenli[inden emin olmayan asker, ordunun cephedeki

düzen ve disiplininin bozulmasrna neden oluyordu. En basitinden askerler

ordudan firar ediyorlardr. Sonuçta tehcir öncesi itilaf devletleri yamnda yer

aIaruk Osmanh ordusuna arkadan saldlran ya da özellikle Rus ve Fransz
ordusuna katllan Ermeniler, savaç srasmda Anadolu'da asayiç sorunu çrkaran
bir unsur haline geldiler. Onlar bu ha¡eketlerine tehcir sonrasrnda da devam

eûniçler, tehcir bölgelerinden kaçarak Rus ve Fransrz korumasr altrnda Ttirk
köylerine saldrtlar yöneltmiçlerdir.

7 Bahlilar bugänkü Ennenistan arazisi için de "Rus Ermmistanl @ussian Armenia)" tabinni
kullamyorlardr; Enis $ahin, "ingitiz The Times Gazetesi'ne Görr Trabzon'un Ruslar tarafindan

þgali", uluslararast Trabzon ve Çevresi Kíiltür ve Tarih Sempozyumu-1618 Mays 2006, c.l,
Haz. : Mithat Kerirn Arslan-Hilanet Öksüe-Veysel Usta, Trabzon 20 I I , s. 410411.
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Birinci Dünya llarbi'nde bilbirinin hasmr olarak sava$an ingiltere-
Fransa-Rusya ve Osmanh Devleti-Almanya ve Avusturya-M acaristan impara-
torlupu gibi ülkeler ile Osmanh Devleti'ne karçr mücadele eden Ermenilerin
durumu elbette birbirinden çok farldrydr. Zira Osmanh, ingiltere, Almanya,
Rusya, Fransa, Avusturya-Macaristan vb. devletler belli oranda savaç hukuku-
nun içinde kalarak ordulanyla savaçr cephede sürdüren ülkelerdi. Ämaçlarr
hasrnlarrm eephede yenerek savaç ùç'r brakrnak ve ülkelerinde hâkirniyet
kurmaktr. Oysa Ermeniler kendilerine ait bir vatan ve devlet kavgasr veriyor-
lardr ve bu amacr gerçekleçtirmek için Ermenistan olarak tanunladrklarr
colraþda rrüfus hâkirniyetini ele geçirmek zorundaydrlar. Bu nedenle savaç

hukukunun drçrna çrkarak sivillere dönük hareketlere giriçtiler. Bu faaliyet-
lerinde Osmanh Devleti'ne karçr cephelerde yaptftlarr mücadeleyi kolaylaç-
trmak isteyen \ngiliz, Fransrz ve Ruslardan aktiidestek aldrlar.

Ermenilerle, dönemin büytik griçlerinin Osmanh Devleti aleyhine
geliçtirmiç olduklarr içbirliginde ingiltere, .þ'ransa ve Rusya'mn herhangr
önemli bir kaybrmn olmayacalr açikârdl. Sonuçta savaçan insanlar da uffarø
savaçilan topraklar da kendilerine ait de[ildi. Üstelik bu mücadele Osrnanlr
Devleti'ni yoracaþ ypratacak ve aynca Ermeni sorunu adr altmda drivel-i
muazzarnamn Osmanh Devleti'nin iç içlerine kançmasma olanak saflayacaktr.
Ölen, yaralanan, bir birine düçman hale gelen hülasa yok olan ise Türkler ve
Ermenilerdi. Yani bu mücadelede kaybeden her halükârda Ermeniler velveya
Trirkler olacaktr. Nitekim süreç her iki toplulu[un da hesaba gelmez kayrp-
iarrmn katlanarak artmasr çelcÌinrie geiiçti. Eunun en önemii necienierin<ien biri
ise tarihscl sürecin Osmanh Devleti'ni ve Türk milletini getirdiþi nokta idi.

Asknda Birinci Dünya Savaçr'na gelindiþinde durum gayet netleçmiçti.
Balkan savaçlan sonrasmda Büttin Rumeli'yi elinden çrkaran Osmanh Devleti,
Ana<ioiu'ya sii<rçmaya'oaçiamrçtr ve'ouracia varirk yoittuk mücacieiesi vermeye
hanrlanryordu. Ayrrca Balkan Türklerinin tamamrna yakmrrun katliam, tedhiç
yrlduma gibi faaiiyetlerie yur-tlalurdan sünilmeleri, berzer bir ¡Jururnda

,{nadolu'da da ayru hadiseierin yaçanabilme ihtimalini önemli sayrda Türk'ün
olzl'na aa+i--^1,+-',.1i t'Al;11^+1^- 

^^X,,-)^ " 
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devletler, ilk iç olarak ülkelerinde etnik ve dinî homojenliSi ve demografik
üstänlügü temin edecek tedbirler almaya yöneliyorlardr. Balkaruardz yaqanan

olaylarrn acr hatualarr, Csmanft Devleti'ní Anadolu'nun savunulmasr ve
î'.':-t-l^*.:'^ ^1;.^l^ ¡.^I*-^.:^j- ^^t- ^^-¿ L:- *-':^^l^I^-.^ ^i-:^-^--^ L^---, l-^!^i uiúÇtüi útüiuú íú¡tii4òi iuiii VUit. SVta Ul¡ iiiLiu¿1(iüivyv BiifÞfiiçJU ilazii iiAIE
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getirmiçti.8

Ermeniler ise özellikle Berlin Antlaçmasr'ndan beri, dalrlan Osmanh
Devleti'nin mirasmdan pay alma ve baprmsz bir Ermenistan kurma müca-
delesi veriyorlardr. Dolal olarak Ermenistan Ti.irklerin sú:rçmaya baçladrklarr
Anadolu colraþsrndan alman topraklar üzerinde kurulacaktl. Bu ise Ermeni
sorununun her geçen gün iki taraf açrsrndan da toprak savaçma ewilmesine
neden oluyordu. Sonuçta Ttirkler vatanlarmr müdafaa etme bilinciyle,
Ermeniler ise vatan kazanttna idealiyle savaçryorlardr. Nihayetinde bu savaçm
her iki taraf içtn de yrkrcr etkileri olmuçtw ve Ttirkler ile Ermeniler arasrna
ebedî düçmanlft tohumlarr ekmiçtir.

Kronoloji açrsmdan bakrldrlrnda sorunun ortaya çrkiçurr iki ana evreye
ayrrmak mümktindür. Buna göre Ermeni sorunu, Berlin Antlaçmasr'ndan önce
Osmanh tebaast Ermenilerin hak ve härriyetlerinin geliçtirilmesi talebini dile

.. ogetiren,' görece sivil ve zamantn çartlan içinden bakrldrfurda belki bir
dereceye kadar makul de gönilebilecek bir hareket olarak ofiaya çrkmrçtr. Bu
dönemde Ermeni taleplerinin, Büfik güçlerin istek ve baskrlarr doSultusunda
Osmanh devlet yönetim anlayrçrmn liberalleç(tiril)mesi ve eçit vatandaçhk
hukukunun inça edilmesi amactna dönük arz-slan ifade ettili düçünülebilir.tO
Ancak Osmanh tebaasr olan Müslim velveya gayrimüslim her etnik grubun
baçlangrçta sivil istekler çeklinde kendini gösteren dinî-millî hareketleri,
ilerleyen açamalarda siyasileçiyor ve balrmsrzhk talebine yöneliyordu. Ermeni
ayrrhkçr hareketinin geliçimi de bundan farkh olmadr.

Sorunun siyasileçerek uluslararasl bir hal almasr ve bir toprak kavgasrna

dönüçrnesi ise 187711878 Osmanh Rus Savaçr sonrasr imzalanan Yeçilköy
(Ayastefanos) ve bu antlaçmarun bazt nnddelerini tadil eden Berlin Antlaç-
rnalan ile gerçekleçmiçti.rr Yani Yeçilköy (Ayastefanos) Antlaçmasr'run 16.

ve Berlin Antlaçmasr'run 61. maddeleri ile Ermenilerin durumunda iyileçtirme

I Ashnda Osrnanh Devleti'nin yklhna särecindeki olaylan yaçayan ve hatralanru da kalerne almrç
bulunan Muzaffer læunio$lu'nun çu ifadeleri Osrranh Ttirklerinin Anadolu'nun Balkanlaçrnasr
tehlikesi ka4rsrnda nasrl bir halet-i ruhip içine girmiç olduklarurr net biçimde ofiala koynaktadr:
"Eþer tehcirde bir mesuliyet varsa bunun mesuliyeti tamamen Çarltk politikacilarryla, garp
diplonrøtlannm, bunlara alel ve icravasúafl olan Taçnalautyun Cemiyeti'nindír. Yine bizi bu yola
sevk døl bize bunlart ödreten de garytr. Ballçanlardaki hocalanmzdtr. Millet halinde, hükünet
halinde yasamak için garptan dinrligimiz dersler, tecrübeler, garbm bøimsemek zorunda
kaldrþmtz zihniyeti ve sistemidir... " Lermiollu, s. 243.
e 

Hasan Babacan, Tehcir mi Soyhnm mt? Bahkesir 2}|2,özellikle s. 1l-30.
r0 Bu noktada XD( yüzyl Osmanhsrnda liberal politikalarur, genelde bireyi de$I, dini etnik ve
mezhepsel gruplaçmay öne çrkardr$ ve Osmanh devlet ve toplum yaprsrndan aynlma isteklerini
gÍiçlendire.rek aynhkE milliyetçiliSn önünü aç.trg, hatta onu besledig gözden kaçrnlmarnahdr.
rr Babacan, s.12.
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talebinin dile getirilmesi ve ilk defa Ermeni adlrun uluslararasr bir antlaçmada

zikedilmesi sur"etiyle mesele uluslararasl siyasi bir sorun olarak gündeme
geliyordu. 12 Böylece Anadolu'mrn Balkanlaçmasr süreci baçladr.

Ermeniler büyük Ermenistan hedefi ni yahtrz baçlar ma gerçekleçtirecek
durumda de$ildiler. Özeilikle zaman zaman "Osntanh Metternich'i" olarak
anilan Suitan IL abdülhamit'e i<arçr baçarr çansiarmrn pek bulunmadrþr
nrîcàcttài¡ Rr¡ ncrlenlc hir r¡er¡q'nir þe¡ Ârorr^a rlpr¡'lpfini'nrr ica ¡lâhil afmavq ¡Yv

yolunu tuttular. Bu amaca yönelik olarak terör kampanyasma giriçerek
devletin sert karçrhk vermesini sa$lamaya yöneldiler. En önemli hedef Avnrpa
karnuoylanm harekete geçirmekti.t3 Bir sonraki açamada Awupa devletlerinin
fiili müdahaleleri temin edilecekti. Yani Ermeni stratejisinin en önemli
unsurlarrru propaganda ve çiddet eylemleri ile drç müdahalenin saSlanmasr

oiuçturmaktaydr. Meselenin siyasi bir sorun olarak ortÃya çrkrçrndan Birinci
Dünya Savaçr'na kadar geçen sürede Ermeni faaliyetlerinin genel çerçevesini
bu strateji oluçturmaktaydr. Birinci Dtinya Savaçr'mn baçlamasryla
Ermenilerin ara&klari fiili durum oftaya çrkmrç oldu.

Ermenilerin Trabzon'a Dönük Talepleri

Belirtildifii üzere Trabzon, Trans-Kafkas hattr ve Hazar-Karadentz
ticareti açsmdan kilit konumda bulunan bir liman kentiydi. Bu nedenie çehir,
XIX. yüzyl boyunca Karadeniz'deki uluslar arasr rekabetin ilgi oda[r oldu.
Kentte gayrimüslim nüfusun varhfr, ingiltere ve Rusya gibi ülkelerin manevra
alamm geniçletiyor ve yörenin Ttirk öncesi geçmiçi üzerinden halk iddialannur
dile getirilmesi kolaylaçryordu. Ë,rmeniler, Trabzon'u Ðofu Anadolu'da
kurmay planlaúklan devletin denize açrlan kaprlanndan biri olarak
görüyorlardr.to Aynca onlar, özellikle Berlin Antlaçmasr'ndan beri Doþ
A-^l^1-.tJ^ *-':-':¿e':l-l^-: .C^^l:-.^¿I^-:- l^::^¿:l- )^^.^z:--: T-^L-^-- i:-^--:--l^--¡llrdLruru Lr4 yLtrlrlLursrçrr raa[yçuçrut tuJtslllt utrslËBllu LIi4ozol'l uzçItlluglt
gerçekleçtirmekteydiler.rs Bu açrdan bakrldrlurda, "kabzon krsa vadede

12 Ahmet Halaçofiit, 1895 Trabzan Olaylanve Ermenilerin Yarglanman,i¡tanlrul 2005, s. 26.
13 Ali Arif Borovall, "Büyük Güçler, Ermeni Meselesi ve 1890'h Yrllar: Bir Uluslararasr itiçtiter
(IR) Perspektifi", Itoçgöñiden Yol Ayrunma Ermeniler-Erciyes Ùníversitesi-Nevçehir Üniversitesi
II. Uluslararas4 Soqtal Arasnrmalar Sempoz_yumu- 22-24 Mayn 2008,Ha2.: Metin Hülagü-$akir
Bannaz4ülbadi Alan, c. l, Kaysed 2009, s. 1,,o7-2A7.
ra Rurnlar Trabzon'u Rum kralhþ yapmaya çahçrrken, Ermeniler de Kars, Erzrrum, Ezincan,
Sivas, Muç, Hakkâri Bitlis taraflannda kurmay diþündükleri ve bir paçasr Adana-Mersin civanna
s¿üäau¿ü( iJiaii iftiyiii( LìÌi¡cii¡siaii ivìii iiaûzûn Uä Keilûiieän€ i\¡ifAûeäiz iSKeieS¡ Oiai:iK Venimesin¡
Amerikalrlara kabul etti:rneye çahçryorlardr. Mrct{a REit Taraþtollu-Haya!!, Hatralr ve
Trabzon'unYak¡n Tarihi,Fiaz.: Hil¡nei Öksüz-\¡elael Usta, Trabzon 2û08, s. i51.
15 Rahmi Çiçek, "Trabzon'da Ermeni Nüfusu ve 1895 Enneni Olaylan", Tíirk Küttürü,
>OO(VIIY45l, (2000), s. 125.
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Emeni bafrmsrzhk hareketinin gerçekleçebilmesi için önemli lojistik
merkezlerdendi. Uzun vadede ise kurulacak ba$msrz Büyfü Ermenistan'm
denize açrlan kaprlarrndan biriydi. Nitekim 29 Mays 1890 tarihli bir belgede

Tiflis'te kuruhnuç Ermeni Komitesi'nin Trabzon, Emrum, Van ve Bitlis
vilayetlerinde yaçayan Müsli.iman halkrn dahi gizlice kanùnlmasr suretiyle bir
Ermenistan Cumhuriyeti'nin kurulaca$r, yönetiminin üç senede bir "bi'l-
münâvebe" Ermeni ve Müslümanlar tarafindan seçilece$ ve azalartntn
yarßrxn Müslüman yarrsmrn da Ermeni olaca$r yolunda kararlar aldr[rna dair
haberlerden bahsedilmektedir. Buna göre adr geçen komitenin Trabzon'da da

24 uyellk bir çubesi kurulmuçtu ve konunun araçtrrlmasr gerekmekteydi.r6

Yine Bogos Nubar Paça, Türkiye Ermenilerinin önderi oldufu iddiasryla,

$ubat 19t9'da Paris Konferansr'na sundupu bir muhtrada "Ermeni

Cumhuriyeti'nin yaçayabilmesi için Karadeniz sahilinde bir limøna ihtiyact
o lduþunu " ifade ediyordu. I 7

Gerek Tiflis Komitesi'nin gerekse bundan yaklaçrk 40 yrl sonra Nubar
Paça'run söyledikleri Trabzon'un Ermeniler açrsmdan olmazsa olmaz bir
merkez olarak algrlandrþrnr ortaya koymaktaydr. Bu durum çehirde hak iddia
eden Rumlar ile Ermeniler arasrnda bir gerilimin ortaya çrkmasma da neden

olmugtu. Ancak Vcnizclos Lozan'da diplomatik bir mano,ra ilc sadccc Batr
Anadolu ile ilgileniyormuç gibi görünerek, Trabzon'u Ermenistan'a brrakmayt

kabul ettiklerini ifade etmiçti. Ancak Rumlarur buradan vazgeçmek gibi bir
niyetleri kesinlikle yoktu. ts

Ermenilerin Trabzon ilgili tasanlan vardr ama çehirde hak iddia etme-

lerinin önüne geçen sonmlar da eksik delildi. Sözgelimi, Trabzon'un demog-

rafik durumu Ermenilerin içini kolaylaçtracak türden defildi. Bilakis zorlaç-
trrcr bir etkendi. Ermeniler, Osmanh Devleti'nin do[u vilayetlerinde %o 17 ve

älke genelinde o/o 7 ve ttirn Orta ve Dopu Karadeniz'i içine alan Trabzon
Vilayeti'ndere ancak yo 4'lük bir nüfusa sahip idiler.20 Bu nedenle Osmanh

'u BOA. Y. PRK. ZB /55'den aktaran Süleyman Bilgin-Ali Mesut Birinci vd., Arçiv Belgelerine
Göre Trabzon' da Ermeni Faal iyet I eri ( I I 5 0- I I 2 3 ) - I, Trabzon 2007, s. 9 5.
t7 Abdullah Saydam, "Kurtuluç Savaçr'nda Trabzon'a Yönelik Ermeni Rum Tehdidt", Pontus
Meselesi ve Yunanistan PolitiknsrMakaleler, Ankara 2006, s. l4l.
tt Sa¡an¡ 138; Rurnlann Trabznn politikasr için bkz: Aydrn Özgören,"Tr^abmn Rum Metropoliti
flrisanthos Flippides'in Pontus Rum Devletini Kunnaya Yönelik Siyasi Çahçmalan",Aska'i Tarih
Araçttrmalan Dergßi, 5/9, Q007), s.145-161; Veysel Usta, "Trabzon Metropoliti Hrisantos'un
Paris Konferansr'na SunduSu Muhtrrarun Tenkidi" , Turkish Studies, 6D (2011), s.973-984.
re Bu tadhlerde Trabzon Vilayeti, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Baþurt, Gärnüçhane, Rize,
Artvin' den oluçmaktayù.
20 Halaçoglu, s. 45.
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yönetimine karçr s'hrekli bu dewim hareketi baçlatrnayr uygun gördüler.
Tra,bzon ka-zasrnda nüfi:sr.:n co['-rnlu$: Müs!ümanlar-de olmakJa bfulikte

çehirde Rumlar, Ermeniler, Katolikler ve Protestanlar da yaçarnaktaydl.
Ertneniler triln nüfus içincle üçüncü srada yer ahyorlardr. Sözgelimi 1835'te
25-30 bin civannda olan Trabzon nüfusunun ancak 2-3 bini Ermenilerden
oluçuyordu.2r 1840'ta dörreurin Trabzon baçpiskoposunun onayladr$r rakam-
lara göre çehirde hl¡lunan 5.800 evin ancak 300'iinrle Erme-nile; ikameÍ
etmekteydi.2' 1860'larda 55.700 olan nüfusun 3.600'ü Ermeni idi.23 1871

tarihli Trabzon Vilâyet Salnamesine göre Trabzon'da 435 hanede 1.349
Ermeni yaçamaktâydr.'o V. quinet 1890'h yrllarda kentte 5-6 bin Ermeni'nin
yaçadrgrm belirtmektedir.2s Trabzon Valisi Kadri Bey IB Ekirn 1893 tår'ihinde
Dâhiliye Nezareti'ne çektili bir telgrafta Trabzon Sanca[r'nda erkek ve kadrn
22bin681 Ermeni yaçadrfrn bunun da yaklaçrk 6 bininin TrabzonKazaslnda
bulundu[unu if¿de etrnektcy,Ji.26 Türn vilaycttc isc 42.349 Ermeni vardt.zt
1914 sayrmrna görc ttim orta ve do!'u Karadeniz'i içine alan I milyon 222bin
nüfuslu r¡ilayette ancak 40 bin kadar Ermeni yaçamaktaydr. Bu gerçefi
Hrisantos da teslim etmekte ve Ermenilerin Trabzon'da önemsenmeyecek
kadar azbir nüfusa sahip olduklanm ifade etmektedir.zt Sonuç olarak Trabzon
Vilayeti'nde yaçayan gayrimüslim varhþ çok düçüktti. Ermeni nüfirs ise çok "

dahaazdt.ze

Bu rakamlara göre Trabzon kaza merkezinde yaçayan toplam Ermeni
saJnsuun enfazla 5-6 bin kiçi civannda olmasr gerekmektedir ki ancak Quinet
ve Kadri Bey'in rakamlan esas alindrþmda bu sonuca ulaçmak mtiLinkün

2r A Üner Tu'gay, "TrabzarÌ', Doþu Ákdeniz'de Liman Kentleri (lS\UIgl4),Ed: ÇaSlar Keyder-
Y" EyLtp Ozveren-Donald Quatert, Istanbul 1994, s. 65.

]] lacob Philip Falmerayer, Dodudan Fragmanlar,Çev.:Halil Salihoglu, ibtanbui 2AA2,s.5455.
" Tru'gay, s. 65.

'o rus,r87r (1288), s.96-97.
25 ibrahim Tellioglu, "Do!u Karadeniz Bölgesinin Bugünkü Etnik Yaprsrna Tesi¡ Eden Göçle/',
Karadeniz Arastrmala¡z-Balkan, Kaflcas, Do{u Avrupa ve Anadolu Ìncelemeteri Dægß|5 (2005),
s. l-10.
2-6 Trabznnsancagr, Trabzon'un bugünkü vila1æt srnrlan ile hemen hemen aymdrr.

'' BOA. Y. PRK DH.7i8'den akraran Bilgin- Birinci vd, s. 145.
28 S".r.l"- q ! ?Q-! ?1
ze Trabznn Nüfusu için çu çahgmalara balolabilir: Ahmet Karaçawç, "XD(, Yüzylda Trabzon
Nüfusu", Trabzon Tarihi Sønpozy,mu Bildirileri (68 Kastm 1998),Yay. Hz.: Kernal Çiçek-Kenan
inan-Hikrnet Ökstiz-Abdullah Saydar¡, lrabzon 1999, s. 429441; Karaçar.uç, "Gayrimüslim', s.

iíS-2aL;Haneii Bostan, "Fetihten -v-unan ibyanlna lfu<iar Do[u Karacieniz Böigesinin Dernografik
Yaprsr", Baçlangçtan Gününüze Pantus Sarwt4 Ed: Veysel Ust4 Trabzon, 2AA7, s. 125-153;

Çiçek, 122-139; Ahrnet Köksal, "Trabzon Vilayeti'nin Nütusu (187G1878)", Karadaùz
incelaneleri Dergisi, 15 {2013),s. 99-130.
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olabilmektedir. Diler veriler ise bunun ancak 3-4 bin kiçi civarmda olabile-

celini göstermektedir. Amlan tarihlerde kent nüfusunun 35 bin kiçi civannda

olduSu däçänülürse, Ermenilerin Trabzon kaza merkezinde, nüfusun o/o10-

15'ini oluçturduklan ortaya çrkar. Ancak yinede bu oranlar tam bir rakam

vermeyi olanaksrz klmaktadr.

Vilayet merkezi olmasr nedeniyle, ktiçfü yerleçim yerlerine ve vilayetin

diSer önemli merkezlerine göre daha kozmopolit olmasr ve görece daha fazla

Ermeni nüfus içermesi mümktin olanTrabzan Kazasl'nda dahi Ermeni nüfu-

sun bu kadar düçrik olmasr, çehirde karrçrkhk çrkarmak isteyen ve terör ve

çiddeti bir yöntem olarak benimseyenlerin ileri stirdükleri gerekçelerin ne

kadar geçersiz oldu$unu net biçimde ortaya koymaktadrr.30 Bununla birlikte

daha detaylr bilgi vermek amacryla tehcir srasrnda ttimTrubzon Vilayeti'nde
göçe tabi tutulan Ermenilerin nüfusunu gösteren bir tabloyu açalrya almakta

fayda görülmektedir.

Tehcir &rastnda Trøbzon Vilayeti'nde Ermeni Nüfusu

Toplam
of
Sürmene
Akçaabat
Vakfikebir
Görele
TirebrJlu
Giresun
Ordu

Trabzon

0
325
r.425
42
302
817
2.232
t2.084

14.409

$iran

Kelkit
Torul
Gümüçhane
Hopa
Pazar
Rize

Maçka

34.s00

370
469

24
1.684
2
28
38

249

Kaynak: ArSiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri 1914-1918, c.I, s. 156'

Bu rakamlara göre Ordu, Giresun ve Trubzon sancaklanndan toplam

31.885, Gümüçhane Sancaþ'ndan2.547 ve diper yerlerden toplam 68 kiçi göç

ettiritmiçti. 28.000 Ermeni, Trabzon'dan Gümüçhane yoluyla Zor ve Musul'a

sevk edilmiçti. Geri kalanlann yolda çarprçmalarda hayatul kaybettisi

belirtilmekteydi.3r Bu durumda Trabzon'dan tehcire tabi tutulup da sevk

olundnklan yete varamayanlann saylsrnm 3.885 kiçi oldufu, geri kalanlann

ise gönderildikleri Musul ve Zor'a ulaçtrkiart ortaya çrkrnaktadrr.

Bu kadar dtiçtik bir nüfusa sahip olan Ermenilerin, Birinci Dünya Savaçt

t" 
Srhirr, s. 125-126.

3t A,";iu Belgel"¡.iyle Ermeni Faalíyetleri l9l+I9l8,c.l.Haz.: Ahmet Teti( Ankara 2005, s. 147
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bo5runca, özellilde Rus içgali ve sonrasrnda Trabzon'da,uyguladr-klarr politika-
nrn. Türk nüfr:su azaltmakve ccrfr-lnlr":-fr-r elde ejmek ijzertne krrn:ldr:Ër: anla-sri-'- r -o_'____'o -'_-_-t__

maktadrr. Belki kent nüfusunun ancak %o 4'ün;jr oluçturan Ermenilerin nasrl
olup da çolunlulu elde edecekleri, bunun imkânsz bir hedef ve içi boç Türk
tezi oldu$u düçünülebilir. Ancak bunun böyle olmadrlr, bir gerçeklik paynm
bulundufu sadece Bulgaristan örne$i incelendi$inde ortaya çrkar'. Ztra
Osmanh Devleti Bulgaristan'l terk etti[inde buranln nüfusun'¿n 0/o6}'t T¿rk ve

Müslüman idi. E[er 1877/1878 Osmanh Rus Savaçr esas almrsa bu orarun

çok daha yi.iksek oldu$u ortaya çrkar. Bugün Bulgaristan nüfusunun ancak
o%13'ünün Türk ol<Íugu göz önüne ahrursa tedhiç, yrldrma, katliama tabi
tutma ve göçe zorlamarun nüfirs çopuniuþnu ele geçirmek için ne kadar etkili
bir yöntem oldulu kolayca anlaçrlrr. Balkan coþraþsrrda elde edilen bu
sonuç Ermenileri umutlandrrmrç olmahdu. Bu nedenle Ermeniler kendilerince
gerçekçi bir politika gütmekteydiler.32

Trabzon'da Ttirk-Ermeni iliçkileri gerek toplumsal däzeyde gerekse
yönetim ile Ermeniler arasndaici iliçkiler ba$amrnda 1895'ten beri karçrirkh
bir güvensizlik çerçevesine oturmuç bulunmaktaydr. Sözgelimi Avrupa
devletlerinin Ermenileri bahane ederek çeçitli vesilelerle Osmanh Devleti'ne
rnüdahale etrneleri, Ttirklerle Ermeniler arasmda derin uçurunlar açmakta
ve"her iki unsuru yekdiþerine hastm yapmaktayù" 33 Yukarda belirtilen bir
toplulu$un bütünüyle politikleçmesi olgusu zaten her iki grup açrsrndan da

ortaya çftnuçti. Türkler açrsmdan devletin ve çehrin sahibi olmak ayrrhkçr
olarak görülen Ermenilere karçr hem kiçisel hem de devlet güvenliSi açrsmdan

tetikte olmay gerektiriyordu. Ermeniler açnmdan ise Osmanh Devleti tebaasr

olarak yaçamak arirk irnkânsrz bir hale gelmekteydi. Krsacasr iki topium
arasmda ayr$ma baçlamrçtr. Ne yazrk ki aynçma psikolojisi dünün komçu-
l^-.-. L.,-':--':.^ l-':^*^-l^-. L^l:-^ -^a:-^:^a: n^--I^¿:^^ Li.. -.^-^l^-^:I-i l-^lI-r<uuu uuBlrrrLur uulrrr<¡ruarl -rl¡trl.tllç BçttrlruÞtr. LrçvlçL lsti uu yauuail rru ualjs.

arasrnda ofiaya çrkrnasr muhtemel kanh çatrçmalan önlernek üzere tedbirler
ahyor, diler taraftan Ermenilerin faaliyetlerini engellemeye çahçryor ve
ayi"rhkçr Ermeni çeteieri iie savaçryordu. Ancak iki toplum poiitik olarak karçr

karçrya gelmiçti. Bu ise halklann kavgasma giden ¡rolun en önernii kilometre
taçlarrndan biriydi.

1t^" Cenerai Ìviayevski raporunria, ïüriciye Hrristiyaniarrmn her ne pahasrna oiursa oisun avmpa'run
.,.,'il^I.^l^^:-: ^^l^-^l- :^:- t.^*^.t-t.l-l^- ^.t.^--^l- cl*:-¡^- ^^l^ -,^-^^^.-^l:r-t^J-: L-, Êt-:..r^.i.^:-

sabit oldulunu ve kendilerine <io$ru çldiþini, zira gözielinin önünde -Yunanldann, Rurnenlerir¡
Srrplann ve Bulgarlann duumunun bulundu$unu ifade eûnektedir. Mayevski, s. 72.
33 lænnio$lu, s.242.
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Savaçrn Baçrndan Rus Içgaline Kadar Ermeni Faaliyetleri

iti fra* arasurda gerilimin sürekli yrikseldili, Rumlann nispeten

olaylara karrçmadrlr bu sürecin, 1895 isyamndan sonra tekrar fiili duruma

dönüçmeye baçlamasr, I. Dünya Savaçr'yla birlikte gerçekleçti. Ermeniler daba

Osmanh Devleti harbe dâhil olmadan önce bir yandan muhtemel bir savaçta

giriçecekleri faaliyetlerin hazrlftlanm yaparken diper yandan terör eylem-

lerine yönelmeye baçladrlar. Sözgelimi Ermenilerin Rusya'da ve Türkiye'de
aldrklarr "tertibat" hakkrnda 3. Orduya gelen bir bilgiye göre Kafkasya ve

Türkiye Taçnak Komitesi reislerinden bir krsmt, smr yakmlannda Ermeni çete
teçkilatr oluçturuyorlardr. Oltu, Kars, Sankamrç ve Trabzon Vilayeti'nden
kaçan Ermenilerden 1.500 kiçilik bir süvari çetesi kurulmuçtu. Bunlardan

1.000 kiçinin Beyazfi ve çewesine geçmek üzere lldrr civanna ve 500 kiçinin
de Hodicor (Erzurum, ispir, Çarnftkonaþ Srakonak) taraflarrna gitmek üzere

Oltu'ya gönderildifi haber verilmekteydi. 34 Bir baçka örnek de Yomra'nur
izal<sa köyünden Ekçi oflu Setrak ollu Arakil'in kumandast altrnda birleçen

25 kiçilik çetenin faaliyetleriydi. Bunlar Hodicor mmtrkasmda tenha yerlerde

rastladrklan Müslümanlan katlettikten sonra 5 Ekim 1914'te Trabzon'dan
Erzurum'a gelmekte olan postaya, Gümüçhane civannda saldlrarak sürücüyü

katletmiçler ve postayr çalarak kaçmrçlardr. Yaprlan takibat sonucunda

Arakil'in "avônesinden" birkaç kiçi ele geçirilmiç ve "divân-t harbe" veril-
miçti. Bunlarn "Oltu'ya gelen çete efradtndan" olduklarr anlaçrlmaktaydr Bu
komite ve çetelerin içinde Rusya ve iran Ermenileri de bulunmaktaydr.3s

Sadece bu iki örnek Ermenilerin Trabzon'u, Dolu ve Kuzeydo$u Anadolu

bütänlüéti içinde de[erlendiklerini ve bütün bu co$afyada Ermeni Komite-
lerinin birlikte hareket ettiklerini göstermektedir.

Ermeniler, savaç srasrnda, kendi tabkleriyle Osmanl boyunduru-

lundan kurtularak ba[rmsrz Ermenistan'r kurma hedefine yöneldiler. Bu amaç

Osmanh Devleti'nin parçalanmasrndan geçiyordu. Bunu sallayacak olan ise

itilaf devletlerinin savaçtan galip çrkmasrydr. Bu nedenle savaç boyunca itilaf
devletleri yamnda yer aldrlar. Do['u Karadeniz'deki Ermeniler, Rumlarla

birlikte Türk ordusunun içinde bulundu$u durum ve mevkii ile ilgili istihbarat

bilgilerini, çrkarma yapmaya elveriçli yerleri kryrdan içaretleyerek Ruslara

bildirmekteydiler. Rum ve Ermenilerin verdili bilgiler sayesinde, Samsun'dan

3a 
At'çiv Belgelerþle Emwi Faaliyølcri tgl4 I9I8,o. I, s. 409

3s Gösterilenyer.
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Rize'ye sevk edilen bir Trirk landarma taburu, Rus ateçi ile dafrtrkmgtr.36
1.ì.*^-1. ^*,{,,.,,-,{^1,; E**^*: ^-1.^-l^* {;*-* ^*+: ^ 
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yandan itilaf devletleri safinda Osmanh ordusuna karçr savaçrl"en diler
yandan oluçturduklan çete kuwetleriyle hem Osmanh ordusunu arlrødan

vurdular hem de Ttirk yerleçim birinrlerine baslanlar düzenlediler.3T Böylece
hem cephe hem de cephe gerisi güvenliþini tehdit ettiler.

Ttirkçeyi çok iyi konuçan Ermeniier, Rus orciusunun askeri harekât-

larrnda beklenmedik hizmetler verebiliyorlardr. Sözgelimi Trabzonlu tsinbaçr

ismail Hakkr Bey'in emrindeki birlikler, Oltu civannda düçmanla savaçrken
böyle bir pusuya düçtirülmüçlerdi. ismail Hakkr Bey ve askerleri 1915 krçrmn

18-19 Ocak tarihinde kar, tipi, firtrna ve dondurucu sofuktan bir geceliline de

olsa komnmak ve ciinle.nmek için yörecleki bir köycle istirahata çekilmiçlerdi.
Binbaçr tedbir almrç, gerekli yerlere nöbetçileri yerleçtirmiçti. Fakat Rus

ordusuna hizmet eden Ermeniler, Ttirk karakollarrna yaklaçmrçlar ve "Ruslar

taraftndan bozguna uþratiltp ht'asmt knybeden Türk askerlerinden olduklanru,
tabur lrnrargâhtm aradtklannt" söyleyerek nöbetçileri aldatmrçlardr. Böylece
Tr-¡rk tertibatr altrndaki önemli ye,rleri taha,tça, geçen R-uslar, ækalanndan gelen

takviye güçlerle de birleçerek köyü ve köyün büttin evlerini birer birer
kuçatmrçlardr. Bundan sonra Türk askerlerine Ruslar "Turgo teslim ol, Osman

teslim ol!" diye çaffr yapmrçlar, çrkan çatrçmada Binbaçr isrnail Bey dâhil

bütün Ti.irk askerleri çehit olmuç, sadece Akçaabat'n Dijrbinar Mahallesi'n-
den Hacr Tosunoflu Mustafa Efendi yarah olarak kurtulmuçtu. Ancak Mustafa
Efendi, zorlu krç çartlarrnda tedavi olrnak için iek baçrna gönderildigi

Trabzon'a ancak 24 günde ulaçabilmiçti. Yolda bitin yiyip bitirdili vücudu
zayrf düçmüç ve Rus kurçunuyla de!ìl ama yakalandrpr tifüs hastaltSt

sebebiyle hayaturr kaybetmiçti.38

Trabzon özellikle casusluk faaliyetleri ve silah, cephane, yiyecek,

giyecek vb. erzakrn iç bölgedeki çeteci Ermenilere aktanlmasr açrsrndan

önernliydi. 1893 yrhnda Giresun'da dolan ve çocukluþ Trabzon'da geçen

Ferdi Kocal hatlralannda Ermenilerin Trabzon'u silahlanma amacryla nasrl

kullanúklarmr anlatmaktadr. Sözgelimi Kocal amlannda, ihbar üzerine
=,-^,!^- L^-!-,- -^-,,^,,*,1- 
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36 Songiil Alçan, "Dogu Karadeniz'de Rus Çehiliçi Srasrnda Ermeni Faaliyetleri (1916-1918)",

Karadeniz Incelemeløi Dergßi-Birinci Díinya SavaSt'nut 100. Ytl¿ndø Trabzon Vilayeti'nde Rus

f sgaíi ve Muhacirliíq 17 (2014), s. i 78.
37 Ennenilerin bu faaliyetleri daha önce kararlaçturhorç, sisternli bir strateji çerçevesinde
gerçekleçtirdikleri belgelerle sabittir. Bkz: Babacan, s. 29, 77.
38r-*:^;1,, - rô1 rcld4ru!vË¡u, n. t tL- r 14.
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mat ele geçirildilini ifade etmektedir. Kocal'm anlatrmr abartlh olabilir ancak

Ermenilerin nasrl silahlandrklannt da gözla ônüne serer. Kocal'rn anlatmrç

oldu$u olaydan da anlaçrldr[r üzere Trabz.on'da devlet, savagm çrkmasryla
birlikte Ermenilere karçr daha tedbirli olmaya baçlamrçtr. Ele geçirilemeyen

silahlann nerelerde kullaruldrlr ise Trabzon Jandarma Alay Kumandanltlt'run
2 Eylul 1 91 5 tarihli bir belgesinde ortaya çrkmaktadr:

1- 25 Alustos 1915'de Gümüçhane civarmda Dikilitaç'ta Yomra nahi-

yesine ba$h Sirter köyü muhtan Artin ve $ana köylü Varilciollu Aram

komutasmdaki 14 kiçilik Ermeni çetesi ile çrkan çatrçmada Süvari

Jandarmalarurdan Dolabî Ahmet ile Sürmeli Hüseyin ve Posta sürücüsü çehit
düçmüçtti. Olay Erzumm postasmr soymak isteyen Ermeniler ta¡afindan

meydana getirilmiçti. Burada yaklaçrk 5 bin lira delerinde emanet akçesi

çahnmrçtr ve yaptlan araçtrmada bunun adi bir cinayet ve turszltk vakasr

olmayrp siyasi olduiu anlaçrlmrçtr.

2- 30 Mayrs 1915'de Maçka'mn Kaprköy karyesinde yedi kiçilik bir
Ermeni çetesi ile çatrçma çilcmç, olayda Maçka'mn Kadrol köyünden Omer

ollu Temel çehit olmuç ve çat$ma sonrasmda beç tane ktiçtik çaph mavzer ele

geçirilmiçti. Jandarmamn görüçüne göre bu gibi olaylar çokça meydana

geldifiinden gerek hüktimctc gerekse "ahali-i islamîyeye" karçr bir "hareket-i

ihtilâliye tertîb olunduþuna dair" delildi.

3- 2 Temmuz 1915'te Torul kazasrna balh Sant¿'run Derimrmak

mevkiinde 25 kiçiden oluçan bir Ermeni çetesi ile çrkan çatrçmada, Torul

Jandarma müfrezesinden iki asker ve jandarmaya yardrm için silahlanan ve

çatrçmaya katrlan bir kiçi çehit düçmüçtü. Bu çatrçmada Ermenilerin kurduþ
pusuya düçülmesi sonucu çehit verilmiçti ve çehit düçen üç askerin silahlan

çete tarafindan *gasp edilmlç", çehitlerin gözleri oyulup, kulaklarr kesilmiçti.

4- Yomra Nahiyesi'nin Hobçara köyünde beç Ermeni'den oluçan bir

çete ile ve Trabzon' aba$b Zefanos köytinde yine beç kiçilik çete ile jandarma

arasmda çatlçma çrkmrçtr. Bu çatrçmalann her ikisinde de birer çehit verilmiçti.

Jandarma Van ihtilalini ve Karahisar isyanrm müteakiben silahh ve firarda

olan Ermeni gruplanmn Müsltiman ahalþ ve jandarmaya karçr katliama

baçladrklanm ifade etmektedir.

5- 5 Temmuz 1915'te Trabzon'un Karhk köyünde beç kiçilik bir
Ermeni çetesinin çrkardrfr olayda, Karhkköyü muhtan Hüseyin A[a'mn elleri

ballanarak üzerinde bulunan para gasp edilmiçti.

6- 5 Temmuz 1915'te Maçka civannda on kiçilik bir çete ile çrkan
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çatr$mada Maçka nruhafiz bölüéü konrutaru Mikdad Efentli çehit düçrnüç,
MaÇka'ya balh Limni köyri muhtan Ali Çavuç .varalanrmstr. Çatrçrna
sonucun bir Yunan ttifefi ve bol miktarda fiçek ele geçirilmiçti.

7- 5 Temmuz l9l5'te Srrganh Yaylasr civannda kmaktaç adh yerde üç
kiçilik bir Ermeni çetesi ile çatrçma çrkmrç, bir asker çehit olmuçtu.

8- 6 Temmuz l915'te Zefanos Köyü'nde dört kiçilik Errneni çetesi ile
çrkan çatrçma<ia iki asicer çehit olmuç bir asker yaralanmrçtl

9- 8 Temmuz 1915'te ytne Zefanos köyünde, köy ahalisinden Oseb
o$lu Kirkor ve Kasbar ollu Kodiç ile asker arasmda çatiçma çil<mrç, Trabzon
seyyar Jandarma alayr askerlerinden Ali Çawç çehit olmuçtu^ Olay dewiye
müfrezesi dolaçmakta iken Kirkor'un kendi evi önünde ateç açmasl sonucu
gerçekleçmiçti.

l0- 12 Temmuz 1915'te Maçka'nur Konko ormanlarmda, onbeç kiçiden
oluçan bir Ermeni çetesi ile çatrçma çrkmrç, üç asker çehit olmuç, altr Rus
kapakh tüfe!-i ile beç rnartini tüfek ele geçirilmiçti.

1 l- 13 Temmuz 1915'de Zefanos köyünde 20 kiçilik bir Ermeni çetesi
ile çrkan çatrçmada yedi Trirk katledilmiç, bir asker çehit olmuçtu. Bir Türk'ün
de yaralandr[r olayda on beç martini tüfek, iki Ínavzet ve birçok tabanca ele

geçirilmiçti.

l4-ll Temmuz 1915'te Macka ile Gtimüshane arasindakr Mescit
yaylasmm Arclasan mevkiincle alh kiçilik Ermeni çetesi ile çrkan çatqmada
dört Rus kapakhsryla iki martini ttifek ele geçirildi.

15- 27 Temmuz 1915'te Yomra Nahiycsi'nin Abyon köyü civanndaki
ormanlarda 12 kiçilik bir Enneni çetesi ile gkan çatrçma sonucunda çeçitli
silahlar ele geçiriimiçti.

16- 1 Afustos 1915'te Yomra'mn Alamendi köyü civarrnda 15 kiçilik
bir Ermeni çetesi bir Müsli.iman köylüyri gaddar bir çekilde katletmiçti.

17- 27 A$ustos 19i5'te -Yomra'run 
$ana köprüsü civannda sekiz kiçi-

den oluçan bir Ermeni çetosirun pusu kurarak jandarmaya ateç açmasl sonucu
bir asker yaralanmrçh.

Maçka Kazasr Kaymakamh[uun hazu"ladilr bir rupora göre ise:

1- 5 Temrrulz I9l5'te EsiroSlu Mevkii oivarmda, Izaksa köyti ahali-
sinden Hampar oflu Misak ve arkadaçlan, bir kiçiyi katletmiç bir kiçiyi de

yaralamrçlardr.

2- 12Temmuz 1915'te Konka Köyü ormanlannda, Verana köyri ahali-
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sinden Karabet o$u Ohancar¡ dewiye kumandam Giresunlu Ali Onbaçr ve

ibsoru köylü er Mehmed iizerine onlar dewiye dolaçrrken ateç açmlg, her ikisi
de yaralanmrç saldrrgan ise öldürülmüçtü.

3- 6 Temmuz 1915'te Ayavasil'i karakolu civarrnda, asker kaça[r
Bahadr oflu Artin, karakol devriyesine ateç açmrç ve çatryma sonucunda ölü
ele geçirilmiçti.

Stirmene'de, 27 Haztran 1915'te Pervâne köyúnden, Minas o[lu
Oharures kaçarken ölü olarak ele geçirilmiçti. Aym köFin muhtan Karabet

firari efrâdr muhafaza ettili gibi hükümet emirlerine karçr gelerek silahh bir

çekilde gezmiç ve takip müfrezesine ateç etmesi nedeniyle 30 Hazkan 1915'te

ölü olarak ele geçirilmiçti. Yine firari efraddan Karabetoþlu Avakim 6

Temmuz 1915'te, Karabeto$u Bogos ise 6 Temmuz 1915'te ölü olarak ele

geçirilmiçti.3e

Bu olaylann Trabzon'da tehcirin baçlamasrndan hemen soffa
gerçekleçtifi gönilmektedir. Çetelerin mümktin oldu$u kadar az sayda
insandan oluçtuklarl çok hrzh hareket ettikleri ve özellikle dewiye gezen
jandarmayr pusuya düçrirerek yok etme yolunu tutfuklarr gönilmektedir. Eler
çatl$mada üstünlüSü ele geçirirlerse öldürdi.ikleri askerlere ak'rJ almaz muame-

lelerde bulunduklan da buradan anlaçrlmaktadr. Ulaylarur yoÈunlâçtlfil

yerlerin Yomra ve De[irmenderesi boyuncaLtzanan vadilerin etrafl;rlø serpil-
miç yerleçim birirnleri ve ormanlar oldulu göze çarpmaktadr. Bu vadi belirtil-
di[i gibi Trabzon-Erzurum yol gþzergãhrnur geçtili vadidir. Ermeni çetelerin
özellikle burayr eylem bölgesi olarak seçmeleri, herhalde yöreyi denetim altrna

alarak, hiç olmazsa istikrarszlaçtrarak Trabzon ile Erzurum arasmdaki

ulaçrmr engellemek, orduya yaprlan sevkiyaü yavaçlatmak vb. amaçlara

dönüktü.

Ermenilerin tehcir srasmda Trabzon'da, bazr bireysel eylemleri gerçek-

leçtirdikleri de görülmekteydi. Sözgelimi tehcir gerçekleçirken, Trabzon'da
Ermeniler tarafindan öldtirülenlerin baçrnda, "nâmus ve ffitinin kemâliyle

tantnmry fedâkâr evlôd-t vatandan" Mekteb-i Sultân-i CoSafya ö$etmeni ve

ser-mukayyidi Remzi Efendi gelmekteydi. Ermenilerin tehciri srasmda
Zefanos köyüne atznan bu öffetmen, köytin boçaltrlmasr srrasrnda bir evde

gizlenmiç olan Ermenilerin attrgr kurçunlarla hayatrnt kaybetmiçti. Maliye
Nezâreti tarafindan ailesinin her ferdine baçlangrçta krkar lnxuç "eytâm ve

erâmil maaÇt" ballanmrçsa da bunun yetersiz oldu!'una kanaat getirilerek

3e BOA. DH. EUM.2. $b. 68/56'den aktman Bilgin-Birinci, vd., s. 69-73.
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"vatanrn selâmet ve bekâstru kâfi| olan" tehcir srasurda "mükellef olmaúþ
halde x4f emr-i hülitmeti, vatanî bir htdmeti ifa" sraunda "çehit alan" bu
krymetli vatan evladrrun ailesine "emvâl-i metrîtkeden" uygun bir ev ve ayrrca
elli lira "nakdî mükâfar" verilmiçti (27 Kastm 1915-30 Kasrm l9l5).40

Trabzon Vilayeti Polis Müdärlü[ünün 5 Eylül 1915 tarihti yazrsmda

Ermenilerin bu tür bireysel eylemlere neden kalkrçtrklan hakkmda bir
¿lpìíælanriirmo "o^'l*ol,+^ l---' ^t..,1--.'--I^-'-^1,+^,,;' Þ,,-- ñ;i*^

J4PrUr¡O\!4 Vv UALL V¡OJ¡Or ù¡t@¡4¡!tr4Nr4JU. ÞWrt4 ËVaV

Ermenilerin eylemlerinin nedeni, "Ermenistan istihlâx hayal-i hâmtna bir
çekl-i hakîki vermehi." Bu minvalde Trabzon Tekke Mahallesi'nde oturan
Serkisyan futin 1 Temmuz 1915 tarihinde çehirdeki Ermenileri galeyana
getirip devlete karçr isyan ettilmek ve Trabzon'da "bir sîtrîS ve ihtilâ|"
düzenlemek "mqksad-t ihânetkâr-ânesiyle" kendi evini kasten yakmrçtr. iç
bölgelere sevki gereken Ermeniler arasmda bulunan komite üyesi Ardaç,
"hülcûmetin resmî be,yønnamesi hilqfina" bir stire gizlenmiçti. Fakat 26

Temmuz 1915 Pazartesi gecesi, Yeni Cuma Mahallesi'nde sakh bulunduSu
Melkon'un evinden devriye memurlarina silah kullanmaya teçebbüs etti[inden
ölü olarak ekle geçirilmiçii. Yine komite üyelerinden biri olan Korkin
Serkisyan, tehcirden kurtulmak için bir s{ire gizlendikten sonra 1915 yrh
Temmuz aymm ortalarurda devlet memurlanna suikast düzenlemek amactyla
kadm kh$na girmiç halde dolaçrken silahryla birlikte saf olarak ele

geçirilmiçti. Trabzon Ermeni komitesi üyesi Terzi Haçþan Yeni Mahalle'de
gizlenmekte olduþ Ermeni evlerinden birinden 1915 yrh Temmr¡z aymln
ortaiarrn<la poiis <iewiyeierinden birine ateç ecierek poiisierden Aii Firfzr
Efendi'yi ayaËlndan yaralamrç ve çrkan çatryma sonucunda ölü olarak ele

geçirilmiçti. Bir baçira olay da yine Trdozon'da Ermeni kornitesi üyeierin<ien

biri olan Ayafilibo (Araflrl Boyu) Mahallesi'nde ikamet eden ve tehcirden
l¡rrrfrrlmol¿ i¡i¡ l.tt.orlolri an¡in¡la airlanan T-tro¡r ì\rfinac'I'iifiin¡''i'¡an forofrnr{an

çrkarrlmrçtr. O 25 Temmuz l9l5'te görevi gereli evine gelen polis korniseri
Ali Faik Efendi'ye karçr silah kullanmaya teçebbüs etmiç fakat baçanh olama-
øro+r Qnø,,¡+^ -,^1.^1^^^^ ;í,-, --l^.--^^ ;-+:L^* -+*i-+.i 4l
rruÌlr. ùvuuy@ J4Mr4ItGvaË\I attlaluv4 [rLul4t çLuuÌu.

Belgede bahsedilen eylemlerin hepsinin Trabzon Ermeni itrtilat
K-omitesi üyeleri tarafincian yaprldr$r görülmektedir. Beigenin bahsettiSi ilk
olayrn çehrrcle Erme-nilerh devlefe is,varunr sa.þiama.k- ama.cryt\a. ge.rçekJeç-

tirildigi ifade edilmektedir. Diþerleri ise tehcirden kurtulrnak için gizlendikleri
-.^-l^-)-^ L--ll--l-l-..- :11- î--^^a^ l^-.I^¿ 

-^-,--t^-.--.^ 
-^ll--.- l-':-^-l^-^lJ^--liy(iliúiriçi¡ uulijí.iil.i¿lii itK iiiSaiül uüvivt ii¡tittiLüt¿i¡lii¿1 5¿1.iu¡ii i-iuzuiiiciltüi(tËyui.

oo BOA. DH. SFR.58/173'den aktaran Bilgin vd. ,s.77-78.
ot BoA. DH. EUM.2. gB. 68/63'den akraran Bilgin vd., s.74-75.
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Ancak amact tehcirden kurtulmak olan bu komite üyelerinin neden gizlen-

meye devam etmek yerine, yakalanmalan muhakkak olmasrra ra$nen polise

ateç ederek kendilerini açrk ettikleri belgede açftlanmamaktadrr. Muhtemeldir

ki bunlarur antact trpkr ilk olayda oldu$u gibi çehirde bir Ermeni isyam çrkar-
mak ve böylece çftan kançfthktan komite ve üyeleri lehine istifade etmekti.

Ancak amaçlannaulaçamamrçlar ve polis tarafurdan ele geçirilmiçlerdi.a2

içgal Srrasrnda Ermeni Faaliyetteri

I. Dtinya savasl içinde Trabzon'un konumuna Rusya açrsrndan bakrl-

dr$rnda, çehrin doþda sava$an Osmanh ordusunun ikmalini sallayan dolayt-

sryla savaçma iradesini ayaktatutan merkezlerden biri oldu!'u görülmektedir.a3

Oysa Rusya, Erzurum'a kadar sokulmuç olan ordusunun ikmalini Kafkasya

üzerinden sallamakta büyük gtiçlükler yaçarnaktaydr. Eler Trabzon'u ele

geçirirse bu ikmal yolu kendi denetimine girmiç olacaktr. Hem kendi ordu-

sunun ihnalini kolaylaçtrmak hem de Osmanh ordusunun ikmal yolunu

kapatmak için harekete geçen Rusya açrsrndan Trabzon, içgal edilmesi

gereken kentler arasrna girmiçti.

a3 Ashnda Osmanh Devleti, Rusp'mn Karadeniz'de bulunan harp gemileri nedeniyle Trabzon'u
bir iknral yolu olarak pek de etkili kullanarmyordu. M. Reçit Tarakçrollu arulannda 191+1917
yllan arasrnda Rize-Trabzon-Giresun'dan ibtanbul'a kadar bütün sahil çehirlerinin Rus savaç

ganilerinin bornbardrmaru altrnda yaçamak zorunda kaldrklanr.u beliruneldedir. Ona göre Rus

bombardunam çöyle gerçekleçiyordu: Trabzon'da krylardaki gözcüler Rus savaç gemilerinin

nerelerde olduklanm ve nereye do!ru yol aldlklannl telefonla bildirdikten sonra hükümet düçman

gemilerinin çehre do$u gelmekte olduklanm halka duyuruyordu. Halk da içini-gücünü brrakryor,

evler boçahp okullar kapamyor ve herkes Defirmenderesi, Kuzgun ve Imaret dereleri vadilerine,

Ayasofi4 Tekfrr çayr, Kindinar, So$uksu krrlanna çekiliyordu. $ehrin krylanna gelen Rus

gemilerinin sahile çekilmiç kayklan topa tutriasÍìa kaçrhk eler gemiler çehrin sawnmasr için
yerleçtirilmiç "mantili" denilen toplarrn ahç menziline girerse karçrhkh bir top düellosu

gerçekleçiyor ve akçama do!ru da Rus gemileri çekip gidiyordu. Flalk bir süre sonra bu dun¡mu
kamksamrç ve Rus bombardmannda krrlara çrkmay bir ellence haline getirmiçti. Tarakçrollu'na
göre Rus gemileri gelmeyince "halk bir gæinti hevesi içinde adeta onlan bekliyordu. " $ehir halkt
kglara boçahnca simitçiler, kebapçrlar, çerbetçi vesaire satrcllar halkrn toplanmrq olduklan yerlere

koçup, tezgâh açryorlar, oralara ufak çaph pazarlar kuruyorlardr. Aym çekilde denizde de Rus

gernileri ile Türk ikmal gemileri arastnda yoSun çatrgrnalar yaganmrçtr. Tarakçlollu, s. 121126,

135-137; TarakçroSlu hadiseyi biraz hafifleterek anlatmrç olsa da Karadeniz sahillerindeki Rus

bombardlmarunln Osmanlt Devleti'ne fahrasr çok aþr ohnuçtu. Bir hesaplamaya göre

Karadeniz'deki Rus bombardrmamrun Osrnanh Devleti'ne sadece maddi faturasl 25 milyon 861

bin 551 kuruçtu. Detayh bilgi için bkz.: Hikmet Ötstiz, "t. Dinya Savaçr Srrasrnda Rus

Donanmasr'run Karadeniz Limanlann Bornbalarnasl", Uluslararas Trabzon ve Çevresi Kültíir ve

Tarih Sempoø¡untu-1618 Mays 2006, c.l, Haz.: Mithat Kerim Arslan-Hikrnet Öksüz-Vepel
Usta, Trabzon 2011, s. 391-397; Rus bornbardlmamrun çiddeti ve Trabzon'da )râptlg tâhribat

hakkrnda aynca bkz.: Iærmio$ll, s.222-225, 233238.
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Buna karçrhk Alman büyfüelçisi Wangenheir4 Trabzon'un sava$ alanl
olmadrfu deÉerlendrmcsi -v.a"DmakJa vc bi-i:adaki F.rmenilerin tehcir edilmesuri- - --a- -'-c------- --""' J'-Í--'--'

eleçtirmektedir. O, Trabzon, Ma'muretü'l-aziz ve Sivas'm hiçbir çekilde
dtiçman saldrrrsryla tehdit edilmemesine raþmen tehcir buralarda da uygula-
maya konuldu demektedir. Oysa Osmanh Devleti'nin savasa girdigi andan
:+:l^^.-^.^'lr-^L-^- l^-i-l^-^ D--- L^--^1-^--),,--^^,,-,,^ l-^l-c ^l------r-- trt-----,-rLr.u.lrçrr t L4uzutt, urilllztlçtl l\us uultlu¿lluItIlaIuIuIt Itguçlt urllrultu. walrgell-
heim'in görüçii Rusya'nm clenizclen bir çrkarrna yaprlmasr suetiyle ya da kara

ordusu marifetiyle kara savaçlarma sahne olmasryla ilgili olmahdr. Ancak bu
ilk açamada denizden çrkarma yapmak lojistik destek ve asrl birliklerle
inibatm stire-kliiiþi açrsndan uygun degildir. Kara birhkleri ise Osmanlr
Ordusu'nun düzenlemiç oldupu Sarrkamrç harekâtrnn baçansz olmasrrun
ardndan DoSu Anadolu'da ilerlemeye baçlamrçlar ve belirli bir askerî strateji

çerçevesinde ilerleyen siireçte Trabzon'u da içgal etmiçlerdi. Bu durum
Trabzon'un içgalinin Rus savaç stratejisi içinde en baçrndan beri yer aldr$rm
ortaya koymaktacir. Üstelik bu içgal ordusunda Rusya Ermenilerinin yaru slra,
tehcir edildkleri bölgelerden kaçarak Kafkasya'ya gelen ve Rus ordusuna
kratrian Ermeniier tle varch.a Dolayrsryla -Wangenheim'in tespiti o an için
dolru gibi görünse bile- ki bizce hiçbir zaman dogru degildir- olaylann seyri
ilerleyen zaman diliminde onu haksz çrkarmrçfi. Kaldr ki o srralarda da

Ermeniler, yukandaki örneklerde ortzya konulduþ üzere ordunun önemli
ikmal yollarrndan biri olan Trabzon-Erzurum hattrm, giriçtikleri çete faali-
yetleri ile güvensiz ve istikrarsrz hale getiriyorlardr. Dolayrsryla Wangen-
l^^:*t:* L,, -Ä-l^-j-.:- ^^l-^-:.,^ l^ ^Ç^+^::1. ^l*^l-+^- -:-,^lriüiirr ill ut¡ suziv¡lrtin asKeii ya ga siraiejlK oilnaKlan ziyage slyasl vo
diplomatik oldu$unu düçünmek gerekmektedir. Nitelcir¡r Tepekaya-Çahk'a
göre Wangenheim bu sözleri, Almanya'nm uluslararasi gr,çlerrn, özellikle
Hristiyan kamuoyunun baslasr altrnda olmasl nedeniyle söylemekteydi.
Almanya bu baskl nedeniyle afrz deþiçtirme ihtiyacr hissetrniçti.as

Osmanh devlet ricali ise Trabzon konusunda Wangenheim'tntamztttt
bir düçünce taçryordu. Neticede Osmanh erkân-r harbþsi Ruslann doluda
savaç sahasirrr geniçletebileceþi alam çok iyi iakdir etmiçti. Bu çerçevede III.
Ordu Komutam Mahmut Kamil Paça'dan 19 Haztrr:n 1915 tarihinde gelen

çifre Trabzon'u savaç sahasr ola¡ak deferlendirmekteycli. Ona göre Doþ'da
Erzunrm, Trabzon, Van, Bitlis, Elan!, Diyarbakr ve Sivas illeri sava$ ala-

mydr. Savaç harekâtr bu alanda yaprldrfr gibi ordunun muhtaç olduSu yiyecek
maddeleri de bu .¡iiav.etlerden saÉianmaktaw.<ir. F,rmenile.r ¿{fisman tzraftna

¿4,'' 4.9.e.,s. ¿4J.
o5 Muzuffer Tepekaya-Rarnazan Çahk, "Türk ve Alman Belgeleri þrþnda Trabzon'da Emeni
Tehcirinin Uygrlarunasr", Tarih Ìncelemeleri Dø"gisi, 2011,(200Ð, s. 183-184.
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geçerelq çeteler halinde yollan kesip halkr katledereh depolarr yaþmlayaruk
"gerçek yüzlerini" göstermiçlerdi. O orduyu besleyecek bölgenin ve menzil

srrurlarurur geçtiSi yerlerin "düçmanca emeller taçryan bu unsurlarla dolu

olmaßtnt" ordunun yiyecek ihtiyacr ve emniyeti baktmmdan tehlikeli
görmekteydi. Ordu drç düçmana zorlukla karçr koyduë'u bir srada ilanal
erlerinin ve yedek kuwetlerinin bir krsmrm iç düçmanlara ayrarak büyäk

tehlikeye maruz kahyordu. Bu nedenle gelecekte daha vahim bir durumla

karçrlaçmamak için çimdiden yukanda adr geçen vilayetlerdeki Ermenilerin de

Halep ve Musul bölgesine sevk edilmesini talep etmekteydi.a6 Sonuçta

Osmanlr Devleti'nin öngörüsü gerçekleçmiç ve Ruslar Trabzon'a saldrilanm
her geçen ginbnaz daha yolunlaçtrrmrçlardr.

Trabzon'a ilk Rus bombardrmaru, Yavuz ve Midilli'nin Rus Liman-

lanm bombalamasmur intikamr mahiyetinde idi. $ehir 17 Kasrm 1914 sabaht

saat sekizde bombalanmaya baçlandr. Almanya'rutr Trabzon Konsolosu

Bergferd 18 Kasrm tarihli raporunda bu bombardlmarun maksadrrun açtk

olmadrlrru belirtir. Ona göre Ruslar çehri bombalayarak çehirdeki Ermeni ve

Rum halkm ayaklanmastru saflamak istiyorlardr. Bundan sonra da çehre

çrkarma yapacaklardt. "Fal<nt Türlcler hemen sílahlanarak, sahili içgal ettiler

ve polisl.eri.n idaresinde ,sehirde milliyetçiliklerini gösterdiler." demek

suretiyle 'lrabzon'a yaplan Rus bombardrmam hakkrndaki düçüncelerini ve

çehrin Tùk ahalisinin bombardtmana tçkisinin ne oldu[unu ifade eder.aT Bu

ilk bombardrmanln ardrndan çehre denizden Rus saldrrrsr periyodik olarak

devam etti. Öte yandan Ruslar Trabzon'u karadan da tehdit ettiler. Bu

mücadeielerin sonunda 18 Nisan 1916'da çehir Ruslar tarafindan içgal edildi

ve bu içgal 24 $ubat 1918'e kadar stirdü. Bu iki yrlhk içgal Müsltiman Türk
ahalinin çehirde kalanlarrna çok acr esaret hatralan getirirken, di[erleri
muhacirlikte yaçadrklarr felaketleri nesiller boyu anlahlacak keder yrllan
olarak benliklerine kaztd:Jrar. Bu hatralardan biri Madur köyünde yaçayan

Urkiye'nin actlarla dolu hikâyesidir. Bu hikâye o[lu Hasan F. Güngör

tarafìndan kitaplaçtrrlmrç ve yaymlanmrçtr.a8

Trabzon'un karadan içgal edilmesi çehrin bugtinkü Trabzon vilayet

smrr esas altrursa Ofltan baçlamrçtr. Oflun içgale direnmesi ve Ruslara aþrr

kayrplar verdirmesi Rus ordusunun halka karçr sertleçmesine yol açmrçtr. Bu

nedenle Ruslar Trabzon'un içgali açarnasmda direnci krrmak, halkt sindirmek

o6 A,çi, Belgeleriyle Ermmi Faaliyetleri 19I4l9l8,c.I, s. 187,
a7 Tepekaya-Çal& s. I 73-1 74.
Æ Hasan Fehmi Gängöç urkiye,Tnbmn2}ll.
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ve bölgedeki Rus hâkirniyetini kabullendirmek için halka air br çiddet
".'."'l-*'-'l^* *'^ 1.^+I;^* +^^^.;i- +^¡^- .,^x-^ .,L -^=,-^ L..l^.|-..^- -.x*^-,^*+Jõ+¡4!¡st)¡4 vv À4L¡¡4r¡¡2 LULqvle' Wrqr' JAúLaß VU. ùOY4ù llffrlAHl4 ù¡Ëril4y4¡¡

her türlü faaliyete, kendileri dogudan sivil halka dönük olaylara kançmasalar
bile göz yummuçlardr.

Trabzon vilayetinden 5 Haztran l9l6'da gönderilen bir raporda, Ermeni

çetelerinin Ruslarla birlikte Müslüman halka uyguladrklan zulüm anlahl-
maktadrr. kza tecavü4 insanlarr evlere doldurup yakl,r: ,, cami ve ttirbe gibi
Müslümanlar için kutsal ve manevi deleri olan yerleri harap edip açalrlayrcr
hareketlerde bulunarak Müslümanlarm onunmu zedeleme, cesetleri parçala-
drktan sonra piçirip yaçayanlan bunlan yemeye zorlama gibi hareketlerde
bulnndukiarrna dair bilgiler bulunmakødtrle 6 Temmuz l916 tarihli bir baçka
belgede verilen bilgiler rie benzer içerikliclir. Öncelikle Trabzon'claki Ermeni-
lcrin, Rus içgalinden sonra huzur ve sükûnu bozmaya dönük eylem ve hareket-
lerde tiulunrnaya, lraçla.drlcla,n l-reliltilurehteclir. Ruslarla içbirligi y¿rlr¿rr

Ermeniler, içgalden sonra Trabzon ve çewesinde yer alan bütün yerleçim
birimlerinde Müslümanlara dönük çiddet hareketlerine giriçmiçler, ya!'ma ve
katliam yapmaya baçlamrçlardi. Kö,vleri ateçe vermiçler, insanlan samanhklara
doldurup diri diri yakmrçlardr. Çocuklann ve erkeklerin çeçitli uzuvlarut kesip

onlarr diri diri ateçe atrmçlar, krz çocuklarlna, genç Ytzlaru ve kadmlara
tæavüz etmiçler, insanlan atla çiþeyip krhçtan geçirmiçler ve birçok yerde

canrileri kiliseye çevirmiçlerdi. Büdin bunlar yapúan aruçtrmalar sonucu

ortaya çrkarrlan gerçeklerdi.s0 Özellikle eskiden kilise oþ da camiye
dönr.içtürülmüç olan mabetler tekrar kilise haline getirilip, eskiden hangi
Hristiyan gruba ait ise onlara verilmiçti.

içgal sonrasr Trabzon'un baçma gelen ilk felaket, Türkler terk ettikten
^^--- ^^L-:- :l-: 
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Ruslar ve Ermeniler tarafindan yaþrrralawrnsr olmuçtu. Hâlâ çehirde kalan
Trirkler ise yavaç yavaç hicret ediyorlardr ve sahip olduklarr hemen hiçbir
hayvan, mal velveya eçyayr yanlannda götürme olanaklan bulunmuyordu.

Çünkri "1916 yiltrun $ubat ayt karh, tþili idi. Kaytk tedarik edip denizden

yolculuk yapmak da kalay rieþildi. " Bu nedenle Ttirkler muhacerete çrkarken
r11^íÍ,À-/q.ro -.rlot-rloLi r*.rl .ro aclrqr¡r nl¿firrîr nilri hrral¡*rrolq¡rlr Ecr¡qlalrrrr

?rqur. !*Jsru¡ru

satmak isteyenler ise ahcr bularnamaktaydr. Ahcr olarak Ruslar ve Ermeniler

o' BAA, ¡14. ,9i'.9. 2872/3'óenaktaran Bilgin- Birinci vd., s.77-79; Errnenìler Taraftndan Í'aptlan
Katliam Belgeleri 1914-1919, c.l ÉIaz.: Ugur Dernirtaç-41ur.r 6zklhnç vd., Ankara 2001, s.25-27.
so BOA,I1R. SfS. 2872/4'denaktaran Bilgin- Birinci vd., s. 80-85; Ermeniler Tøraftndan Yaplan
l(ntlìnnt Rølaolap; IOIÁ-lOlO c l{-1Á
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vardr ancak onlar "Türk e$yaffi nasil olsa bize knlacak düsüncesiyle Türklerin

eÇyasmt satm almamalúaydtlar. 'ól Rus askerleri, "tsxz ve kimsesiz lcalan bu

boS çehirde", Rum ya[masrndan arta kalaru yaSm ediyorlardr. "Kapilar
ktnlryor, kepenkler sökíilÌþor, yaÉma üstüne yaþma devam ediyordu. " Rus

içgal ordusuyla gelen Ermeniler, Ruslardan ayrrhyor ve "öldürecek bir islâm

anyorlar, rast geldiklerini öldürüyorlarù." Köylerde de durum farkh deþildi.

Yalntz yürümeyecek durumda olan az sayrdaki malul ve a[rr hastalar kalrruçtt

ki bunlar ya Ermeniler tarafindan öldürülmüç ya da "açltk ve bahmstzhlctan

feci çartlar içinde" hayatlanru kaybetmiçlerdi.52 Yani çehir ve köylerde

Türklerin sahip olduklan her çey canlanyla birlikte Rurn" Rus ve Ermenilerin

eline geçmiçti. Bu dawamçtan, içbirli$ içinde hareket eden Rum, Rus ve

Ermenilerin çehirde Türklere ait ne varsa sahiplardikleri ve Trabzon'un

ebediyur Türklerin elinden ahndrþr bilinciyle hareket ettikleri ortaya

çrkmaktadr. Ayrrca özellikte içgal harekâtt devam ederken Ttirklere yaprlan

insanlrk drçt muamelelerin, onlan göçe zorlamak ve bir yandan çehri sahip-

lenirken di$er yandan Müslümanlara ait her türlü mal-mülke el koyarak maddi

gelir elde etmek amact taçrdr$r da böylece anlaçrlmakødr.

içgal harekâtt si.irerken yaçarulan somut olaylara bakrldr[rnda yukarrda

bahsedilen amaç çok daha net bir çekilde ortaya çrkar. Ruslarm Of ve

Maçka'yr içgalleri srasmda Rus ordusu ile birlikte hareket eden Ermeniler,

Ruslann müsaade etmesi sonucu Of ve Maçka civarlannda Müslüman halka

akrl almaz zultim ve katliamda bulunmuçlardr. Bu olaylar Vakfikebir

Kaymakamh$r'mn 23 Mayrs 1916 tarihli çifresinde anlatrlmaktaydr. Ermeni

çetelerinin, Ttirk ordusu ilk Lokma hattrrdan geri çekilirken Viçe Nahiyesi'nin

Sümela köyünde Tahsildâr Osman Efendi'nin evine stfrnan birçok kadrn ve

çocuklan katletmiçlerdi. Ayrrca "rî.b+ Hemsin " köyünde otuz kiçilik bir çete

birkaç evi abluka altrna almrç, içinde bulunan kadrn ve çocuklart toplaytp

dereye göttirerek orada öldürmüçlerdi. Bunlardan iki kadrn yarah olarak

kurtulup Vakfikebir taraflarrta gelmiçti. Yine "'Âb¿ süflâ" köyünde kalan

kadrnlara bazt Rus askerleri "Kaqruz! KaEruz! Ermeniler geliyor. Sizi de

keserler" demiçlerdi. Ofun Kelali köyünden beç kiçilik bir çete bir kadma

jandarmamn gözti önünde "fi'l-i çenî'a" da bulunmaya cesaret etrniç,

jandarma engelleyince, kadmt süngu ile katletrniçlerdi. Aynca kadrna hepsi de

'fi't-i çenî'icrâ" etmiçler ve bunlardan bir "mel'un", kadtrun yanaþrnn bir
lasmm diçleri ile koparmrçtr. Ttirk ordusu Oftan çekildikten sonra Ruslarur

5rTarakçro$u, s. 127.
t' tærmioglu, s. 273, 27 6.



o1oz 7--^--.- ¡-l---:
¿df Itdf il¡¡ lztef I

ve Ermenilerin orada birçok "ulemâyt hatta müftî qfendiyi" de katlettikleri
Stirmene de söylenmekteydi. Yine aym çifreye göre R.uslarm ve Ermeni

çetelerinin Akçaabat köyierinde birçok evi yaktrklarl ve kadmlan gerilere
sürmekte olduklan haber ahnmaktaydr.s3

5 Haztran 1916 tadhli bir belgede, Ofun Savan köyünden olan ve Rus

istilasrndan sonra bir çekilde kaçarak gelen on beç yaçlarrndaki $ehbaz o$u
Mustafa bin Mehmed, adr geçen köyde Ruslarm ve Ermenilerin neler
yaptrklarmr anlatmrçtr. O, bir ay önce "aslcerimizin" çekilmesinden sonra köye
gelen Rus askerlerinin, "etraft keçf-i tarassud ederek askerimizin yoHuþuna
islilw)l-i kunu'ul" cl"{.ikLcrr svlna "kerntil-i dilúut" ve özenle evleri, erkek ve
kadmlann üzerlerini aradrklanm ve bulduklarr para ve ziynet eçyasr gibi
de[erli her ttirlü "emvâl-i menlcîtleyi" aldrklarmr söylemektedir. Devamla bu
yaÉrna ve soygundan soma bazt kadmlara "sahtslart ve tavtr ve vaz'iyyetle-
rinden Ermeni oldulclart " anlaçrlan kiçiler tarafindan tecavüz ve her tlr\ü "rt'L
i çenî'de" bulunulduþnu if"ade etmektedtr. "Düçmarun vahçiyâne tecavüzâtt
ve gasb û müsâdere mu'amelâtt" üç gün devam etmiçti.sa

"Ruslann ve bunlara pqtrev olan Ermeni çetelerinin ahâlî-i Ì.slâmiye'ye"
yapttklarr "mezalim ve kötülüklerin çahidi olup", bunlarr anlatmak için polis
dairesine müracaat eden Yomra Nahiyesi'nin Kalefka köyrinden Salimoflu
Mehmed'in eçi 25 yaçlarurdaki Fatma,31 ASustos l9l6'da yeminli olarak
ahnan ifadesinde çunlan söylemekteydi: Köylerine gelen düçman askeri köy
muhtannrn evinde toplanan ahaliden birçok erkek, kadrn ve çocuklan buradan
aiarak bir elereye getirmiçler, oracia erkekleri ayrrp bir taraia göncierdikten

sr¡lua bir \<na tçca:,trtz etrrúçler, daha yerri dolmuç bir çoculu havaya firlatrp
altrna tuttuklarr süngüyü saplama suretiyle öldürmüçler, tecavüzlere insanhk
adma karçr çrkrp müdahalc etmcye çahçan bir Rum kadrnr da süngri vc trifek
rlerhelerir¡le l¿afletrniclerrli Vine l\¡fqnþq'nrn incile l¿Är¡iinrlen Á.lcm¡{arnðhr

Besim bin Mehmed'in ifadesi de yaprlan zulmün hangi boyutlara ulaçtr[rm
gözler önüne sennekteydi. O da genç krzlann rzlartna tasalh¡t ecliklikten sonra
katledilmesi ve erkeklerin çeçitli zulürnlerle öldürülmesi olaylanru anlatmak-
taydr" Örneþin, Hasan A[a'nrn ellerini ve kollannl kestikten sonra canh canh

ateçe atrp yalamçlardr. Mustafa'nln kzul birkaç gùn yanlarrnda tuttuktan ve
"bilçin izâle ettilcten" sonla "envâ'i" içkence ile öldürmüçlerdi. Polis memur-

tt BOA, ¡1R. SfS. 287213'den aktæan Bilgin- Bir'inci vd., s.77-79; Etmeniler Taraftndan Yaptlan
Katlianz Belgeleri 1914-1919, c.\ s.25-27.
5o BOA, ¡1Ã. SfS. 287214'den aktaran Bilgin- Birinci vd., s. 80-85; Etmeniler Tarafmdan Yapilan
Katliam Belgeleri 19l+19i'9, c.I, s. 15-16.
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larrndan Hasan Efendi'yi yakalayrp "salben" idam etmiçlerdi. Ona göre büttin

bu zulüm ve k¿tliamlar oradaki Rumlarur "tesvîkât ve tezvîrâtryla" yapilmrçtr.

Yomra'ntn Karanh köytinde, içgal öncesinde köyden kaçamayan erkeklerin

ihtiyarlarr tamamen katledilmiç, gençleri ise Ermeni çetelerine teslim

edilmiçti.55

Lermioplu, içgalden sonra birleçen Rus ordusu, Trabzon'un yerli Rum

ahalisi ve Ruslarla birlikte gelen Ermenilerin öncelikle çehirde talana baçla-

drklannr belirttikten sonra, onlartn "rast geldikleri, ftrsatmt di$ürdükleri

TürlçJeri lraùn, erkek ve çocuk dentel<sizin," öldürmeye baçladrklarrm söyler'

O içgal srasmdaki Ermeni faaliyetlerini çöyle anlatr:

"$unu katiyetle söyleyebilirim ki Rus ordusunda bulunan Tatarlarla diler
Türk rkrndan olan askerler ve Kafkasyah Müslümanlann rnüdahalesi

ohnasaydr, avdetimizde bu topraklar üzerinde sa! kalmrç bir Türk'ü görmek

nasip olamayacakü. Rum ve Ermenilerin bazllran asker elbise ve silahlanyla

daflarda dolaçarak ve kendilerine Rus eri süsü vererek Ti.irk köylüsünün

elinden son kalan hayvanr, yiyecefini zorla ahyor, yapma ediyordu. ...Baki.i

Cerniyet-i Hayriyyesinin yardrmma, Rus ordusundaki Türk ashndan olan

askerlerin korumalanna ralmen birçok Ttirk kadrn, erkek ve çocu$unu
vahçetlerine kurban etmiçlerdi."s6

Yine içgal günlerinde Trabzon'da bulunan Sadi Selçuk'un bu donemle

ilgili çahitli[i ve duygularr önemli ipuçlarr sunmaktadr. o içgal srasmda

Trabzon'da Ermenilerin, Ttirk evlerine "bashn ve sarhntiltk" yapmaktan geri

kalmadrklarrnl belirtir. Ayrrca bütün köttilüklerini metotlu bir çekilde uygu-

lamak üzere ha¡ekete geçirilen Ermeni Komitesinin, üyelerini görevlendirerek,

bir takrm kollara ayu.rp çevre mahallelere geceleri baskmlan yaptrklannt ve

Türk evlerini soyup firsat buldukça Türkleri öldtirdüklerini ifade etmektedir.

Ona göre bu çekilde mezalimlerini artlran komitacilar, Türkleri ,toplayrp
camiler ve muntazam taç binalar içinde toptan imhayr düçünüyorlardr.57

içgal sfasrnda ve sonrasrnda Ruslann ve onlann gözetimi altrnda Erme-

nilerin Trabzon ve çevresinde gerçekleçtirdikleri fiilleri ortaya koyacak

olaylann sayßrm artrmak mümkündür. Ancak bu kadarr da Rus koruma-

srndaki Ermenilerin yaphklannt ve maçlannt anlamaya kâfi gelecektir'

Bununla birlikte bu anlahlanlarrn kayna$rrun Ttirk belgeleri olmast tereddüt

tt Göst"rilø, yer'.
só Iænnio$lu, s. 373.

" SuJi S."fç"f., Esaretin Act Hatralan ve 37. Kaflras Tihneninin Trabzon'u istirdadt, Konya 1955,

s. 88.
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yaratabilir. Bu nedenle içgal srrasrnda Trabzon'da görev yapan ve Rus içgal
komutanlanndan olan S. P. Mintslov'un anlatlmlanna baçvurmak yaçananlann

baçka bir bakrg açrsryla ortaya konulmasrna yardrmcr olacaktlr. Mintslov 30

Temmuz 1916'da günlüfi.ine "Yeni içinte talanct çeteleri ortadan kaldrmakla
baçlaúm. Bölgeden kaçm6 olan Etmetziler, geri dönüp, çeteler oluçturarak
talanla meçgul aluyorlar, burada kalan sivil Türklerden intikam alryorlarù.
iç haddinden çoktur ve tüm bu þleri ben yerine getir"melfitim." diye yazmrçtr.

4 Afustos'ta "Gittikçe htrsmltk ço{ahyor gün yok ki yaruma hrxzl*la ilgili
bir çikâyet gelmesin. Hayvanlan çahp insanlaru dövüyorlar. Katiller ise ya
Erm.eniler \'a da cephedelii Lûennxaz Kazaúar te Ruslar idi," demekteydi."

Mintslov'un görüçlerinin Ermenilerin yaphklan talar¡ soygun ve

cinayetleri hakh gördü!'ü anlaçrlmaktadr. Ztra "Türklerden intilcam ahyor-
larù." demek suretiyle Ermenilerin gerçekleçtirdikleri olaylala bakrç açlsml
ortaya koymakta vc dolayh bir çekilde bu hareketleri bir dereceye kadar mazur
gördü$tirrü irn etmekteydi.tt Oysa Errneniler tehcilclen önce cle Tür'klere

58 S. P. Mintslov, Rus içga! Komutam S. P. Míntslov'un Gün!üþI, Çev.: Enver Uzrn, Trabzon
2008, s. 51, 61.
5e Burada rizerinde dumlmasr gereken husus, Avnrpa ve Rus karnuoylanmn daha o tarihlerde
Türklerin Ennenileri katlettigine inanrmç ohnalardlr. Zira Mintslov'un günlü!ünde bir Enneni'nir¡
sivil ya da asker Türkler tarafrndan katlediidigine; kendisinin böyle bir olala çahit oldu$una dair
herhangi bir bilgi bulunrramaktadn. Aksine o, sürekli Ermenilerin Türklere yaptrklanndan
bahsetmelde, hatta bir süre sonra bunlardan yakrnmaktadrr. Burada önernli olan Mintslov'un
metninin, resmi bir- evrak ya da propaganda arraçh delil kiçinin kendisine ait bir günlük ve
nihaletinde kiçiye özel olmasrdrr. Bundan dolay onun günlügüne yazdrklan konusunda bir
dereceye kadar samirni oldulu düçünülebilir. Ancak verdi$i bilgilerle kiçisel kanaatleri, en azlndan
Trabæn'daki görevinin ilk aylannda öüäSüemektedt. Belirtiltlili üære o sonralan Ennenilerin
fnnliwtlcrine krrqlcrrwln hakrn¡u haqlnmrqtrr Trnkr kendiqi oihi nlnwlrnn oäroíi trnrõr ohnrunÞ-_Þ- --_-Þ_

birçok diler Batrh ve/veya Rus gibi o da Ennenilere katliarn yaprldrg inancrna sahiptir. Avrupa ve

Rus kamuoylannda böylesi bir algrmn ortaya çrkm,asrnda, savaç srrasrnda itilaf devletlerinin
psikolojik hary ve kamuoyu oluçftrrma amaçh olarak propagancla amaçh yayn yaptlrmalanmn çok
büyük etkisi bulunmaktadlr. Osrnanh topraklannda rneydana gelen olaylar hakknda dolrudan bilgi
sahibi olmadan ve dogu-dürüst haber kayna$ dahi venneden yaprlan yaynlar, belli ki Avnrpa ve

Rusla kamuoyunu Tärkler aleyhine Enneniler lehine tavrr takrnmaya sevk etrniçti. Bu haberlerin
doSuluk deþri ile itgili bir ömek konunun mahiyetini anlatmaya yetet. 22 Ter¡unuz 1915'te
ingiltere'de The Couriø'adh gazete, Trabzon'da, tehcirden kurtulmak isteyen Ermenilerin tüm
uyanlan dinlerneyip, kendilerini çehrin iç þlesine kapatarak bomba ve tüfeklerle Tärklere ateç

açtrklannr ve sivil ve asker' 150 kadal Tifu'k'ü öldtirdüklerini; son bir uyan da faydastz olunca Türk
kuwetlerinin silah kullanarak Enneni isyanrm bastuabildiffni yazryordu. Muzaffer Baçkaya,
"ingiliz Basrnr'na Göre Trabzon'da Rus iggali" Karadeniz incelemeleri Dergisi-Birinci Dünya
Savary'nm 100. Yilmda Tt"abzon Vi@eti'nde Rus isgali ve Muhacirliþ 7 Q0l4), s. 98
íEaskar¡a'run cahsmasrmn tamamr br-¡ sözle okundr:Éunda hdliz basrnmrn ravrnlann¡n amacr daha

net anlaçrlabilir.); Opa hatrratlar dâhil yerli hiçbir kaynakta böylesi ses getirici bir olaydan
bahsediimemektecür. Buna mukabil, yukanda görüidü!ü üzere devletin resnú belgeleri tehcire
direnen ve birepel eylernlerle asker ya da sivil Müslümanlan öldären Ennenilerden rahathkla
bahsediyordu. Herhalde Osrnanh yöneticileri, en azndan kendi kamuoyunu ve müttefiklerini,
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saldrrmrçlar, Osmanh Devleti'nin savastaki düçmanlan lehine faaliyetlerde

bulunmuçlardr. Yani Ermenilerin o anki fiilleri bir intikam savaçmdan ziyade

büytik Ermenistan'm kurulmast yolunda Osmanh Devleti'nden ve Tärk

komçulanndan onlan yok ederek hrtuknak mücadelesiydi. Osmanh

Devleti'nin bir güvenlik uygulamasr ola¡ak gerçekleçtirdiþi tehcire ve bu

srrada yaçamlmasr kaç:grlírmaz olan bir takrm actlara duyduklan öfke de

Ermenilerin hareketlerinin çiddetini güçlendirici etki yapmtç olmahdr. Ancak

belirtildi$i gibi Ermenilerin Osmanh Devleti'ne ve Müslümanlara karçt

hareketleri ne Birinci Dünya Savaçt srasmda ne de tehcir sonrasmda baçla-

mamrçtr. Ayrrca Mintslov'un yorumu çahçmamn baçrnda ifade edilen

halklann kavgasrrdan içgalcilerin kendilerine nasil bir pay çrkardrkla¡r ve bu

çatrçmayr kendi çrkarlarma kullanma firsaturr da kaçrrmadrklan görülmektedir.

Nitekim Ruslar içgal srasnda yanlarrnda Ermeni çetelerini de getirmiçler60 ve

Ermenilerin Ttirklere duyduklan nefretten faydalanma yolunu tutmuçlardr'

Ermeniler ise bir klsmr Rus ordusumrn askeri olarak bir lasmr da Ruslarrn

gölgesinde Ttirklere saldrrmrçlardr. Sonuçta Mintslov'un Ermenilerin Ttirklere

yönelttikleri bu hareketler hakkrndaki düçünceleri zamann ilerlemesiyle

defiçmiç ve onlann dawantçlarurrn sebebini önceleri intikam duygularrna

ballactrErm ancak çimdi yamlmrç oldu[unu itiraf etrniçti. Ztra Ermeniler

Türklere nasrl dawaruyorlarsa Rrunlara cla öyle rjawantyorlardl.6l

Mintslov'un günlügüne 10 A$ustos'Ta yazdrkJan Ermenilerin içgal

srrasmdaki faaliyetlerini çok daha net bir çekilde ortaya koymaktaúr.

Öncelikle General Lyahov'un çehirdeki evleri ve içerisinde mal bulunan 198

dükkâm, kanun ve yasalan hiç dikkate almadan Ermeni Komitesi'ne verdilini

ifade etmektedir. Ona göre tehcirden sonra Trubzon'da Ermeni kalmamrçÍ. Bu

nedenle çu anda çehirde bulunan Ermeniler Trabzon Ermenileri de[ildi. Bunlar

Tiflis, Batum ve Bakü'den "kara h,øgun gibi çehre tisùçüyor ve sözün gerçek

anlamtnda talan" yapryorlardr. Yeterince talan yaprldtktan sonra komitenin

birinci krsmr çekiliyor, soffa ikinci krsrm yaSnaya baçhyordu. Mintslov, Rus

yürüttükleri politikaya ikna etrnek için böylesi büyük bir hadiseden bahsetmernezlik etmezlerdi. Bu

íedenle Thà Courier'de bahsedilen olayrn gerçek olup-olmadrfr çþhelidir. Oyle anlaçrhyor ki

Armrpa kamuoyuna Trabzon'da Ermenilerin Ttirklere kaçr kaluamanca sava$bklan ve son çare

olarai< intihar ialdrnsr denebilecek eylemlere giriçtikleri imajr verihneye çahçrhyordu. Bu kaba

propagaldaydr fakat Mintslov ömefonde otOugu giUi aûlaqna ulaçrmç görünüyordu ingiliz

guretã"tinin Trabzon'daki hadiselerle ilgili bu tür propaganda amaçh yaynlan hakkrnda

Baçkaya'dan baqka $ahin, s. 399419' a dabaklabilir.
uo bOL. HA. SfS. Z8lUq'¿en akraran Bilgin- Birinci vd., s. 80-85; Ermeniler Taraftndnn Yaplan

Katliam Belgeleri l9l4-1919, c. L s' 15-16.
6r Mintslov, s.64.
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içgal kuwetleri komutam Shvarch'm Ermeni içlerini kendisine verdilini,
ancak Ermenilerin çehirde yaptrklan talam önleyemedi[ini belirtmektedir.
Jandanna komutanr Albay Ðingo, Mintsïov'a Ermeni ve R.umianri i(afkasya'da
evleri ve dükliânlarr oldu$u bilgisini vermiçti. Bu komite üyeleri önceieri fakir
olmalanna ra[men çimdi bir anda varhkh insanlara dönüçmüçlerdi. Albay
Dingo ile Mintslov'un sohbetini dinleyen komutan Shvarch komitenin kapatrl-
maslm ve tüm mallanrun oldu$u yerin mühürlenmesini emretmiçti. Yine
Àfi,-¡..1---.t---- -t--:-1-----t-- .-.-t------ ¡--l-il-i---- --::---l-----liY-i ----l-----l-----t---- l-i--i --1¿- ---':-..i.vrrrlLsruv Lur u4Br¿lru¿r çìruy¿ ri1ruultrç BurruçrurBr suuayraluzur ulrr arrr Buar

sonra görevini tamamlayrp gelmiçti. Yakaiadrlr eçkryarun tamamr Emeni i<ü.

Bunlar yerli halkrn mallanm ve hayvanlanm ellerinden ahyorlardr. Ayrrca pek

çok insam da öldürmüçlerdi.62

Mintslov'un bu anlatrlarr, Ermeni komitelerinin yaþma ve talam ken-

dileri için iyi bir l<azanç kaprsr haline getirdiklerini ve bu yolla zengin
olduklarrru ortaya koymaktadu. Trabzon'daki Rus yöneticilerin ve askeri

erkâmn baçlangrçta her türlü açrilrklarma göz yumduklan Ermenilerin, artili
iyice konholden çrktr[rru görünce, onlann da kendileri için bir asayiç sorunu
ha line oeldi öini diisiinmewe haqlnrfikl¡rr enle srlrrrakfadrr Rir devlef qeleneöine-''-'-" o'^-^Þ_--^ '--t ----_-J - --a---"---_ -__--t-_--_- ''-- Ò-'--'-o--"

sahip olan Rus yönetimi, içgal srasrndaki açrrhklarm önünü ã1,&Íâk çehirde
düzeni saflamak gerefini duydukça Ermenilere karçr tavrrlarr degiçmek
zorunda kahmçtr. Mintslov'un bu krsacrk notu aslmda Rus yönetiminin
Ermenilere bakrçmm dört ay gibi krsa bir sürede nasrl de$içtigini ortaya
l.^,--^1,+^,I.- 

^=--^^1. 
L,, ,{^x:.:l-l;t- E**^-.:1^=-:* 'l',';*1.1^-^ -,Ä-^l:l- l.^*^l-^+l^*;-:NVJrr¡4Nr4Ut¡. rulW4\ UU UVË1ù¡Nr\ llrltvl¡Itvt¡¡¡ r UNVIW JV¡tVIr\ rr4¡ vA!f,lU¡ rrrr

pek engellememiçti.

Belirtiidi$i gibi Rusiar Trabzon'u içgal e<ierken ele geçirdikieri yerlerde
l\/iiclfirnen qhalir¡c hnr fÍirlii ørlmii r¡qnmrelqr h.tt qrqÃq Frmøil¡rin rlo

katliam, tecavüz vb. vahçi dawamçlanna izin vermiçlerdi. Örnefin Polis
Mädürlüfünün 27 Mays 19i6 tarihii müzekkeresincie yaprlan zuiüm ve

katliamlara Rus aske.rlerinin katrhmr olsa da bunlarm büfik ço$,rnlufrlnun
Ruslann ihmalkâr bakrçlarr arasmda Ermeni çeteleri tarafindan gerçekleç-

tirilmiç olduSu belirtilmektedir.63 Aynca yine içgalin ilk açamasrnda Müslü-
manlarrn evlerini-yurtlanm braklp göç etmelerine veya onlann özeilikle
Ermeni ve Rumlar tarafurdan göç ettirilmelerine de ses çrkarmamrçlardr.
Ancak içgai tamamiarup cia çehirde iekrar ciüzen sa[lamak gerei<ince gerçefin

ut A,g."., s. 6244; Mintslov günlügtinün bu krsrmlannda Ermeni çetele.rìnden çikayetçi bir üslup
kullaruyordu. Fakat Ruslar gerek bölgeyi içgal halekâtr devam ederken gerekse içgal srraslnda
kryrlara gemilelle Enneiú çetelerili ketdileri getinniçleldr; Lærmiofllu, s.28Ç287.
ut BOA,11Â. SyS. 2872/4'denaktaran Bilgin- Birinci vd., s. 80-85; Enneniler Tarafutdan Yapúan
Katliant Belgeleri 19l+1919, c.I, s. 15-16.
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farkrna varmrçlar ve içgal edilen bütün bölgenin harabeye döndültinü anlamrç-

lardr. Ermeniler tehcir edilmiçti. Müsltimanlar ise içgalden kaçarak çehri

boçaltmrçlardr. Bu ise kent ekonomisinin yerle bir olmasr, üretimin tamamen

ortadan kalkrnasr anlamrna geliyordu. içinde bulunulan durum, Mintslov'un

ifadesiyle çehrin "Pompei harabelerine" dönmesiydi. Bundan dolayr Ruslar

içgalden krsa bir süre sonra çehre Rus ordusundaki Tärklerden oluçan birlikler

getirmiçler ve halka iyi dawanmaya baçlayarak göçü engellemeye çahç-

mrçlardr. Bu yüzden olsa gerek Müslüman ahali ifadelerinde Ruslarur içgal

srasrnda yaptrklarr mezalimi unutmuç ve Türklere asrl zulmü yapanlann

Ermeniler oldupunu söylemiçlerdi. Öme[in Trabzon'un tekrar Türk idaresine

geçmesinden sonra çehre gelen Ahmet Refrk Altrnay'a bir imamln anlatttklarr,

onun yapilan mezalim ve katliamdan, içgal srasurda Türklere yaprlan

muameleden, Ruslardan ziyade Ermenileri sorumlu tuttu$unu göstermektedir.

Altnay, "Ìmamt en çok müteessir eden Ermenilerdi" demekte ve büti.in

tahribat Kafkas Ermenileriyle, Erzurum, Erz|ncan ve Van t¿raflarmdan

Rusya,ya kaçan, sonradan Rus ordusuna, osmanh'dan intikam almak için

gönüllü giren Ermeniler tarafindan yaprlmrç diyerek devam etmekteydi.

Bundan sonra kanaati daha da genelleçtirmekte ve "Rus idaresi hernen

herkesin söytediþine göre düzenli imiç." diyerek Türklerin Ruslan pek

suçlamadr$rm ifade etmekteydi. 
6a

içgal sfasrnda Ermeni komiteler kimsesiz Ermeni çocuklan toplayrp,

götürüyorlar ve orada kendi fikirlerince yetiçtiriyorlardr. Bu arada bulduklarr

kimsesiz Müslüman çocuklarr da sahiplendikleri ve onlart Ermeni külttirüne

göre yetiçtirme amactyla hareket ettikleri anlaçrlmaktad6.65 Onlar, Trabzon'da

da içgal srasmda 500 çoculu toplayrp, Kars'a götürmüçlerdi. Kars Türklerin

eline geçince, çocukla¡ Amerikan hastanesine brrakrp gitmiçlerdi. Bu

çocuklardan birisi kendi ifadesine göre Müslüman'dr. Fakat Ermeni komiteleri

Trabzon'dayetim Ermeni çocuklarr toplarke,n onu da almtçlar, o da korkudan

ben Müslüman'tm diyememiç ve Kars Ti.irklerin eline geçinceye kadar

Ermeniler tarufindanyetiçtirilmiçti. 
66

içgalin Trabzon'agetirdili felâket ve yrkrmr en iyi anlatanlardan biri de

Rusya'mn içgal komutanlarrndan Mintslov idi. o, "$intdi Trabzon'un çok

kederli bir hati varú denilebitir. $ehrin köçelerinde dolaçtrken, insanda sanki

e Alrmet Refik Altrnay, iki Komite iki Ktal Ka/tcas Yollarmda, istanbul 2010, s.92.
65 yetirn Müslürnan çocuklanmn Ermari oldugu iddia edilerek alrrunaya çahçrlmasr ile ilgili bir

ça¡çma için bkz.: Bü{ent Baka¡ 'Mondros Mütarekesi'nden Sor¡a Türk ve Ermeni Yetirnleri",

Yapay Soiun-Ermeni Meselesi,Yay.Haz.'-MahirAydrn, istanbul 2008, s' 83-93'
6u BoA, ¡14. ^t}'s. 2878/1 I'den alitaran Dilgin vd, s. 392.
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mahvedilmíç Pompei'nin sokaklarmt adtmhyormuç hissi uyantyor. Evlerinin
pencerelerinin tümü hnlmtçtt denilebilir. Kapilar yerínden Ekanlmryfi. Hangi
evin bahçesinden içeri girsen bir boçluk ve daþntkltk göze çarptyordu. Her
çey daþtilmry, hnlmtç, ytpranmry ve etrafa atilmrytt. $ehrin arkn cephesini
yük taçryanlar doldurmuçtu." diyerek içgalin kente getirdiþi felaketi gözler
önüne sermektedir.6T Mintslov Trabzon'daki bu acrkh maruarantrr, dalta
dogrusu kentin harabe haline gehnesinin sebebini gayet iyi biliyordu. Zira
içgal sonucunda Müslüman-Türk ahalinin büyuk bir bölümü taçryabilece[i
kadar eçyayr yanrna alaruk kenti terk etmiçti. Onlarrn geride brraktrklarr mal-
mülk ise l\4intslor,,'un ifadesine göre Rus askerlerinin gelmosine kadar geçen

iki günlük srire içinde Rumlar tarafindan tamamryla ya[malanmrçtr. Kaprsr
kmltp içine girilmemiç Ttirk evi kalmamrçtr. Mintslov, günlü!üne 26 Mayrs
7976'da yazdrþt krsrmda "Bizint sskerlerinziz TíirUetin çehñ terk etmesinden
iki gün soru'a çehre girdiklerinde çelrin RumlarÍ8. tarafrndan yaþrnalandtþmt
görürler. " 'iiyerek Türicler gider gitmez, Trabzon'da R.umlarrr neier yaptrk-
lannr ortaya koymaktaydr. Ona göre çehirde ortaya çrkan bu yaSma ve çapul
hareketlerinin birinci sorumlusu F-us içgal komutanlarurdan General Lyahov
idi. Mintslov grinlügümin yine26 Mayrs taiihli krsrninda"Genel kanaate göre
Lyahov bizim iyi generallerintizden biriydi. Falcat onlann Trabzon arazisinde
yapttklan aÍsl alr cinsten deþildi. Hatta en tecrübesiz bir general bile bunlart
yapmazdt."6e demek suretiyle Trabzon'u teslim alan Rus içgal komutanla-
*..^,1^* I.,^L^-,t..- -.^--1--^---^ 

--':^^^i^ 
^a¿:z: --^2,--^ r^l^-- --^ !----^--t-:-rrrrwrr Ly¿rruv utr yaprllrrasll'ra lrtusaauç çtlrBr yaBLLrd, [4I¿íII vg IrlIsrzilgt

eleçtirmekteydi.

Mintslov günlü[ünde kentteki yafma hareketlerinin hangi boyutlarda
nìrìr¡ärn" f)"" r]^-;-^il-'-i'.;'" Þ"'""1..". "- E'.''.-..i1-'.:.' 1." ;.: 1.^.r,-;.{ii.,^',^u¡uuósÀ¡u, rruù uvr¡¡¿v!¡g¡ !!!!r!, !\u!!4À !r! v v lllatvrtl¡vl ¡r¡ vs ¡t¡ r¡4¡rËl uevy v

taçrclrklarrnr 17 Haziran 1916'cla çu ctimlele.rle anlatmaktayù "Arnk bu Petra
Anienska'ntn torunlanrun hareketlerinin bir sonucultdu. $ehrin arkn cephe-
sini yük taçtyanlar doldurmuçtu. Denizciler özellilcle diklcat çekerler. Onlar

Sehri dolaçtr, hatta bahrdan olan kapt l<ollanru da kopanrlarú. Bir sözle

deþerli gördükleri her çeyi ahrlardt. Yükçüler bütün aynalart ktrar, saatlen
ezer, resim ve kitaplart ytprattrlardt. Bu davrantç onlann çok sevdiþi içlerdi."
Bu durumun ne kadar vahçiyane oldu[unu Mintslov, "Almanlann vahçiliþi ile
ilgili söyienmiç sözieri hattrltyorriurz. " decükten soffa "ùtsan ria canavar
gibidír. Bu Ronta gerçeþ hiçbir zaman kendi deþerini knybetmiyordu." demek

67 Mintslov, s. 31.
ó8 Esedn Rusçadan Türkçep yaprian çevirisinde rnütercim Yunan kelítnesini tercih etse de biz
Trabzon'un Ortodoks Hrristipn halknl ifade eder, dogru sözcü!ün.Rarr oldu!'u düçüncesindefz.
6e Mintslov, s. 16.
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suretiyle ifade etmekteydi.to Yani o, çehirde yaprlan talan ve cinayeti, Avnrpa

tarihinin yüryfllar boyunca barbar olarak tammladr[r talanu, yaSmac¡ her

tärlü cinayetten hiçbir zamàn çekinmeyen, medeniyetten nasiplenmemiç ve

vahçili$ ile öne çrkarrlmrç eski Alman imgesi ile kryaslamaktay&.

Trubzon'da yaprlan talanm bir baçka boyutu da çehrin ve burada

bulunan emlakin aidiyetini belirleyen en önemli unsurlardan biri olan tapu ve

mahkeme kayrtlarmm Rus komutanlarrn öncülü!ünde Ermeni ve Rumlar

tarafindan yakrlmasrydr.tt Mintslov, 12 Hazkan tarihili gþncesinde "Dün

alrSam garip bir olaya çahit oldunt." diyerek Rus Telgraf idaresi'ne verilen

eski adliye binasr ile hapishanenin büttin evrakllun, Ermeni asrlh Rus

komutanlanndan Melik Parsadanov'un emriyle yakrldr[rm belirtmektedir.

Dnrumun vahametini "Eyaletin tüm arçivi ve TürUerin burada olduklqrt

sürede görülmüç olan mahkeme islerinin belgeleri yahlmaya baslanmtçtt.

Burada ne kadar deþerti belgeler yok olmuçtu." diyerek ifade etmekteydi.Tz

Rus denetimindeki çehirde, kentin kimliÉini tahrip etmeye dönük bu tür

uygulamalar yaprlrken bir yandan da kentteki Türk dönemi öncesi eserler

arkeolojik kazúar yapmak suretiyle ortaya çrkarrlmaya çahçrhyordu. Bu

çahçmalar yaprlrrken Türklerin çehirdeki varltfrrun ve çehrin kirnii[inin kantt

olan'l'ürk dinî ve sivil mimarisinin bütiin eserleri hem Ruslar heur de Rum ve

Ermenilcr tarafindan tahrip ediliyordu.T3 Bugün Maraç Caddesi olarak

70A.g.e., s. 31.t' Rrunlaun iþgal srrasrrda Trabzon'daki faaliyetleri hakkmda bkz.: Abdunahirn Aydrn-Ayún

özgören, "Trat-zon'un Ruslar Tarafindan i$gali ve lrabzort Rumlanntr Faaliptleri", Askeri Tarih

Arãytrmalan Dergßi, l0 (2007), s.233-246; Mustafa Balcrollu, "Birinci Dtinya Savaçr Srrasmda

Karadeniz'de Rum Faaliyetleri ve Sivil Tepki", OTAM,  (1993), s- 92-97 .

7t Mintslov, s. 25; Ruslar tarafìndan çehrin dernografik yaprsrmn tespit edilmesi için bir çahçma

yaphn¡mç; özellikle Ortahisar Camii'nin kilitli kaprsr, bir gece yerli Rurnlar tarafindan krnlarak bu

úeig.t".in ãn"-li bir krsm tatuip edilmiçti. Vepèt Usta;'Tamklann Kaleminden Rus þgalinden
Sorira Trabzon'un Duumu", Karadeniz incelemeleri Dergisi-Bírincí Dünya Savap'ntn 100.

Yiltnda Trabzon Vilayeti'nde Rus içgali ve Muhacirliþ1 (2014), s- 146.
73 Ruslann Trabzon'da yaphklan arkeolojik incelemeler ve Kilti.irrl tåhribat için bkz.: Halit Dündar

Akarca, "ilmî iggal: fi"i BiUtn Adarrlanmn Trabzon ve Civannda Birinci Cihan ÉIarbi'nde

Cerçekieçtirdikleri arkeolojik Faaliyetler", Karadøtiz inceletneleri Dergßi-Birinci Dünya

sorosr'n n 100. Yilmda Trabzon wlayeti'nde Rus Ìsgali ve Muhacirliþ 7 (2014), s. 21-30; Veysel

Usta, "Rus Bilirnler Akademisi Tarafindan iþgal Yillannda Trabzon'da Yaprlan Çahçmalar ve

Rusya'ya Götürülen Eserler", Tíirk Dünyau Arasnrmalan, 153 (2004), s. ll24; Asiye Bayrndrr,

nus' Ìçgat Döneminde (1916-1918) Trabzon, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilirnler
pnstitúiti Yaynlarunamrç Yüksek Lisans Tezi, Trabzon 2014 özellikle s. 43{1; R¿l5

Hesabatlmtnãa Tyahzon (Igl6-l9ls), Çev.: Enver Uzur¡ Trabzon 2009 (Kitap baçta uspenski

olmak üzere Trabzon'da görev yapan baa Rus yönetici asker ve bilim adarnlanrun yaztlannrt

derlemesidir ve Ruslann Trabzon'da yütütttikleri tarih ve arkeoloji gibi alanlarda yaprlan bilimsel

çahçmalar hakkrnda birinci clden bilgiler rçenneKedu.)
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adlandnlan cadde, bilinçli olarak kentteki Türk mahatlelerinden geçirilmiçti.7a
Bu yoiia Ttirk mahalleierinin bir krsmr yerle bir edilmiçti. Türkler çehre geri
dön<iüi<ierinde evierinin yrkrimrç oiciugu acr gerçefi iie yüzieçmek zoruncia
kaimrçir. Ancak görünüçte çeiuin imarr için yaprlan bir faaliyet oian bu yeni
cadde açma giriçimi, gerçekte kentin Ttirk kimligini yok etmeye dönük
hareketlerden bir baçkasmr oluçturrnaktaydr. Yine çehrin toplumsal dokusunu
yozlaçtumaya çahçryorlardr. Ayrrca Müslümanlarrn onurlarrru krrmak için Rus
ve Errneniierden birçoklan, Türk aiielerin içine srzarak "birçolc genç ìcacÌmiart

ifal ediyor" bazilarmr da tehdit yoluyla çeçitli rezaletler yapmaya yelteni
yorlardr. Bu kadmlart "Rus modastna sokup, açtlc ve serbest olarak Türk
mahalleleri aralarmda, Türlclere kary teçhìr mahiyetinde" gezdiriyorlardt.Ts

Rumlar vebazt Ermeniler ellerinde sahte ewaklarla Türklere ait oldufu
üzcrindcki yazrdan belli olan evieri sahiplenmeye çahçryor, bu amaçla Rus
yöneticilere baçvuruyorlardt.16 Böylece onlar Tùklere ait emlaki de yafma-
larnaya çahçryoriardr. A.yrrca bu tavr Trabzon'da artrk Türk hâkimiyetinin
ebediyen bitti[i algrsrmn Rum ve Ermeniler açsmdan yaygrnh[rm ortaya
l¿nr¡mql¿fnrrrlr Nc rìc nlcq eehit er-frL hir dqhq oclo'ì-iiil¿lprin hâl¿imìr¡pfina

geçmeyecekti.11 A halde Tärklerin mülkünü de rahatlikla zimmetlerine
geçirebilirlerdi. Türklerden geri dönenler olsa bile -bu nerdeyse imkânsrzdr-
yeni yönetimin çehirde yaptr[r düzenlemelere hiçbir çekilde iiiraz edeme-
yeceklerdi.

1Ã^'* Tarakçtoglu, Rusiann Maraç Caddesi'ni açarken benirnsedikieri sbatejiyi ve Türkier açrslncian
ofiaya çrkardrfr ohu¡srø sonucu gayet açrk bir çekilde anlatmaktadrr: Bugi.in Maraç Caddesi adr

verilmiç olan "bu caddenin silip süpürmüS oldugu mahallelerin hiç birinde bir tek Htristiyan evi
yohu; hepsi TärUerin idi. E{er dogudan batrya açilmq olan bu cadde deniz krytnna açlmtç olsa
idi Kemerlrnya, Tuzluçqnte ve Sotka maltallelerini ytkarak geçecek idi. Sözü gelu mahalleler ise
Rum mahaileleri idi. Ruslar MaraS catiriesini a4mak suretiyle hem birirøç Türk mahailesini ot'tadan
lanldutntç ve hem de Harsit vadisindeki savas cephelerine kolayhUa asker, savaç araçlannt
taçmmk kolayltþm elde etmiç oldular. " TarakçioSlu, s. 139.
75 Selçuk, s. 87-88.
76 Mintslov Ennenilerin Müslürnanlann evlerini sahiplerunek istekleri ile ilgili bir olay çöyle
anlatr'. "Parsadanov'un anlantklanna göre kna bir süre önce onun yaruna gelen Ermeniler,
ella'indeki belgeløle çimdi askerlø"inyerleSmg olduldan binarunvarßleri olduHanru ispaf etmE)e

çahçm6lar. Aynca bahçenin bir taraJim kaznmk için izin istøniSler. Parsadanov'un izni üzerine
L-l^.,^.: l.--^,"-l- L..-^)^.^ L^,-)-¡,,.^ L-t..- L:,- ¡^:^.- .,.¡.^,.-^,^t-.. D-..-^;- ?< n^n.-.Lt^ )^x^..:.-)^utar¿çc)ta Ma¿utun uuLuLatr uuruØ vc uutlat utr teter, ç,MrIru+rq. Dufwu JJ.vw tuutç ue4ç¡tttuv
deõerli e3valar olmustt¿. Rtt îiir hnzineler cehirde n- oìiríilnpnticri " Amr tar,ry1 !-r¡n!¿¡ d¿-'é-"' -t¿ -'--'

seryilanekteydiler; Minßlov, s. 25-26" 17.
7? Lenniodu, "$ava¿ç þtu'adan uzalclasmca, T'tirlc idaresinin bir daha avdeî etrnq,ece{i kanaaÍini
gíiden, astrlarca bizimle bir arada yasayan ve bizden çok daha hür ve mesut bir hayat síiren, refah

'te huzur içíttde gelisen Rumler, Rtæ ordusu ve bu ardu ile buralara sarkøtz Ermæilerle
birleStíler." demek swetiyle içgal dönemi gayrirnüslirn Trabzon ahalisinin halet-i ruhiyesini

,anslür. termioSlu, s. 373.
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Dönemin Rus yöneticilerinin anlattrlr bu gerçekler kentin maddi

ya$nasrnn yamnda kültrirel olarak da Türk kinrli[inden arrndrnlmasr için

Rus, Rum ve Ermeniler tarafindan bilincli faaliyetler yürütüldüÉünü ortaya

koymaktadrr. Ti.irkler göç etti[i için zaten çehir demografik açrdan kendili-

linden dönüçmüçtti. Rumlar çehirdeki nüfus ekseriyetini ele geçirmiçler,

Ermeniler ise tehcir edildikleri yerlerden gelerek kuracaklan devletin denize

açrlan kaprsr olmak bakrmmdan hayati öneme sahip olan bu kentin sahiplifini

ele geçirmek için faaliyetlerini artrmrçlardr. Bu amaçla Trabzon'da ve

civannda kalan Ttirklere karçr aclmasrz bir katliama giriçmiçlerdi'

Ancak Mintslov'a göre Trabzon'daki, hatta Anadolu'daki Rus varh-

lrnrn geleceli betilsizdi ve muhtemelen bu topraklar hiçbit zaman Rusya'ya

ait olmayacaktt. O, "Ne Kars, ne de Trabzon hiçbir zaman Rus Sehri olmaya-

cakfi. Biz burada misafiriz ve Ermeni ya da bir baçkøstntn vatant olacak bu

araziye çok cömert bir çekilde para harayorduk" diyerek bu düçüncesini

ortaya koymaktadu.Ts Burada ilginç bir çekilde Rumlarr zikretmemektedir.

Ancak Bu topraklarrn bir daha Ttirk toprafr olmayaca$ da ima edilmektedir.

Özellikle Ermenilerin aduun zikredilmesi Rus politikasrnm DoSu ve Kuzey-

dopu Anadolu'yu Ermenilere vermek niyetinde oldulunu bir kez daha ofiaya

koymakfadrr. Yine Mintslov'un sözlerine göre Rumlar da çehirdeki Rus varh-

frnrn daimi olaca[ma inanmamaktadrlar. Ancak Rumlarrn beklentisi çehir-

deki Tärk hâkimiyetinin geri döneceline dönüktü. Bu nedenle "Her Rum

evinde iki bayrak saHtyordu. Biri Rus diþeri ise Türk Baymþyù. Bu ev

sahipleri Ruslann gitmesini, Türklerin gelmesini bekliyorlardt. Türkler gelince

Rus bayraklanm knldtrtp Türk bayraklannt asacaklarù." Mintslov Rusya'mn

Trabzon'u almakla saval bölgesine yapaca[r askeri nakliyatrn da gerçekleç-

medifiini ifade etmekte ve yaptrlt hesapla bunun astanmn yüzünden pahah

oldufunu belirtmektedir.Te

içgal Sonrast Ermeni Faaliyetleri

1977 ytlnda Rusya'da Dewim olup, bu ülke savaçtan çekildikten sonra

Rus ordusunda düzensizlik baç göstermeye baçladr. Ordunun emir-komuta

zinciri bozuldu ve Rus ordusunun savaçtrlt büti.in cephelerde ve içgal ettili

bölgelerde bir gevçeme meydana geldi.80 Krsa bir stiL¡e soffa da Rusya savaç-

tan çekilmeye baçladr. Bu arada ortaya çrkan boçluiu, Rus silahlannt ele

i8 Mintslov, s. 39.
7e A.g.e., s. 17.
to Rí, ó.drrsunun düzen bakrrmndan zayflarnaya yüz tuttugu bu anlarda, komutanlann ernirleri

tutulmuyor, askerler resmi selam 1ærine "yoldaç" diye birbirilerine hitap ediyorlmdr; Selçuk' s. 87.
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geçiren Ermeniler doldurmaya baçladrlarsr ve elde ettikleri silah gücüyle de

faaiiyetlerine hz verdiler.tt Bu açamada Türk çeteleri de harekete geçmiçler
ve Ermeni ve Rum çeteierine karçr mücadeleye giriçmiçlerdi. Böylece Ruslann

çekiimesi ile Türk iciaresinin kurulmasr arasmda geçen lasa zaman diliminde

çete savaçlarr bölgeye egemen ohnuçtu.83 Örnefin Vakfikebir'in Afasar
bucaþrndan "Kahraman Bey adtndaki cesur ve teSkilatçt" bir subay bunlardan
biriydi. O gtinden güne teçkilatrm geliçtirip, "gömülü olan silahlart" çrkart-
trtyor ve Rusiarl bir an ewei içgai ettii<ieri yerlercien çrkarmak ve Ermenilerin
katliamlarrm önlemek için harekete geçiyor<íu. Sözgelimi Ermeniierin bir
krsmt Rumlarla birleçerek Akçaabat'm Oksu köyü ve çewesinde eylem
yapmaya baçlamrçlardr. Bu civardaki Ermeni ve Rum çetelerini Harakah
Mustafa A[a ile kardeçi Eyüp Ala oluçturduklan çetelerle engellemeye

çahçryorlar; buralarcla çicldetli çarprçmalar devam ediyordu. Kahraman Bey

çeteleri ile buraya deste[e geldi. ihtimena köyünden Hamit Usta ve Horovi
köylü Ofluollu Hüseyin Çavuç, Maçka'run Limni köyünden Kazancro$u
Ömer Çavuç, yine ihtimena köylü Lermioflu Osman ile ismail ve Yetinoflu
Mehmet Çavuç ve difer arkadaglarr ofuz kiçilik bir çete oluçhrarak Harakah
Mu,stafa A[a'run çetelerirú takviye ettiler. Bu ycireden atllan Ermeni ve Rum

çeteleri Karhk ve Agrit srtlannda yine direnmeye baçladrlar. Karlft ve Agrit

tt Gününliz Tür'kologlarrndan Moskova Uluslamrasr iliçkiler Devlet Enstitüsü O4CÌMO) Ög'etirn
Uyesi Doç. Dr. ä 4. Beiova Taçnakiann i9i8 soruasr hedeflerini ve faaiiyetlerìni çöyle
özetlemektedir: "1918 baslannda, Tasnaklar, cqhelerden dönen Rus birliHerínin elinden silah
satut almaya baçlamçlar ve Enneni gönüllíileri yenidm silahlanmrylardt. Rus subaylannut
anlatttklaruta göre, bu çeteler, Enincan ve Erzurunt Müslüman nüJi.rsurtu yok etmqte

çnhsryorlardt Ermeni birliklerinin ve çetelerinin zorbaltklanna kary harekete geçen Türk ardustt,
12 Man [9l9'de, Erzurum'u ele geçirip Ermeni çetelerini doþu taraJina doþru sürmíiSlerdi. (...)
Ernæniler on sekiz uy Ltoyurau isgul etlikleri lopruklunntlun kuze¡rban isükâme\ine, yani, Trubzon
tarafma yönelik devamh saldmlar yapyorlarù. Hedefleri 1tine, yerli niilfustan temizlenmis
topraklarda, Ermeni nùJitsunun çoþunlugunu yaratmak." Perinçek, s. 16; l l $ubat 1918'de Rus
içgali altrndaki yerlerì airnak için harekete geçen Türk ordusunun 12 $ubat'ta yayniadrþ r'esrnî

teblilde Ermenilerin hareketlerj hakklnda çöyle deniyordu: "Kafkns Cephesi'nde mütarekEti
nxüteakib Rus lat'âtt lmttt Jäsù terk ile peli gerilere ve sâltildm vapurlarla Rusya içlerine
çekilmelerindm istifâde eden Enneni çeteleri ellerine geçirdikleri top ve makinah tifelderle Rus
ktt'ânrun bulunmadtþ mtnt*alarda teb'â-i 'Osmâniye'ye kary envâ'-i mæâlim ika qtledilcleri ve
ltatta lutt-t.fästldan on alh kilometre çarlaaki Kellcit kasabasmdaki muhtelit komisyonr.tn da bu

çetelerden bîzâr kaicitklart mi$tereken ordular kumandanhkiaruta irsâl qtierÌíkleri mazbatalardan
^-l^-,1,,",- ^t),,å",-)^- "T dñi^x1,, õ 2.^/^s, t...1].. 

",. ì v r.. 4 éLu.q!, t...
t2 Kuta¡s valisi þgçvili'nin bir telgrafìnda 1918 sonlannda Rus ordusunun durumunrm ne
oldulu açrkça ortaya konulmaktadlr. Buna görc Rus askcrlcri Trabzon'dar.r Batum'dan silatrlannr
atarak kaçrnrçlardr; Azni Süslü, .R¿a/ara Göre Ermenilerin Türklere Yapttúan Mæalím, Ankara
1987, s.43.
83 Rus çekiliçi ile Türk ordusunun Trabzon'a gelerek çehirde idarenin tekrar ele alrrunasr sürecinde
geliçen olaylar ve dikkat edilen hususlarla ilgili bkz.: Usta, s. 139-141.
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srtlannda üç gun üç gece süren çiddetli ve kanh çatrçmalardan soffa Ermeni

çete reisinin öldürülmesi üzerine Ermenilerin direnci knlmrç ve onlar gece

karanlr$ndan da faydalanarak Trabzon'a kaçmrçlardr. Ermeniler Karhk ve

Agrit sullarrndan geri çekilirken Limni köyünde ele geçirdikleri, üçü kadrn altr

Ttifk'ü offnana getirip ateçte yakrmçlardr. Lermioflu'nun dediline göre bu

olay Ermenilerin yörede gerçekleçtirdikleri son eylem olmuçtu.8a

ikinci Kafkas Kolordu Kumandant $evki 25 Mart 1918 tarihinde

Üçüncü Kolordu Kumandanhþtna yazdrþrbn yazrda Ruslann tahliye ettikleri

yerlerdeki asayiç durumunu gayet açrk biçimde anlatnakfaydr. Buna göre

Ruslarrn çekildikleri yerlerde "asaytç gayet muhtelt" b1ï durumdaydr. Örneþin

mültecilerden biri Pulathane ile Yoroz Burnu arasrnda Ermeniler tarafindan

soyulmuçtu. Yine Ermeniler Çavuçlu, Görele civarlarmdaki bazr köyleri basrp

ya$na etmekteydiler. Tamamt Ermenilerden oluçan bir Rus müfrezesi Çakrr

Çavuç komutasrndaki Görele Türk çetesi ile çatrçmaya girmiçti. Raporda

ayrrca Ttabzon' dal<t Ermenilerin Batum'a gönderilmekte olduþ, "talcriben

bir hafta ewel Trabzon'da inzibat-t dâhiliiçire" Ruslarm Ttirk, Rus ve Acem-

lerden oluçan jandarmayazamayabaçladrklarr vb. bilgiler aktanlmaktaydr.ss

ikinci Kafkas Kolordu Kumandam $evki 2 Nisan 1918 tarihinde

üçüncü Kolordu komutanh[rna gönderdili baçka bir raporda, Gürcü, Ermeni

ve Rumlardan oluçan 2 bin kiçilik bir çetenin Pulathane'yi içgal edip Müslü-

manTara "vahçiyâne bir sûretde l<atl-i âmm" yaptrklarru haber verrnekteydi.

Müslüman kadrrlann baçurr kesip, yüzlerini parçalayan çeteciler, erkeklerle

kadrnlann cesetlerini ve "â'za-yt muhteffilerini gayet galîz ve çen'î bir
sûretde teçhîr" etmiçlerdi. Yine Ermeni ve Rumlardan oluçan bir çete Pulat-

hane'nin 16 kilometre güneydoÉusundaki Orus köytinü basarak büttin

Müslümanlarr öldürmtiçlerdi. Akçaabat ve çewesindeki Rumlar tamamryla

Trabzon'a çekilmiçti. Bu srada Trabzon'da "pek ziyâde" hastahk vardt ve

Müslümanlar yöredeki fazlasryla tehlikeye açrk halde idiler. Kasabailaki

Müsltimanlar ise da$ köylerine kaçmaktaydr.86

Osmanh Ordusun Baçkumandanhk Vekâletinin, bütün çubelere gön-

derdi[i 3 Nisan 1918 tarihli bir talimatta, Brest-Litovski Antlaçmasl sonra-

smda Ruslar içgal ettikleri Osmanh topraklanm tahliye ederken, Ermenilerin

Müslüman ahaliye katliam yapmaya baçladrklan örnekleri ile bildirilmekte ve

8a Lennioglu, s. 37 5-37 6.
8s Arsiv Belgeleriyle Enneni Faaliyetleri 1914-1918, c. U.,Hz.: Ahmet Tetih Ankara 2005, s. 428-

429.
*uA.g.r,, s.468469.
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tedbir ahnmasr istenmekteydi. Ermenilerin katliam yaptrklan yerler arasmda

Erzurtrlrr, Erzincary Trabzon gi'oi çehirier ve onlarrr civan yer aliyordu.

Örrre$irr Rus askerî elbisesi giyerr bir grtip Errrreni, Karadeniz sahiiinde Fol
kasabasinda cliiyi açkin kadin vc crkcfii Trabzon'a doffu sünnüçler ve bir süre

sonra bunlann bir lasmrmn cesedi Fol deresinde bulunmuçtu. $alpazan'nm
güneyindeki K:zúaþaç köyünde Müsltimanlarm elleri, kollarr ba$lanmrç ve

süngülenmiç oldu!'u halde cesetlerine rastlanmrçtr.87 Rus içgali sona ererken
É-*^-:l^-:- 'l-\-^L-^-rl^ :^r^J:1-l^-: L:- ^:-^.,^+: T ^*:^:1., ^l-+^,*^l-+^¡.*f,)lurçIlllçl[r Il4vLvt, u4 rìrçllrÁlçrl u.tl vlrl4JçLr Lçtrur\rBlu 4À@¡rt¡4N@url.

imaret i,lahallesi'nde Hamdi Paça'mn mermer türbesinde gerçekleçen bu olay

eler do$ru ise insamn ttiylerini tþertecek cinstendir. Oradan geçen bir ihti-
yarn "gözleri yasararak" Lermioþlu'na anlattr[r hikâyeye göre, Ermeniler

sekiz-dokuz yaçlarrndaki bir Ttirk çocu!'unu ellerine geçirmiçlerdi. içlerinden

biri, arkadaçlarnm alkrçlarr arasrnda, "çocuþun canhtraç.feryadma aldtnnak-
sutn belinden ç*arùþt uzun bir kama ile kuzu keser gibi yavrucaþnn bastnt

kesmis ve basmdan aynlan gövdesini knlùnp yol ortastna atmtStt."88

Rus lar Ermeni lerin yapmak istedikleri kötültiklerin kendilerine zarar

getireeepini hesaplayarak ordulanndaki Ermeni subaylann sevkine öncelik
verrniçlerdi. Fakat Erzurum'dan gelen Yüzbaçt Eledrcs'un "teçvik,¿e iffali"
üzerine yaidaçrk 250 kiçilik siiahil bir müfrezenin vapura binmesi engei-

lenmiçti. Bedros'un komutasmdaki bu birligin amacL Ttirk ordusunun

Trabzon'a giriçi su'asrnda Defirmendere'de bulunan ve kaptaru bir Ermeni

olan torpido gernisinden açilacak ateçle cephanelifi havaya uçurmaktl8e Bu
için gerçekleçtirileeeli gece Ermeniler, Tiirkleri imha için son baskrnlannr
¡¡ananal¡ r¡o lrrrnr¡n qlzqlnin¡7o lìiìmiichanp r¡p Elqr¡hrrrftrr rlq r¡qÞrn-r¡rVttl¿tqn cnnre
Jsyevq¡\ vu¡¡sy¡¡øuv

Erzurum'daki komite ile birleçeceklerdi. Ancak Rus ordusundaki Karabaflr
askerlerin yardrmryla Müslümaniarm silahlanmast ve Ermenilere karçr gerekli

" 4.g..., s. 488; Bu bilgi Kafkas Rus Ordusu Komutanr General Odiçelidze'nin K¿fkas Osrnanh

OrCusu Komutanrna çektili telgafta ayren verìhnekte, fa*h olarak Ermenilerin Rus elbisesi

giydiklei'i ifade edilrrektedir. Aynca "Tant bir ay boymca Ermeni çeteleri, $arlùazar, Akkilise ve

inesit köylerindebi ahaliyi ya{malanq ve öldürmüslerdir. " denilmektedir. Süslü, s. 34-37 .

88 lænnioflu, s. 368.
8e Bu cephanelik l0 Temmuz 1919'da korkunç bir gtirältä ile patlamrç ve geniç çaph rnaddi hasara

yol açmrçhr. Patlamanln sebebi ve müsebbibi bu grine þdar bir muaûurut olarak kalmçtrr. Ugur
Üçüncü oidukça yeni 'oir çahçrnasrnda konr-iyu eû'aÍhca ele ali::iç -ve inceleiæiçtir. O kesin bii
yargda bulunrnamakla bir{ikte, depodaki Rus içgalinden kahna cephane ve rnühirnmatrn ingiliz
giriçini ile itilafdevletleri tarafindan desteldenen Beyaz Ruslara verilecek ohnasrndan ve Tür'klerin
rle Sovyetleli desteklemesinden dolay, cephaneligin Türkler tæaftndan patlahldl$ kanaatine sahip
görünrnektedir. Geniç bilgi için bkz: Ugur Üçüncä, "Trabzon'<ia i0 Ternmuz Cephaneiik
Patlanrasr", Karadeniz ineelønela'i Dergisi, 18 (2015), s. 161-176; Üçüncü'nün çahçmasrnda
deginrnedigi bir ihtimali de lærmioSlu dillendinnekte ve cephaneligi bir Enneni'nin patlattrlrru
ileri si.irmektedir. lænnioflu, s. 369.
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tedbirleri almasr,e0 Bedros'un Müsltimanlar üzerine yapmayl tasarladrS baskrn

plarum uygulamasrna engel olmuçtu. Ancak yine de Bedros latasmrn seçme

askerleri, Müsltiman mahallelerine bir baskrn denemesi yapmrçlarsa da Müslü-

manlann silahla karçrhk vermesiyle büttin teçebbüsleri sonuçsuz kalmrçtr.

Onlar bunun üzerine Trabzon'u terk ederek Maçka Deresi'ne do$ru yönel-

miçlerdi. Bedros ve çetesi Zigarn köyri ile Köprübaçr arasmda Torul halkr

tarafindanpusuya düçürülmüç, çiddetli çatrçmalardan soffa geri dönen Bedros

ve adamlan Trabzon'da vapura yetiçmek amacryla Maçka Deresi'ne girmiç-

lerdi. Burada da Ttjrk çetelerinin çemberi içine giren bu müfreze, Trabzon'a

gidinceye kadar sadece 61 kiçi kalmtçtr.er

Ahmed Refik genel karargâh ikinci çubesi memtrru olarak istanbul'a

yazdrþrbir raporda Rus içgalinin bölgeyi nasrl tahrip ettilini ofiaya koymak-

taydr. Onun anlatrmrna göre Trabzon'dan Erzincaî' a kadar büttin köyler birer

harabe haline gelmiçti. Bunlann"r(¿sm-t â'zamt" Ruslarm tahliyesi silasrnda

Ermeniler tarafndantahrip edilmiçti. Bu falvibatta Rumlarrn da katthmt vardr.

Halk Ruslardan daha çok "gayrimüslim vatandaçlann mezâIiminden bî-zâr

olmuStu." Trabzon'tn Müslüman Mahallesi "hôk ile yeþsân" edilmiçti.

Mezarlrklar Ruslar tarafindan tiyatro yaprlmtç, camiler "en Çen'î resimler

clösenerek gíihrelerle." rloldurulmuçtu. Trabzon-Etzincan yolu üzerindeki

meyve afiaçlarrmn tamaml kesilmiç, evleri yrkrlmrç aç kadrnlar yollarda "pelîa-

pâreler içinde" dileniyorlardr. Ancak Hyistiyan köylerine dokunulmamtç,

oniar muhafaza edilmiçti. e2

Ahmet Refik Altmay, Trabzon'da gezetken ot toplayan bir kadrna

rastlar. Kadrra otu ne yapacafrm sorduiunda "yiyeceþ2, nideceþiz" cevabmt

alr. Bu kadrrun Rus istilasr srasmda Rum ve Ermenilerim yaptlg eziyetlerden

adeta içi kan alhyordu. Onlarm saldur ve hakaretleri yamnda Rus içgali adeta

bir nimetti. Rumlar ve Ermeniler tarafindan kaprlarr ml tekmelenmemiç,

çocuklan mr öldürülmemiçti. Hiçbir islam soka[a çrkamaz olmuçtu. Bir sene

e0 Rus içgali srrasrnda bölgedeki Müslümanlara yardun amacryla kurulan ve en büyük desteþi

Karabaþlr-askerlerden alan "Bakíi Mißlüman Cernîya-i Hayriyesi", milliyeti ne olursa olsun

traUzd,¿atl Müslürnanlann can, mal, rz ve namuslanrun kort¡:unasrra büyük gayet sarf etmiçti'

Trabzon'daki Rus ordusu¡a ltrel$up albay rütbesindeki bir Azclbaycan Türkü'nän baçkanhþm

y¿ptlg cemiyot, Türk ordusunun Trabzon'a ginnesinclen öncn kentteki Fnneni ve Rum çetelerinin

ivtiisllimanlara dOnük faaliyetlerini engellemek için baz tedbirler almrç, kendiler-ini koruyabilmeleri

için TÍirkleri silahlandrruçtr. Cerniyet faaliyetleri ile kuçkusuz Trabzon'da Türklerin zayatnt'

uätt¡¡çtt. Bedros çetesine kaqr Tärklerin direnebiknesi de herhalde ancak bu çekilde mürnktin

olabilmiçti; lJsta, Taruklartn Kalemíndm, s- l4l
er Selçuk, s. 91-95, 100-102.
e2 ArSiv Belgeleriyle Enneni Faaliltetleri I9I4I918,c'IJ"s- 574.
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ewelki vatandaçlar Ruslardan dal:ra ziyade Moskof olmuçtu. Alturay,
"Trabzon'da sefaletten ve ytktnfidnn baçi<n bir çey görüImüyor. Caddelerde
hatta i'npt iinierinde at öiüieri var. Küçük çocuklat, baSlarunda so'knl¡larda

buiunmuç Rus papakiart, ayakiannda Rusiann yan beiierine i<adar çtkan aba

çizrneleri, çaytrlarda oynuyorlar, sefaletten habersiz, ythnfilar ortastnda
uÇurtma uçtmtyorla.r, " <liyerek Trabzon'r¡n içgal sonrast manzarasuu gözle.r

önüne sermekteydi.e3

24 $ubat 1918'de Albay Kãztm Özaþ komutasmdaki Tùk öncü
kuwetlerinin üç koldan çehre girmesiyle Trabzon'daki Rus içgali sona erdi.
iggal sonrasr çocuk yaçta göç yoluna düçcn vc kurtuluç sonrasl mcmlckctinc
gcri dönen $evket Çulha, Belediye meydaruna gelirken eski Trabzon'u bula-
calmrn hayalini kurmaktadr. O, "simitçilere, pide, francala simitli somunlarla
drtlu ftnnløru, sebzecilere, bukkul düHçinlur¿na, kanturiye ma{uzalanna,
lokantc¿lara" rastlayacaSul sanmaktadr. Oysa Trabzon harabedir. Onlarr
beiecÌiye meycianrncia "ieçier, çöplük, pislik" karçilar. Bunun üzerine evierine
gitmek isterler. Fakat evlerinin bulundu$u yere geldiklerinde tam bir hayal
1,'-'1,1,i' r'^.^-l^* 

^ 
!.^*-.1^-+,1-1^-. ^^^-^- ^,'i*l^l^*l^ ^-l^+,*. .3D;.. ^-r.s¡¡u¡ó¡ JøQ4tr4L. v ¡\4rÌrr4Þl¡Natt ltptøa\aj¡ gu vull[vtvtlw 4llloLu. ULI ØIt

önce mahallemize çtlcrnah evimize gitmek gayretindeyiz; ytktk ve berbat
yollardan, enkaz haline gelmiç evler arastndan geçiyoruz. ÌSte evimizin yeri,
bir ytþn taS, bir ytþn kireç. Eyvah! Ìki hatram bir anda ölmi)çtü.'Ða

Mintslov'un içgal srasrnda geldili Trabzon ile Altrnay ve Çulha'run
içgal sonrasr gördü!ü Trabzon arasmda bir fark yoktu. Denilebilir ki Ruslar
Trabzon'i¡ Rumlardan, Pompei gibi aliniçlar ve belki daha beter bir halde terk
ctmiçlcrdi. Hcr türlü eseri ya$malanmrç, evleri yatrnhp-yrkilmrç, insanlarr göç
-,^l---^ .J,':^*,':^ L.:.. ^^Li- :^^^1:-^ L:.:^:-^)^ L-':a':- 

-^ll: 
-.^-l-z--- --:¿:---^^:^ L^t)^gBy¡^¡uyv¡¡'vI¡¡¡,¡vgr¡rÉ¡r¡¡j¡lu¡^ü'¡¡ø¡gv

yeniden, içgal, göç r,e hepsinden önemlisi mezalimin acdanyla eski sahiplerine
geri dönü,vordl. Rus içgalinin, Lrugun Tra,bzon'daki tek- maddi hatrrasl Tirrk
mahalleleri yrkrlarak açilan Maraç Caddesi'dir.

Sonuç

Trabzon I. Drinya Savaçr'nrn acilarul en çok çeken çehirlerden biri
olmnçtu, Halk Rus, Ermeni ve Rumlarur yaptrklarr fenahklarclan kurtulmak
için yerini-yurdunu terk edip, caruru selamete çftaracak bir güvarli belde

et Alttnay, s.93; Rus içgalinden sonra Trabzon'un ne hale geldi[ini birinci elden kaynaklardan
faydaianarak hemen büitin yönleri ile inceleyen il bir çahçma için bkz: UsTa, 'I'aruklarin

Kalemindu,s. 135-172.
ea Mesut Çapa, "Trabzon'da Rus ilgali ve Sonuçlan", Tüt"k Kíittütü,Y1433, (1999), s.274.
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umuduyla yollara düçmüçtri. içgalin ilk darbesi ile kaçamayanlar, bazen

Ruslann da katrldrpr fakat çoiunlukla onlann gözetiminde Rum ve Ermeni

çeteler tarafmdan yaprlan çeçitli muamelelere muhatap oldular. Kadtnlara,

gençkrzlaravelçzçocuklanna te,cavizve her türlü cinsi taciz özellikle Rus ve

Ermeni zulmi.inün en önde gelen çiddet biçimlerinden biriydi. insanlarr,

korkutmak, yrldrrmak, sindirmek ve göçe zorlamak için her t{irlü zorbahk, en

vahçi içkence ve öldürme biçimleri icra ediliyordu. Bu çartlar alttnda, rztm,

nalnusunu ve calunt Ermeni, Rus ve Rum tasallutundan korumak isteyen

Trabzon halkr evini-barkrm, malrru-mülktinü geride brakarak göç etmiçti. Bu

açrdan bakrldrfrnda aslrrda olaylar tam da çehrin demografik yapßmr deþiç-

tirmek isteyen Rus, Rum ve Ermenilerin arzusuna uygun çekilde geliçiyordu.

Zka onlar Trabzon'un bir daha Türklerin eline geçmeyece[ine inaruyorlar ve

çehirde Müslümanlara ait ne varsa kendi aralarrnda pay ediyorlardr. Özellikie

bu nedenle içgal Trabzon'a külttirel, ekonomik, sosyal ve demografìk yrkrm

getirdi. $ehrin kültürel dokusu takip edilirken, Ttirklere ait bütün mal-mülk

de Rus, Rum ve Ermeniler tarafindan yaSmalandr. A[açlar kesildi. insanlarla

birlikte hayvanlar katledildi. Camiler kiliseye ya da depo, ahr vb. çewildi.
Mezarhklar tiyatro yaprldr. Türklerin evleri Rum ve Ermenilerce sahiplenildi.

Krsaca bir çehrin tamamen ve ebediyen el de!-içtirdigine dair bir yarg ile
Trabzonkelimenin tam anlamryla yaþmalandr ve yrkrldr.

Ermeni meselesinin siyasi bir karakter almastyla birlikte Osmanir

Ermenileri bir büttin olarak hrzla potitikleçmeye baçlaúlar. Ancak yine de ilk
açamada onlarm temel amacr bir vatan elde etmek için ihtilâlci yöntemlerle

mücadele etmekfi. Bu yöntemin drça dönük amacr karrçrkhk çrkararak Awupa,

Rusya ve Amerika kamuoyunu Osmanh Devleti aleyhine harekete geçirmek

ve nihayetinde bu ülkelerin f,rili müdahalesini temin etmekti. içe dönük amact

ise terör yöntemleri ile Müslüman ahaliyi yrldumak, sindirmek ve göçe

zorlamakyoluyla kendi aleyhlerine olan demografik yaplyr de[içtirmekti. Bu

nedenle en baçmdan itibaren Ermeni eylemlerinin hedefinde sivil-asker ayrmu

olmadr. Bu ise Ttirklerin de büttin bir toplum halinde Ermenilere karçr cephe

almasma ve harekete geçmesine neden oldu. Birinci Dünya Savaçr'na gelin-

dilinde Ermenilerin Büfik Ermenistan'r kurmak uffuna giriçtikleri mücadele,

iki toplumun karçrhkh topyekûn savaçma dönüçmüçtü bile! Artlk iki toplum

arasrna kan davasr girmiçti ve sorun karçrhkh intikam savaçl halini almrçtr. Ne

yank l<t bu intikam savaçI, Devlet otoritesinin neredeyse tamamen ortadan

kalkh[r I. Dünya Savaçt'nda halkla¡in mücadelesine dönüçtti.
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Belki de burada Prof. Dr. Justin McCarthy'nin 2002 yrhnda Londra'da
vermiç oidulu "First Shot" (iík kurçun) adh konferansta sordu$u soruyu
sor¡rrak gerekiyor': "ÌÍk kam kim döìaü?" Bu soruya McCanhy'nin verdiþi
cevabm ayrux 1949'da lvíuzaffer Lermiollu çöyie vertniçti: "ÍIer ne vakit

Wrtta Ennenilerle Türkler arasmda bir çarpryma olmuS ise mutlak ilk kurSunu,
ilk bombay Ermeniler atmry, ilk tecavüz onlar taraftndan yapilmtçttr..."es
Netice itiban ile Ermenilerin osmanh Devleti'nden bir takrm taleplerde
bulunmaya baçladrklaru andan iti'oaren Ttiri<ìerin savurunada, Ermenilerin
saldrrrda olduiu bil stirecin yaçâÍìmiç oldulu akrllardan çikarilinamalirhr.

Trabzon'da srireç yukanda krsaca anlatllan çerçevede gerçeldeçti.
Burada ilk defa 1895'te isyan eden Ermeniler öncelikle sivilleri hedef
almrçlardr. Ancak bu isyan bastnlmrç ve çehre sükûnet hâkim olmuçtu.
Bununla birlikte Birinci Dünya Savaçr çrktrfrnda Ermeniler tekrar harekete
geçtiler ve Müslüman ahaliye karçr çetecilik faaliyetlerine baçladrlar ve
eylemierine tehcile kadar devani ettiler. 1916'daki Rus içgaliyle birlikte
Trabzon'a teklar gelen Ermeniler, burada tekrar çetecili[e baçladrlar. $ehrin
artrk bir daha Türk idaresine geçmeyeceÉini düçünüyorlardr. A^ynca belirtildigi
gibi Ermenilerin de Türklerin de mücadelesinin bir boyutunu artrk intikam
savaçian oiuçhrruyordu.

Rusya'da Ekim Dewimi'nin gerçekleçmesi ile birlikte Anadolu'yu
tahliye eden Ruslar, burada bir Ermenistan Devleti kurrnayr düçünseler bile
gelinen noktada bunu gerçekleçtirebilecek güç ve yetenekte defildiler.
Ermenilerin ise Ttirk crdusu ve Trirk çeteleri karçrsrnda hiçbir çansr bulunma-
maktaydr. Bu nedenie Trabzon'dan Ruslarla birlikte ayrrlan Ermeniler, iç
hÄloclnrÁc hir ciìrc rleha frrfrrncala,. ¿la l"aco., -L{^ -,{-'..-'{;1^.- 

^ 
-.,-^1, l\Í,-.-.,-l*,..,ss uu.]u!! vÀuv uuvlalv+tlva. rut!44 ]vlvtlsv;

Mütarekesi'nden sonra itilaf devletlerinin kon¡masnda tekrar bölgeye dönen
Ermeniier, amaçianna uiaçmak için seçtikleri yolu tekrar denediler ve sonuçta
bu grriçimleri cle baçarrsrz oldn. Neticede savaçm gidiçatr, Trabzon'da her iki
toplumun da kaderini derinden etkiledi. Yizyilarca yan yana banç içinde
süren iyi komçuluk iliçkilerine dayah ortak yaçam ve bunun oluçturduSu ortak
kültür yok oldu. iki toplumun arasrna bir türlü çözülemeyen sorunlar ve
düçmanlklar girdi.

Ermenilerin savaç baçlamadan icra etmeye baçladrklarr Rus yanhsr
eylemler, T{irklerle onlan her geçen gün biraz daha birbirine hasrm hale getir-
uriç, bunun sonucuncla halklann sava$r ortaya çrkmrçtr. Elbette Ermeniierin

q5-" ,.ermtoglv,s. 14¿.
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Osmanh Devleti'nin içini kançtrrmalarr ve Osmanh ordusuna arkadan

salúrmalan Rusya'run içini kolaylaçtrmrçtr. Savaç boyunca Rusya'mn

Osmanh Devleti topraklannda ilerlemesine yardtm eden Ermeniler,

Osmanh'dan ayrrlarak Rusya ve di[er itilaf devletlerinin destek ve himayesi

altrnda Büytik Ermenistan hayalini gerçekleçtirme peçine düçtüler. Sonuçta

yüzyrllardf birlikte yaçayan iki halk belki de bir daha asla bir araya

gelemeyecek çekilde birbirinden aynlmrç oldu. Íki toplumun birbirine bakrçr

Trabzon'da da farkh delildi. Nihayetinde Ermeni sorununun siyasileçerek

bafrmsrz Ermenistan amaclna kesin olarak yöneldili tarih esas ahmrsa, elli

yrlda yaklaçrk bin yrlhk ortak hayatrn sanki hiç yaçafìmanuç hale geldili

düçünülebilir.
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"Kaçmaþla.Ãdem Çok Yaçamaz ve

Savaçø Girmekle Ecel Yahn Olmaz".
Anter-name. X\V.623

Giriç

Savaçr "çok daha büyük çapta olmak üzere düellodan baçka bir çey

deþldùl diye tarif eden Clausewitz, isterrilenlerin yerine getirihnesi için

hasmrn zorlandrlr bir çiddet hareketi olarak da ele alrr.r Daha genel manada

ise savaç, "geniç kitlelerin, devletlerin, diplomatik-siyasî ilþkilerini keserek

giriçtikleri çiddetli, silahh mücadele, çafiÇma, harp" olataktammlarur.2

insanhk tarihinde savassz geçen bir zaÍrøn dilirni yok gibidir. Tarih

boyunca savaçlann nedenleri üzerine çok çeçitli teoriler surtuluuç; iç ve drç

dinamikler, styasi ekonomik, ideolojik; görtintir görtinmez sebepler artaya

konmuçtur. Bu sebepler pek çok kez yahn tek bir gerekçeyle ya da

saldrrganhla baflr olarak ifade edilmiçtir. Bununla beraber savaç, her zaman

ola[anüstü bir durumdur ve ola[anüstü sonuçlar ortaya çrkarmrçtr. insani

sonuçlar bakrmrndan ise savaç süreci hep berzer olup özünde ortak olgUlar

barmùrrr.

Devletler ve toplumlar için krrrlma noktalart teçkil eden savaçlann belki

de en açft ortak noktasr bedeldir. Zaferin de maglubiyetin de bedeli vardr ve

her defasrnda merkezinde insanm bulundufu bir çekilde ödenir.

Savaçla ilgiti konulardan biri de çatrçma sonrasldr. Bu dönem

"restorasyon" olarak ifade edilebilir. Savaç esnasmda ekonomiþ siyasî, sosyal,

ki.ilttirel durum ciddi bir de[içiklik gösterir. Bartçm tesisi ve stirdtirülmesi de

genel bir özlem, istek, mecburiyet hâline gelir. Fiziksel ve zihinsel durumun

. 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih Böltilnü, TRAtsZON.

ahrnetkoksal@ktu. edu.tr
I Carl Von Clãusewitz, Sav¿l,s Üzerine, Çev. $iar Yalçrn, istanbul 2003, s. l3-14.
1 Buyuk Ttirkçe Sözlük,Ankara 2005, s. 3080.
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restorasyonuna giriçilir.

Sevasrn devìefler ia.in zefer v¡ da maöhrhivef karsrlrör oldrúr oihi avnr
--''\"' -v___ '"_-_ --J -- --''Y"'O- ----'O-' Ð'-' "J---

çekilde toplurnsal ve bireysel sonuçlafi da bulunur. Bunun merkezinde
psikolojik ylklrn varùr. Bu duygusal defiçimin sebebi ise endiçe olmahdrr.

Endiçenin kayna[r da belirsizlih yalruzhk, ümitsizlik ve korkudur. Bartnma,

yeme -içme, Jvaçatïuru sürd'l.irme, gelecek endiçeleri bunlann baçrncla gelir.

Bireysel endiçeleri toplumsal endiçeler takip eder. Zta savaç "birlikte yaçama

duygusu"na da zarar verebilmektedir. Savaçrn devam ettiþi süreçte baçlayan,

aynt zamanda savaçm sonuçlanndan biri de olan bu psikolojik yrhrr¡ çopu
zart:ran savaçan taraflalur hedeflerinden biridir. Amaç ise önce bireysel sonra

toplumsal iradenin zayrflatimasr ya da çökertilmesidir.

tr. Dünya Savaçr insan hafizasmda elde ettifi yer ve hatrlanabilme gücü

bakrmmdan di.inyada savâçm en çarplcr örneþidir. Onu belleklerde hatrlarur
tr<rlan husus kahrarnanirfirn, cesaretin ve aclmn bir topiamr olmasrdrr. Bu büyük
savaç sadece içerisinde olam ifade etmedifi gibi bundan sonraki yuzyfi da

tarif etmektedir. Nitekim siyaseti, ktiltürü, sanatr, sosyal yaçaru hatta yeni bir
dünya savaç im yr¡zyil içerisinde çekill endirmiçtir.

D-- ^^1-;1¡^-l:-.-^ .¿Il.':. ^':I- O^,,^^tt. +^.^1,,*l^*..^ l.^l^l-+:F +^-:L^^lll!{-l ìçÁìrrçrtu[Illç, l-)uyuñ ù4v45 I r\JPtuuu4lirr Ãurg^tll La lltùçl

hafizasma yerleçtirrnesi yaninda sembolik anma etkinliklerinin de merkezine

koyar. Etkinlikier ise yrizyrllft hafna mekânlarr orÍaya çrkarmrçtrr. Nitekim
Osmanh Devleti açrsmdan bakrldrgrnda Çanakkale, Sankamtç, vb. mekânlar

canh birer örnek olarak yaçarnaktadr.

n rl"'i-=,^ c^",--, "'i-^*:-^ ^^1. F^-1,1, ^^^1:-l^- *,^,-,t-^,1^;i-^*;^Å^r, uulrJ4 Ù4v4ùr u¿ululv vv\ r4t Nll 4ll4r¡¿¡!l JøltttJ4 u4 u¿ul llluu

tartrçrlr:nayacak konirjarrn ba¡rnda yrkarrda definildiþi gihi biitiin alanlarda

rneydana gelen tahribat gelmektedir. Osmanh Devleti de önce savaçrn,

-*1"..l^- --^xl,.f^;",^a:- ^x.-1.É,.^, +^L*:L^+l^ l^x*,, ^*^'^+,1, ^l^-^1. L:^^^i*j^{:*dtutllL-l4rt rlr4BlLlutJçLur 4Brrrrérur Ldtnru4Ltq uuËru ur4ilLrrr u1414Ã r!ùòvuruìru.

l"tritekirn dünyada oldugu gibi Osmanh topium yaplsl da derinden sarsrlmrç,

dört yrl s'üren savag ve sonunda meydana gelen askerî ve siyasî geliçmeler aþr
toplurnsal sonuçlar meydana getirmiçtir.

lMeselenín ele almacak pek çok yönü olmakla birlikte bu çahçma i.
Dünya Savaçr'mn siyasî ve askerî sonuçlarmdanziyade Osmanl toplumunun

sosyal kriltrirei trau'naianru konu aimakta; savaç srasmda ve özeilikle sonunda

içinde buiunuian '"duygu")'u anlamaya ve de[içen algrlarr tespit etmeye

çalrçarak dönerciin basmr üzerinden genel maflzarayt ortaya çrkarrnayr
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hedeflemekfedir.3 Bu amaçla çahçmada, dönemin yaygm gazete ve dergileri

esas almmrçtrr. Kullamlan gazete ve dergilerle bunlardaki yazrlarrn çeçitlili$
yukarrda sözü edilen, ideolojik yaklaçrm farkhhklarr içerisinde daha genel bir
rrranzat ay t görebilmek amaç hdr.

$üphesiz bir asr soffa gazete ve dergilerden savaçm duygusunu

anlamaya çahçmak zor btr içtir. Zira duygU söz konusu oldufunda anlattmrn

de[erlendirilmesi ve yaprlacak yeni yorumiar, mevcut üzerinde mutlaka bir
gölge oluçturmaktadr. Ancak yazflarrn sadece baçhklarr üzerine yaprlacak bir

delerlendirme dahi bu çahçmamn amacma hizmet edecek derecede imge

sunmaktadr.

Osmanh dergi ve gazetelerinde 1. Dünya Savaçr içerisinde savaça dair

pek çok yazr kaleme almmrçtr. Nihayetine kadar savaçm getirdikleri,

götürdükleri, sava$tan almacak dersler, sonuca daif tahmin ve temenniler

sütunlan süslemiçtir. Cephe geliçmelerinin yazarlann duygusunu çoþu zaman

etkitedili görülmektedir. Bununla birlikte özellikle savaçm son yrhnda ve

sonunda 'osulh" özlenen, beklenen slogan ve duygU olmuç; Savaçtan ahnacak

dersler üzerine geniç mülahazalar yapilmr$tr.

Cenab $ehabettin'in Hadisat gazetesindeki "Hatime-i Kâbus?' baçhkh

yazsmdaki çu sözler bu duyguyu açrkça ùça vurmaktadr:

."Tam dört senedir devam eden kâbus-l menhusdan içæ derilerimiz

kemiklerimize )ap$ilq kurumuç ve küçühnüç, fakir ve rnüstehakkir, bi-mecal

ve bcr-mâtem úttvót*. Artrk kan kesiidi, yatmz gözyaçlarr akacak.. J'!

Mesuliyet:'oSuçlu Kim?"

I. Drinya Savaçr literatürü deþerlendirildilinde söz edilmesi gereken

konulann baçrnda "suçlu tespiti" yapmaþ faturayr çrkaracak kiçi ve/veya

kiçilerle devletleri bulma giriçimi gelmektedir. Yazr içeriklerinden anlaçrlaca[r

3 Kuçkusuz Osmanh basrnl üzerinden yaprlacak bütün çahçmalarda rnetodolojik olarak dikkate

alrnnrasr gereken hususlann basrnda basrmn durdulu yer gelmektedir. Zin yayn politikalanrun

yazr içeriÈlerine etki edeceSi muhakkaktr. Bunedenle mümkün,oldult¡c9 sözü_geçen gazete veya

âergrnin ideolojik yeri de dikkate alrrumçtrr. Di$er taraftan basrn üzerinde özellikle siyasî saharla

saniür uygularnasr oldu$unu hatrrlatrnak gerekir. Bu çahçma da siyasetten bafrmsz düçihrülemese

de'olabiidigince sosyal ve Kilttirel etki üzerine bir deneme niteligindedir. Bununla beraber çeklen

siyasî gibi görüruneyen bütün lazrlal baçø siyaset olmak üzere genel duruma dair' çok önernli

veriler surunaktadll.
a cenab $ehabeddin, "Hatime-i Kâbus", Hadisat,3 Teçrin-i sânû 1334, s. l; Benzer sulh yaalan

içinbkz. EhtniyazâLde"'llalbde oldulu Gibi sr¡lhde de Hata Etmel'elinf', Tasvir-i EJkâr' 12

Tesrin-i Ewel 1334, s. 1; Yunus Nadi, "Sulh Sözleri", Yenigün, 13 Eylül 1334, s. l; Yunus Nadi,

"Harb ve SurltÌ' , Yenigíia 8 Teçrin-i Ewel 1334, s. l -
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üzere hem devletler ballamrnda hem de iç politikada sorumlular, diger bir
ifadeyle "mesuller" arannuçtr. Konuyla ilgili bir yazrda Asaf Muammer,5
"Cihan Harbinde Mes'ul Kimlerdir?" diye sormaktadrr. Ona göre
"mes'ulller"i tespit etmek de yeterli defildir. Sorumlular yakalanmah ve
insanlrla örnek teçkil edilecek bir "ders-i ibretlt verilmelidir, Çünkti onlann
sebep olduklarr savaç, beçikteki çocuklardan hastane köçelerindeki yaral:/rara
vanncaya kaciar madciî manevî büfrin insanhlr alt üst etmiçtir. Aslmda Asaf
Mllatrmer \/e ônÌrn oihi rliisiinenler qrrchrrnr hilmel¿tc ve q¡tlr¡q rlq ilan
etmektedir: "Alnzanlar"... Bu noktada Almanlann pek çok delil ve mazeret
ürettiklerini ve kendi millî menfaatlerini ra*.t*uk için savaçtrklarrru dile
getirdi[ini belirtel yazat,bu söelerc iuaruruyr ise saflft ular¿k nitelernektedir.6

Bu yaklaçun tarzt, btçahçma açrsmdan delerlendirildi þinde " ktzgmltk "
duygusunun mesulleri aramaya iten bir öncül oldu$u gönilebilir. Nitekirn
finklr yazrlara da aym suçlu araylçl yansrmrçtn. Devletlerarasr hakhhk
mücadelesinde "Almanya Odemeli'n slogaruyla ifade edilen düçünce tarzr
esasen galiplerin sava$m sonuclr olarak ortaya koyduþu bir durumdur.
Osmanh Devleti ve halkl açnmdan ise hayal knkh[r ve ötesine içaret
etmektedir. Bu noktada sorumlu genelde Almanya ve onunla savaça içtirak
edenier olarak oftaya çtkmçtr.

Almanlar konusundaki fikirlerin dalgal¡ bir seyir izledi$ini de belirtmek
gerekir. Ztra özellll<\e savaçm ilk yrilarrnda askerî baçarrlar onlara övgüleri
arttrmrçtr. Yine ma$lubiyete ¡alrnen Almanva'run askerî gÍicü, sanayisi ve
toplumsal yaprsr pek çok kez takdire ç4_yan olarak ele almmrçtr. Bu durumun

5 ittihatçriann siyasî inuhalifi oiair Asaf lvluammer, i899 yiindan 1920 yiina kadar Sei-vet-i Fünû4
Mecrnua-i Edebiye. ikdarn Hareket. Sö2. Alemdar ve istikbal gibi Ceçitli gazÊte ve dergilerde
yazrlal neçretmiçtir. Gökmen Küçi.ikali, Ìttihat Terallci'ye MuhateJëti Yönüyle Asaf Muammer,

i' ¡ ir +"
lvraro¡n 1lrcul<Iu unlverslresl, Y aylnlarun¿urxç Y uKseK Llsans tezt, M.arorn ¿u I J, s. o- /.
6 Almanlann, Ttirk Bolazlannrn bu savaçrn en önernli silatu olabilecc$ni gördügünü belirten Asaf
Muammer, ittihat Terakki'f de bu felakete sürtikleyenlelin onlar olduklanm söylernektedir.
Sözlerinin devarmnda yine Almanya'yl mahkûm eden yazar, "O katil o barbar kuwet
mahvedilmedikçe cemiya-i beçø'iyqte düçar olduþu felakalere ne de istikbaline tesliyet-kâr bir
ncaarla baknmaz" diyerek isteSini ortaya koynuçtur. ilaveten Alman Milteti ile Ahnan askerî
hegernonyasrm aynnakta, son sözlerini çu çekilde ifade etmektedir. "Kahr oßun harb mes'ulleri.
Kahr olsun Almen hegernowast. Kahr olsun zulm ve valçet!". Asaf Muammer, "Cihan Harbinde
Mes'ul Kirnlerdif', Sö2, l7 Kanun-r Ewel 1334, s. 1; Mesulleri arayan bir baçka yazrlar içi bkz.
Säleynan Nazif, "Harbden Mes'ul", Hadßa¡,20 Teçrin-i Sânî 1334, s. 1; Fahreddin Mustafa,
"Cinayet Failleri", Hadisat, 14 Teçrin-i Sânî 1334, s. 1.
7 "Germany Musi Pay'' Dünya Savaçr'nrn galipierinin en önemii slogaru olmuçtu. SavaSrn maflubu
ve bu nedenle birinci suçlusu durunura gelen Almanya'nln bedeli ödernesi isteniyordu. Headlincs
oJ Vr'orM War I, Lnndon 2005, p. 39; "Gennany Must Pay to Allies 25 Billion Dollus", The
Cornell Daily Sun, 15 April 1919, p. l; "Gennany Must Pay'', The Advertiser (Adelaide), 14 .Iune
1919,p.9.
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psikolojik olarak kzgmhk, hayranhk, grpta gibi karmaçrk duygular ortaya

çftardrlr söylenebilir.

Suçlularrn tespiti noktasrnda kaleme almma tarihi bakrmrndan daha

serinkanlr yorumlar yaprlan br yandadahi bu araylçm sürdü!ü görülmektedir.

Görünen o ki, savaçtan 6 yrl sonra bile basmm gündemi 1914-1918'e ben-

zerdir. Ztra btr dünya savaçmln etkileri atlatiamadan yenisinin ayak sesleri

duyulmaya baçlamrçtr. Söz konusu yaztda dört ylllft,savaç ve altr yrlhk savaç

sonrasrnrn ardmdan dünyarun halini ifade eden yazar, *Bugün harb ihtimali

I9l4'den daha ziyadedif' dtyerek insanhlrn yeni savaçlara ve felaketlere

sürüklendifi öngörüsünde bulurunaktaùr.8 ilaveten savaçm sebepleri üzerine

de sorgulamalar yapan yazar; "Harb ictimaî, iktisadî, insanî gqyr-i kâbil-i

ictinab bir zaruret midir?" diye sormadan edememekte ve cevabr da çu çekilde

vermektedir:

"$üphesiz hayrr. Harbin hakikî ve zahirî aslî ve tâlî birçok sebepleri vardr.

Bir millette srnrflar arasrndaki mücadelenin hakikî ve aslî sebebi kapitalizm

nizarrt-t ictimaîsi otdulu gibi, milletler arasurdaki harblerin de hakikî sebebi

yine oydu."

içte bu noktada yine suçlu tespit edilmiç olmaktadrr. Aynca I. Dünya

Savaçt'nda vc sonr¿srudu r\ratlülu'riur harap bir vaziyctc gclmcsi dc dnhn

genel olarak aynt mesullere yi.iklanmektedir :

..cihamn bugünkti vaziyetinden mes'ul olan onlardu. Demokrasi namma

yaprlan büttin cinayetlerden, Anadolu'nun harabiyesinden, 20 milyon Türkün

btti-ti"den, Rur ha'ilesinden mes'ul olan yine onlardr ve bunu bíz de

unuÍnuyoruz. unutmayaca$r2... Bugün bütün kuwetimizle ba[rtyoruz:
Kahrolsun hasîs menfaatleri için milletleri boFjazlatanlat Yaçasur

sermayedarhk ve emperyalizm esaretinden kurtularak hakild hüniyet ve

istiklâllerini kazanmç milletler meclisi.'t

s Bu öngöräsünü dünya devletlerinin I Dünya Savaçl öncesinden kat kat fazla silahlanmasl ve

askerî yairnmlar yapmasura bagl ayaîyazar, sözlerini çu çekilde sürdärmektedir:"Eva, mílyonlarca

fusan 
-almí4tíir. 

Milyonlarca insan sakat ve ilel kalnuÇlardtr. Beçø'iyetirt binlerce senelik sa y ve

gayreti veþdatcôrhþ neticesi mqtdana gelen azim se¡vetler, asart medeniyet mahv edilm$tir. Her

i,oa" innitot ," t"¡otA hâkimdir. Ve buna ralmen beçeriyet bugün yeni harbler arifesinde
'bulurutyor. 

Ve bütíii btnlar olmuSdur. Çünkíi bankerler, borsa bâzirgânlan, demir çelik ve pehøl

lvallannm zengin olmaløt lazm, patlavasrya Sismeleri icab edfitor". Sadreddin Celal' *Cihan

Ilarbinin Onuncu Sene-i Dewiye sr", Ayùnhk Ma:muast, l/24, Say 24, Afustos 1924, s. 620.
e Ag.m, s.621.
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TahribaG¡ Harp ve NeticesÍ: "Umûmî Mevt"
Yuk¡¡rda ifade ediidigi gibi savaçrrr gctirdifi crr öncrrúi dun¡na

tahlibattr. Bu tahribat ise iki yönlü olup fiziki ve psikolojik tahribat olarak ele
almmahdr. Bu olgu savaçm kayrplarryla birlikte göninür görünmez bir
trar¡marun da öncülüdür. Nitekim savasm getirdifi bozulma bireyler üzerinde
esitlik, adalet, hüniyet duygularrna da zarar vermiç, ardmdan -vas ve
melankoliyi r0 

de beraberinde getirmiçtir.

Fiziki tahibat maddî çerçevede ele almmasr gereken bir durum olarak
düçünülmelidir. Kuçkusuz psikolojik tahlibatrn bir parçasr hatta uyararudrr.

Ancak telafi edilmesi baknundal yani resturasyurr sürcui açrsurdan psikulujik
tahribat çok daha sarslcl bir durumdur. Nitekim Osmanh aydrrurun da özellikle
bu hususa dikkat çektiþi görtilmektedir. Yani "ma'murelerin" yok olmasr
dikkate almm$tr ancak sava$rn açtr$r yaralann toplumsal ve bireysel tedavisi
daha çok önemsenmiçtir.

Bu hususu ele alan lstr yanda bu t¿luibata kar"çr yaprlmasr gerekenler
sralanmrçtrr. Yazar Ömer Rrza, öncelikle insanh[rn artrk meydana gelen
feiaketleri gidermeye çahçmaya baçlayacafr düçtincesindedir. Ancak ayru

zamanda çekinceleri mevcuttur. Zira savaçm galiplerinin ma[luplar üzerinde
oluçturaca[r baskldan endiçe etmektedir. Di$er taraftan ilk önce fiziki tahribah
ele almakta, önce ülkeyi "taltribat4 harbiyenin en feci sahnesi" olarak tarum-
layarak Osmanh Devleti'nin de içinde bulundupu durumun düzeltilmesine
yönelik bir çaba talep etmektedir. ilaveten meydana gelen en büyuk felaketin
kaybedilen yüzbinlerce çehit ve gazi olduiuna, bu insanlardan her türlü
maluum kalurdr[rna da $aret eturektcdir.

Yazar, bu müthiç kaybrn telafisi için yrllar degil asrlar yeterli olma-
yacaþt düçüncesindedir. Çünkii her hadise bu matemi hatrlatacaktn. Diler
taraftan bundan kurtulmanm yolunu da göstermektedir. Ona göre bunun için

çok ciddi ve süreidi çaba, özellikle ilmî çahçma gereklidir. Yazartn üzerinde
önemle durdupu bir husus da"mevnlekette rnünteçir en ntüthiç hastaltklardan
biri" olarakniteledili "hayatm hymetini bilmentell'tk Bu noktada yöneticileri
hedef almakta, savaçlann ve hastahklann içten ve drçtan mevcudiyeti yok
etti$ini söylemekte, insan hayaüna verilen de[er noktasurda eleçtiriler

r') Freud, melankoliyi derin acrh bir üzüntü hâli, drç dünyayla ilginin kesilrnesi; sevme kapasitesinin
kaþr gibi durumiarla tammiarnaktadr. Buna benzer çekilde "yas" da bir duygusal de$çim olarak
ifade edilmiç, ancak aralanndaki balla birlikte ayru çey olmadrgr belirtilmigtir. Yæ, "sevilen bir
yakmn veya ülke, özgtu{ük, bir ideal gibi soyut bazr degerierin kaþrna karçr getiçen bir reaksiyon"
olarak ortaya konuhnuçtur'. S. Freud, "Yas ve Melankoli", Kriz Dergßi, Çev. Runa idil Uslu-Oguz
Erkan Bertsrm, 42, s. 98-99.



100. Yrhnda Birinci Dünya SavaSt 1_09

getirmektedir.t I

Savaçm sonuçlanm ele alan yazilann pek çoþnun manevi tahribat

noktasu:da delindikleri konulardan biri de savaçm ahlak üzerindeki etkisidir.

Gazete sütunlan toplumsal de[içimin ve dönüçtimün olumsuz bii düzeyde

oldu!'una içaret etmektedir. Yeme içme gibi temel ihtiyaçlarrn giderilmesi dahi

sorun olunca, insanlarrn ahlakî faziletlerive kaideleri bir tarafa atmak zorunda

kaldrkiarr da bir gerçektir.rz Konuyla ilgili dikkat çeken bir yanda de$içen

ahlaki kaidelerden'rahatsrzhk dile getirilmekte, ahlaki müktesebatrn bitme

noktasma geldi[i belirtilmektedir. Ayrrca bu deliçim tasvir edilirken savaç

särecinin açtrpr yaralar " knngren " niteliÉinde ele ahnmaktadr. 13

Bu noktada vurgunculuk, karaborsacrhk gibi ticaret ahlakrna aykn
uygulamalar eleçtirilerek esnafin bir krsmrrun müçterilere hakaret edercesine

tavr sergilemeleri krnanmakta, bunun normal bir dawamç olarak karçrlanmasr

ise daha kötü bir husus olarak görülmektedir. Ayrrca yabancrlarrn bu çekildeki

hareketleri onlara çok görülmemektg iktisat vç ticaret sahasnda henüz

emekleme açamasmda olan Müslümanlar için ise bu tawrn çok acr oldufu

ifade edilmektedir. Harbin ahlak üzerindeki tesirini yalruz ticaret ve iktisat

dairesinde ele almayan yazar, hayattn her açamasurda bu bozulmaya çahitlik
eclilebileceSini itäde ederek " A t eç I er i çind eyiz I' diye tinlemektedir.

Millî ve manevi de$erler açrsmdan da oldukça kötü bir noktada bulun-

duklarul vurgulayan yazar, özellikle eþlence yaçanum eleçtirmekte, genç

beyinlerin burada telef olduSunu düçünmektedir. Bu nedenle "Cehennemde

meclis-i içret yahçtr nxt?..." diye sormakø, durumu "Bizanshlartn son zaman-

lanna nazire yapar çekildd'diyerek tarif etmektedir.

Yaptrlr delerlendirmelerden ulaçtrSr sonuç ve verdili duygu ise

karamsar(lrk) dr. Zka yazar btr "umumî mevt"ten söz etrnektedir. 
t4

Deliçen Bir Algr: Kadrn'a Balaç

Kadrn, bütün savaç yazrlanntn veyahut savaç analizlerinin önemli bir

baçh[rdrr. Ancak kadrn genellikie savaç alarumn yani cephenin hikâyesinde

" ömer Rrza, ..Tahribau Harbipnin KarSrsrnda Yaafernd', Sebilürreçad, XW404405, Nisan

1335, s. 138-139.
12 "Cihan Harbinde Açk", ServeÊi Fünîtn, LIY/1383, 7 Mart 1334, s. 81.

" Emin Haki,'HaùinAhHkÜzerineTesrafr",i'tisam,Afustos 1335,v35,s" 425426.
ra Ag.m., s.426.
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yoktur. Savaç durumunda erkekrs cçheyi temsil ederken kadrn cephe gerisini
sembolizc etmektedir. Fakat bu durum onun sava$ duygusunun merkezinde
olmasma engel de[ildir. Askerin "annesi", "eçi" oldulu gibi arkadan aþlayan
da nesli yetiçtirecek olan da kadrn&r. Yani hem duygunun merkezindedir hem

de üreticisidir.

- Kadrn hareketleri ve kadrn hakian meselesi daha savaç biimeden içienen
konularrn baçrnda gelmektedr. Savaçan büttin milletlerin matbuaturda top ve
trifek gürültüleri arasrnda kadrnhk gündeme gelmiçtir. Kadrnlann savaçta

aldrklarr roller ve faaliyetleri, güç ve yeteneklerini ispat etmeleri, erkekleri
onlara karçr maSur ve hâkim durumlarmr terke mecbur etmiçtir.rÚ Savaç

içinde basrnur kalemleri, bu tartrçmalann çok uygun bir zeminde yaprlama-
yacaþnda hemfikirdirler. Ancak barrç gtindeminin en önemli maddesi olacalr
ortak görüç olarak ortaya çlkmrç, medeniyetin gelecekteki çeklinde ve sosyal
hayatrn yeni teçkilatlanmasmda ele almacak en önemli baçhk olarak kadmlar
ve kadurlrk konusunun yer alacaþraçrkça belirginleçmiçtir. t7

Osmanh basrmnda da savaç stirecinde savaçm getirdikleri ve götürdük-
leri bundan sonra dünyanm durumunun sosyal, siyasî, iktisadi olarak nasil

olaca$uia yönelik yazilar çrkrnrçtr. Muhtelif yazl/rarda savaçtan sonra hemen

halledilmesi gereken meseleler arasmda en önemlileri sralanmaktadr.
Bunlann baçrnda insanhlrn ve medeniyetin gelecekteki hâlinin ne olaca$r yer

almakta, önemli deliçiklikler olacalr öngörüsünde bulunulmaktadr. Bu
öngörülerden en popüler olam ise yine dünyadaki gibi "kadmhk" meselesi

olarak karçrmrza çrkmaktadrr.

Bu hususta dikkat çeken yazrlardan biri M"S. t¿ratndan kaleme

ahnmrçtr.r8 M.S. kadrrun de[içen rolü konusunda Avrupa merkezli ola¡ak
dünyadaki geliçmeleri nakietmektedir. Öncelikle gazetelerde son dönemierde
Avusturya ve Macaristan matbuatrnda hatta Fransz gazetelerinde savaçm

bitimini müteakip bütün yönleriyle ortaya konulmak ve çözülmek çartryla bu

konunun dikkate ahnaca$rndan söz etmektedir. Bu srireçte Osmanh gazete-

tt Esasen savaçta erke$n rolü baflarnrnda tizerinde durulmasr gereken bir kawam da "baba"dt.
Savaç srrasrnda özlenen ve beklenen "baba", sonrasrnda "kaþedilmìç" bir figür'olarak kaçrmrza

çrkar. Ailenin döni'iLçürnü särecinde kadrna ge4en güç otoriteyi de sarsan bir durum yaratrru$tlr.
16 Kadrnhk konusunu içleyen bir yaada kadrnlann savaçtaki yeri ele ahnmrçtn. Selahaddin Asrm,
"Kadrn ve Harb", ictihad,Vll25,30 Kanun-r Sâni 1330, s. 463465; Kadrnlann savaçtaki yerini
Alrnanlarizerinden anlatar'¡ bir yaa için bkz. : "[Iarbde Alman F,adrru", Søt¡a-i Fünîat, LIW1360,

?_0 Eylül 1917, s. I18.
" M(Mim).S(Sâd)., "Kadurlar ve Kadrnhk Meselesi-Umûmî Nazar", Servet-i Fünûn, L'I/1342, 5

Nisan 1333, s. 236.

't Agrn., s.236-237.
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lerinde de kadrnlarur sosyal durumunun delerlendirildiþ-i, savaçtan sonra bu

meselenin ne çekle dönüçeceli üzerine yorumlar yaprldr$r bilgisini vermek-

tedtr. YazarLn söz ettili baçhklar, gazetelerde kadrnlar ve kadmhk meselesine

oui, yuy- içerilinin ãUrrtçu zengin oldu[unu oftaya koymaktadrr. Ztrabu

dönemde feminizm dahi tartrçrlan bir kavram olarak karçrmza çrkrnaktadr'

M.S. sözlerini dünyadaki kadrnhk düçtincesindeki de[içimi vererek

stirdürmektedir. Rusya'daki ihtilal, Íngiltere'de seçme-seçilme meselesi ele

aldrlr konulardandr. Öncelikle Rusya ihtilal heyetinin, kadrn¡k meselesini

kesin bir surette halletmek istemesine depinen M.S., yeni Rusya'da kadrnlarrn

siyasî haklarmrn kayttsrz çartsrz erkeklerinki gibi kabul edilmek istendiþini

orlaya koymaktadf. Bu çekilde Rusya'da kadrnlarrn seçme, seçilme, nazÍ

olma, hatta yeni hükümetin tesisinde görev alma gibi haklar alacaklarrna dair

bilgilere yer vermektedir. 
re

Medenî milletlerin savaç srasurdaki sþsî, sosyal ve ailevi teçkilatrna

nazaraî Rusya htikümetinin atmak istedi[i adtmrn mùazzam oldu$unu ifade

eÅen yazar, konunun hafife almacak tarafi olmadr[rm düçünmektedir. Bu

nedenle meselenin cepheler ateç ve kan içinde iken çözülmesinin zor olacaþr

kanaatindedir. Diler taraftan ilginç bir yaklaçrm da getiren y^za\ bir çekilde

Rusya'run sava$rn devam ettili srrada millî bir heyet teçkil etmesi ve kadln-

larrn btittin sþsî haklarmr almasr durumunda; söz edilen "heyetin ilk

knraruntn sulh olmamast mümkíin müdiir?" ya da "reyini bir sulh taraftanna

vermeyecek olan bir kadm mevcut mudur?" diye sorarak kadm bartçm

kaynafr ve sembolü olarak gördüiünü açrkça göstermektedfu'

Yazar Avusturya'da bulundu[u bir döneme ait arulannt da nakiederek

bu konuda feminist düçüncelerin de yükseldifine içaret etmektedir' Bu

ba$lamda Viyana'da feminist bir kadrn yazatla diyalogundan söz etmektedir'

Artft kadrnlarm savaç ve bança karar verecek noktada olmak istediklerini

beyan ettiklerini nakleden yazat, di.inyarun geçirdi$i felaketlerin zdrabru en

fazla üstlenenlerin kadrnlar oldu[unu; eçi çoktan ölmüç, dört çocusunu savaç

meydanlarrnda kaybeden bir kadrnl teselli edebilecek bir çare olmadr[rru

belirtmektedir. Feminizm boyutuyla konuya yaklaçan dostunun sözlerini

nakletmeye devam eden yazar, insanh[rn devamrm sa[layanlarrn kadrnlar

oldu$unu, yine savaçrn :v:drabr:r. ve çocuk büyütmenin zorluk ve zahmetine

katlananm da onlar oldupu fikriyle, artrk kadrnlarrn siyasî haklan 'alma

noktasmda kararh olduklarrru dile getirmektedir. Avusturyah yazatn'btt

'' A-g*., s.236-237



441!!z ?^----^--^ ¡-r---:
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yahud lcatij4ten bolicota¡I" çeklinde ifade etmektedir-. V. iyanah '¡azarn görüç-

lerinin Osmanh co$afyasrnda veya a,vdrmnda ne derece etkrli oldu$u ayrr br
husus olmakia birlikte M.S.'nin bu satrlara yer vermesinin dahi kadrn haklarr
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temeli olan ailenin merkezindeki en önemli parça olarak hak ve salahiyet-
lerinin tamamen kabul edihnesini istedi[ini hatlrlatmaktadrr. Kadrnlft mesele-
sinin sosyal ve siyasî meseleler içerisinde en önemli bir dereceye geldiþinin
inkâr edilernez bir gerçek oldu[unu da kabul etmektedir.20

M.S.'nin yÍLzrsma benzer bir çekilde sava$m ahlak tizerindeki etkilerini
kaleme alan bir baçka yaztda da mesclcnin kadrnlar boyutu delerlendiril-
mektedir. Emin Haki, öncelikle kendisinin muhafazakâr düçünmedifini
belirtmekle beraber "asrîleçmek" ve "istiklâl-perver" olmayr ayrmalaad:.r.
Emin Haki, kadmlann drç çekilleriyle defil, ilmî birikirnleri ve medenî
faziietieri lle "asrîieçmesi " fikrindedir. Bu noktada kaúniarrn saciece sosyal
hayata katrhp batrh tarzda yaçam ahçkanliklari geiiçtirmesine ihtiyath
yaklaçmaktadr.2l

Buna karçm dünyamn geldigi noktada kadrnlarrn bir mutlak idare

çerçevesinde smrlandrrrlmasrmn zarralunrn geçti$ini de kabul etmektedir.
Kacirniarm çahsi özgtiriükierine sahip olmaiarr gerektifi noktasmda açrk fikir-
lidir. Ancak bu geniç haklarrn "lçadtn ha&an" çerçevesindebir "muhtariyet"
halini almasrmn en baçta kadrnlt$a zarar verece$-i kanaatindedir.

K q¡ltnlertn nnnrrl¿ r¡pfisfirmc nnl¿fqcrnrlq Ácðiacn rnllæini ica alpcfiran

yazaÍ, :nlø,zer.etsiz olarak çocuklanm yetiçtirrnekten uzak duran anneleri
"lculuçka makinesine" benzetmektedir. Ayrrca peclagoji ilminin memiekete
tamamen girmedi[inden söz etmekte, Hrristiyanlarm özellikle dinî konularda

çocuk yetiçtirmede daha baçarrh olduklarrm iddia etmektedir. Bunun için
"dinî, millî ve aílevî terbiyeden" yanadrr. Görüçlerinin dwuç noktasmda

ideolojik olmadrfrm vurgulayan yazar, bununla birlikte millî manevi de[erler
boyutunda muhafazakâr bir tutumu olduiunu açrkça ortaya koymaktadrr. Bu
düçäncesini de "Türkqü daha ;ümullü tabiriyle knvmiyetci deþilim. Fakat

'o A.g.rn., s.238-239
2r Emin Haki, s. 426.
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itilrøúmca hangi din ve kavme mensubiyeti anlasilamayan bir (/tnnç* ismti

fait) yetiçtirmekten ise esash bir 'Atilta'veya 'Cengiz' terbiyesiyle bir çocuk

büyütmek daha hayrldr" diyerek ifade etmektedir.22

Savaçtan Nefret

cephe savaçlaflrun en yoþn oldufu dönemlerde dahi dtinyada savaçm

yok edilmesiya da bançrn sürekli devamt gibi fikirler hep gtindeme gelmiçtir'

Bu fikirler ve tartrçmalar Osmanh basrmna da yanstmrçtr.

Savaç süreci ve sonrasr deferlendirildifinde; 1. Dünya Savaçr Osmanh

Devleti için genellikle olumlu ça$rçrrnlar yaprrnz. Gerçek kahramanhk

öyktileriyle bezenmiç cephe mücadeleleri de gurur ve onur drçrnda actyla ve

hüzünle hatlrlanan anlardlr. Bu durum basmm diline de yanslmlçtrr. Hemen

hemen yaym organlanrun tamamrnda savaç her durumda kötülenen bir olgU

olarak ele ahnmrçtrc. Gazete ve dergi sütunlarurda savaçm zararlan lsrarla

vurgulanmrç, halkø da bir nefret duygusu uyandrlrmn altr çizilmiçtir. Bununla

paralel olarak Osmanh matbuatmda kahcr barrça yönelik e[ilimlerin savaçm

ilerleyen zamanlarmda arttr[rru ve banç seslerinin yükseldilini görmek

mümktindür. Aynca Avrupa basmrn takip edildipi ve bu duygunun batr

kaynakh karçrhfir olan anti-militarizmden bile söz edildifi görülmektedir.

Yükselen savaç karçrtþlrnrn yamnda "ortak m.edeniyet" ilngusu dikkat

çekmektedir.23

Gelece$e Dair Endiçe: ..Kazamlmrç istiklâI, Kaybedilmiç istikbâ¡"

osmanh Devleti açrsurdan kuçkusuz sava$ en alrr darbeyi e[itim-

ö$retim faaliyetleri yönünden vermiçtir. Egitimin merkez noktasr bulunan,

nitelik ve nicelik balamrndan en önemli kayna[r olan istanbul'da Çanakkale

Savaçlan dolayrsryla büttin e[itim faaliyetleri durmuç, bunlann en önemii

parçasl olan öffencilerin cepheye yönlendirilmesi ise en acl geliçme olmuçtur.

Baçta istanbul'da olmak üzere önemli epitim kurumlarurda yetiçmekte olan

ö$rencilerin bizzat cepheye gidip çehit ya da gazi olmalan yamnda kendi

ideallerinden uzaklaçmalan da önemli bir travma oluçturmuçtur.

Bu hususta öne çrkan btr yaztda I. Dünya Savaçr',mn e$itim faaliyet-

lerine verdi þi zarar ele ahnmrçtr¡. Yazsmda, kendisi de bir epitimci olan

Muallim Seraceddin, gözlemlerini beyan ederek ciddi tespitler yapmakta;

" Emitt Hakt" s.426427.
23 *Harb ve sulh - Ba'de'l Harb Devamh Sulh Tasawuratl" Sentet-i Fünûn, Ñ-YIlVl244,Mar1
1331, s. 338-339; "Sulhl Sulh!", Sør,e¡-i Fünûn, LVl302' Mays 1332's. 19-20'
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gelinen olumsuz noktayr gözler öntine sernektedir'. Savaç öncesinde çahçkan
bildiÉi öffencilerin dahi bir "acz içine" düçtri!ünü, çahçmadrklarrm belirte,n
yazag bu dönemde sultanî öprencilerinin "fibbiye-i askerþeye" geçmekte

olduklarrru, eksik bilgi ve "teiiâmül etmernis dimaþia" en mesuliyetli meslefe
yönlendirildiklerini üaintüyle belirtmektedir. Ayrrca ö[rencilerin bir
bölümänün askerhkten kurtulmak için eczau mektebini tercih ettifinden, yan
alaniarda elitim ahnarun onlara lüzumsuz geldilinden söz etmektedir.2a

Sözlerinin devammda savaçtan nefret duygusu ön plana çi<an yazar;
konuya farkh bir boyuttan yaklaçmakta herhangi bir hastah[rn zayrf\an,
ssvagm isc namuslu vc fcdakârlarr aldr$nr söylemektedir. ilaveten çu sar"srcl

cümleleri sarf etmektedir: "Evet Sehid olanlar en çahçknnlan deþilse bile en

saf yüreklilerì, en fedakârlartydf'.
Yukarrdaki satrrlardan anlaçrlaca$ uzere yazar, cephelerde kaybedilen

gençleri entelektüel bir kayrp olarak ele almaktadrr fakat esas olarak onlann
saflrk ve fedakârhk gibi manevi vasrflarma içaret etmektedir. Bu maddî
manevî kaybur 25 yrlhk bir eksiklik meydan getirdilini belirten yazaÍ,
Osmanlr'dan Cumhuriyet'e geçiç siirecinde yaçanacak "kaht¿ ricâ|"í de
öngörmektedir. Nitekim yazartn, sava$m ilk üç yrhnda ihtiyat zabiti talim-
gâhrra yirmi dört bin gencin kayrt oþ ve buniardan ancak yedi bininin sa[
kaldrþrm belirtmesi bu fikre önemli bir dayanak teçkil etmektedir.2s Yazarm
äzüntriyle ifadc cttili ve kendince durumu özetledi[i ifade "istiklâlin
knzarulmasryta birlitøe istikbâtin kayb edilmesi- dk.26

Sözlerinin devamlnda savaçm ve kayrplarm ne ve kim için oldu$unu da

sorgulayan yazar "... göþsünde Osmanlt, Alman harb madalyalart vardt.
Düçündüm: acaba bu genç çu iki milletten hangisi için feda olmustuf' diye
sormaktaùr.

'o Muallim Seraceddin, "Harbi Urnûrnî ve Talebenriz", Tedrisat Mecmuas¡, X/144, Nisan 1919, s.

2526.
2s Yanr ihtiyat zabitlerinin fedakârhþnr çu sözlerle ifade etmektedir: "Bir sevk mentw"undan
iSíttim; dltordu ki: $imdiye kadar binlerce ihtiyat nanuedi sevk ettim. Faløt hiçbírinin simasmda
ne bir teessíit', ne bir udiçe emaresi gördüm. Hepsi de kønâl-i çetaretle gittiler. Hakilcat! $etaretle
gittiler ve Semra içinde öldüler. Bu lcadaila da lølntaùlar. Çanakkale'de bir harb zabitinin
samimi itirafânna balahrsa muhitlerine hqtecan telkin ettiler; Ìzzet-i neß ògradilø'. Bu hât
Osmanh mülkî mehebleri için ne büyük çere/ilir. Telcrar ediyorum: O aþt síir kolam çocuklar høn
öldünnesitti bÌldiler hent çetaretle öldület'. Bugütt d'ü5ünüyatant; çetaretløùtde pek hakh imiçlø".
Akibeti grirmediler. Ûmid içinde bu âletne vedn atiler. Çetcdikleil ms,ahint huzur ve vicdan ile
niltayet buldu. Faknt sa! lcalanlar unutmasmlar ki ¡nemleketin ntuvazenøi irt'ànmda da asgarì
yirni beç senelik bir açk lcalù " A.g.m., s. 2ó.
26 A.gm.s.27.
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Yazann, gençlerin mahvolmasrna bir örne$i de askerlikten kurtulmak

isteyen bir klsrm ö$encilerin yurtdrçrna elitime gönderilmesi veya gitmesidir.

Bu si.ireçte binlerce genç ya Macaristan'a ziraat Tahsiline ya da Almanya'da

sanayi tesislerine çahçmaya gitmiçlerdir. Muallim Seraceddin, elitim politika-

lanm siyasî politikalar gibi de[içtirmenin cehalet oldupunu belirtrnekte,

bunlardan Macaristan'a gidenlerin hiçbir çey ösenmedikleri gibi Rus esirler

gibi muamele gördtiklerini, iççi gibi kullamldrklarrrr ifade etmektedir.

Almanya'daki durumu da "komedya" olarak niteleyen yazar, öffencilerin

e[itilmesi bir yana "aça[r bir rk" olarak görüldüklerini söylemektedir. Diler
taraftanAlmanlarrn kendilerine taraftar bir nesil yetiçtirme çabasrnda olduklarr

iddiasmdadr.2T

savaçrn eþitime verdili zarar biltíin bir nesli alt üst etmiç, bu srkmfi ve

acrlar yeni arayrçlar getirmiçtir. Bu durum sosyal meselelerin daha da fazla

gtin yüzüne çtkmasmt doiurmuç, eksiklikler ve stkmttlarrn sebepleri aranrrraya

baçlamrçtrr. Basmrn kalemleri de bu hususta önemli de$erlendirmeler yap-

mrçtn. Bunlar arasmda "gençti{in hâli" uzeinde en fazla durulan konularrn

baçurda gelmektedir. "Zavalh GençIer'z\ baghkh bn yazda tam da bu nok-

t¿da önemli bir dtlrum tespiti yaprlmakta, teçhisler ve tedavi önerilerinde

bulunulmakødr. Yazar Feridun Vecdi, ilk olarak basuln kalemlerinin

gençlile yüklenmesini eleçtirmekfedir. Bu filaini bazr sorularla destekleyen

yazar,*Bugünlcü gençlerimiz, kendinden önceki gençlerden ne bulmuslardtr?"

diyerek sorunlarur geçmiçe dayandrfrru belirtmektedir. Yine "Bugünlcíi

gençlerin bir meJkûresi yolcsa daha ewel gelenlerin meflcîtresi var mtydt?"

diyerek gençli[e bir ideal verilmedi[ini, onlarm do$u yöqlsndiriknedilini

ifade etmektedir. Yani sorunlann bugünün sorunu olmadr!1, geçmiçin bir

birikimi oldulu kanaatindedir. Gençlifin ewelkiler gibi bilgilefini kendi

kendilerine çahçrp elde ettiklerini, onlarrn dikkatini çekecek millî bir gaye

olmadrþrm, sadece garpçrhSrn hüktim sürdüffunü, ihmal edililiklerini vufgu-

lamaktadr. Gençli[in kendisini ihmalini ya da ihmal edilmesini vatamn ihmali

olarak niteleyen yazar, mevcut durumun acmacak derecede oldupr.rnu söyle-

mektedir. Ancak gençti$in birden bire deliçmesine ve ayaþa kalkrnasrna

neden olan önemli bir geliçme oldupunun altml çizmektedir. Balkan

Savaçlarr'ntn Osmanhhlr tehdide baçlamasrmn gençlilin vicdanrnr harekete

27 Muallim Seraceddin, s. 29-30; Yurtdrçrna gönderilen gençler konusunda savaç içerisinde çok

daha ümitli ve iyimser olundugunu da söylemek gerekir. Her çryden önce "adam yetiçtirmekl'

slk¡kla söz edilen bir husus olup Almanya baçta ohnak üeere yrtdrçrna ölrenci gönderilmesi çok

önemsenmiçtir. 
*Bt}Jaftd' 

, Sert¡a-i Fünûn, LIVI338, 9-16 $ubat 1332, s. 170'
2t Feridun Vecdi,"ZavalhGençlet'', Donanma,ß/33, Teçrin-i Sânû 1328' s.424426'



ü6 Zaman¡n izleri

geçiren bir dönüm noktasr olarak görenyazar, sonuçlarr bakrmrrdan bu savaçr

önemli bir mihenk taçr olarak algrlamaktadr.

Gençlilin içerisinde manevî yönden oldukça kötü durumda olan bir
grubun varhlrndan da söz edenyazar, yalrm kaldrklanndan söz etmekte ve

"Ontut hasta meflcîtresinden lsnk irfanmdan ne beklenebilirdi?" diye
cnrmol¿fo ãrr

Sonuclar haölamrnr'la sencliËin ikaz darbelerivle uvandrrrlrnast kana-Þ-'^Y^'Þ^^'

atinde olan Feridun Veedi, ikazla usandrma ve eziyetin aSnilmasi fikrindedir.
Gençliþin kusurlarrm ele alrken ise bir tespit yapmakta, istanbul'un da bunda

katkrsr oldu$unu düçünmektedir. Ona göre Istanbul'un gece ve gündüz iki ayrr

dünyasr; sadece vakitleri delil, irfam da millî hisleri de maneviyatr da

mahvetmektedir.2e

Bu vahim tablonun öSenciler boyutu yamnda bir de elitimciler yönü

vardrr. "Muallimlik" savaçrn sonunda yeniden dönüçmesi gereken bir meslek

olarak karçrmrza çrkmaktadrr. Ztra nitelik ve nicelik bakrmrndan ciddt zaafa

u$ayan gençliSin, yeni nesillerin e$itilmesi en önemli mesele olmuçtur. Bu
noktada tarihsel bir sorumluluk beyam ortaya çdrmakta ve bu sorumlululun en

önemli aktörü, nesilleri yetiçtirecek öfretmenler olarak belirginleçmektedir.

Eþitim konusunun rielerlendirildifi hemen her yanda Almaniann
tarihsel stireçte ytikseliçi ve hallanur aidiyet duygusuna vurgu yapildtg görül-

mekteciir. Nitekim savaçrn baçlarrnda neçredilen "Cihan Harbi ve Muallínzler"30

isimli bir yanda bu hususta önemli tespitlere yer verilmektedir. Yazar bu

noktadaki görüçlerini beyan edaken Almanya'dan örnekler vermekte askerî

geliçmeler bir yana brakrhrsa Almanlarrn takclir eclilecek meziyetleri
oldu$una de[inmektedir.

"$u 'oirkaç ayirk Ciiran Harbi'ncie meziyeiieri âiemin iaxük ve tesiimine
iktira"r iden bir millet var: vatanlannrn, rklannrn hayat ve gerefini koru¡arak
dünyada 1açarnak ve bir bey gibi yagama haklsnr rnüdafra aaniyle, geniç bir
cidal sahasrnda, de$l, hatta aleyhtarlarur bile takdir ve tahsinini kazanan
Alman kavmi..."

Bu ifadelere ilaveten Almanla¡m "büþälmez kolu ve dönmez yüzü"nün
nasil ve ne surete lcazamldr$rmn araçtrnlmasr gerekti[i ve bunun için de

geçmiçe dönmenin zorunlulu$una içaret ediknektedir. Devammda millî ve

"A.g.tn., s.424425.

'o Häse¡n Ragrb, "Hadisat-r Harbiye ve Muallimler-Cihan Harbi ve Muallimler", Tedrßat
Mecnuas t, Y 12-28, s. 4-6.
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askerî baçanlarryla takdir þ,azanan Almanlarrn bu baçarrsrndaki sebepler

irdelenmektedir. Bütün milletlerin yüzflhk hayatlarrnda, mutluluk veya

felaket gibi açamalardan geçmelerinin tarihin daima gösteregeldili gerçek-

lerden oldu$unu beyan eden yazar, bu noktada toplumlarr da insanlara

benzetmekfedir. Ferdi hayatta oldu$u gibi, toplu yaçayrçlarda da öncelikle

"rüçeym, cenin, sabavet"; sonra "lcühulet, kemâ|" ve nihayet "herem ve

çeyhuhet" açamalanndan geçilmesi gerektilini belirten yazar, bir tek kiçiden

baçlayarak toplumun dönüçämünü tarif etmektedir.

Bu dönüçümün nasil oldusunu daizahedenyazar, Almanlann tarihsel

si.ireçte ve çok yakrn bir geçmiçte önemli felaketler ve musibetler geçirdi[ini,

bunlann her birinden ders ahndr[rnl ve alman ibretlerle mevcut seviyeye

gelindigini dile getirmektedir. Yazarm son olarak istefi Almanya örnelinde

ãta.rgu giUi egitim yoluyla yükselmenin çarelerini aramaktr.3r

Savaçrn Külleri Arasrnda ibret, Ümit ve iyimserlik Duygusu

Büttin bu umutsuzluþ melankoli arasrnda daha savaçrn ilk yrlurdan

itibaren iyimserlilin ve ümidin her çeye ra$nen devam ettipini de söylemek

gerekir. Bu ümitleri Osmanh Devleti açrsmdan yaçafan bazr hususlar vardr.

Oncelikle kader algst travmalann hatrdakitlclen farkh bir buyutta gerçek-

leçmesini getirrtúç, pek çok kez mevcut durumun ibrct slmmasr gereken bir hal

oldu$u düçtince ve tawr geliçmiçtir. Hatta savaçtan istifade edilmesi dahi

gündeme gelmiçtir. Btt "ibra"le gelecepe bakrç için yeni bir algr dofmuçtur.

Bunun kaynafrnda gelecesin inçasr için gerekli potansiyele sahip olundupu

düçäncesi de vard:r. Nitekim yazarlar "yok"u defil "var"t aradrklarmr özel-

likle vurgulamrçlardr.

savaçm olumlanmasr bakrmndan belki de vurgusu yaprlan duygularrn

baçrnda savaçrn hatlrlanmasl ve ondan ders ahnmast gelmektedir' Anma,

hatulama, unut(hr)mama etkinliklerinin amacr sonraki nes illeri kurtarmak"

a¡mr çartlarrn yaçarunamastm saSlamaktr. Benzer bir yaklaçrnla bu hususu ele

alan bir yazrdø akrl ve idrak smrlarrm zorlayan ve bir btiyük musibet olarak

nitelenen savaçtan nasrl istifade edilebileceli tartrçrlmrçtr. Yazrda, bu büytik

dersin tekranmn arzu edilmediþi belirtilmekle birlikte milletlerin alabileceli

dersler üzerinde duntlmuç, medeniyetin önernti müçahedeler yapabilecefii

gösterilmiçtir. Bu müçahedeler; "ittihad, azim, fedakârltk, sosyal düzene

riayet, dindørhk" olarak ortaya konulmaktadrr. Daha önceden belirtildi[i gibi

bu hususlarda da Almanlar örnek gösterilmekte onlara bu criret ve muvaf-

3r Agrn., s.2-4.
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fakiyeti veren gücün ne oldulu aranmaktadr. Cevap olarak "íntizâmperverlik",

fedakårhk", "meflitrqte ltizmet", "gayeye sadalcat", "icabt takdirinde vatan

için gäle güie ölmeyi bilnzek" gibi baçhklar srralanmiçtr.

Osmanhlann bu faziletleri kaybettilini öne süren yazar, bunlan
yeniden kazanmak için bir örne[e ihtiyaç oldu$unu düçünmektedtr. Yok'u
defiil var'r aradr[rm belirten yazar? milletçe bu seviyeye gelmenin *Harb-í

(Jmumî'den edilecek en iyi istifâde" olacaþmr dile getirmektedir.32

Bu konudaki ümidi ve olumlu düç'i.inceleri pekiçtiren bir düçünce de

savaçtan soma milletlerin bançm deSerini daha iyi anlayacaklanrun
tltiçünülmesidir. Nitekim ilgili bir yazrda siyasllerin daha iyi seçilecegi, tarihin
bu duyguyu slircldi bcslcycccsi ifadc cdilmigtir.3s Bir baçka yazrda da

siyasetle beraber, sosyal ve iktisadî durumun, yönetim çekillerinin az da olsa

ama mutlaka olumlu yönden deliçecegi öngönilmektedir.3a

Savaçtr sosyal hayatrn karçrsrndaki ur bûyük düçman olmasrnrr
yanrnda ayrr, zamanda onu koruyan bir çekle dönüçtti!ünü ifade eden yaziar
da dikkat çekicidir. Burada ön plana çrkan hususlar ise bireysel olarak talim ve
terbiyenin geliçmesi, fe¡lakârhk, vatana hizmet gibi unsurlardrr. Bu çekilde
savagrn, fedak-ârhk, mücadele, yardrmlaçma, sadak-al onur gibi duygularur
pekiçtirildili bir ortam doSurdu$u vurgulanmrçtrr"

Büttin bu sis ve duman bulutunun btraz dalln dalrldr[r bir dönemde, en

aztndan Türk Milleti'nde, tr. Dünya Savaçr'mn, verdi$i zararla birlikte bir
baçlangrca da vesiie olabilece[ine dair umutlarm yeçerdiþinin altrm çizmek
gerekrr. Açaþrdaki satrlar bunu özetler çeloldedir:

"... düçürrmeli: i{arb-i Umumî'nin acaba, galib ve maplub, hangi millete å'
idesi dokundu? Bir hiç için feda edilen milyonlarca zekâlar ve liralann
boçiu$unu doidurmak için asriæ kiñyet edecek mi? insanhfr edvar ve
haçiyeye dofru kabdrrtan meçum ha'ile dahi milletlere çrk vermezse artrk
atîden, insanîyet ve rnecieniyyetden ümidvâr olmak nasri mümi<ün oiur?
Fikrimce büttin bu bi-pa1an mazarratlarrna, fecaatlerine mukabil Halb-i
Umumî netayicinin yegâne rnüfid ve ziyadar cebhesi alel-umùn harbin,
hususuyla emperyalist ihtiraslar, "çoven" düçüncelerle yaprlan harblerin çok
mel'un ve menhus oldu$u herkesçe tamamen anlaçrlmau ve bu hakikati
hadd-i azimîde idrak kabiliyetinde bulunanlar¡n mevh-i iktidara geçmesi için

32 "Harb-i Llmr¡rnî'clen ibtifacleler", Donnnnra,V/10, 7 Eylül I9I4,s. 146.

" *fhrbden 
Sorua - Yeni Siyasetlel Yerri itilãflar-, Servet-i Fünûn, XI-VIJJ/1245,2 Nisan 1331, s.

354.
3o "Harb-i Hazr ve Tarih - Hün'iyet ve ibtibdât Mücadeleleri", Servet-i Fünûn, XLYI[/1245,2
Nisan 1331, s.355.

)
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milletlerin vicdannda âsî bir ra'çei heyecantn qanmaudr. Arhk bundan

sonra kolay kolay milletler, mezbahaya sevk edilen koyun sürüsü

tevekkülüylè, ateçe atrlamayacakttt''.3s

Sonuç

Bir savaçm izah edilmesinde belki de en açlklayrcr ifade kaostur. Gerek

süreci gerekse sonucu açrsrndan savas uyurnsuz ve karrçrk bir durum getirir. I.

Dünya Savaçr da sonuçlan ballamrnda hem osmanh Devleti'nde hem de

dünyada karmaçrk duygular oftaya çrkarmrçtf. S onuçlar de[erlendirildi[inde

yaprlacak en genel yorum kuçkusuz artrk hiçbir çeyin eskisi gibi olmadtþt/

olmayacafrdr. Depiçim savaçm ilk gününden itibaren kendisini hissettirmiç,

savaçm sonu ile duygular, algrlar çok farkh çekillere btirünmüçtür. Bütün bu

duygular ise iki yönlü geliçmiçtir. Savaç; gunrf ve nefrete karçr sevgiyi ve

ümidi, onuf ve açkr, yas ve melankoliyi, içinde tutmuçfly. Maddiyat da mane-

vîyat da ytikselmiçtir. Savaç hep "an"l konuçurken sürekli "gelecek" dile

gelmiç, bühin yrkrcrh[ryla birlikte bir yandan gelecefe yörielik umudu da

pekiçtirmiçtir. Bu duygular barrçilr sürdürülmesine yönelik çabalan da

beslemiçtir.

savaç süreqinde mekân, zaÍnan algilarilnm hepsi savaç olgusunda

toplanmrçtr. Sonrasmda ise geçmiçle büti.inleçen hal¡ralar ve bunlarr temsil

eden mekânlar aslmda umut ve arayrçla birlikte aslmda gelecefin inçastdtr.

Geleceþe yönelik çabalarur merkezinde ise gençlik vardr. Onlarm idealize

edilmesi ana hedef olarak belirlenmiçtir.

I. Dtinya Savaçr',mn deþiçtirdigi algrlar arasmda söz edilmesi gereken

önemli baçhklardan biri de kadrnlft meselesidir. Kadmlann savaç sürecinde

artan rolleri ve göstermiç olduklarr kabiliyetleri siyasî, ktiltürel, sosyal önemli

de$içimler getirmiçtir. Osmanh basmrndan anlaçrldrlr :dizete, ideolojik olarak

hangi noktada bulunulursa bulunulsun bu deliçim temelde kabul edilen bir

husus olarak algrlanmrçttr.

3t RaufNecdet, "Bugtinkü Dünya", ictihad,Il/173,I Kanun-r Sânî 1924's' 3489'
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Giriç

Konum olarak Avrupa'mn tam ortasmda yer alan Almanya'nrn 19.

yüzyrln sonuna kadar büyük bir goç olamamast iç ve drç nedenlerle açrkla-

nabilir. Ahnan halklanrun çoþunlukta yaçadrþr co[rafyada dolal bir metkez

olmadrlr gibi colrafyayr koruyan tabii srrurlar da yoktu. Her taraftan küçük

daþlarlave nehirlerle çewilmiç olan Almanya tarih boyunca komçu devletlerin

saldrnlarma ve etraftaki fikir hareketlerine açrk kalmrçttr' Almanya'nm

smrlarr ancak 1871'de Bismarck'm önderlifinde çizilebilmiçtir. Ashnda i6.

yüzyrhn baçlarrnda Kutsal Roma Germen imparatorlufu'nu bölgesel bir devlet

olmaktan çrkarmak için I. Maximllan (1493-1519) ve V. Karl (15i9-1556)'n

birtakm giriçimleri olmuçtur. Ancak bu erken giriçimler Reformasyon ve

Reformasyon karçrtr hareketler tarafinclan sekteye ulratrlmrçtr. I

16. yüzyrla tlarngasuu vurau lrezhep savaçlan l555',dc Augsburg L]anç

Antlaçmast'run imzalanmasryla bir son buldu. Bu barrç antlaçmasr halkrn din

hürriyetini "cuius regio, eius religio" (hüktimdann dini, ülkenin dini) paro-

lasryla uygulamaya koydu. Bu anlayrça göre her kim hüktimrann dinini

gönülden kabul etmiyorsa topraklanru terk ederek göç etmek zorunda

kalacaktr. Sadece özgtir imparatorluk çehirleri Katolikleri ve Protestanlart

kendi inançlarryla kabul edecekti. Açrkçasr bu çekilde dinî inançlarla

topraklarrn bölünmesi Yeni Ça['rn hiikümranhk modelini oluçturdu. Bu

yönetim çekli yaklaçrk bir yüzyil sonra Vestfaþ Antlaçmast'yla tamamen

uygulandr.2 17. yüzy1n ilk yarrsrnda yaçanan mezhep savaçlan ttim Avrupa

ülkelerinde acr sonla bitmiç de olsa Almanya'da lstt tarz çatrçmalar hiçbir

zaman tam olarak sonuçlanmamrçtr. Her bölgede ikamet eden yerel birimler

kendi hükümranlanna bafh olmak ve mezhepsel inançlanru devam ettirmek

- 
Karadeniz Tcknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Bölürnü, TRABZON.

inan@lcu.edu.tr
t Huã.n Sclmlze, "German Unification in the Context of Elropean History", Gmnan Studies

Revíew: German Idufiqt, 15, (1992), s. 9.
, Claus Leggewie, "Rêtigionen und Globalisierun$', Religiöser Pluralßmus und Toleranz in

Europa,ed.: C. Augustin vd., Wiesbaen 2006' s' 328.
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zorundaydrlar. Yine bölgesel hüktimranhklar da kendi gelecekleri için istik-
rarlanm korumahydrlar. Bu parçah yapr Kutsal Roma Germen impara-
torlufu'nun temel prensibi olarak devam etmiçtir. imparatorluk kendi hükrimet
enstitülerini kuramamrçtr. i¿ari görevleri bölgeler ve imparatorluk çehirleri
üstlenmiçti. 1648'de Otuz Yrl Savaçlan'run sonunda imzalanan Vestfalya
Antlaçmasi ile prensler bafrmsrzlar (Libertäten) olarak uluslararasi yönetim
haklarmr garanti altrna aldrlar. 1648'den sonra imparatorluþn yapnr Arrmpa'run
uluslararasr hukukunun ayrimaz bir parçasr olarak algriandr. Aimanya'run
politik kuruluçlarr ve Alman iç politikasrrun temel meseleleri tüm Awupa
tii¡larinin rmacaloci hâ l;-- ^ol'ti 

3

Vestfalya Bançr siyasal bir birim olarak Alman devletçiklerinin saynrnr
300'e çrkartmrçtr. Ancak bu devletçiklerin her birinin onayr ile Almanya
savaça, bança ve vergi gelirlerine karar verebilmekteydi. Böylece Almanya,
ömrü çoktan tükenmiç olan feodal bir kançrkh[rn içine itilmiç oldu. Oysa 18.

yüzyrlda ingiltere, Fransa, Hollanda, ispanya ve Portekiz gibi Batr Awupa'da-
ki güçler ulusal devletlerini kurmuçlardr. Bu Avmpa devletleri mutlakiyetçi
monarçi yönetimiyle güçienmiçierdi. Bundan sonra Batl Avnrpa, kancii

yasalanna göre hareket eden, kendi siyasal ve ekonomik çrkarlarurr izleyen,
serbestlik içinde ittifakiar kuran ve'oozan, savaç ile banç arasmda, gaç dengesi

kurallarma göre durum de$içtiren, elçi gönderip kabul eden bafrmsz ve özgür
devletlerden oluçacaktr. 19. yúzyrhn baçrnda; 1806'da Napolyon Bonapart,
Kuisal Rorna Germen imparatorluþ'u'nu yrktr$rnda bu devletçiklerin sayßru
altmrça düçürmüç, Ren Konfederasyonu'nu oluçtunrruçtu. 1815 Viyana
Kongresi ile gevçek bir Alman Konfederasyonu oluçturularak bu sayr otuz
,Jokuza di!çüt'i!ldü. Yeni oluçlurula¡i bu Al¡¡tarr Koufe,Jerasyünu'$uü içinele

Avusturya ve Fnrsya'run özel bir yeri vardr. Her ikisi de di$er Alman
devletlerine göre daha griçlüydü ve konfederasyon içinde ve drçrnda topraklara
sahipti. Almanya'mn ktiçük devletçiklerden oluçan feodal yapist sadece

ekonomik ve sosyal geiiçimine engel olmamiç ayni zamandã ortak bir ulusal
kirnlifin oluçmasrru ve Alman birli[i ihtimalini de uzun süre engellemiçti. 19.

yijzyúrn son çeyre[ine do[ru Almanya ve italya ulus devlet olabilmiç, bu
yüzden de Arirupa tarihine "gecikmtç ulus devlet" (die verspätete Nation)
olarak geçrniçlerdi.a

t Schulze, "German Unification", s. 9.
a Claudia Maleike Katrin Schwabe, Romanticistn, Oriattalism, end National ldentity: Gemtnn
Literary Fairy Tales, 1795-1848, Yaynlanmarmç Doktora Tea,2012, s. 116; Daniel König
Patriotismus in Deutschland, Harnburg 2012, s. 12; Oral Sander, Sryasi Tarih: iltrçagtardan
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Fransrz ihtilali'nden 1848 Devrimlerine Avrupa'da Alman
Halklanmn Siyasi Durumu
Avnrpa tarihinde 1792 ve 18i5 yrllarr arasm kapsayan ifrtilal Savaçlarr

dönemi Fransa ve diler Awupa devletleri arasmdaki drç politikayt ve askerî

geliçmeleri yansttan bir dizi koalisyon savaçryla çekillenmiçtir. Birinci

Koalisyon Savaçr (1792-1797) Fransa'da yeniden monarçinin kurulmasr

amacryla Avusturya ve Prusya gibi büyük güçlerin birleçmesiyle baçlamrçtr.

Daha sonra bu ittifaka 1793'te ingiltere de katrlmrçtr. Adr geçen bu üç büyük

guç Birinci Koalisyon Savaçt'mn Fransa'ya kargr muhalif çekirdefini
oluçturmuçtu. Ancak ingiltere savaça sadece finansal anlamda destek olmuçtu.

Daha sonra savaça ispanya, Portekiz, Hollanda, Sardunya-Piyemont, Toskana

ve 1795',te Rusya katrlmrçtr. Fransa, rakipleri karçtsmda baçarr kazannca 5

Nisan 7795'tePrusya Fransa ile Basel Antlaçmasr'nt imzalamtçtr. Bu antlaçma

neticesinde Prusya, Ren nehrinin sol tarafmda kalan topraklan Fransa'ya

vermek zorunda kalmrçh. Bu srada ispanya da savaçtan çekilmiç, Hollanda,

Batavya cumhuriyeti olarak Fransa'mn bir vassah olmuçhr. Avusturya,

Fransa'ya karçt savaça devam etmiçse de Fransz ordulan karçtsrnda yenilmiç,

17 Ekim 1797'de Campo Formio Barrç Antlaçmasr'nt imzalamrçtr. Bu antlaç-

maya göre Fransa'ya Kuzey iTalya'y¡ Ren nehrinin sol krsmrm, Avusturya

Hollanda'smt vermek zorunda kalmrçtr. Böylece Birinci Koalisyon Savaçr

Fransa'ntn zaferiyle sonuçlanmtçtt.s

ikinci Koalisyon Savaçr (1798-1802) Napolyon'un Mrsr seferiyle

baçlamrçtr. Napolyon, ingiltere'nin kolonisi Hindistan ile baflantrsnt kesmek

ve Akdeniz'deki ingiliz üsttinlüSüne son vermek amacryla Mtsrr seferini

düzenlemiçti. Ancak Napolyon'un Mrsr seferinden tek beklentisi bu de[ildi'

Fransa bu hamlesiyle kendi ekonomik ve politik etkisini Kuzey Afrika ve Ön

Asya devletleri içinde yaymak istiyordu. Fransa'ntn Mrsr'a saldrmast üzerine

ingiltere yeni bir koalisyon oluçturmaya karar verdi. ingiltere, Avusturya,

Prusya ve Rusya'dan oluçan müttefik güçler karçrsmda Fransa ilk olarak

Hollanda'ya çrkan ingiliz-Rus ordusunu yenilgiye u$attr. Bu srada Avus-

turya Rusya ile içbirlipi yaparuk Fransa'run Kuzey italya'daki topraklanna

girdi. Bunun üzerine Napolyon ordunun baçrna geçerek Güney Almanya'ya

yöneldi ve Avusturya ordusunu büyük bir yenilgiye u$attr. 9 $ubat 1801'de

I9l8'e, Ankara, istanbul 2010, s. 100; Stephen J. I-ee, Avrupa Tarihinden Kesitler 1789-1980, çv.
Savaç Akur, Ankara 2010, s. 102, 103.
t Wolfgang von Hippel, Bernhard Stier, Europarwischen Reformund Revolutio_n 1800-l850,Band

7, Snrttgart: Verlag Eugen Ulmer, 2012, s. 41,42; Erich Zöllner, Geschíchte Osterreichs: von den

Anftingen bis zur Gegenwt.rl, Olclenbourg 1990, s. 331.
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imzalananlunéville Banç Antlaçmast ile daha önce imzalananCompo Formio

Barrç Antlaçmasr yeniden tasdik edildi. Avusturya'mn banç yapmasryla Rusya

Fransa yanirsr bir poiitika takip etmeye baçiadr. Böylece Fransa'mn tek rakibi

ingiltere kaidr. ingiltere tek baçma mücadeleye devam edemeyince Fransa ile

27 Mart 1802'de Amiens Barrç Antlaçmasl'nl imzaladl Bu antlaçmaya göre

ingiltere Fransa'run Avmpa'da ele geçirdili topraklarr onayladt, Fransa da

Msr'dan geri çekildi.6 ikinci Koalisyon Savaçt da genel olarak Fransa'nm

zaieriyle sonuçlandr.

Fransa tahtma oturdufu günden beri Napolyon'un amacl Orø Arrnrpa'da
Ä*^*I; Lir m'i¡ fâL+Áñ:i nl¡n fl,rfcal Rn'ne Ge-"men imnaraforhlftt'nu Oftadanvrrçrru¡ v¡r ðuY aú¡Llvr u

kaldrmaktr. Böylece Fransa için potansiyel bir tehlike yok edilmiç olacaktt.

Napolyon'un politikasr "divide ut regnes" (böl ve yönet) her haliyle kendini

Orta Avnrpa'da gösteriyordu. Orta Avnrpa'da bölünmc genel anlamda üç

bölgeden oluçuyordu: kuzeyde Prusya, Fransa'run nezaretinde Ren Konfede-

rasyonu ve son olarak güneydopuda Avusturya idi.7 ikinci Koalisyon

Savaçr'ndan bir süre sonra 1804'te Napolyon Bonapart'm Fransa'ntn baçrna

-o¡maoir¡la iillzarlo ¡rrmhrrrir¡ef l¿rrnrmlqrr \¡ârlâc \/â\/qe l¿elrlrrrlmrc irntl'arq-
^¡9^*¡¡ ¡¡¡¡¡¡y,

torluk yönetimi için çahçmalara baçlanmrçtr. Napolyon'un lnzh yükseliçi ve

Arrr-r:pa'yr tehdit etmesi ingiltere, Avusturya ve Prusya'yrbir araya getirmiçti.

Fransa'ya karçr oiuçiuruhn Üçüncü Koalisyon Savaçt'run (18Û3-1805) en

büytik kaybrru ise Avusfurya yaçamrçtt. Avusturya 26 Aiustos 1805'de imza-

iadrþr Pressbwg Banç Antlaçmasryla Venedik ve Dalmaçya'daki toprakla-

nndan çekildi. Napoþn bu topraklarr Fransa'ntn müttefiki olan Alman

prenslerine verdikten sonra 1806'da Kutsal Roma Germen imparatorluiu'nu
yrktr. Avusturya'ntn drçrndaki difier Alman devletlerinden oluçan Ren Konfe-

derasyonu'nu kurdu ve bunu bir ittifakla kendine bafladr.8

Napolyon Franslz imparatorlu[u'nun korumast altmda on altl özerk

Alman devletinden oluçan R.en Konfederasyonu'nu (Rheinbund) kurdu$unda

Prusya bu yeni Frarrstz yönetimindeki uydunun diçinda brakldr. Ren Konfe-

derasyonu'na ek olarak Napoþn'un Berlin'in önderlilinde bir Kuzey Alman

Konfederasyonu kurma vaadi boça çrkil. Fransrz karçrtr ve savaç tzraftzrlart

6 tll r¡;-,.-l Þ ariÀ- E',-^ñ- ^";..ho. P.farw ¡n¡Å Patnhilín¡r c 4?'Rifat llcqr¡l .lh¡nci Tnrih1t, LLLPPvt,

(l 789- I ggq), istanbul 2000, s. 22: Zöllner, Geschichte Osteneichs, s. 333,334.
t 

Jacques Iæ Rider, 'liapoleons Konzepte flir die Neugestâlhmg des Alten Reichs bis 1806", Das

Heilige Römische Reich und sein Ende i,806: Zrisw in der datßchen und europäíschen Geshichte,

Ed.: P. C. Harlmann vd., Regensburg 2006, s. 68.
8 Hans Joachim Haln, The 1848 Revolutions in Gøman-speakirtg Europe, New Yolk 2013, s' l;
Uçarol, Sryru'i Tarih, s.20 vd.
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prusya l(rah Friedrick wilhelm (1797-1s40)'i Fransa'ya karçr savaça ikna

ettiler. 14 Ekim 1806'da Prusya, Fransa'ya saldrdr. Böylece Dördüncü

Koalisyon savaçr (1806-1307) baçlamrç oldu. Jena ve Auerstedt'da yapilan

savaçlarda Prusya ordusu büyük bir hezimet yaçadr. Napolyon Berlin'e girdi

ve 18i2'ye kadar Prusya Fransa'ya ba[lanmrç oldu. Bu srada Prusya Fransa'ya

karçr Rusya ile bir ittifak yapm4tl. 1-8 $ubat 1807'de Prusya ordusundan

kalan bir krstm asker Ruslara Eylau Savaçrnda yardrm etmiçse de olumlu bir

netice almamamlç, 14 Haztranda Rusya ile Fransa arasrnda gerçekleçen

Friedland Savaçr'nda Rusya yenilmiç, Fransa ile banç görüçmeleri baçlamrçtr.

7 Temmuz 1807'de Rus Çarr I. Aleksandr (1801-1825) ve Napolyon arasrrda

Tilsit Antlaçmasr imzalanmrçtr. Bu antlaçmaya göre Rusya, Napolyon'un lata

ablukasr sistemine dâhil ölacaktr. Yani ingll:z gemilerini limanlanna sokrna-

yacaktl Buna karçrhk ise Rusya Osmanh Devleti'ne savaç açtlÉ.lnda Fransa

onu destekleyecekti.e

Napolyon Tilsit Antlaçmasr'yla Rusya ile iyi iliçkiler geliçtirmiçti.

Ancak bu iliçkiler Rusya'mn antlaçma çartlanna uymamasl nedeniyle bozuldu.

ingiltere'ye uygglanan ticarct ablukasr Rusya'run çrkarlannt zedeleyince Çar

Aleksandr Rus limanlarrl ingiliz gemilerine açmlçtl. Bu durumu ihtilaf sebebi

kabul eden Napolyon 1812'de Moskova :d,zetine sefere çrktr. A[rr krç çarllarr

neticesinde Fransrz ofdusunun büyuk bir krsmr hezimete uþradr. Fransz

ordusunun daþrlmasrm firsat bilen Prusya Mart 1813'te Fransa'ya savaç ilan

etti. Avusturya ise yeni bir savaç tnzrltprna girmesine ra$men yenilgi riskini

göze alamadt ve ilk baçta tarafsvkaldr. Buna karçrhk Napolyon yarrm milyon

Fransz askerinden oluçan bir ordu kurdu. i813'ün maynmda Leipzig

yakrnlarrnda Lutzen'de ve Bautzen'de Prusya'ya karçr bir çift zafet kazandt.

A[ustos ayrnda Prusya'mn yarunda Avusturya da savaça katrldr. Bu esnada

Napolyon tamamtyla düçman ordular tarafindan sanlmrçtr. Güneyden Avus-

turya, dosudan Rusya, kuzeyden Prusya ve isveç ordulan Fransa ile savaç

halindeydi. Tüm bu olumsuz geliçmelere rafmen 26-27 A$tstosta Dresden'de

Alman birlikleri karçrsrnda Napolyon büyrik bir baçarr saflaù. Bu atapa

karçrlrk müttefik devletler Fransz ordusunu Leipzig'de srkrçtrdr ve yendi.

Napolyon Fransa'ya çekilince Ren Konfederasyonu ve Vestfalya Krallt[t

dafrldr. 1814'ün martmda savaç sonlandr. 6 Nisan 1814'te Napolyon Fransa

e Michael L. Iæggiere, "From Berlin to Læipzig: Napoleon's Gamble in North Germany, 1813",

Tl.rc Joutnal o7 tttitit"ry History,67ll, (2003), , s. 42; Hippel-Stier, Europa ruisclrcn Reform und

RevoluÍion, s. 48.
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t¿htrndan çekildi.'o

Napoiyon tahitan îeragat edince Eiba adasrna sürgün eeüldi. Ancak bu

särgin uzun sürmedi. Viyana Kongresi toplandr$-r srada Napolyon Elba'dan
kaçarak Paris'e gitti ve yeniden Fransa tahtrna geçti. tsu durum karçrsmda

Avnrpalr gùçler Yedinci Koalisyon Savaçr'm ilan ettiler. 78 Hazkan 1815'te

ingiltere ve Prusya ordulan Waterloo Savaçr'nda Napoþn'u büyrik bir yenil-
giye u$attr ve savaçm ardrndan Faris Antlaçmasr (20 Kasrm 1815) imzalanù.
Bununla Fransa i790 srmrlarrna çekilmek zorr¡nda kaldr. Napol;von'un tahtian

çekilmesinden sonra XVIIL Louis (18i4-1824) Fransz üahtma geçti. Böylece

Fransa'da meçruti kralhk yeniden kurulmuç oldu. Napolyon bertaraf edildikten
sonra Metternich ve Castelereagh'rn önderli[inde Viyana Kongresi (18i4-
1815) toplandr. Bu kongrede mevcut devletlerin smrlan kutsaldr, dokunu-

lamaz ve her devlet kutsal srrurlarrrun içinde istedi[i gibi hareket etmekte,

istedi$i rejimi uygulamakta serbesttil anlaytçt kabul edildi. Viyana KotU-
resi'nde alman kararla;;a göre Ren'in batlsrndaki topraklar Prusya'ya verildi.
Böylece Prusya Avrupa'run ortasmda güçlenerek doluda Rusya ve batlda
Fransa'ya karçr denge oluçturabilecekti. Saylart 39'a indirilen ve Avusturya
ile Prusya'yr da içeren Alman devletleri, gevçek bir Alman Konfederasyonu

biçiminde örgütlendi. Ëski düzeni savunan Metternich, Alman milliyetçi-
lerinin tek bir Alrnanya çaþrrsrm duymadr. Viyana Kongresi'yle kurulan bu

yeni statüyü korurnak adma Avusturya, Prusya, Rusya ve claha st¡rua

Fransa'run da katrlmasryla Dörtlü iuifut difer bir ismiyle Kutsal Ìttifak sistemi

oluçturuldu. t t Viyana Kongresi'ne müteakip Aix-la-Chapelle (1 B i 8), Troppau
(1820), Laibach (1821) ve Verona (1822)'da olmak üzere dört toplantr daha

düzenlendi. i815 ve 1824 yiilan aiasinda yaprlan bu düzenlemelerle

Metternich Avrupa uyumunu devam ettirmiçtir. Ancak 1824'tcn sonra

Metternich' in Awupa uyumu sürecindeki üstünlüiü sönmeye baçlayacaktr. 12

Viyana Kongresi ve aka'oinde kuruian Kutsal ittifak, Fransz ihtilaliyle
özgtirlük dliçürrcclerirú gerriç ölçüde benittisemiç ulan Avrupa toplunrlaruln
otoriteye karçr tepki göstermelerine neden oldu. 1820'lerden sonra yönetime

karçr güçlenmeye baçlayan liberal tepki, 1830 yrlurda aniden patlak vererek

bütün Avrupa'yr sarstr. Viyana statüsünün egemen klhnmak istendigi lB15-
1830 yrllarr arasrnda, Fransz intinn ve savaçlann getircliþi bir somrç olarak

'o John A Smoot, The Bismarck Plan: German UniJication and the Balance aJ Pou,er,

Yaynlanmamrç Master Tezi, 2007,s.34-36; Sander, Síyasi Tarih,s. 174.
I I Uçarol, Siyasi Tarih,s. 28, I 13; Sander, Sþasi Tarih, s. 179, I 80.
t2 l-ee, Avrupa Tarihinden Kesitler 1789- 1980, s. 50.
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Avnrpa'da birçok ülke anayasa ile yönetilmekteydi. Baçta bulunan hüküm-

darla¡ bu anayasayl kaldrrmak ya da hiç olmazsa srmrlanru daraltmak isterke'n,

liberaller de anayasanm tam olarak uygulanmasuu ve smrlanmn daha da

geniçletilmesini istiyorlardr. Bu uËurda her fü taraf olanca gücüyle çahçr-
yordu. Özellikle Almanya'da bilim ve felsefede görülen geliçme, baçta Fransa

olmak üzere Avnrpa'da hemen her ülkede liberalizmin kökleçmesine neden

oldu. Bunun sonucu olarak mutlakiyete karçr tepki 1830'da önce Fransa'dan

baçlamak üzere, birçok yerde ihtilallerle ortaya çrktr. X. Charles (1824-

1830)'rn Fransa tahtrna geçmesi ve uyguladr$r srkryönetim Fransa'da liberal-

lerin tepkisine neden oldu. X. Charles'm bir taraftan monarçiyi güçlendirmeye

yönelik dini ve kiliseyi koruyucu bir sþset takip ederken di$er taraftan

yönetimden liberalleri uzaklaçtrmasr 1830 ihtilali'ne neden oldu. Liberallerin

tepkisiyle X. Charles tahtan feragat etti, yerine ihtilale sempatisi olan liberal
fikirleri destekleyen Louis Philippe (1830-1848) laal seçildi. Fransa'dan sonra

Belçika'da dabttarzhareketler baçarrh sonuçlar dofurmuçsa da Metternich'in
etkisiyle Almanya ve italya'da liberaller çok etkin olamamtçtt.r3 1830 Tem-

muzundaki Paris olaylan Arrmpa'yt liberal bir Batr ile konservatif bir Dolu
olarak ikiye ayrmrçtr. ingiltere ve Fransa liberal Batr tarafrndayken, Rusya,

Avusturya ve Prusya konservatif DoÉu'yu temsil ediyordu. 1815'te Rusya,

Avusturya ve Prusya'mn içbirli[iyle zaten bir Kutsal lttifak kurulmuçtu.

Kutsal ittiøt tlristiyanhlm ve eski düzenin savunucusuydu.ra

1830 ve 1848 dewirnleri arasmda Avusturya, Rusya ve Prusya birlikte
hareket ederek liberal muhalefete karçr önlemler almrçlardr. Ancak bu ülkeler

için liberalizmi topraklanndan söküp atmak kolay olmamrçtr. Bu säre zarfinda

Orta ve Doþ Avnrpa'da sosyal ve ekonomik yaçamda büyük bir deþiçimin
yaçanmasl halkrn liberalizme daba da stkt sanlmasmr sallamrçtr. Nüftsun
artmasma ek olarak tarÍn ve zanaatta yeni teknolojilerin kullarulmast insan iç

gücü ihtþcrmn azalmasma neden oldu. Daha etkili bir tanmrn geliçmesi,

geliçmiç bir ticaret a[r ve büyüyen bir endüstri sektörü eski düzenin yerini

almaya baçlamrçtr. Bu yaprsal de[içikliklere düzen toplumundan mülk sahibi

sivil topluma yavaç yavaç ilerleyen bir hareket eçlik etmiçti.r5 Tann¡ endüstri

ve ticarette görülen bu deþiçimler halkrn htikümetten beklentisini deliçirdi ve

toplumu yeniden ihtilale s{irükledi.

13 Uçarol, Siyasi Tæih, s. 117- 120.
ra Heinriclr August Winkler, Der lange Weg nach lYesten: Dantsche Geschichte vom Ende dq
Alten, Reichæ bis zum Untergang der Weimarer RqublilçMímchen202, s.79.

'5 Jonathan Sperber, The European Ranlutions 1848-185 I, Cambridge 2005, s. 258.
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1848 Ðevrirnleri ve Avrupa'da Aknan Halklarlmn Miilî Uyamçr

1848'de Paris'te patlak veren dewim Almanca konuçan halklan da
büyük ölçüde etkilemigti. orta Avrupa'da isyanlar baçlamrçtr. Ktiçfü Alman
devletleri yardrm için Prusya ile Avusturya'ya döndü. Fakat onlar da kendi
sorunlanyla meçgul olduklarr için Alman devletçiklerine yardrmcr olamadrlar.
Alnran devletleri yardrm alamaymca basrn özgürlü[ü ilan ederek, liberal
muhalifleri bakanhfa atayarck, kurucu meclislerin toplanacalr vaadinde br¡lu-
narak 1848 ayaklanrølarmi bastrabilmiçlerdi. Habsbr-:rg imparatorir;$;'nda
ise durum daha kötü idi. Budapeçte'de Macaristan'm özgtirlü[ü için giriçirnler
yaprlrrken Viyana'da aft arda isyanlar patlak verdi. Krsa bir stire içinde
viyana'daki gösterilere ölrenci ve iççi gruplarr da katilú. Htikümet,
viyana'daki gösterileri engellemek için baçta askerî müdahalede bulundu.
Askerî nrüdahaleyle sonuç alamayrnca reform yapmaya ka¡ar verdi. Reform-
Iarrn öntindeki engel.A.vusturya $ansölyesi Metternich azledilerek içe baçlandr.
Metternich'in görevden almmasr liberalleri sevindirdi. Avusturya'da bu
geliçmeler yaçanuken Prusya'da da gösteriler devam ediyordu. prusya da
Avusturya gibi ilk baçta gösteriieri bastirmak için asker güç kullanmrçsa cla

daha sonra geniç bir özgrirlük listesiyle birlikte, bir kurueu meclisin toplana-
caful iian ederek isyaniarr bastrmrçtr. Dört hafta içinde Fransa, Almanya,
itatya ve Habsburg imparatorlupu içindeki siyasal durum de[i9miçti.
Fransa'da bir cumhuriyet vardr; Habsbur"g irnparatorlu[u artrk Macaristan'r ve
kuzey italya'yr denetlemiyor, viyana'daki egemenlilini zorlukla sürdtirü-
yordu; Frusya krah baçkentindeki isyanlar nedeniyle ktiçük düçürülmüçtü;
ktiçük Alman ve italyan devletlerinin ço!-u, yeni anayasalar çrkaracaklarma
dair söz vermiç ve yeni bakanlar atamrytl. Basrr-yayrn, toplanma, dernek ve
konuçma özgíirlükleri genellikle elde etlilnrigti.'6

Avrupa'yr dalga dalga saran 1848/49 siyasal ve ekonomik krizleri
yönetici siniflara iki temel çeyi ögretti. futlk uynrklar yurttå$hk bilincini
ediniyorlar ve iktidan ilahi kökenlere sahip mutlak güç olarak gör"nrüyorlarrlr.
Krallftlar dewilebiliyordu ve yerine yetkelerini halktan alan ulusal siyasal
rejinrler kuruluyordu. 19. yüzyrhn ortasmda bile hala din ve dinsel kurumlar
toplumsal yaçamdaki etkilerini artrarak stirdtirüyordu" t{ristiyanlk Avn:pah
olmamn ve devletlerarasl sistem içinde yer almamn ön koçuluyclu. Kenclilerini
tek ve tüm Flristi.van ulusun bir parçasr kabul eden dlrsel unsurlann birlilini
Lrrmcrn qmqolqvqn f{rrfcal i+¡åÎoL Ârmrno rrrrao+l'X'-'- Lf-.:-+:,,^* +^*^ll^-:-^¡!ù¡^ø¡\, r L a L 4pø uJ6@( ¡¡Ë¡¡r¡¡¡ ru tùt¡J4rI LvrugllçI ltlç/

ró John Breuilly, "1848 Dewimleri", Bat¿'dø Da¡rimler ve Devrhnci Gelenek, I56GIS9I, Der.:
David Parker, Çev.: Kemal inal, Ankara 2003, s. 145,146.
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vurgu yapma anlaytçrun sonucuydu. Kutsalhk, Aydurlanmarun akrlcth$na,

kuçkuculu[a ve zaten imansrz olan Müslüman Osmanh'ya karçr Avnrpah

yöneticilerin meçruiyetlerini safhyordu. 17

1871'de Almanya'nur birleçmesine giden stireçte yaçanan siyasi ve

askerî olaylarm yaru sra döneme hâkim olan fikir alamlanrun payr da büyük-

ttir. Fransz ihtilali'nin Almanca konuçulan ülkelerdeki en önemli etkisi

ftuçkusuz ulusçuluk ve liberalizm akrmlarrmn Almanlar arasrrda geniç ölçüde

yayrlmasr çeklinde olmuçtur. Bu akrmlarm yam sra i8. ytizyrhn sonundan

itibaren Alman romantizmi Orta Avnrpa'da yaçayan Alman halkmr millî bir
devlet kurma yolunda etkilemiçtir. Napoþn'un Almanya'y içgali ise Alman

milliyetçilifinin Fransz karçrtr bir renk almasrna neden olmuçtur. Bu alamlar

1848 ihtilallerini, i848 ihtilalleri de ileride görüleceli gibi Almanya'mn

birleçmesine giden yolu açacakfi.r8 1848 ihtilalleri bilinçli toplumlarrn kendi

geleceklerini kendilerinin saptamasr anlamrndaki ulusçulupun Avnrpa sahne-

sindeki en etkili güç oldu$unu göstermiçtir. Ayrrca ulusçuluk bu yönüyle

liberalizmin mantrksal bir sonucu olmuç, onunla atbaçr beraber gitmiçtir.le

Liberal düçünceye göre, kendileri özgtir ve baçka uluslarm da özgürlü!üne

saygrh olan tüm uluslar, kendi ulusal de[er ve refahlanm geliçtirmek duru-

mundadrlar" Íçte bu milliyefçi güç, nlusun çeçitli bölümlerini birbirinden ayrl

tutan hükümetleri, kapsamh ulus-devletin kurabihnesi için ykacak (Prusya'run

Germen Konfederasyonu'nu ytktp Alman ulusal birlilini kurmasmda oldu$u

gibi) ya da kapsamh hanedanhk devletlerini, daha küçfü ve dar ulus-

devletlerinin kurulmast yolunda zorlayacaktr (Macaristan'lr Avusturya

imparatorlulu'ndan balrmsrzhlrm alma mücadelesinde oldu[u gibi). 18a8

t? RecepBoztemur, "Avnrpa'mnUzunOndokuzuncuYäzyr\",DoþuBæt: Avrupa,14,(2001)' s' 63.
ts Hahn, The 1848 Revoluations,s. l.
re Liberaliznin tarihsel kökeni 17. yizy:Irn ingitiz ihtilati'ne ve Bilim Dewimine dayamr.

Liberaller insamn yüzryrlhk eski gelenekleri nedeniyle kaderci bir anlayrça sahip olunmamast

gerekti$ne ve tüm güçlü monarklann keyfi eylernlerife insanur geliçimini engelleyemeyece$ne

inanryorlardr. Liberal ideolojinin ana ilkesi türn insanlann devredilemez haklara sahip olmastydl

(bu fikir ilk defa Amerikan Baþmsrzhþ Deklarasyonunda yraynlandr). Liberal bir yönetimde

hükümetin türn amas azami ölçüde bir hukuk sistemi kurmak ve kanr¡n önünde tüm insanlarur

eçitlik hakkrnr muhafaza etrnek olmahydr. Yine liberaller, yönetici srmf ile halklann birlikte ikanet
erneleri gerektiline inamyorlardr. Ancak bu çekilde hükümet insanlann ihtiyaçlanm görebilirdi.

Fransrz itttituli *o¿.rn milliyeçili$n dognasrnda da önemli bir dönüm noktastdrr. ihtilal siyaset

felsefesine iki yeni kawam katrnrçtr: Bunlardan birincisi, laik devlet kendisinden daha yüksek bir
otoritei taîtyaÍtaz ve buna balh olarak kilisenin devleti meçrula$hrmasmur kabul edilemez

olduSu ilkesidir. ikincisi, ulus eçit haklara sahip vatandaçlardan oluçur anlayçrdrr. Genel olarak

liberalian miiliyetçilikle el ele ilerlemiçtir. William C-arr, The Origitß of the Wars of German

UniJicøion,Ed: Harry Hearder, London and New York 1999,s. 1, 2.
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devrimleri Metternich'in simgeiedipi "esla düzeni" alaça$ etmiçti.z0

Alman halkr Franslz ihtilali'ni ve ihtilal ile birlikte Avrapa'da yayrlan
ulusçuluk ve iiberalizm gibi fikir akrmlanru büyük bir hevesle onayladr.
Ancak özgür ve eçit vatandaçlar arasrndaki kardeçlik ve banççr yoldaçhprn
ideali Paris'ten gelen haberlerle uzlaçmryordu. Dewinr" teröre döndü. Aydrn-
¡ôññ-.'l^ it;l; ^l^*^l- ^^^:+l: l^x^-l^- ^1.-^ ^^-:- 1-^+1:^-1^-.-iatñíia'jita tigiii oiaraK çeçiil cegcrìci aûina geniç Kafiiamiaiin yaçaiÌÍnasi
Alman vatandaçlan tarafindan bir felaket olarak görüldü. Arna -vine de "ulus,
bird.tr ve bölü,nemez" (nation une et indivisible) örne$i ihtilal savaçlarr süre-
since imparatorluþn güçsüzlü!ünün ttim boyutunu deneyinrleyen e$timli
Almanlar tizerinde derin bir etki yapmrçtr. Ancak Fransrz ordularmrn Alman
smrrnl geçerek Alsace bölgesinde ve Ren nehrinin sol kmmrnda kalan topral+
larda hak iddia etmesi mevcut durumu deSiçtirdi. Belirtildig gibi 1806'da
Napolyon tarafmdan Kutsal Roma Germen imparatorlu$u'nun ykrlmasr ve
aynt yil içinde Berlin'in içgal edilerek Frusya ordusunun daþ-rtrlmasr Almanlar
arasrnda Franszlara karçr kin ve nefret duygularrmn yayrlmasrna sebep

olmuçtu. REn Konfederasyonu (Rheinbund I 806- I 8 1 3)'nun ilk yfllannda bazr
Fransz karçrtr Alman yazarTat kencii vatandaçlarrni askerî müdahaieye karçr
koymak için uyarrcl yayrnlar yaptiar. Özeilikle 1806 ve 1808 yrllarr arasrnda
Alman entelekirielleri Fransa'ya karçi halkrn harekeie geçmesi için özel bir
çaba harcadr.2i

Almanya'da Fransz karçrtr milliyetçilifiin dopmasurda ve yeçerme-

sindeki en önemli isimlerden biri kuçkusuz Johann Gottfried Herder'dir.
Herder milieti inceleyen ve milletin ulusal i<ültrirtinde deler ve anlam bulan
ferdiyetçili$i savunan ilk sosyal bilimcidir. Herder, eserlerinde Alman vatan-
daçlarürr Fransziara öyktinmemeleri ve kendi diileri ve ktiittirierini geliçtir-
meleri konusunda uyanyordu. Hatta o, Almanya'da milliyetcilik (Nationalisnr)
terimini kullanan ilk isimdi. Ancak Herder politik bir milliyetçilikten ziyade
külttirel millil'etçilik kavranr: üzerinden fikirlerini dile getirrniçtir. Alrnan
hallclar üzerinde politik bir birlik ya da häkÍimranhsr defil Alman ulusunun
tinsel, dilsel ve estetik oluçumunun yaçam bulmasul öneriyordu. Herder bir
halkçrydr ve halklarur kendi krilttirel yolunu belirleyebilmesi ve belirlemesi

20 Sander, Siyøsi Turih,s. 189, 190.tt Sivio Vietta, "Ansätze zu einer europäischen Kulturwissenschaft: der weltbürgerlich liberale
Kunstbegriff tler Frühromantll{', "Von Deutschm überhaupt" lulental.itdßwandel zwischen
auJkltirischem Kosmopolitismus und Nationalismus, ú, S. Suin de BoutermanC, Ingbert 2@9, s.
69; C. M. K Schwabe, Romanticism, Orientalism, and National ldenrüy, s. 117; Hagen Schulze,
The Cowse of German Nationalismfrom Frederick the Great to Bismarck, 1763-1867, ûrrs. Sarah
[Ianbury-Tenisor, New Yorþ Port Chesteç Melboume, Sydney 1991, s. 49.
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gerektiline inamyordu.2t Bagmsrz bir devleti olmasa da bir halk toplululu
kendi kültürel birikimiyle millî bir hareket geliçtirir ve özerklik yolunda

adrmlar atarsa Herder'in milliyetçilik anlayrçr gerçekleçmiç olurdu.

Almanya'da Herder sayesinde devletten önce ve devletin äzerinde var olan bir
halk fikri ortaya çrkmrçtr. Ona göre Almanlarur sahip oldufu en önemli

Inztne dildir. Devleti halk üzerinden kurmak onu insan soyunun do[al
düzeniyle uyumlu hale getirmek anlamrnl taçryordu. Alman birlili daha sonra

bu fikirler üzerine gerçekleçecekti. Herder'e göre tarihten gelen bir beraberlik

içinde bulunan ve baþtmsz bir dile sahip insan grubu; bir halkrn önemli

özelliklerini bünyesinde banndrmaktadlr. Bu özelliklere sahip bir topluluk

Herder açrsmdan bir devletin doþal ve organik temelini oluçturur.23 18.

yüzyrhn sonundan itibaren Herder'in de etkisiyle Almanya'da Fransz karçrtr

motifler elitimli orta smrf içinde hrzla yayrldr. HalÊa ve dil Alman ulusunun

devlet olabilmesi için tek ve son araç olarak keçfedildi. Thomas Abbt,

Friedrich Carl von Moser, Johann Jacob Buhlau ve Justus Moser gibi aydrnlar

ulusçuluk kawamrm öncelikle Amerika ya da Fransz ihtilali'nde oldulu gibi

halkm büyük bir lasmrmn geleceli ve huzurunu temin edecek bir devlet olarak

anladrlar. Yani ilk baçta onlann milliyetçilili Herder'in ktilttir milliyetçililinin
aksine bir devlet milliyetçiligi çeklindeydi. Bununla beraber, bu kawam

saldrrgan bir Fransrz milliyetçiliþi ile karçr karçrya geldipinde Herder'in dil

üzerine temellenen sosyal ferdiyetçilik hususundaki düçünceleri kuwetli bir
. ........1<

brçlmde buyudu.-

Bir Alman ulusal devleti kurma düçüncesinin fikir babalart ise Johann

Gottlieb Fichte ve Friedrich Ludwig Jahn idi. Fichte'nin Alman Ulusuna

Nutuklar (Reden an die deutsche Nation,1808) adh eseri I. Dünya Savaçt'na

kadar Alman halkr üzerinde etkisini devam ettirdi. Fichte Almanya ve

Fransa'mn ayrr ktiltürlerine yoSunlaçr ve kültür konusunda Almanya'mn

üstünlüSüne wrgu yapar. Alman ktiltürünü (Kultur) milliyetçilikle eç anlamh

gören Fichte, bu kelimeyi aym zarrønda Franszca medeniyet (Zivilization)

kawamrna karçrt olarak kullanmrçtrr. Fichte Alman (Jlusuna Nunklar adh

eserinde elitim politikalarrnda bir reform yaprlmasr için ça$tda bulunur. Ona

göre ttim Almanlarr millet olarak ancak ulusal bir efitim sistemiyle (Dzutsche

22 Alan Patten, "'The Most Natural State': Herder and Nationalism", History of Politiul Thaught,

)O(XI4, (2010), s. 657,658.
2' Acar Sevir[ Halk Miltiyaçitiþinin Oncüsü Herdq, istanbut 2008, s. 14,23,25.
2n Alman dilinde millet (Nation) daha çok siyasi olarak örgíitlenmiç, halk (Volk) ise biyolojik,

kältärcl ve dil bakrmrndan baçkalanndan aynlnlç topluluk anlanlm hçlyordu Srvim,Hqdq,s.32
2s Schulze, The Course of German Nationalßm, s. 49, 50.
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Nationalerziehung) birbirine ballamak mümktin olacaktr. Fichte'ye göre
Almanlar diler Avnrpa halklanna naT,ararr bu tav bir e$itim sistemine daha
uygundur. Çünkü onlar yüzyrllardr baçka bir yere göç etmeden aym co$aþ
da yaçayrp yabancr etkilerin kançrmr olrnadan ana dillerinin "sadeli[ini"
korumuç yerli bir halkan oluçuyorlardr. Almanlar yasayan dil gelenekleri ve

-vok olmamiç etnik kökenlerinden dolay sözde üstiin bir ki¡ltilre sahiptirler v. e

bu yüzden kendilerini kültür milleti (Kultumation) olarak diler Avmpa millet-
lerinden özellikle de Franszlardan aynrlar. Bunun nedeni ise Almanlarrn
h'alâ atalanyla aym orijinal dili konuçmalarrdr. Oysa Latince dil ailesine üye
a rø¡¡o¡¿vo rouv¡¡ëiu¡¡ Nv¡ uJ4r¡e¡¡u9r¡r. uu lÀ Lrt¡r¡4 u! r rvllL! ù4(¡t¡/u ¡1,ftu(l,ll

hallanrn üstrinlüSümi iddia etmez, ayru zamanda tarihte ve beçeriyette
Almanlarm görevlerini de izah eder. 1805 ve 1806'da Napolyon'a karçr
yaprlan savaçlarda Fichte'ye göre, Almanlann "ne için savaçttþt açk
deþldir"; ama çimdi Fichte ve NutuWart sayesinde "Alman ruhu ortaya
ç*acak" ve "Almanlar bu ruh sayesinde hedeflerindeki dünya hâkimiltetine
s ahip ol abí I e ce kl erdi. "27

Fransa uiusai 'oiriige sahipti ve i8. yüzyrl uygarhlrmn temsilcisiydi.
Dolayrsryla, Almanlar da ulusal birliklerini kurmah ve kendi ulusal delerlerini
egemen kimahydr. Bu ballamda Fichte'nin düçünceieri Fransrz karçrtr Alman
milliyetçili[inin baçlangrç noktasmr oluçturmasa da önemli ölçüde onu
geliçtirmiçtk.28 Fichte'nin Nutulclartnln yaru srra Friedrich Ludwig Jahn'm
1810 ylmda yayrnladrfr Alman Folkloru (Das dantsche Volksthum) ve
1817i18'de Berlin'de verdiþi Alman Folldoru Üzerine (Uber das deutsche
Vollætum) adh ders Alman ulusseverliþinin temel eserlerindendi.2e ilk defa
folklor terirnini literatü¡e sokan Jahn'a göre folklor bis halkm yaçam belirti-
sinin toplamrydr. Etnik ba[ ve aym bakrç açnr sayesinde folklorun çekillen-
difini belirten Jahn onun dilde, gelenekte, sanatta ve politikada if,adesini
bulduSunu ve tarih boyunca geliçtilini ifade etmiçti.3o Fichte ve Jahn'm
úçinda dönemin entelekti.ielleri ve çairleri Fransiz nefretine karçr ana yurt
(Fatherland), halk (Volk) ve millet (Nation) gibi motiflerin yogun çekilde
içlendili metinlerle Alman halkmr bilinçlendiriyordu.3 I

26 
Schwabe, .Ror ønticism, Orientalism, and National ldetttity, s. I 18.

)7 -.,'' Klaus Von<iung The Apoeaiypse in Germarry, Çev.: Stephen D. Eiciis, CohndUia 2000, s. 139.
28 Sander, Siyasi Tarih,s. 190-192.
?o --.. ," König, Patriotismus in Deutschlo,nd,, s. !3.
30 Tomá5 Kasper, "Der völkische Diskurs im Deutschen Turnverband in der Tschechostowakei",
Hundet"t Jahre snrdeten-deutsche Geschichte: Eine völkßche Bewegntg in drei Staaten, Ed.: H. FI.
FIahrL Frankfurt am Main 2007 , s. 174.
3t Schulze, The Course of Cennan Natio¡ølßm, s. 51.
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Ulusçuluk ve liberalizrn akrmlanmn etkisiyle 18. yü4nlm sonunda

Alman yeni hümanistleri arasmda ferdiyetçili$n insarun özgürlü!ü adura

sa$lam bir guç yaratrfina inamlrken aym ferdiyetçililin insamn yeniden

boyun e$mesi için temel bir araç oldu$u düçüncesi de ortaya çrktr. Bu ferdi-
yetçilik Alman idealist felsefesinde manevi bir guç olarak milletlerin kendi
varlrklanmn bilincinde olan insanlan da yaratmrçtr. insanlarru ferdiyeh

çililinin farkrndah[r halklam bireysellilinin farkrndahSrna dönüçmüçtür.

Romantik alcm içinde organik teoriye göre insarun kendini geliçtirme hakkr
toplumun kendini geliçtirme haklana dönüçmüçtür. insanlar balh olduklarr
etnik gruplardanziyade insanhlrn ve kendilerinin bilincindeydiler; milletlerin
haklannm delil insan haklarryla da}n az ilgiliydiler; millî külttirün erdem ve

delerlerinin de$l insanlann deler ve haysiyetinin farkrndaydrlar. insanlann
balrmsrzhfr için araçtrma, milletlerin ba[rmsrzhlr için araçtrmamn gölge-

sinde kalmrçtr.32 Ancak bu durum 19. yüzyrhn baçnda bilim ve felsefede yaça-

nan geliçmeler sayesinde deliçmiçti.

lJlusçuluk ve liberalizme ek olarak 1800'lerden soma Romantizm
Alman milliyetçiliþintn atapa geçmesinde etkili olan difer bir fikir aktmydt.
Alman milliyetçiliãinin özellili, yaçanun, dolanur ve tarihin bir yorumu

olmasr ve felsefi bir karakter kazanmasrydr. Batrh araçtümacllar 18. yüzylm
souunda Aydrnlanmamn (Aufldärung) sonunu Alman Romantizninin do[u-

çuna ballarlar. Bunun nedeni birkaç çekilde açrklanmrçtlr: Öncelikle Aydrn-

lanmamn akrlcrhþr Romantizrnin esteti$i ile yer defiçtirmiçtir. ikinci olarak
Romantikler Aydurlanmamn ferdiyetçilipini eleçtirip onun yerine bireyi bir
millete tabi etmenin ideal bir millet yaratmak için daha uygun oldupunu

savunmuçlardl. Son olarak Romantizm esasnda muhafazakâr bir ideolojiydi.
Yani bu ideoloji kilise ve devletin aynlmasr, dinî tolerans ve bireyin özgürlü!ü
gibi Aydrnlanrnarun liberal de[erleriyle çatrçryordu. Özellikle 1830 ve 40'h
yrllarda Romantizmi Aydrnlanmaya karçr bir tepki olarak gören Alman
liberaller ve Hegelciler bu akrma srt çevirmiçlerdi. Ancak 19. yüzylm sonuna

gelindilinde hatta 1920 ve 30'lu yrllarda Alman ulusçulart vemuhafazakârlan

Aydrnlanma karçrtr olarak Romantizmi kucakladrlar. Aydrnlanma Fransa'dan

ithal yabancr bir ideolojiydi ve Alman ruhumrn da düçmam olaraþ Romantizm

taruftarlan için yanhç bir seçimdi. Romantizmi façist ideoloìiye temel olarak
gören liberaller ve Marlsistler daima ona saldrmlçlardr. Alman Romantizmi

aslrnda modern bir Alman ulusal devleti için bir program geliçtirmedi, ancak

Alman zekâsmrn özellili üzerine yaptrfr vurguyla Alman benzersizlilinin

32OttoPflanze,"l.,lationalisminEurope, 1848-1871", TheReviewof Politi.cs,28-2,(1966),s. 130.
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dopnaasrna yardrmcr oldu.33

Alman R.omantizmi pek çok Alman entelekt{ieii t¿rafindan benim-
senmiçti" Alman Romantikleri halkm sanlaca[r yegâne gucün dilleri oldu$una
inamyorlardr Herder, dili ulusal kirnligin bir ifadesi olarak görüyordu. Ona
göre her millet düçüncelerine uygun olarak konuçur ve konuçtu$u gibi
düçüni.ir. Herder Hint edebiyatrrun da etkisiyle Almaniar üzerinde Doþ'dan
gelen kültürel etki üzerinde durur. Herder ile baçlayan Alman dilirun filolojik
aragtrrmalarl kendisinden sonraki araçtrmacilar tarafind¿n daha da geliçtrildt.
Sir Williarn Jones Hint-Aryan dili Sanskrit dili ve Almancayr da içeren
Avmpa dilleri arasmda yaprsal benzerlikleri ilk defa derinlemesine gösterdi.

Erken dönem romantiklerden Karl Wilhelm Friedrich von Schlegel Herder'in
ve Jones'in düçüncelerini geniçletti.3o Friedrich Schlegel Hintlílerin Dili ve

Bilgeliþi Üzerine (Uber tlie Sprache untl lf/eßheit der Indier, 1808) adh

eserinde luta Avrupa'sul¿ Saruklit dili Grcþe, Latincc vc Almancayla
benzerlik gösterdipine dair göniçünü tanltmrStl Eserin genelinde Hint
medeniyetinin Avnrpa'ya geçti$ni wrgulayan Schlegel gibi erken dönem
Romantikieri için i{indistan, A.lmanya'daki edebî ve ktiltürel canlanma
yolunda timit verici bir kaynaktr. Grek ve Rorna'yla baçlayan medeniyet
tarihine aiternatif bir rotarun cazibesi arttr$ için Airnan miiiiyetçiii$i Flint
merkezli olarak geliçti. 35

Cemii Meriç Alman filozoflann ve edebiyatçrlann Hint hayranh[rm çu

çekilde eleçtirmiçtir: "Latin zekâstnzn sürekli zaferlerì ile yaralanan Cermm
gururu Asya'da kendini bulduþu içirudir ki oryantalizm o ülkede dinleçti.

Herder (1774-1803)'in Ortaçaþ göklere çtkanp, onsekizinci yüzyún ahlct

felsefesiní bøttrmak, Fransa'ntn küItÌìr hegernonyasmt sarsmak içindir."
Meriç'e göre A-lmaular arasmdakr Fransz karçrthSr Alman entelektüellerini
yeni bir kaynak olarak Hindistan'a yörfendirmiçtir. Meriç sözlerine çu çekilde
devarn eder: "Hind'in kegft, Cermen trhna tarihini geniçleirneþ yeni bir
nzitoloji kurmalç Hasik edebiyatm dat' çerçevesíni ythnak ve Latin zekâstndan

öç almakftrsafiru veriyordu. Alman milliyetçiliþ srtmt Himalaya'ya dayayarak

sahlandt.'ß6

33 F¡ederick C. Beiser, The Romøntic Imperative: The Concept of Earty German Romanticism,
Cainbridge 2013, s. 43,44;Hars Kohn, "Rorianticism and the Rise of Gennan Natio¡ralism", lfte
Paìannl'Pa|ìt;-" l'rlnL /lO{O\ c .44?trvfterr vJ
s 

Schwabe, l?ozranticism. Orimtalism, andNational ldattity,s. ll9.
3t Chen TzoreÊAshkenazi, "krdia and the ldentity of Europe: The Case of Friedrich Schlegel",
Journal af the History of Ideos, 67 14, (2006), s" 7 14, 7 16

'o Cemil Menç, Bir Dünyanm Eçiþnde, ibtanbul 1979,s.291,292.
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Alman entelektüellerinin ulusal birliklerini kurma açamasnda ve

sonrasmda yürütttikleri Fransrz karçrth[r politikasr onlarm Bah medeniyetine

yönelik balaç açrlarml da etkilemiçtir. 18. yüzyrhn ve 19. yuzyrlur sonunda

gerçekleçen Atlantik dewimleri bir Batr medeniyeti fikfini ortaya çrkarttr. Bu

Batr medeniyeti demokratik deþiçim geçiren ve geçirmeyen milletler çeklinde
Avnrpa-Atlantik dünyasrnda bir ideolojik hizipleçme yaratí. Bu hizipleçme

içinde Alman entelektüelleri kendilerine gelebilecek en büyük tehlike olarak

gördükleri Rusya'ya karçr zayf ve etkisiz demokratik yönetimle baldaçtlnlan
"Batr" ile tantmlanma eliliminde defillerdi. Batr ile Dopu kaynaklan a¡asmda

baldaçtrrcr bir rol oynayan Almanya'run Baü medeniyetine ve demokrasisine

sofuk bakrçr onun coSafi konumuyla alakakúr. Daha önce de belirtildifi gibi

Almanlann hâkim oldu$u Orta Avnrpa savunmasrz bir bölgedir. Do['u'da

hrzla güçlenen Rusya'ya karçr demokrasi yerine daha gtiçlü bir yönetim çekli
devletin akrbeti için uygun olacaktr. Alman liberalleri Rusya'nm "DoÉu"

despotizmine salúrmalanna ra$nen Almanya'nur "Batt Medeniyeti"nin bir
parçasr olduþ fikrini benimsememiçlerdi. 20. yuryùn baçrnda Alman

entelekttielleri ingiltere ve Fransa üzerindeki Alman üsttinlü!ünü kamtlamak

ve I. Dänya Savaçt'm gereþe göstermek içtn "1974 fikirlerini", *1789

fikirleriyle" ve "Alman kiiltürünü", "Batr medeniyetiyle" karçrlaçtrmaya

derrarn ecliyorlarrir. f-ìrncflin Thnmas Mann, Rafi medeniyeti (Zivilisation),

toplum (Gesellschaft), politika (Politik), oy hakkr (Stimmrecht) ve literattire

(Literatur) karçt Alman ktiltürünü (Kultur), tinini (Geist), ruhunu (Seele),

özgürlügünü (Freiheit) ve sanatrm (Kunst) karçrlaçtrmrçtr. Pek çok Alman'a
göre "Batr demokrasisi" Alman de[erleriyle çeliçmektedir. "Batr materya-

lumine" ve "Do[u despotizmine" klsmen izin veren "özel biryol" (Sonderweg)

takip eden Almanya fikri Alman ulusal kimlilinin önemli bir parçasr oldu.

Alman sorunu Íngiltere'de, Fransa'da ve Amerika'da yakrndan takip edihniçti.

Oradaki entelektüeller "Batfyt" tarumlamak için Almanya'yr negatif bir folyo

olarak kullamyorlardl. i834'lerde ingiltere drç içleri bakam Lord Palmerston

Avusturya, Prusya ve Rusya'dan oluçan monarçi devletlerinin kutsal ittifakma

karçr Büyük Britanya, Fransa, ispanya ve Portekiz'den oluçan meçruti

devletleri bk araya getirdi. ingiltere'nin önderlilindeki bu ittifak Armrpa'daki

liberal hükümetleri savunma efilimindeydi. ilk kez için Avmpa'da, liberal

olmayan "DoEu" ile liberal'oBatl" karçr karçrya gelmiçti. Ancak Dolu ittifakt

karçrsrndaki Batr ittifakr kahcr bir politik etki sallayamadr. Demokratik Batr

için uluslararasr iliçkilerde dengeyi kunnak ancak güçlü bir düçman imgesiyle
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mümktin olmaktadrr. 20. yüz,yl/rn baçrnda Alman imparatorluÉu'nun geniç-
leme politikasr Batl A'rmpa'ya bu dtiçman irngesini vermiçti.37

uiusçuluk, liberalizm, Alman romantizmi ve Fransu karçrthfr gibi fikir
aklmlanrun ve eþilimlerinin etkisiyle Alman halkr pa¡is'te ya$anan 1830 ve
1848 ihtilallerini benimsemiçti. özellikle ilk açamada baçanh olan 1g4g
ihtilalleriyle ttim Alman devletçiklerinden toplanan tensilci clelegeier
Frankfurt ulusal Meclisi'nde bir alaya gelmiçlerdi. Alman ulusal kimlifi ve
birliSi sorunu Frankfrut ulusal Meclisi'nin önündeki en önemli meselelerden
biriydi. Frankfi.¡rt Ulusal Meclisi'ndeki milletvekilleri, Alman millî devletinin
sulrlarurda Daniruarka ve Polonyahlarur milll çrkarlarryla iliçkilerini belirle-
mekle de upraçryorlarcü. Temsilciler Almanya'mn birleçmesi hususunda
görüçlerini sunuyorlardr. Bu ba$amda gündeme gelen iki önemli görüç vardr.
Birincisi Avusturya ve Habsburglan içeren "Büyúk Almanya Çözümü" (die
grosstleutsche Lösung), difieri ise Avusturya'mn drçarrda brakrldrfir pnrsya'mn

önderliþinde "Küçük Almanya Çözümii" (die kleincle.utsche Lösung) idi.38

Küçük Almanya Çözümü'nde Prusya'mn önderli$inde Almanya,mn
birieçtiriimesi pianlamyor<iu. 19. yüzyrhn Prusya'sr yalnrzca poznan bölge-
sinde Polonyah bi¡ azrnhþa sahipti. Çoþnluþ Alman halhndan oluçan
Prusya ortak bir krilfih', dil ve mezhebe mensup kiçilerden oiuçuyor<iu.
Frusya'mn modernleçme çizgisini Ren bölgesi-Ruhr-Berlin-saksonya-silezya
oluçtunryordu. Avusturrva ise çok dilli, çok etnikli ve çok dinli bir toplumu
yönetiyordu. Prusya kuzeydofu ve batiya yani srnaî altyaprya sahip Ruhr ve
silezya'ya yönelirkcn Büyük Almanya Çözümü'ntin liderligini yürütecek
Avusturya güneydofu ve do$uya yani Macaristan içlerine, Balkanlann kuze-
yine ve güneydo$uya italya'ya do!"ru geniglemek amacrndaydr. Avusfurya'nn
19. yüzyrl uygarhfirm kuracapr alan ise Bohemya-viyana-Budapeçte arasmda
oiacakti. A-vusftnya için uiusal geliçmenin yolu Aimaniardan, Çekierden,
Macarlardan ve italyanlar ile çeçitli Balkan halklarrndan oluçan imparatoriuþ
bütünleçtirmekten geçiyordu ya da I" Dünya savaçr'nur sonunda oldu!-u gibi
bu çok-etnikli ve çok-dinli imparatorlupun ktiçük ulusal devletlere aynçtr-
rrlmasr gerekmekteydi. Küçük Almanya Çözümü'nde Frusya'nur yönetici
srrufirun ve halkrrun büyük bir krsmr Protestan'dl. Bu plaru destekleyen pek
çok liberal de zaten Protestan'di ve kuzey Almanya'da Frusya'run önder-
lilinde Protestan bir dcvlct kurma egilimindeydiler. Büyuk Ahnanya
Çöztimü'nde ise Avusturya'mn önderliginde Katolik bir Alman imparatorluiu

37 
Jasper M. Trautsch, '"The Invention of the "West", Bullaion of the Gø"man Histarical Institufe,

53, Q0t3)" s.94,95.
38 Peter H. Merk7, German (tniJication in the European cantut,pennsylvania 2010, s. 32, 33.
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kurma hayalleri vardr.3e Büyük Almanya hayali gerçek oldufunda Alman
kilhirti Güneydo$u Arrnrpa'ya yayrlmrç olacaktr Bu planla Alman dili, kül-

tärü, geleneli Tuna boyunca Karadeniz'e kadar Do$u Avnrpa'da hâkim

olacakfi. Böylece Almanya dünya lideri konumuna gelecekti. Bu düçünceyi

savunanlar " Martöncesi " (Y ormärz) liberallerin bir krsmrydr.ao

Frankfurt Parlamentosundaki milletvekillerinin pek çopunun kafasrr-

daki Küçtik Almanya, Habsburg monarçisinin dalrlmasryla neticelenecekti.

Parlamentodaki bir krsrm milletvekili Büyük Almanya Çözümü'nü isteme-

diklerini bu çözümün uygulanmasrrun imkânsrzh$ryla açrklamrçlardr.

Belirtildili gibi Küçük Almanya Çözümü'nde Prusya'run liderlilinde ve

Avusturya'mn drçanda brrakrldrfr millî bir Alman devleti planlaruyordu ve

Frankfi¡rt Ulusal Meclisi Küçük Almanya'danyana oy kullandr'ar Bu amaçla 3

Nisan 1849'daPaul Kilisesi Parlamentosu'ndan bir krsrm delege IV. Friedrich

Wilhelm (1 840- 1 36 I )'in huzuruna giderek ona Almanya imparatorluþ'nun
tacrnr sundu. Wilhelm bu teklifi nazikçe geri çevirdi. çtinkü o, dewimden

nefret ediyordu, parlamenter çofunlufun kararlanna da saygh de[ildi.
Habsburglarur daha eskiye dayanan imparatorluk iddialanm ise hiçe sayr-

yordu. Böyle bir teklifi geri çevirmesinin esas nedeni Awsturya ile bir savaça

girmekten çekinmesiydi.a2

19. yüzyrhn ikinci yansrnda Avmpa güç dengesini, Prusya'run gtiçlen-

mesi ve Alman ulusal devlet mefhumu tehdit ediyordu. Alman ulusal devleti

uluslararast arenada tehdit konumuna gelince bu harekete karçt Arrnrpa'nur

sempatisi kayboldu. 1848 dewiminde Alman milliyetçiliþi 1815 Avnrpa dtize-

nini tehdit eder konuma gelmiçti. Londra, Petersburg ve Paris'teki kabineler

Paul Kilisesi Meclisi'ndeki tarfiçmalart Avnrpa guç dengesinin kutsal

prensiplerine karçr açrk bir baçkaldrrr olarak yorumladrlar. Fransrz elçiler

Alman eyaletlerindeki prenslerin varhklanm devam ettirmeleri için garantiler

verdiler. ingiliz savaç gemileri Alman kryrlanna göründü ve Rus ordulart

Prusya smrn boyunca harekete geçti. Üç büyük gücün yaptrlr müdahale

tehdidi halklarrn hüktimranirpl ve Alman ulusal devletinin kurulmasrna

yönelik ilk giriçim olan 1848 Dewimi'nin baçansrzh$a uffamasrnda önemli

bir yer tvtar.43

3e Sperber, 'I'he European Revolutions, s. 96; Boaemur, "Avnrpa'mn Uzun Ondokuzuncu

YüA¡h", s.60.
o0 Wi¡tklq, Der lange lleg nach Westen, s. ll9.
at Wittkler, Der lange Vl/eg nach llesten, s. ll7.
o2 Schulze, The Course of German Nationalism, s.76.
o'Schulze. "German Unification", s. 11.



L40 Zarnanrn izleri

Bismarck Öndertifinde Almanya'mn Birleçmesi (1 S71)

Almanya'yr birleçtiren Otto von Bismarck 1,847'der, beri siyasetin
içinde önemli bir devlet adamrydr. 1848 ihtilallerini baçta yadsrmrç olsa cÍa

daha sonra milliyetçilik fikrinin güçlü bir Almanya'yr yaratacaúlna dair inancr
geliçmiçti. Özelikle 1850 sonrasr siyasi hayatrnda Alman milliyetçilerine
l.aLro' ¡{aÉi.*i.+i 1Q<fìtI^-l^ 

^ 
l*^* D.,-l^-+^^.t-l^l-: t L1^^^ D^l-^lusrutr uvõ¡9rruoL¡. ¡oJv luuv Ãrrll4l¡ uurruç¡L4Ël IlLr¿us_l (¡1tru<1¡! !'vuçti1l

Meclisi) delegeiifi srasrnda kurulacak yeni Alman devletinde büyilk payl
almak için Avusturya'ya karçr savaçmast gerekti$inde Prusya'nur büylik bir
güce ihtiyacr olaca$m fark etmiçti. Bismarck büyük güç olarak baçta Fransa
ve Rusya'ya yönei<ii. Ancak i858'<ie en makbui müttefii<in Aiman miiliyet-
çilifi oldu$unu fark etti. 1848 ihtilali ve sonraki on yrldaki tepki hüsranla
sonuçlanmrçtr. Liberaller ulusal birlik ülktistinü tamamlayacak Prusya monar-

çisini yüreldendirmek ümidiyle halk egemenlili prensibinden kendi r:r;alartyla
feragat ettiklerini gösterdiler. Bismarck hrzh bir biçimde bu avantajur farkma
vardr. Bismarck'tn arzttladr$ gibi Prus1a devletinin gücü geniçledilinde
barrççrl yollarla baçanh olmazsa Alman milliyetçiligi Avusturya'ya karçr bir
savaçr hakir göstermek gibi ahlaki bir meseleyi çözecekti. Ahiaki caniriik ile
zafer kazantlacak ve sonunda merkezî kuwet o zaman orlaya çrkacak olan
yeni Alman devletini pekçtirecekti. I862'de Bismarck resnrî görevi baçba-
kanhla gelclifinde Prusya monarçisini Alman milliyetçili$i ile kimliklendirdi"
Askerî reformlar rneselesinde Prusya Landtagr'yla (Eyalet Meclisi) olan
münakaçada Kral I. Wilhelm tarihî karanm verdi. Prusya'da mutlak monarçi
kuruldu ve aristokrat smrfi yönetimdeki yeilerinden uzaklaçtrrrldr. Bu kadere
izin verebiimek için Bismarck monarçik yönetimin kitlesiyle iç birlili için bir
vasftaya ihtiyaç duydu. Bismarck monargik himaye altrnda kurulu bil oy hakkr
tarafindan ve liberallerin elinden ulusal ülkiiniin sancaklannm zorla
almmasryla bunun gerçekiesebileceËini öngörüyordu.4

Frarikfurt Meclisi'nde A^.rustwya ve Prusya arasmCaki iliçLjler 1848

iirtiiati öncesinde oiùrkça iyi idi. Çünkri Prusya Awrsturya'mn üsttinlüSúnü
koçulsuz olarak kabul ediyordu. Dewimden sonra iliçkiler ciddi bir biçimde
deliçti. Viyana Alman Konfederasyonu içinde Avusturya'mn gücü ve etkisini
geniçletme konusunda kararhydr. Bu dönem Avusturya'mn drç politikadaki
hedefi zaten kendi önderliþinde Alrnanya'yr birlcçtirmek ve Orta Armrpa'da
btiyuk bir Alnran imparatorlu$u kurmaldr. Diler taraftan Konfederasyon
içinde Berlin de Viyana'yr kelldine rakip görüyor, birleçmiç bir Almanya'mn

ao OttaPflanzæ, "Bisrnarck and German Nationalisnf',American Hisrorical R@iew,60/3, (1955), s.

550,551.
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baçkenti olmak istiyordu. Prusya Kuzey Almanya'da askerî ve ekonomik

liderlili elinde tutuyordu. Böyle bir süreçte Bismarck'm Frankfurt Kurultayt'na

Prusya'yr temsilen atanmast onun hayallerini gerçekleçtirdi. Bismarck

Frankfi.rt'a geldi$inde Prusya'run Alman birli[ine müdahale etmesi gerekti-

þi anladr. Orta Avrupa'da fü büytik gucün yan yana olmayacalrmn da

farkrndaydr. Ancak Avusturya'yr laçkrtmamasr gerektifini de biliyordu.

Bismarck Avusturya'mn Prusya'yr zayfTatmak için Fransa, Rusya, Prusyah

liberallerle ya da griney Almanlanyla bir ittifak yapabilme ihtimalini göz

öntinde bulunduruyordu. Bismarck önceden gördü!ü bu ihtimale karçr Avnlpa
düzeninde Prusya'run çrkarlanna göre hareket etmesi gerektilini de biliyordu.

Prusya Main lr{ehri'nin kuzeyindeki bölgelerde hak iddia etmeye çahçrrken
Avusturya'run bu duruma müdahale etmesinden çekiniyordu. Sonuç olaraþ

Prusya'mn Avusturya'ya karçr politikasr muhalefet ve riayet arasurda

defiçiyordu. Prusya'mn haklanm gözeten Bismarcþ Avusturya'ya karçr

Rusya ve Fransa ile içbirligi konusunda yönetimi ikna etmeye çahçryordu.
Böyle bir ittifakla Avusturya Alrnanya'mn drçrna itilmiç olacaktr Prusya

gürnrük birliÉi, demir yolu a!r, posta ve banka antlaçmalan ile gtiney Alman

devletleriyle yaptrfr ticaret alamndaki içbirli[i sayesinde ekonomik yönden

gtiçlendi. Ekononik ve askerî balcrlndan güçlenen Prusya'yt Bismarck

Almanya'run merkezi yapmayl umuyordu.a5 Prusya'nm iktisadi yapßl i8l5 ve

1848 yrllan arasmda düzenli bir biçimde iyileçti ve 1850 ve l860'h yrllara

gelindiSinde Frusya Avrupa krtasrndaki ilk sanayi dewimini gerçekieçtirdi.a6

Alman imparatorlupu'nun kuruluçu 1806 ve 1813'de Napolyon'a,

1848'de ihtilalcilere, 1864'te Danimarka'ya, 1866'da Avusturya ve 1870'te

Fransa'ya karçr yaprlan birtakm savaçlarm neticesinde geçekleçmiçtir. Bu

savaçlar Almanlann bireysel özgürlükleri ve ferdî sorumluluklarrm azaltrken,

onlan ulusat birlife ve tiim ulusun özgtirlü[üne yöneltmiçtir.ot Prusya Alman

irredentasr olarak görülen Schleswig-Holstein meselesine 1864'te müdahale

etmiçti. Almanlarrr ço$unlukta yaçadrS bu bölgede Danimarka'nlr hâkimiyeti

mevcuttu. Frusya'daki milliyetçilerin ça$rsryla Prusya Awsturya'yt da

yailna alarak Danimarka'ya savaç açtr. Baçarrya ulaçrlan savaçm somrnda

Schleswig-Holstein'ur Avushrya ve Prusya srmrlarrna dâhil edildili kabul

edildi. Ancak krsa bir stire sonra Frusya Kuzey Almanya'run hâkimi olarak bu

bölgelerin do$rudan ve sadece kendisine veriknesi gerekti[ini dile getirmesi,

ot George O.Kent, Bismarck and His Times, Carbondale, 1978,s.23,24.
ou Lee, Avupa Tarihindm Kes itler, s. 103.
o7 H. J. Hahn, German Thought and Culmrq From the Holy Roman Empire to the Present Døy,

Manchester, New York 1995, s. 154.
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Fnlsya ile Avusturya'mn arastru açtr. Yine 1865 yrh içerisinde Frusya Gümnik
Birli[inden Avusturya'yr çrkartatak Avusturya üzerinde ek-onomik bir zafer
kazandl Bu tarih itibariyle iki devlet güç ve kaynak yançrnda birbirinin
bolazrm srkmadan önce Bismarck Prusya'mn çrkarlan uSuna Avusturya ile
arasmdaki iliçkileri bozmak üzere salúrrya geçti. Bismarck'm drç politikada
izlediËi bu saldrrsan tutumdaki amacr aslmda Almanv.a'vr birlestirmek deÉil" ' 

-'---"-J

sadece Prusya'yr daha da güçlü krlmaktr. 1866'ya gelindilinde Avusturya'mn
Holstein üzerin<Íeki haklarrndan feragat etmemesini sebep olarak gören Frusya
Avusturya'ya saldrdr ve Königgràtz'da yaprlan savaçtå Avusturya ordusu
yenildi. Prusya'run Avusturya'ya saldrmasmdalii csas amaç Avusturya'yi
Konfederasyon'un drçma çrkartmaktr. 1866'da Avustrirya-Prusya arasmda
yaprlan Sadova Savaçr'yla Alman birli[i kurulmaya baçladr. Bu savaçtan sonra
liberal muhalefetin çofu tsismarck ile barrç yaptr. Avusturya iizerindeki zafer
Kuzey Alman Konferdeasyonu'nun kurulmasrnl sa$adr. Bu yeni federal
elevletin kurulmasryla Bismarck enaztndan liberallerin millî umutlarmr yerine
getirmek yolunda ilerledi. 1870'de Bismarck ispanya tahtrra kimin geçece[i
o^flìñtì iizpri-r{o h.L ì,t,'li. ^'1^-^1. Lf^l^---^ll^-;- ^,{^.--' .I^-+^l-1^l: Þ" J"*'*!!e!\ iuu¡4 çuvr u¡\ ! !L'Årv¡ ¿u¡ rvI ¡tt 4wJull gwùtwÄlw. Ðu uu uu

Fransa'yr kizùrdr. Fransa Bismarck'm bu hamlesini artrk Prusya'mn da
Avrupa'da büyuk bir giç olrna iddiasr olarak yorumladr. Kamroyunrm da

krçkrrtmasryia F'ransa Krair iii. hiapoiyon (i852,1870) Prusya'ya savaç açtr.

Güney Alman devietçiklerinin (Baden, Württenberg ve Bavyera) Fransa'yla
yaprlan savaçta Frusya'yr desteklerneleri, oniarm sonunda Kuzey Alman
Konfederasyonu'na eklenmelerini garunti altma aldr ve böylece Küçük
Alnranya kunrlmuç oldu. Bu birieçmenin sonunda Fransa'yla yaprlan Sedan

Savaçr'ncla Prusya Fransa'yr yencli ve 18 Ocak l97l'de Versay sarayrnda I.
Wilhelm'in taç giymesiyle Alman imparatorlufiu kurulmuç oldu.as

Bisrnarck'm rnilii;retçilili bir ulus milliyetçililinden zþele elevlet

milliyetçilifiydi. Bismarck tek bir yönetim altrnda tüm Almanlarr birieçtirme
giriçiminde bulunmadi. Örneþiir Avusfurya'daki Abnarrlan Alman'oiriiSinin
drçrnda tuttu. Fakat Orta Avrupa'daki halklar tarih ve coþraþ açsrndan
Alrnanya'ya aitti. Fransa ile giriçtifi savaçta F'ranszlarrn Almanlardan fazla
oldirþu Alsace-Lorraine bölgesini almasindaki baçhca amacr ise lailtÍirel ya da

rksal birlikten ziyade ülkenin askerî güvenliþini saSlamaktr. Folonya'ya
yönelik politikasrna bakrldr$nda miiiiyetçi fanatiklife deÉil; daha çok devletin

uu Llmn Abrams, Bismarck and the German Empíre IBT\-1918, I¡ndon and New York 2006, s.

10, 11; Andreas Dorpaien, "The Unification of Gennany in East Geiman Perspective", The
American Hßtorical Review, 7314, (1968), s. 1070; Caa'r, The Orígins of the llars of German
Unificat ion,s. 207, 208.
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ihtiyaçlanna yönelik oldu!'u anlaçrlmaktadr. D$ iliçkilerde tsismarck

Avnrpa'da güç dengesini koruyordu. Bismarck'rn Awupa üzerinde egemenlik

kurma ya da Atmanya'yr dünya gücü hâline getirme gibi bir arnact yoktu.ae

Almanya'run birleçmesi hususunda, Bismarck'rn Prusya merkezli plant,

Habsburg monarçinin ne olacafr sorununu ortaya çrkarmrçtr. Bir nevi Avus-

turya Prusya Almanya'srna baþhydr. Avusturya imparatorluþ'ndaki yüksek

seviyeli memurlann ço$u ve yönetici hanedan kültürel açtdan Alman'dr. Yine
imparatorlupun uyruklart içinden en fazla nüfusu Almanlar oluçturuyordu.

Avusturya Alman Konfederasyonu'nun bir üyesiydi. Gerçekten de Frankfurt

am Main'deki Konfederasyon toplantnma Avusturya temsilcisi baçkanltk

yapmrçtr. Bununla birlikte Habsburg uynrklanrun yaklaçrk yüzde S0 gtbi

büytik bir krsmr Almanlardan oluçmuyordu ve tüm imparatorlufun Alman
birliþine dâhil edilmesi ileri de büyük bir sorun yaratacaT<tr.s0 Nitekim Hitlerin
önderlifinde gerçekleçtirilen Btiytik Almanya hayalinin uzun sürmemesi bu

durumun bir karuttyù.

Sonuç

1871'de Alman Ímparatorlupu kurulduiunda Almanya içindeki Avus-

turya'mn müttefikleri, Katolikler ve Avnrpah gelenekçiler yamnda yenilen

Fransa, ingiltere ve di$er Awupah komçulan gibi pek çok kesim yeni kurulan

Almanya'dan rahatstz olmuçtu. Çünkü Arrmpa'mn jeopolitik merkezinde

griçlü ve hâkim bir Almanya, komçularrmn içine gelmiyordu.sr Ashnda 19.

yüzyrlrn sonu ve 20. yuzyilnbaçrnda yaçanan olaylar göz önünde bulundurul-

dufunda Fransa, ingiltere ve Rusya'run endiçelerinin yerinde oldufu anlaçrl-

maktadrr. Bismarck her ne kadar Almanya'yt birleçtirmek için saldrgan bir
politika takip etmiçse de 1871 sonrasrnda Avnrpa uyumu için diplomalik
yollara baçvurmuçtu. Özellikle Fransa'mn Sedan Savaçt'ndaki yenilgisinin

intikamrm almasmdan çekindifi için Avusflrya ve Rusya ile iyt iliçkiler kuran

Bismarcþ yönetimde kaldr[r müddetçe bu müttefik]eriyle iyi iliçkilerini
korumuçtu. Ancak Bismarck'm Orta Avnrpa'da kurduþ Alman imparator-

luþ'nun smrlarul güvence altma alma siyaseti ve Almanya'yr güçlendilme

politikasr, II. Wilhelm (i888-1918)'in Alman kayzeri olmastyla de$içti' IL

Wilhelm seleflerinin aksine dünya hâkimiyetinde Almanya'nur da yerini

almasr gerekti[ine inaruyordu ve bu do$rultuda bir iç ve drç politika takip etti.

Bismarck'm yönetimden uzaklaçtmlmasrndan sonra II. Wilhelm &ç

on Pflawn, "Bisrnarpk and German Nationalism", s. 549.
s0 Sperber, The Eut opean Revolutiotts, s. 95.
tt Merkl, German {Jnification, s. 33.
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politikadaki hedeflerini Weltpoltttk kapsamrnda dile getirdi. Özeilikie orduya
ve donanmaya önemli yatrrmlar yapan Alman kayzeñ, geliçen sana,r'isi için
sörnürge arayr$ma girdi. Almanya'mn krsa süre içinde sanayi, ordu, donanma,

bilim gibi dallarda ilerleme kaydetmesi onu 20" yuzyiln baçrna kadar bu
alanlarda dtinya hâkinri olan güçlerle karçr karçrya getirdi ve I. Dtinya
Savaçi'na stirükledi.
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Snvegrru V¡ Göçüru Rounru¡: NRn Aöncl

Prof. Dr. Üm; øüul

. Parçalanan imgenin inçasr: Nazan Bekirofilu ve Nar Afacrr

"imge ve göstergeler dükkârunda"
C. Baudelaire

Yaçamrn kutsal büyüstinü sanatm yaratrct gricüyle buluçturan Nazan

Bekiro$u, mensubu oldu$u gelene[in iç dinamizmini, ewim süreçlerini,

k6lma noktalanru, esnekli[ini kurgusal düzlemde modern külttirün normlarr

ile bütänleyen özgün bir sanatkârdtr. Yanyr "yok olmamak içindir, hayatta

kalma savaçtmdr, yitmemeþ bitmemek, tíikenmemek, içindir'z sözleriyle var

olmanrn merkezine yerleçtirir. Yaçamla yaztnln bütünleçtilini, yaçadrklarr ile

eserleri arasmda çok yönlü ve kompleks bir iliçki oldufunu dile getirir. içi boç

olan kelimelerin tek baçtna anlam içermeyece$ini, hayatlr kelimelerden delil,
kelimelerin hayattan çrktr$nt düçüntir.

Dünyayr ve insaru yorurnlayan bt filozof kimli$indeki Nazan

Bekirollu, Nar A[acr rornailnl "spelcülatif tarihfelsefesi"3 ile örtüçen çizgide
kurgular: 'Tarih, Bekíro{lu için geçm$te olanlan anlatma aract olmarun

ötesinde insan olmanm gerçeþine iliçkin tecrübî bir çalryma S¡bi[dir]. (--)
BekiroþIu'nun asil amact deþiçen onca Çeye raþmen deþ$meyeni, anlatmaya

çalrymak[nrJ.,A Yazat, Nar A$acr'mn kurgusunu tarihin derinliklerinden,

savaçm gölgesinden beslerken ewensel insan gerçelini anlatma gayretindedir.

Böylece insarun ve toplumun fiziksel düzenini tehdit etmenin yaru sra btçok
bunaknlarr beraberinde getirerek ruhsal anlamda da tehdit ölesi olan savaç

olgusunu "bir mílletin devamhhþnt saþløyan, kimliþni oluçturmastna yardtmct

olan, ßtiúal ve hüníyetini pekiçtiren en etkili sanat dallartndan" 5 kabul

edilen edebþta taçrmrç olur.

. 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatr Bölümü, TRABZON.

ulku.eliuz@mynet.com
I 

Nazan Bekiroglu, Nar Aþc4 istanbut ZO|Z.
2 Nazan Bekirogh¡ Mor Müreklæp (Deneme), istanbul 2005, s.22.
3 

$ahin Uçar, Tarih FelseÍþsi Yazilart, Ankara 1994 s.27.
a 

Suarr ts*ornal Y*gtç, ?.üya içinde rüya; Nar Afiacr, Star Kitap /15 Fkim ?012, s i'
s Bilge Ercilasun, "Romanda Birinci Diturya Savaçt" , Àlcadanik Bahç' 7 /14, Q0l4)' s.2a7 .
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Naun Bekiroflu, bütün eserleri gibi Nar A$acr romanurda da imge
kafesini bir yandan inga ederken diler yandan da o kafesi parçalayan metni
oluçturur. Eser, iki ana bölüm (giriç niteli$indeki Yol Arkadaçzre ile sonuç
niteli[indeki son-ra) ve Kitap baçhlr altrndaki on bir alt bölümden oluçur'.
Ancak entrik yaprdaki krrlma noktalarr dikkate ahndr$rnda romamn arka
plamndaki simetrik kurguyu besleyen üç do$lnun varhs dikkat çek_e_r:

e Settarhan'rn öyktisü
o Zehra'mn öyktisü
o Anlatrcrnrn ewe¡i

Eserin her bölümünde, umutsuzluktan umuda, zayú\ktan güce,
budalahktan bilgelile, açktan nefrete ve sevgiye, kaostan düzme, yoldan eve
do!ru yolculuk yaprlr. Fakat hepsinden önemlisi bu yolculuk, maddi, manevi
yø dø marlderl.en m.anaya yapilon her yolailukta alúrþtt gibi kendí oluç adma
muhaklrnk ger' ç ekleç mes i gerekendir.

Sanatkânn diler eserleri gibi postmodern yönelimle kurguladr$r
romanda, "anlaûct "giz"i araçtfftr. Kullanùþ çeçitli ve dinanùk anlattm
yöntemleriyle arkeolojík bir gezintiye çka.r, çehir ve m.edenivetleri bir
lçs1tçakta birleçiirir'.6 Sanatkâr ile anlatrclrun iç içe geçtigi aniatr ormanr inga
edilerek üst kurmaca yöntemi yani yazrlyazma serüveni de metne dâhil edilir:
"Arfik bir hikâyeden diþerine geçmek beni yoruyor. Zehra'run hikâyesine
geçtiþímde akltm Settarhan'da kahyor, Settarhan'tnkine geçtiþimde Zehra'da.
'Arttk bu rmalclar birleçse Allahlm' diyorum. Ðaha ne kadar yol ne kadar

fotoþraf gerekecekbana ki hu iki rmøþ hirleStirebileyi.m." (s. 414)

Metni olnrrla birlikte yeniden düzenleyen anlatrcmrn etkin bir rol
üstlendiþi ve çoþ zaman kiçiler kadrosunun elemanl oldu$u görülürken
geçmiç ile çimdi'yi birleçtirme, yazrrun olanaklan ile açrlmaya çahçrhr. Kendi
Ä.'l;i.,'i*;i .l^ ^-l^+^- ^.^l^+.^.....^.,^-+.:. -,^l^.,1--1, L^- c-:l-^^l r-^--- r^ i^^-r r-i,-vJÃqruuu uv 4luctorl ¿ull4!ilJllrl¡t yaPLIÉI JUlULrrUl1., ütrllt ll¿rÁSçl lIçIIl (lg fçSgl UfI

gidiçi öngönir: "Yasemen, díyorum, içimde bir roman dönüp duruyor. Roman
olsun diye deþil ama dedemin izini bulmak, Sehrini, topraþmt görmek
istiyorum. DüSünsme orada bizim ailemizin bír kalu, kolu bile de{il aszl

rmaþ dwruyor." (s. 20) Romanda dedesinin ve anneannesinin öyküsünü
araçtrrrken zamansal aray4 ve geçmiçe dönüç istefindeki aniatrcmur gerçefe
ulaçma çabasr, Settarhan ve Zehra'mn öyktisü ile kesiçir.

6 Ferhat Korkmaz, 'T,lazan Bekincglu'nrm Nar Alacr Romamnda Evde Olmak / Olmamak",
Turkish Studies, 9/3 (2014), p. 927 -936.
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Baçkiçi Settarhan, iran'n hemen her çehrinde bir dükkâm bulunan

meçhur hah tüccarr Mtrza Han'tn ktiçük olludur. Babasmm içlerini yürüten,

hah ticaretinden anlayan, çevredeki bütün çehir ve ülkeleri bilen baçkiçinin

kiçilik özellikleri somadan de[il, do[uçt¿ndr: "Hahntn høsryla basitini bir
bahçta aytrabilírdi ve bu yeti onda sadece babadan geçme bir bilgi defil içten

gelmeydi." (s. 115) Hem ailesinde bulunan imkânlar vasrtasryla hem de

yetene[inin verdili avantajla hep göz öntinde olan baçkiçi, hah ticareti ile
u$açtrfr için devamh gezgn pozisyonundadlr. Settarhan, onlarla birlikte
yaçayan halasrnm fuzt Azam'a âçtktr, ancak bu açktan kimsenin haberi

yoktur. iç için gitti[i Yezd'de Piruz ile tamçr, arkadaç olur ve onu Taht-t

Süleyman'a davet eder. Piruz, Taht-r Süleyman'a geldilinde Azam ile
birbirlerine âçrk olurlar. Settarhan için bu olay bir dönüm noktast olur;

kendisini dünyaya atrlmrç, sonu ve geçmiçi olmayan, yalnu biri olarak algiar
ve iran'dan bir daha geri dönmemek üzere aynlrr. Özünü, benliÉini, bilincini,
kiçililini kaybetme açamasrna gelen Settarhar¡ Batum'daki Rus arkadaçt

Sofya'ya st[mr. Arayrç içinde olan Settarhan, Sofia'mn kendisine âçft
oldu[unu ösendi$inde Rus ve Ermeni istilasr altmdaki çehirden tüm

zorluklara rafmen kaçmayr baçararak "öIüm yakastndan yasam taraftna

geç(erek)" (s. aa6) Trabzon'a gelir. Bir stire maddi sftrntrlar yaçar, soffa

kendisine kucak açaq babahk yapan Arslanbey'in yaruntla içe girer. Aklunl¿

hep istanbul'a gitrne düçüncesi olan Settarhan, Zehra ile tamçrp evlendikten

sonra bu iste$nden devazgqer.

Her yönüyle baçkiçi Settarhan't tamamlayan Zefua, "nereye akacaþ

belli olmayan bir rmak gibildirl " (s.48). Annesi Zehra'ya dolum yaparken,

babasr ise annesi öldtikten al:n ay sonra ölen Zeltra'yr ve abisi ismail'i,
Büytikhamm ve Hactbey büyütür. Zelua, Sultanî'deki resim öSetmeni Cemil

Hikmet Bey'den resim dersi alrken aralarmda duygusal bir yakrnlaçma olur.

Savaçn patlak vermesi ile çehrin gençleri gönüllü olarak Gülcemal vapuru ile

askere giderler. Cemil Hikmet Bey ve ismail de bu gençlerin içindedir. Bu

srrada Ruslar Trabzon'u içgal eder; Zehra, Hactbey, Büyäkhanr4 Anuç ve

Yrldrrrm ile birlikte muhacir olarak istanbul'a gider, istanbul'da ismail'in

öldügtinü öfrenir. Trabzon'un kurtuluç haberini alan aile, geldikleri gibi

Reçadiye vapuru ile Trabzon'a gefi dönerler; savaç bittikten sonra ise, eski

düzenlerine devam ederler. Bu dönemde Zehta, "gölgesinde dínlenecefr bir
da!" (s.503) gibi gördü!ü Settarhan ile evlenir.

Hem roman yazan hem de kurgunun bir parçasr olarak yazrna

serüveninde yer alan üst anlatrcr da, seyahatname özelliþi ta$lyan romanÍl
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etkin bir kahramamdr. Anlatrcr, seyahatleri srasurda kaleme al&þtyazúardan
oluçan eserde geçmiçi çimdiye taçu:

'BaSrmr )asflga brraktr$rmda çimdi e$er uyursam bir daha uyanamam, bir
daha gerçek halata dâhil olamam sandrm. Ama uyudum ve ulandrm.
Akhmm bir rmalndan hala gi.irül gtirül Zehra ve Büyükhanun akryor. Fakat
çok geçm.edçn hav¿t her ser¿ eerivc iterek- k€ndi saltanatuu k-r-¡ruv.or-" ls 320-ìt- e t -'----t-J-

Eserde anlaircr, "özlerrf' düzleminde geçmige, deserlere, dedesine,
anneannesine, yaçadrlr çehrin geçmiçine bir yolculuk yapar. Bunu ise,

geçmiçin a)masl foto$raflar ve mekânda geçmiçin izleri ile gerçekleçtirmeye

çalryr:
"Kendimi onlan bulacafrma öyle inandrmrçrm ki bir albüm bile hazrladrm.
Dedernin, anneannerlin, teyzernin, annemin, daylarrmur, oturduklan evin,
yürüdtikleri yollarur, baktrklan denizin fotolraflarru topladrm, taradrn¡ hem
bilgisayara atüm hem de baskrlarrnl aldrm." (s. 96)

Yaz&klarr ve yaçadrklarr iç içe olan anlatrcr, fotoSraflarr geriye dönüç
neSnesi olarak krlllzn't rpeinlor ilo nonmi.o'rnl¡'rl"l. ¿¡læ (lì\o ',.h.-_-é--w-4, tL.JlllllvÀ trv éwv¡¡¡¡tw Jv¡vul!.A l.uvl . uu5/, jaugtt-
crlaçma ve yozlaçma kawamlarr ile de boyut kazanan bu yolculuk, niceliksel
olarak fizksel olmasura ragnen niteliksel baSlamda içseldir:

"Taht-r Süleynan'dan her nasrlsa gökten düçen elma gibi Trabzon'a
düçüveuliç dedemi¡r hikâyesi sade çizgileriyle belliydi ashntla. O, Tebli4
Batum, Tiflis, Bakü hattrnda hah ticareti yapan bir tacir. Batum'da bulundu[u
suada Bolçevik ihtilali patlak verip srnrlar kapatrlurca bir daha Tebriz'e
dönememiç, Trabzonlu bir motorcunur yardrmryla onrur çehrine kaçmrg,
istanbul'a geçmek niyetiyle -Irabzon'a 

çöyle bir ufradr[rm saruru$ arna
btiyükannønle evlenince burada kalmrç. Büyükanneinin de hrikâyesi belii, o
da 1916'da Rus içgaline u$alan Trabzon'un istanbul'a kadar gidip dönen
m¡:hacirlerinden biri." (s. I 3)

Dedesi baçkiçi Settarhan ve anneannesi ise norm karakter Zehra olan
anlatrcr, ailesinin geçmiçini ülke ülke, çehir çehir ararken çerçevesi savaç ve
göç ile çekillenen dönemin sosyal ve siyasi olaylarrna da rçrk tutar.

uilk kez, hayatrmrn sebebi ¡rani varhprmur ta kendisi olan bir kadmla bir
erkepin halatrnr romanda ararken ben de hayatrn içine di$müç ve ilk kez
halatr kendim için yqç44rçtrm. Ben ki öru"im boyunc¿ seyredip de içine
girememekten, pklaçrp da yaçamarnaktan çikâyet edip durmuStum. Bundan
sonra ölsem de gam yemezdim. Sefelberlik gtinii Taht-r Süleyman'rn
örtüsünän saçak ucunda bir inci tanesiydim, zaman da bendim mekân da.
Geçmiç'te deSil çimdi artrk tam içindeydim. Daha doþrusu geçrniç de[il,
çimdi de de$ildim." (s. 42)
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Anlaflcq Taht-r Süleyman'da kaybolur, kendini geçmiçin derinliklerinde

oraya ait 'bir inci tanesi'gibi hisseder ve "zamanstzlþ tecrübe eden bir knlp"
Tolarak nitelediþi çocuk kalbiyle Trabzon'daki çocuklu!'una kurgu aracrhlryla
geri döner. Trabzon'danBakri, Baturn, Tiflis, Taht-r Süleyman, Yezd'ekadar
giden anlatru, adeta geçmiç ile bütünleçir: "Geçmiçin insanlartnm yüzünün

gerçeki olarak algtlanmast onlarda kendimí bulmamdan, bugüne ve yanna
duymak ístediþim güvendendi. Ksacast varltþmt onaylardtm onlann
varhþnda. Onlann yaÇamry olduWarmt bilmek beni de var olduþumdan emin

lalarù çünkü. Onlar vardt, öylqtse ben de vartm.'8 diyen sanatçL Nar A$acr

romanrnda anlatrcr vasrtasryl4 çimdi'de geçmiçin izlerfutt siirerken kendini bir
anda geçmiçte bulur ve eserin karakterlerinden birine dönüçür. Özlemini
dindirmek için dedesi ve anneannesi ile buluçmak ister, kendisinin onlar
tarafindan görülmesini aranlar: "Gör beni ne olur, diye yalvardtm ikisine de

ayn ayn. Sonra hitah çoþullaçttrdtm. Görün beni ne olur, bir kerecik olsun

görün beni." (s. 513) Bu görülme istefi, geçmiçi çimdiye taçrma ve böylece

gerçek ve kurgu yani amn veya hikâyenin büttinleçtirilmesi gayretidir.

o Köttilü!ün Haritasrna Direniçin Kurgusu

"Arnaç bu ölüm kaltm savapnda,
Yaçamak yalntzca yaçamak dünyada. "

A. Tvardovskiy

Íran'm Taht-r Süleyman çehrinden gelen baçkiçi Settarhan'tn öyktisü ile

Trabzon'da yaçayan ve Rus içgali sonrasrnda bir stire çehirden ayrrlmak

zorunda kalan Zehra'ntn simetrik öyktisünün üst anlatrcr aracrhlryla

metinleçtirildifi Nar Afacr romam, eserin isminden baçlanarak mekân, zÀÍrranz

kiçi ve tema düzleminde ateç imgesi üzerine inça edilir.

Eserde açk, yolculuk ve savaç katmanlanm ça$rçrm olarak bütünleyen

nar, OrtadoSu kökenli bir bitkidir ve semavi dinlerin kutsal kitaplarrnda (son

ilahi dinin kitabr olan Kur'an-t Kerim'de cennet meyvesi; Flristiyanltkta

yeniden do$uçun ve sonsuz hayatur sernbolü; Musevilikte kutsalhfrn,

dopurganhþrn ve bolluSun simgesi; Zerdüçtler için ilahi kudretin temsilcisi

vb.) önenrli bir yere sahiptir. Ayrrca ateç, cehennem, yaktct, azap verici
anlamlarma da gelen nar, yakrcr oldu!'u kadar yenileyici, temizleyicidir.

Büyümeyi ço[almayr, yenileyici stireçleri içaret eden aþç ise, bir ruhsal

7 Naran Bekiroflu, Mimoza Síirgün¿i (Deneme), ibtanbul 2013, s.l6l
8 Bekirollu, M;øoza Sürgünü, s.165.
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yaçam modelidir; kökleriyle yerin, dallarryla da göEün sembolüdür. Hem ateç

hem meyve anlamrndaki narrr krmrzr rengi, dalrlan nar taneleri imgesi ve
yanan/yakan nar ça$rçrmsal olarak birleçerek yaçanacak bireysel ve toplumsal
deliçime göndermede bulunur. Geçmiçi de imleyen aþaç nar't, nar ise a$acr

besler niteliktedir:

"Taht-r Süleyman. Sasanî ve ilhani dOnemine ait katmanlanyla karçrma çrkan
beklenmedik göz aydrnhgr. Hentiz surlann drçurdaydrm fakat külliyenin
planrm gösteren panolara bakrnca hayretler içinde kahyorum. Taht-r
Süleyman dedikleri bir büyfü ateçgâhmrç. Üstelik ateçin lanrnda bir göl
resmiyle karçrlaçryorum. Daha dergôhura girmeden asrl hikôycden, asrl
kryametin koptuÉu yerden baçhyorum... Çocukluþ bir ateç taprna$mrn
kalmtrlanna bakarak geçen toprak a¡asmdan mavi çini toplalan birinin izini
stirüyorum ben..." (s. 167- 1 68)

Baçkiçi Settarhan, bir ateç taprnaþr olan Taht-r Süleyman'da yaçar.

Settarhan'rn böylesi bir mekânda büyümesi ile onun yani dedesinin izinde bir
yolculu[a çrkan üst anlatlcmm köken araylçr, ateç imgesinde btrleçr: "ateç,

bize onwn kudretini ve temiz isimlerini hattrlattr ssdece. Ateç safltþn, irafiçtkstz

temizliþn, kirlenme ihtimali olmamarun simgesidir. Ona sadece saygt

duyaru." (s.181) Baçkiçinin çocuklu[unda eikili olan bu imgenin, görünmeyen,

içselleçen nitelik kazanmasr ile ateç, roman kiçilerinin karakterlerini belirleyen
ve onlannruhlanm çekillendiren bir iglev kazantr.

Nar, bilinmeyen mekânlarda ateçe do$u seyahatte bulunan, hem üst
anlatrcr hem de karakterler için yaçanacak birçok olayrn açar sözcüSüdür.

Norrn karakterlerden ismail, evinin bahçesine bir na¡ alacr diker. Bu srada

Seferberlik ilan edilir, ismail savaça katrlr, Rus himayesinde Ftum ve Ermeni

çeteciler ta¡afindan Trabzon içgal edilince ailesi de Ístanbul'a göç eder. Savaçt
1-^^---l-^- -^-.--^t^---^l^- ^a^-': -.^^^-^t- -^---l^ t-^t^-^ ^:r^vç ù4v<lìrrr Á¿r.uuulu¡a¿ surruvlanilIuilu BUvu yillalrrþr( ¿urLuluz¡ lr¿1l.1ll allç, ù¿1valu¡

bitmesiyle evlerine döndüklerinde bahçedeki nar alacmrn dallanrun knk
oldu$unu; ancak yaçamlan olumsuzluklara karçm hâlâ umudun içareti olarak
a$acrn kökänden yeni frlizler çrktr[rnr görürler: "Nar aþactntn kesik gövdesin-

deki aaya bakfi. Derin bir balta izi kalmryfi geriye ve nar aþaa, kesilirken
aþ\aruryfi. Lâkin aþaan lcõkünden fiçhran incecik dallar cüsselerine

bahnadan yapraklanmry, çiç ek a çmtÇtt. " (s. 495)

Bin yrl süren çatrgmalann bir yönüyle aniaçilmasma katkrda bulun-
marun hedeflendi[i Nar Alacr romarunln ana matrisi, savaç, göç ve yolculuk
etrafinda çekillenir. Türk tarihinin dönüm noktalarmdan ve en acr dönem-

lerinden biri olan Eirinci Dünya Savaçr'run iç içe geçrniç bireyse! ve toplumsal
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öyktileri aracúrþyla anlatrldrþr eserde, tarihsel malzeme araç olarak kullamlr:

"Tam olarak I Temrntz 1916'daydrm. içim tþerdi. Çary pazar boyunca
rastladrþrm Rus ve ingiliz askerlerine, o hummah atrnosfere bir mana
verebildim. Bunun anlamr çuydu: I. Dtinya llarbi 1914'tÊ baçlamrç (..)i918'e
kadar sürecekti, yani iki yl daha. Demek ki I. Dän1a ltrarbi'nin tam
ortaundaydrm. " (s. I 09)

Romanda, Trabzon, anlatrcr ve kahramanlar için kendilerini güvende

hissettikleri ev imgesidir. Savaçrn çrkrçr ile birlikte bu srþrnak koruma
dolayrsryla güvenli ve huzurlu olma niteli[ini kaybeder. Evden uzaklaçma ile
eve geri dönme arasmdaki zemin, kaygr ve korkunun çekillendirdi[i gevçek ve

kaygan bk yaprya sahiptir. Balkan Savaçlarndan Birinci Dtinya Savaçr'na
uzanan daþrhç öyküstinde çizilmek istenen köttilük haritasrnda tijm insanlar

varoluçlanm gerçekleçtirmek için mücadele ederler. Cepheler, göçler,

stirgünler, salgm hastahklar, kitlesel ölümler üzerinden ele ahnan bu
mücadelede fon gibi görünen savaç, ashnda kurgunun temel zeminidir.

Çok geniç bir alanda ve çok farkh coffafyalarda cereyan eden Birinci
Dünya Savaçr, ashnda Türkler için 1911'de Trablusgarp Savaçr ile baçlayrp

istiklal Savaçr ile sona eren on yrlhk savaçrn sadece dört yrlhk bölümünden

ibarettir. Türk varhlrm ve kimlilini tehdit eden, hatta yok etmeyi amaçlayan

bu yangm ve trajik yrkrm, siyasi ve sosyal zorunluluklar ile çekillenen kaçrç

merkezli birçok göçü de beraberinde getirir:

"Haberin var mr? Dört yrl sonra bu çehir Ruslar tarafindan içgal edilecek
Bütün çehir halkryla birlikte sen de terini, yurdunq dtikkâmru, ekmek
kapmr, kültür ocalrnr brakrp muhacirlile çrkacaksrn. (..) Ama döndü!ünde
bütün dükkânmr Rumlar tarafindan yaþlalanmrç bulacaksrn. " (s.36)

Temel sebebi kaçrç olan yolculuþn arayrç, bulug ve yüzleçme ile
derinleçen bir eyleme dönüçttigü romanda, insanlarm savaç denilen bir büyÍik
ateç kitlesi içinde oradan omya savruluçu anlatrlr. Öyktileme zamalrl ile öykti
zamamiln birlikte ilerledili yani eçstirem öyktileme teknili ile kurgulanan

eserin öykti zamam, Birinci Dünya Savaçr öncesi 'seferberlik' döneminden

baçlar:

"Birden yapraklarur hafifçe oynama)a baçladrlurr, üzerlerinde rçr$rn
parladr[urr ve renklerin hafifçe oynamaya baçladr[rnr, üzerlerinde rçrþrn

parladr$ul ve renklcrin belirginleçtiþi årk ettirn. Derken bir canl olan her

çey laprrdamaya baçladr. Çok geçmedi, mahçeri bir gürültü doldurdu
kulaklanmr. Flayahn o srcak ufultusuru, rutubetli srcaþur içinden çarptr
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yüzüme. Ba$np ça$rran insanlar da yerlerinden do$ulan develer ve onlann
aþtzlannda kopük kadar canhydr. Tellahn tokma$r davulun üzerine indi. (..)
'Seferberliktir!'nidasmi arka ar..kaya üç kez tekrariayan iellairn sesini duyunca
bütrin o hayat sahnesinin içine girdilimi anladrm. (..) 'Ey ahali! Dinleyin!
Duyduk duymadrk demeyin! Seferberlik ilanrdr. Kara ve deniz ordularmri
seferberlili ve tüm rnüstahkem mevkilerin silahlanúnhnasl için Padiçah
efendirnizden yüce irade çrkmrçûr."' (s. 27 -28)

Birinci Dünya Savaçr öncesi ve savaç suasmda yaçanan slkrntilar,
'seferberlik' sözcü!"ú ile içaret edihr. Kelime nxanefi Türkçede "savaça gitme,
savaç, askerin savaç hâlinde veya savaça hazu bulunmasr hâli, defa, kere, kez,
hukukta üç gun üç gece süren yolculuk, tasawufta insan"e olan seferberlilin
bu kölden tíireyen birçok kelime mü^Staúaru vardtr. Ülkenin maddi, manevi
bütän güç ve kaynaklarmm savaç ve savaç sonrasr için haztrlamp toplanmas¡
düzenlenmesi, kullarulmasl demek olan seferberlik, sadece resmî bir karar
defildir. Alt metinde yoi, yolculuk ve savaç imlemesi de yapan seferberlik,
insanl an n tüm ya¡ammr etkil eyecek d efiçirnlerin habercisiclir :

ilT^ll^l ro^f-L^-t:t-¿:-il ti--^ Li- r-^- r^f_^ t_^a,,-t,'_,,_t- __-r_J__-- r-,- --i€ria¡ öElçrûcfi¡i(rilr Grye ûir Ktrz (litna üagrlGigmc¿t arliaqiít cur¡j¡rrun
vahametini. Seferberlik! 'Memleketin rnaddi manevi bütün kuwetini yani
askeri, ekonomiþ psikolojik ve siyasi bütün güçlerini banç ùrumundan
topyekûn savaç durumtura seferber etmesi. Yola, yolculu[a, savas durumuna
geçmesi. (..) Balkan Harbi SeferberliÉi. Okudukianmdan hatrladrlrrn tarihi,
tellalrn haberiyle birle$irince 1 Ekim l9l?'de oldufumuzu anladun. (..)
Seferberlil<. neydi? Adr var taÍnam, etkisi de belli. Ama kendisi, madciesi,
niceiili nasrl bir çeydi? Meclis-i Mebusan'da ahnan bir karardr ewelemirde.
(..) O, bir kez daha "Ey ahali!" diye bafrrdr. 'Seferberliktir!' 'Tiir' hecesi
Boztepe'ye çarprp Meydan-r $arkî'ye geri dönd,ü, Ferah Lokantasr'nu1 $ems
Oteli'nur camlan zrngudadr." {s" 27-28)

Birinci Dünya Savaçr öncesi sokakta yankrlanan'Seferberiik' nidasr, kiçi
ve rnekân üzerindeki sosyal ve siyasi etkisi ile yansrfiirr. Yolculufia hanr hale
cplmp qnlqmt ¡{o nlo^ cpfar'}.æliìíin atlri olonr rr^ h.h^* i"i ^1,-1"X"' o'L'-+'lo*uv^v¡ vvr¡¡ó¡r v v rr4uv¡v¡ùr vrusEu ùtru¡Lrlcr,

birey, toplum ve ewen düzeyindedir:

"Ortahisar'a vardrlrm srada caminin minaresinden derin, yanrk bir ezan sesi
yükseldi. Üzerine seferberlik tcdirginlili sinmiç ses, perdesiz peçesiz,
hzurçcrtlen çrktrlr gibi içli, hiçbir metalik engele takrlmadan, baçkalaçmadan,
insanur kalbine çarpan bir safhkta yayhyordu." (s. 36-37)

e 
$emsettin Sami, Kâmûs¿ Türkî, Êlaz.:gaban Kun, istanbul 2006, s.725.
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Yaçanan olaylar üzerinden, geçrniçte hangizaman arahfmrn söz konusu

olduþ netleçtirilirken tarihsel zeminin adr savaç ve göç ile çekillenir.
Trabzon'danharbe katrlmak üzere istanbul'a giden gönüllü taburundan da söz

edilmesi gibi veriler ise, savaçm insan ruhundaki tahribatrm belirginleç-
tirmektedir:

"Trabzon'dan bir gönüllü taburu hazrlamyordu ve Sultanî'nin son smrf
ö[rencileri gibi heniiz mezun ohnuçlar da akm akrn o birlige kaühyordu." (s.

8e)

"Dört yldrr kolu kanadr zaten knktr bu evin. ismail'lerini ahp gden
Gtilcemal, emaneti geri getirmemiç, hryanetlik etrniçti." (s.272)

itan, Azerbaycan, Batum,Trabzon'u, istanbul'u saran bu ateç, I. Balkan
Harbi'nden baçlayrp I. Dünya Savaçr'na kadar süren trajik bk ytirüyüçün
hikâyesidir. Seferlik yrllannda Ruslann ve Ermenilerin Trabzon'u istila
etmesi, 8 Mart 7974'te Ruslarm Rize'ye ve 30 Mart l9l4'te Sürmene'ye giriçi
ile halk'Muhacirlik' adr ile imlenen göçü, zorunlu gidiçi daha doffusu kaçrçr

yaçamak zontnda kahr:. "Bunlar Osmanh muhacirleridir. $ehirleri Rus isgaline
uþaymca büyük hsmt Anadolu'nun battsma doþu hicret etti. Bir hsmt da

buraya kadar geldi zavalhlann. Cemiyet-i Hayriye hepsinin de elinden
tutmuçtur." (s.254) Savaçm baçlamasr ile birlikte tam bir kaos ort¿mrna

sürliklenen insanlann, güvenli mekanlara doþr göç etmekten baçka çaresi ve

seçene[i yoktur. Kaybedilen her toprak parçasr, oradan kopup gelen muhacir
kafilelerini de beraberinde getirir:

"$u kör olasr Büyfü Harp'te Kafl<as cephesi Trabzon'a kadar geniçlemiç, Rus
dona¡rmasr Karcderriz krysrnda saldrmadrk liman, bombalamadrk liman,
bombalamadrk iskele brakmamrçtr. Rize düçmüç, Ofun civanmerdanlan
yirmi bir gtin canlanm diçlerine takrp bedenlerini Rus ordusunun öntine siper
etseler de, Sürmene, Arakh, Arsin, $ana ne kadar dirense de azgtn sel rinüne
geleni devirmiçti. Böyle giderse çehre girmelerine çunwr çurasmda çok u
zarnan kahnrçtr. Hani mazlumlarrn feryadr yeri gö!ü o)matr, kâinatr yakardr.

$imdi büti.in çehir muhacirlile çrkryordu ve Büyüklianrm, Hacrbey ne
yapacaþrz? diye sorup duruyordu. (..) O elim gtinü hatnladr. Dokuz ay
eweldi, l9l5 yrhnur Haziran'r." (s.27+275)

Bu tarihsel krrrlma açamasrrda yaprlan göçlerin çeçitli nedenleri vardrr.

Savaçlar nedeniyle dayanúmaz hale gelen yoÉun baskrlar, can güvenli[inin
olmamasr, daha iyi iktisadî ve sosyal hayat yaçama dile[i baçhca nedenler-

dendir. Ancak yaprlan göçlerin en önemli nedeni, vatandaçlarm can güven-

liklerini saplama iste[idir:
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"Urus gâvuru geliyor. Rum ve Ermeni çeteleri iyice azútr, baksana evler

çimdiden bayraklandr. Bu çehirde durulmaz artrk. Hem herkes gidiyor. Biz
onlardan daha mr cqsuruz, daha mr fazlabilgimizvar ki gitineyelirn? Hacrbey
görmüyor mìisun, her çey olabilir. Ctingörmüç kadrn bu'her çey' ihtimalindc
Allah biliyor, llacrbey'le kendisini hesaba katmamrçfi. Onlar yaçadrklarr

kadar yaçamrçlardr. Mal canm yongasr ¿lma varsm olmayrversindi. Cana
gelince, Allah'a bir can borçlan vardr nihayetinde. Gelecek günün ne
getirece$i de belli olmazdr. (..) Yani gitsen olmuyor kalsan hiç olmuyor. (..)
Segnek? $art mrydr? $arttr. Arna yine de'Ben gitrnem'diye bir giriç yapmak
istedi Büyüktranrm. Dil de gönüi gibi baskrndr." (s.282)

Raskr ve nrlme rlayanamayan insanlar vatanlartru, e$yalanru, tarlalarl.n,
evlerini, iç yerlerini yani bütün mal varhklarml geride brakarak binbir guçlük
içerisinde, en kötü çartlar altrnda güvenli gördükleri kesimlere yerleçmek üzere

yola çrkarlar. Bilinmeyen mekânlara do!"ru bu gidiç, yolda karçrlaçrlacak

birçok olayrn da habercisidir:

"Menzilden rnenzile, kuyudan kuyrya, kervansaraydan kervansaraya en ufak
bir zayrat venneyen kervan, masmavi gök altrnda kurulmug toprak sansl çöl
çehri Yezd'e ulaçtr. A$usios'un en harir günieri, Yezd'de hava cehennem
kadar srcakti. Tebrizden aynhçlannin üzerinden tastamam bir ay beç gün
geçrniçti ve sadece beg yerde Rus, altr yerde ingiliz askerleri seyahat
izìnlerini, taçrna belgelerini kontrol etmiçti." (s. I 69)

R.us, ingiliz, Alman içgali altmdaki Trabzon, istanbul, Batum, Bakü,
Tiflis, iian, Azerbaycan gibi geniç bir mekâm kapsayan bu göç, yaçanan

dramrn yanslmasl gibidir. Savaça kahlamayan kadrn, çocuk. ihtiyar, hasta ve

sakat erkeklerin çopunlukta oldu$u bu ytirüyüç, yeni felaketlere gebedir.

"Bütün sokak, büttin mahalle, büttin Trabzon almr yolculufun sabahrnda
aym yöne akryordu çimdi; batrya. Daha çimdiden çocukiarin aliamasi
ihtiyarlann hrçkmfrna, tekerleklerin glcrtrslna kançmaya ba.çlamrçtr. Bu
göç katilesinin tamamna yakrnr, varhlrn en zayf yam olan kadrnlar ve

çoc.uklarclan ibarefti; bir de ihtiyar, hasta ve sakat erkeklerclen. Trabzon'un
bütün delikanhlan ise iki yldan bu yana cçhelere daglmrçtr." (s. 291)

Kaygr ve korkunun egemenli[inde bilinmeze do!¡u stirtiklenen ve

"gitgide karanhþn yürefrne saplan(an)"t0 insanlar, aym kaderi yaçarlar.

Eserde Osmanh devletinin sosyolojik ve siyasi yaprlanmasrna yaprlan gönder-

meler de yaçanan kaosun sebepierini açar niteliktedir. EgemenliÉi aitmdaki

tüm milletlere eçit haklar veren Osmanh Devleti'nin millet algrsma ra$men

iÛ Joseph Conrad, KarantþnYüre{i,Çev.: Sinan Fiçeþ ibtanbul 2003, s.51.
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milliyetçilifi bilmemesi yaçanan sorunlann en önemli sebebi olarak gösterilir

"Türkti, Kihd'ti, Ermeni'si, Amawt'u, Arap'r, Yahudi'si daha bilmem kimiyle,
yeÍniç iki milletiyle asrlarca gü1 gibi geçinip gitti. Milleti bilirdi Osmanli
ama milliyetçilili bilmezdi. Farkh milletler bir arada fakat birbirine dönüç-
meden 1açardr onda- Benzeyecekleri deþilse de bütünleçecekleri tek çey
Osmanh kimlifiydi. Kendileri olarak, dillerini, dinlerini, külttirlerini rnuha-
faza ederek Osmanh olmuçlardr. Ama Osmanhhk söz konusu oldu$unda bu
farklrlrklarrr da bir anlamr kalmazdt. Bu devlet, Rum ile Ermeni arasrnda bir
fark gözefmez, onlarr Tijrkten ayrmayl akhna getirmezdi. O zarrwlar,
Osmanh olmak Rum olmaktan önce gelirdi ve Rum olmak Arnavut olmaktan,
o da Türk olmaktan farkft defildi. Devlete htzrrÊt ettikleri müddetçe kim
olduklarurrn önemi yoktu. islam bile devlet kademelerinde yükselmek için
gerekli çart delildi. Osmanh topraklan üzerinde ya{ayan liyakatli kullar
olmalq menzile varmak için birlikte yola çrkanlann gerekli tek azrþydr.
Ermeni de, Yahudi dg Rum da, çansr, kabiliyeti arna cn fazla akh,yaver giderse

paça olabilir, elçi olarak Osmanh devletini temsil edebilit,nazr olabilir. Ama
ne zarrñl7 ki Rum'r¡n Rumluþ, Ermeni'nin Ermenilifi, Yunan'tn Yunanhlr
Osmanh olma¡ru-r öntine gegi, o zaman bütün dengeler bozuldu." (s.72)

Nar Alact'nda demokratik bir ortamda kendiliþini yaçayan milletlerin
Osmanh kirnli$inde bütünleçmeleri, her ferdin rrkr ve dini gözetilmeden eçit

haklara sahip olmast vurgularurken, yaçanan ve yaçanacak sorunlann d¿

mevcut siyasi ve sosyal yaprlanmadan kaynaklandrlrna dikkat çekilir.
Yuzyilarca Osmanh kimli[iyle varhklanru si.irdüren ve verilen imtiyazlarla
güçlenen di[er milletlere mensup kiçilerin sosyal yaprdan siyasi yaprya doSu
boyutkazanan parçalanrnadaki etkisi de bu noktada deweye girer:

"Ömek içten bile degildi. Lakin ölümci.il içler bile çoktandrr tükenmiçti.
Ümitleri, hayalleri ölü bahklar gibi kryya mrrunca bir mitliyetleri kalmamrçtr
hiçbirinin ve çimdi tek ürrmete mensuplardr: Dilenci. iki taraftan uzanan eller
Farsç4 Türkçe, Kürtçe daha bilmem nece ama hepsi de yoksullufun dilinde
yalvarmaya baçlamrçtr bile. Yoksulluþ burada gençleri vaktinden ewel
ihtiyarlatmrç, çocuklan ateçinde yaknak kavurmuçtq insanlan arszlaçtrmrç,
feda edilmesi en zor olan duygulan, onuru ve utanmayl en ewel tahrip etmiç,

sonra kökten budamrçtt." (s.257)

Yaçanan dramlar ile yitimleri yazgr kabul eden bu insanlar için savaç,

içten ve drçtan kuçatan bir karabasan halindedir; kryamettiri mahçerdir.

KryameV mahçer, bütün varhklar içlr;, sonu simgeleyen, dünyamn son ant olan

olumsuz btt zaman ve mekan boyutudur: "nefret ve savaÇ meknnlaru (..)
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mahçer imgelerine gönderme yaptlmadan incelenemez."ll Savaç ile kryametin
aym dúzlemde ele alurmasr, tinsel ve bedensel tahribatl pekiçtirmek içindir:

"Bafinç ça[rnç, itiç kakrç, iraykrrrç ve icüfürler arasrrda kalabahk dalgalan-
drkça dalgalandr; yumruklar kalktr, dipçikler hazrlandr. Bu mahçer kalabah-

$nda kimse stingüye, dipçiÈe aldrracak gibi.görünmüyordu fakat Rus
komutanrn sesi duvrrhrnca hir anda sesler kesildi I ì K¡lah¡Lörn hiivÍik krsmr

\--l ^*-___^-Þ_- __/ "^- --.-----

çözülen asker duvaruu asmr$, vagonlara hücum etrniçti bile. (..) bir izdihamdr
yaçanryordu. (..) Trur uzaklaçtrktan sonra istasyona bir öltim sessizli[i
cöi:t¡'ivse de ¡lnln siir-me¡ii e."lrekier tasinnn íizêriñê a+rlmrc /Í;i# ^aoê/iinú5^¡¡¡vg¡, 4!rur¡rl?

baçrna toplandúar h:rzla. Önce kolu bacafr bir yana savrulmuç bedenleri
saygryla dtizelttiler." (s.249-250)

Savaç ve mahçer, ruhlarda aym yil<rma sebep olur: yokluk, belirsizlik,

çaresizlik. insanlar kaçmaktadrr. Tedirgintik, kargaça, korku, tükeniç, endiçe
her çeye sinmiçtir. Bu ruhsal ve fiziksel çözúlüç, kiçilere, mekâna, zamana
bütr.inüylc hâkirntü¡. Evden "dört yildtr kolu lcanaù zaten lsnk" (s.272) diye
bahsedilirken kaçrçan insanlarla baçlayan kaosun/ izdihamm, mekâna kapah/
rlqr nifalil¿lcr r¡iil¿lemaoi icorof a¡{ilir Qo.,oo,- ^1"*""- r'^L -,{-- Á-.1..r'---us v 4f !Â! !,!urrDu¿, j/ u!! vu!u, w! LutL!4r!

nitelikleri ile mekân ve insan aym dramr yaçar; mekân canli bir simge defiere
dönilçrir:

"Kolu kanadr krnk turnalar gibi bir evin içinde yaçayrp gideceklerdi belki.
Ama aylar geçmiç, aylar yilara evrihniç. Balkan Harbi'nin sadece bir önsöz
olmasmdan korkan Hacrbey korktuluna uffamrç, yetmiç iki miileti azgrn
kollanna alan Harb-i Umumi çtkmrç, sommda igte Ruslar gelip Trabzon'tur
kaprlanna dayanmrçtr. " (s.27 3)

Kay$ ve korkuyla gevçek ve kaygan bir zemine ayak basan bu insanlar,
yaçananlar karçrsrnda çaÍesizdir. Güvendikleri sr$rnaþrn yani Osmanh'nin
dewilmesi ise, durumu- daha da içinden ç*tlmaz hâle getirir. Bu çözilüç, birey
ve millet düzlemincie "lcriz" nitelifi taçryan oiay birimleri ile derinleçir;
bireyin kendi olma ayrrcahlml kullanmasmm savaç ve göç olgulan tarafindan
engell eniçinde boyut kazar,:rr'.

"Petrol gemileri savaç gemileriyle birlikte yaklaçryor, bir kavçak limanr olan
Bah¡m, petrolü de askeri de bir arada sevk ediyordu. Karadeniz krysrnda Rus
içgaline ugramrç Osmanh çehirlerine gidecek takviye kuwetler, kendilerini
göttirecek gemileri bekliyordu saatlerdir. Subaylar biraz daha yaçh
sayiiabiiirierdi beiici fakat askerlerin hernen hepsi Vasiii kadar çocuk

I I Gaston Bach elard Ateçin Tin Ç)zümlemesl, Çev. : Nail Bezel, Ankara 1995, s.27
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yaçtalardr. Prrl pnl san metal dülmeleri, çrk çapkalan, rütbeleri, niçanlan,

kaputlarr, eldivenler, postallan vesaireleri ile Rus ordusu ne kadar iyi giyimli,
ne kadar düzenli ve bakrmhydr ilk bakrçta. 'Aldahcr panltr'diye söylendi

Soþ aya[ryla yere daireler çizerken. Ordunun, içten içe kaynadrSrrr,

kendisini sevk eden el ile arasndaki balrr nicedir çozüldüÉ'ünü bakrçr keskin
olanlar görebiliyordu çoktan. Ona bakrlrsa bl muazzan güç kendi kaderini
oluruna brraknayacak, al baçtan yeniden yazac'akfi. Kansa kan, baçsa baç,

cansa can; dökmeye de, vermeye de, ölmeye de razlardr." (s.233)

Savaçm görümirlü!ünü resmeden göç, sadece bireylerin buluncluklart

co$afi çeweyi depiçtirmelerinden ibaret de$ildir; sosyal, ekonomiþ ktilttirel
ve sþsî boyutlarryla toplum yapßml da deliçtiren nüfus hareketleridir.

Eserde savaçlara cepheden yani askerî ve politik açrlardan bakrnamaya gayret

edilse de merkezde savaç ve sava$m bir sonucu olan göç vardr. Her ikisi de

insan yaçamr için tehdit öleleri içeren bu felaketler tarufindan kuçatrlmrç

insanlar, içgaller ve zulürnler ile silinme, yutulma, yok edilme ile karçr

karçryadrlar:

"FrtüEnm, yaþnurun, kann ortasmda, kim arabayla kim aþaç dalurdan

âsâlara dayana dayana düçe kalk4 bata gka, ölümüne kaltmrna, canr diçinde,

canpazawña; bir tepenin ardmda kaþolup baçka bir tepsnin etefinde görtine

görünc günlcrcc ,l,ol akhlar. Gece giìndüz aç aç,rl<, çofrl yerde arahadan

inerek, gariban atr arkasrndan iteleyerek, sersefil perperiçan, yolculuklarurur
kimbilir kaçmo güntinde Büyükhanrm dâhil olduklan muhacir kafilesine

çöyle bir baktr. Ca& masallannm ürkütücü sahnelerinde görünen çaresiz elem

katarlanna benziyordu bunlar. Sel dalgalan gibi afr afr ilerleyen bu insan-

larrn bir krsmm¡n ayaþrnda keten bezi ve ipten l,aprlmrç 'seferberlik pabucu'

ya da çank vardr, birço!"u yahnayaktr. Bu hicranh kafilenin en çok da

köprüsiiz dereler kesiyordu önünü. Mart ayannda yan bellerine kadar buz

kesmiç sulara girseler de karçr kryla kimi geçebiliyor kimi geçemiyordu.

Ama onlar stirekli yünimek zonmdaydrlar, kendi lalctrm kendinden harca-

yarak tükenmek. Çünkü arkalanndan Rus ordusu geliyordu. Üstelik varabil-
dikleri her kasabada Muhacirin Komisyonuhun gösterecefi bir yer, baçlarrn
sokacak bir cami avlusu, boç bir ev, bir dam altr bulabilmek için arkalarrndaki

kafilelere yakaianmamalan, önlerindeki kafilelerle yançrnalan, onlan geçmeleri

de gerekiyordu. Geçemiyorlardr çolu kez ve geceyi açrkta geçirmek için
binlerce kiçi bir arada yrfrldrklan, yayldrklan yerden ertesi sabah yeniden

yürürnek için doþrlduklannda eksilmiç oluyorlardr. Bir tarafta deniz, bir
tarafta uçurum; Rus gemilerinden kaça kaça Rum, Ermeni, Tùirk eçhyasmdan

korka korka, firtrnayla bofuça bopuça; her açrlamapn derede, her ölmekte,
her cinnette bir ses daha geniçleyerek; bugtin muhacirlerc actyan kasabalar

yann onlara kahlarah her gi.in bir landan eksilerek ama öbür yanrndan

artarak bu dev acr kitlesi sonunda Görele'ye ulaçtr. Trabzon'dan çrkah on beç

gtin olmuçtu. " (s.293 -294)
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Osmanh Devleti içinde bulundu[u zor koçullar altnda bu göçü elden

geldi$ince sistemli bir çekilde ele almaya çahçr. Bu anlamda merkezde

I\{uhacirin ve iskân Müdtiriyeti kurulur; taçrada isemuhacirlerin ihtþaçlanrun
knrçilanmasu lcayt altma altnmalart ve islcân edilmeleri için Muhacirin
Komisyonlarr oluçturulur. Bu komisyonlar, göç dalgasrmn kontrolüne,
muhaeirlerin sevk ve isk-ân içlemlerini düzenli bir çekjlde yrinitii-lmesine
hizmet eder. Göçmen saylsÍun yoþnluSu ve göç süresinin krsa oluçu, içlem-
lerin yürütülmesinde önemli sorunlara yol açtrfrndan sorunlarn giderilme-
sinde azami gayret gösterilir; ancak istenen sonuç elde edilemez. Birinci
rl,'i--,^ Cr^.,^^,r-..^ L^^l^*^--.,1^ ^^-,-l^-.- L^---a. .Á^ ^a^-uwryd ù4v¿9r uxr uqtr<t1u4ùlJro s\_,lu¡ll<llur uuJuLu w aLL4t,

Kendilik de[erlerini koruma mücadelesinde fiziksel kuçatrlmrçhk ve
engeller nedeniyle zorlanan insanlar için yaçam kayrplar ve ölümlerden
ibarettir. Göç hareketini gerçekleçtiren kiçilere de genellikle muhacir denilir ki,
muhacir olmak, köttilügtin gölgesinde savaçmaktlr. Göç ederken yaçarulanlar,

cçhedeki savaç kadar ykrcr ve tahrip edicidir:

rrÞo¡'ra tua-i -^- +-l^-l'.,- -'i*iildil;i l\¡f^.|.^.,^ h*:.1^ ^,^, ^-,1^ -;*:.t;uvû! êq4, lvr49!! Y! éÉu!Lu¡s fYÀvJÀuvG uvÀlrJrw 4JilL altv 6t!r¡rlgu!.
Perona ayak basar basmaz hurnmah bir kalabalftla karçrlaçti Settarhan,
ctrafindan her cinsten, her milletten ve her dilden insanm geçtilini gördü.

Colraffalar ve tarihler kadar siyasetin de kavçaSr olan Batum, 93 Harbi'nden
bu yana Rusya imparatorluþ'mmdu ama halkr hâlâ yetmiç iki millet bir
aradaych. Rusça, Türkçe, Ermenice, Me.grelce, Lazca, Gürcüce, Svanca,
Abhazca, Farsça ve daha bilmem nece konuçan bunca insana bakrlrrsa bu

çehir kimindi? Gürcülerin rni Osmanhlarn mr Ruslann mr, çrkarnadr için
içinden Settarhan. Balltra çaþra konuçan esmer ve uzun boylu iianhlar,
Azerbaycanltlar, gölsü fiçekli çivit mavisi giysileri içinde yakrçrkh Acarlar,
hepsi de uzun etekli çerkezkalarr içinde çah gibi Çerkezler, bu topraklarr,n en

eski sahipleri olmakla övünen Gürcüler, aristokrat Ruslar ve sürekli sevkiyat
haiinde olan askerler ve subaylar her yandaydrlar. Lakin bütün dünya gibi
Baium'da <ia savaçrn içinde'oiie ha)¡at son hrzia cievam ediyorciu ve åkat bu
hareketli kalabahk birbiriyle konuçup ahçverig etse de kaynayan bir kazanda
her an yek di[erini bo$aziamaya hazrr görünüyorciu." (s.225)

insani niteliklerin ve kimliklerin silindili bir ortamda bilinmeze doiru
giden insanlax, "kaynayan bir kazanda" olmantn verdili yakrcr ve snrlr
yaçarnlan ile haksrzhk, nrlüm ve katliamlar ile karçr karçryadirlar. Bu biiy{ik
yangmm yai<trþr fari<ir miiletiercien askerierin oiuçtureiupu bu kaiabairil yrSn,
yitimleri çaresizce ve ya7,gt olarak kahul e<lerek siirfiklenir. insanlan evle-

rinden, vatanlarrndan koparan savaç ve göç, zamansal olarak denk geldi[i
mevsim ile olumsuz etkilerini arttrrr:
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"Korkunç srca$a bakrlrsa aylardan Teinmuz ya da A[ustos'tu. (..) Eüaftaki
yetmiç iki milletten asker kalabahþa bakrnca içim bulandr. Bunlardan bir
lcrsmr iran askerleriydi; istanbul'da e[itim görmiìç fiyakah jandarma subay-

larurr, Ísveçlilerce e!-itilen ordunun krçlalanna dönen ya da talime giden

erdemli erlerini seçebitdirn. Fakat ingiliz ve Rus üniformah askerlerin

srkhþa bakrlrrsa- içim yine bulandr. Dur bakaym, hayrolsun. Birkaç sokak

dalra geçip dc Rr¡s tiniformalan içinde iran Kazak Tugayr'nr tam)mca
endiçemin yersiz olrnadrlul anladrrn. Çerkezlerin yfüsek baçhfrm, Ruslarrn
srnnalr ceketlerini g¡yenKazak Alay'nrn göz alrcr oldulu muhakkakfi ama

Rusya'nm iian topraklanna dtiçmüç bu tirpertici ve ürKitücü gölgesi, erleri ve

erbaçlan iianh olsa da Rus subaylan tarafindan varh$nr I. Dünya Harbi
yllarurda hissettirmiçti. Nilrayet bir sahafin öntinden geçerken camekanda

açrk duran bir takvim gördüm. Carna bumumu dayadrm. Fakültedeki Farsça

derslerimizde bize iran takvimini de ö[reten hocama içimden teçekktirler
göndererek okudu[um tarihi miladiye çevirdirn: Tam olarak 1 Temmuz
I 916'daydrm." (s. 108-109)

Toplumsal deliçimin en alrr yaçandr[r, insanlann yaçam ve ölüm

arasrndaki ince bir çizgidehayatta kalma mücadelesi verdili savaç ortamrnda,

dolal yaçam süreci içerisinde suç olarak kabul edilen hareket ve davraruçlar

sradanlaçr. Savaçrn yarattr$r olumsuz durumlardan biri de esarettir. Kafkas

cephesinde esir düçen askerler "birer boç çuval gíbi" (s.248) taçmrr ki, bu

onlann ve onlan gören insanlarur gelecek ümitlerini yok eder. "Esir üen"leri
ile aç, susuz,ltavasrz ta$man bu insanlann ölümünü ola$an karçrlayan Ruslar,

onlarr trenden açafr atarlar. Bu durumdan rahatsv olan ve çehitlerine son

görevini yapmak isteyen Gence Milli Komitesi gibi oluçumlar ise, çehit

cenazelerine sahip çrkarak Müslüman mezarhlrn defnederler:

"Osrnanh askerleridir bunlar, Kafl<as cephesinde Ruslara esir düçen askerler.

Trenlerle Bakr açtklarmdaHazar Denizihdeki yrlanh Nargin Adasr'na 1a da

Sibirla'1a taçmrlar. (..) Bu vagonlarda yol boyunca açlfttan, sustøluktan,
havaszlrktan ya da zaten hasta veya yarah olduklarmdan ölen askerler olur.
Ruslar istasyonlarda onlan vagonlardan aça$r atarlar. Gence istasyonunda da

böyle olur. Gence Milli Komitesi bu içi kendisine dert edinmiçtir. Bu çehit
evlatlarur ölüsi.inün yerinden yurdundan uøalda, ortada kalmastnanzt olmaz.

Her esir trenini bekler. Öltiler; toplar. Onlarr Müslüman mezarhsrna götürür,

tekbirini, nalnazlm, duasmt eksik etmede'n defneder. (..) Çok geçmeden esir

treni gara girdi. Bir süre sonra vagonlann kaprlan, pencereleri açrldr ama hiç
kimsenin inmesine müsaade edilmedi. Temiz havaya hasret kalmrç Osmanh
askerleri, subaylan larr bellerine kadar pencerelerden sarkmrçlardr. Kafileye
nezaret eden Rus subay trenden indi, istasyon komutanma vagonlardaki ölü

askerlerin rapon¡nu verdi. Dört tanelerdi ve çu, çu, çlt gu vagonlardalardr.
Settarhan bekleme salontutm kirli, yeçilimtrrak kapr camrna bumunu da1adl
kcrllannrlan hacaklanndan tutulup da'l-2-3' sallanan ve 'Hoop' atrlan dört
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cesede baktr. Tren, kendisine afu gelen yüklerini firlatrp atûktan sonra, Rus
askerler vagonlann kaprlarurr esirlerin iizerine sürgülediler, trenle araya smu

çizgisi olarak kendi bedenieriyle kurduklan bir b€nt çektiler. Tüfekieri
ellerinde, parmaklan tetikteydi." (s.2a8)

Rutine ba$anan içleri yapan ve dU dünyaya duyarszlaçan görevliler
'nile savas ortam:nrn sl:ic kosullen alhndaki insaniann marJz kaldrklarr asaörla-' -Ì -^ --^_-^__^_ Ð-t __-Y-^^ -Y-Þ^^*

maya kayrts ru lalamazlar.

insanhk tarihinde savaçil:r yrkrcrhir konusunda hemen her dönemde

ortak bir kanl olmasrna raþmen, gerek bireysel, gerekse toplumlararasr iliçki-
lerde bir yöntem olarak kullamlmaya devam edilir ve edilecektir. Çok aktörlü
rekabetin bançm duvarlanm açmasryla ewensel nitelikte bir savaçm ortaya

çrkmasr ve kötti de olsa bazen kaçmrlmaz olan bütün çatrçmalann temelinde
ise, emperyalist düçünceyi do$uran ve besleyen çftar iliçkileriyatar:

"Tren hareket etti$i ancla Bakü'ye son kez b¿ktr. Nice ylchr Bakü'tle petrol

çrkryordu. Çrkrnaz olaydr. Ya da çrktr, içleyenin elinde kalaydr. içi acryla
burkuldu. Kafl<asya'nrn en yalntz ülkesiydi Azerbaycan. Yansr iran 'da
kahmç ¡ransr Rusya'nm payrna dtiçmirçtü. Dayanacalr, Osrnanhdan baçka

da! yoktu, lakin o da nicedir devriliyordu." (s.258)

Emperyalist politikalarm uluslararasr iliçkilere egemen olmasl, önlene-

mezbtr rekabet ve çrkar çatrçmasma yol açar" Anlatrcr, içgallerin sebebi hak-

kmda da bilgi verirken yaçanan kaosun temelinde, yeraltr kaynaklarul
paylaçamama yani maddi çrkar çatlçmalannm oldu!'unu özellikle vurgular:

"Kafl<as Daplarr'm güzel ve uzak, ihtiçamh ve korkutucu siluetinin öntinde
martrlarr ve bulutlarryla liman uzanryorciu. Bir icartpostaiabenzetti Settarhan
nanzarayr aura bu kadar masrun de!ildi hiçbir çey. Petlol gemileri savaç

gemileriyle hirlikte yaklaçryor, bir kavçak limanr olan Batum, petrolü de

askeri de bir mada sevk ediyordu. " (s.233)

Dinî ve etnik yönleri de olmasrna raSnen savaç ve içgal ile birlikte
insanlar, yaçadlklarr kentleri, köyleri ve kasabalarr ekonomik nedenlerle terk

etmek zorunda kalrlar. Milyonlarca insarun hayatm kaybetmesine, yaralan-

masil1a ve göç etmesine se.bep olan savaç crlgnsunun görünrneyen asrl sebelri,

Osmanl co$raþsrmn sû'atejik yeraltr kaynaklanna sahþ olma istefidir.
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Sonuç

"ölüm yakasmdan yaçam taraftna geçti."
N. Bekirollu

Tärk tarihinin srireklilifii içinde geçirdi[i açamalan ve bu açamalara

dayah tipler ve eserleri ile Nazan Bekiroflu, Türk toplumunun zihin harita-

lanndandlr. Sanatkâr, Nar A$acr romarunda bireysel ve toplumsal var olma

mücadelesini Osmanh imparatorlupu'ndan Trirkiye Cumhuriyeti'ne geçiçin

sancrlarr ile derinleçtirerek anlatr. Romanda toplumu tehdit eden her türlü
oluçumun edebî düzlemde ele almmasrrun gereklili$ ile Osmanh Devleti'nin
'hasta adam' olarak nitelendi[i son stirecinde yaganan külttirel ve tarihî

sorunlar yansftilr. Arka fonunda Awupa ile Asya krtalarurdaki medeniyetler

arasrnda çok önemli bir köprü vazifesi gören Osmanh colr'afyasmda yaçanan

sþsi hareketlili[in yer aldrlr kurguda, cephe gerisinde yaÇanon savaÇtn

bireysel ve toplumsal etkileri anlattlr.

Eserde kökenlerini arayanbir arkeolog kirnliþindeki üst anlatrct, Balkan

Savaçlan ile baçlayrp Birinci Dünya Savaçr ile devam eden bu büyük yangm-

daki insan gerçe[ine rçrk tutma gayretindedir. Metnin merkezine yerleçtirilen

savaç ve göç, tinsel olarak derinleçir ve sadece niceliksel deÉil, niteliksel bir
yapr unsuruna dönüçür. Kançrkhft, huzursuzlupu, menfaat çatrçmalanm,
topraklan ve insanlan sömürmeyi, zalimlle mazlumu anlamayr ve birbirinden

ayrrt efmeyi engelleyen savaç ve yirminci ytizyrhn hemen baçlannda zorunlu

olarak yaprlan göçlerin, insanlarda korku ve kaygrmn yaygrnlaçmaslna ve

artmasma neden olmast vurgularur. insanlar, büyük yangrnda yok edilme/ yok

olma tehdidi karçnmda kendilik deþerlerini koruma ve kendi oluç'txtu gerçek-

leçtirme zorunlululunu duyumsamalarrna ra$nen savaç ve göç olgularrnlr

tehditkâr ve srrurlayrcr nitelikleri nedeniyle a[rr bedeller öderler.

Nar Afacr romamnda mekân ve zamantn savaç ve göç ile labirentleçen

yaprsrnda birey ve toplum balrntrsrnda var olma mücadelesi aktarrlr. Eserin

isminden baçlayarak insamn/ insanhsrr ballanma ile parçalanma arasurdaki

srmrda yaçadrlr sorunlann sebep ve sonuçlarura dikkat çekilir. Kendini

ararken insana ait delerler dizgesine dogru yolculuk yapan üst anlattcr, öznel

ve nesnel anlamda kendilik protipidir.
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Miznn Ve Snvn$

Yrd. Doç. Dr. Çiþdem USTA.

Giriç

'tsilinçaltmda asrl latan çey bu savaSa duyulan doyumsuz bir
istek. Yani savaçtrpmrz kiçi ben defilim. insano$lunun dofasr
ile savaçma1a çahçryorsunuz. Benim istedilim tek çey mermi
ler ve bandajlar... Ancak teknolojik boyutta bir savaç kaçrml-
maz. Birkaç yl içinde bu mutlaka gerçekleçecek. Benim
yapmam gereken tek çey beklemek..."

Moriarty, Gölge Oyunlan' ndan

insar¡ bançm tüm güzel vaatlerine karçrn daima savaçtan yana

olmuçtur. Çünkti yrkrcr ve sald:rgan dolasr savasa meyillidir'. Nitekim
uygarhgrn dahi yok edemedi[i, kiminde çok derinlerde kiminde gözlenebilir

olan bu rlola, tüm sava¡lann temel tetikleyicisidir. iktidarlar, geçmiçten

bugüne bireylerin kahramanlft hikâyeleriyle körtiklenen bu zayrfhklanndan

faydalanmrç, makul sebepler sunarak topluluklarr mücadeleye yönlendirmiçtir.

Sonuçta kanh harpler yaçanmrçttr. Ewensel bir savaç kuramt ortaya koyan

Clausewitz'in ifadeleri, bu olguya içaret etmektedir:

"Savaç, gördüfümtiz gibi, her somut olayda niteliÉini bir ölçüde deliçtiren
sahici bir bukalemun olmakla kalrnayp aym zamanda bir büttin olarak
bakrldrfrnda belirgin e$ilimleri bakrmmdan üç yanh çaçrtrcr bir olaydrr. Bir
yanda, niteliÉinin özünü teçkil edør çiddet, doþal ve kör bir içgüdü saylmast
gereken kin ve nefret; öte yanda, savaçr ruhun özgür bir faaliyeti haline
getiren ihtimal hesaplan ve tesadüfler; son olarak da, savaçl salt akla ba$lalan
ba[rmh bir politik araç kimli[i.?"

Savaç, kayrplan kazançlannclau çok fazla olmaslna ra[men tarilr boyu-

nca deler görrnüç, z:ifiiarr zarrtan açrkça övülnrüçttir". Önemli filozoflardan

* 
Karadeniz Teknik Ünivenitesi, Edebiyat FaKiltesi, Türk Dili ve Edebiyatr Böltimi¡" TRABZON.

cigdemdusta@hotmai l. com

' Nurgül Yawzer, "insamn Salórgan ve Yrkrq Doþsrm Anlarnak", istanbul Ticaret Universitesi

Soryal Bilimler Dergisi,z3 (2013),s. 43-57.
2 Carl Von Clausewit4 Savas Üzerine,Çæv. $iarYalçrn, istanbul 1997.
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Herakleitos, harbin kötii gibi göztikse de ashncla iyi olclu[unu ve adaleti
safladr$rm söylemiçtif. Hegel, savaçrn egemenlilin a;9rlrrraz bir parçasr

oldu[unu ve siyasal ernellerin gerçekleçtirilmesi için ona baçvurmanm doÉal
olduSunu ifade etmiçtira. Nietzsche ise savaçr güçlünün kendini ifadesi olarak
görtir. Ona göre savaç yenileyici ve yaratrcrdrr. Barrç, yeni savaçlarm aracl
oletek servilrneli rncmnr¡nir¡ef r¡erine Åilnq fqzlo oíio hqrrc r¡crinc car¡qs

istenmelidir.5

Savaçt destekleyen böylesi yorumlar, pek çok insan t¿rafindan yadir-
gansa da kabul gören söylemlerdir. Nitekim net bir çekilde söylenen bu
görüçlerin f'elsefesi, aslmda insanlann kaderinin çekillendipi siyasi arenada da
simgesel veya örttilü bir çekilde romantizm sosuyla söylenegelmiçtir. 27.
yäzyrlrn en popüler savaç söylemi olan "banç için savaç" ifadesi bu felsefenin
yansrmasrdn'. Nitekim bir "savaç baçkaru" olarak ironik bir çekilde Nobel
narrç Ödtlti'nü kazanan Obama'nur "banç için savaçm gerelcliti{ine" datr
ödül konuçmasr ve srk sft telaffuz edilen "savay önleyen sava^;: önleyíci
savaS" kawamr da bu görüçtin yansrmasrdu'. Dünya sþseti, bu yrizyrlda da
savaçian gerekii görmektedir. Birieçmiç Miiietierin daimî üyeierinin aym
zamanda silah sanayisine hâkim olmasr, savaç endüsfisindeki geliçmelerin
safiirk endüstrisinden daha fazla oimasr da buna içarettir. insanlar yaçatmaktan

çok öldürmeye, barrçmaktan çok savagrnaya çabaharcamaktadlr. Bu dururn da
ironiye içaret etmektedir. fuoninin oldupu yerde ise mizah vardu'.

Savaç ve Mlzatrr

"Tann güldüfründe, dtinyaya hükmedecek yodi Tann dtinyaya
geldi. Ituhkahava bofiuldufunda rçrk oldu. ikinci kez
kahkahaya boguldu$unda sular olus,tu- Yedinci kahkahasmda
ruh do$du." (Bir Mtsr Papirüsü'nden)

Mizah, insanhlrn en özel ve do[al yaratrmlanndandrr. Buna ra$men

dinî kurumlar, hazza dayandrlr ve alayu oldulu düçüncesiyle, sosyal
kurumlar ciddiyetsiz yaftasryla, siyasi kurumlar ise eleçtirel yönü nedeniyle

J Ál,t 
^"Fo,-i 

îiì\zø Ç;,,-.^l ñ;i.;;^^-l--,,- V):--i;*l-- i.+^-h',I îlìôf¡ . ,7

o Akt. Mehmet Dalar', "Uluslaræasl Hukukta "Flakh Savaç" Doktrini: Bir Problemin Analiz""
Muhafuzakâr Dü^Sünce Dergßi/Adala, 15 (2008), s. 233.t 

Çetin Velaal, "Ça$rmzrn Baz Dúçünürlerinin Savaç Elakklnda Düçünceled ve GünürntÞ
Savaçlanrun Nitelìkleri", Felseþlogos, 22 (2004), s. 33.
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mizaht (ve gülmeyi) tarih boyunca men etmeye çaþçmrçtr6. Günahkâr srfatr,

särguq hapis ve idam cezalan, daima mizahçrmn üzerinde asilt duran

Demokles'in krhcr olmuçtur. Ancak hiçbir cezù, insanhlr mizahtan

vazgeçtrememiçtir. Ztrainsarúann slkmtrlarla dolu yaç¿una katlanabilmeleri ve

haksrzlrklara karçr koyabilmeleri için mizaha ihtþçlan vardr. Nietzsche,

"insan bu dünyada o lçadar ßfirap çeker ki bütün canh yaratilclar arastnda

yalruz o gülmeyi icat etmek zorunda knlmrytt.'t det. Mizah, Pandora'run

kutusundaki kötültik ve karanh[ur araslla slzÍuç olan "umut"tur.

Mizafu insanlar için "umut" haline getiren iki önemli içlevi vardr.

Bunlardan ilki, mizahrn kenetleme ve moral verme içlevidir. Birlikte gülen

insanlar, birbirine kenetlenir; ballarr kuwetli bir toplum haline dönüçür.

Toplumsal hayatur getirdi[i gerginlikler karçtsrnda tahatlat, moral bulurs.

Osmanh'yr ttim etnik unsurlarryla yansrtan komediye dayah halk tiyatrosunun

Osmanh imparatorluþ'nun uzun yrllar stirmesine olan katkrsr, bunun güzel

bir örnefiidif. Ítincisi ise mizahn yrlacrhþ baçkaldrn vazifesidir. Miznh, alay

ve ironinin yardrmryta kötti düzenin koruyucu maskesini zedeleç zalimin ince

dokulu aþrnr ters yriz edip bu alr görünür ktlar ve böylece otoriteye karçr

direnme gücü verirrO. Üstün, yenilemez gönineni alaçalr eder. Böylece yanhç

glaru yrkal ve gülümsemeden kahkahaya uzanon bir göstergeylo do$u olam

kurar, Ru a,nlanrda nrizah ve gülrne, en etkili silahtan daha etkili bir silahtr.

Mark Twain, "Dünyadan Mekfuplar"da çöyle demektedir:

"Çtinkü soyunuz, bütün o yoksulluþuna karçrn, taríçmasrz olarak
gerçekten etkili bir sitaha sahiptir: Gülme. Güç, para, inandrm4 destek

toplama, baskr yapma bütün bunlar yüzyrllann çabasryla devasa bir
dalavereyi kaldrabilir, biraz yerinden oynatabilir, btraz zayflatabilir; ama

onu bir darbede paramparça cdecek olan çey gülmedir."

Mizabm bu içlevleri, her durumda ve konuda kendini gösterebilir.

Bunda, mizahçmrn konuya belli bir mesafeden bakmasr, konuyu içeriden delil
drçarrdan görmesilgöstermesinin büyük etkisi vardr. Böylece duygusal afrhlt

u Bu.ry sanders, Kahkaharun fuferi, Çev.: Kernal Atakay, ibtanbul 2001; Neslihan ozgenç,

"sanatnr ciddiyeti Üzerine: 17. Yw Hollanda Resim Sanatrnda Gülme Eylemi", Ydi: sanat,

Tasanm ve Bilim Dergisi,ll Q0l4), s. l7-19.
7 Necati Aslara Gíizel Söz ler ve Gíizel þïkirlet" Antolojßi, I 960, s.7.
s ismail Yardrmcr, *Mizah Kavr¿rn ve Sanattaki Yei-, LIçak Üníversitesi Sosyal Bilimler Dergßi,

312 (2010), s. l4l, 16-21.
e A. Mevhibe Coçar-Çildøn Usta, "Geleneksel Türk Gölç Oyununda Ana Tipler ve Dil Yergisf',
Bilig, 5t (2009), s. 14, t3-32.
l0 Aziz Nesin, Cumhuriya Dönemi Türk Mizah¡, iitanbul 2001. s. 38; Sanders, s. 45.
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en üst seviyede olan olaylar bile mizahm srrurlan içine girebilmektedir. içte bu
nerlmla¡lir lzi aìílamo va +çqia¡1i il^ ¡1.L. ¡aL Ä*+íic+iiiÇ"i ¡lii.ii-iila- ôô"'-ô ,{-¡u øõ¡q¡¡4 Yv ú4Jvur ¡rw wrro yv$ vr rstrLuÉs sslrst¡s¡v¡¡ ùov4t w
kolayltkla mizahrn çerçevesinde yer alr. Savaç ile mizalun buluçtufu nokta ise
ironi ve alaycr gülmenin moral verdiÉi; düçmarun korkutucu, yenilmez imajul
yerle bir ederek bireyi motive ettigi veya savaça muhalif oldu$u yerdir.

Çok eski<ien beri ateçle ba$lantrh görülen ve hayatm her alaruncia oftÃya

çrkabilen alaycr gülme, savag zemamnda da önemli unsurlardandrr. 1942
yrknda ikinci Dünya Sav.açr'nda çekilmiç olan bir fotoÊFaf, alaycr, ironik
gtilmenin ters yüz eder¡ mallubu galip galibi ma!þ eden yaprsmrn harp
alamndaki etkisinin güzel bir örneþidir". Bu fotoSrafta, bir Rus askeri kibirle
kalasma tlo$u silah doSultan ve az sonra onu infaz edecek olan memurun
karçrsrnda gülmektedir. Bu alayu gülüç, memurun hiçbir kurçunla
sa$ayamayacafr bir yrkrcrhk içermekte, normalde gurur timsali olarak
sergrledi[i tutumunu gülünçleçtir-mekte, onu üst konuurdan alt konuma

çekmektedir. Alaycr gulrne sayesinde, galip olan öldürülen askerdir.

Alaycr gülme ile bezenen mizah, savaÇ zamanlannda askere moral
saSlamak için baçvurulan yöntemlerden olnruçtur. Gerçek olaylara dayah
mizahi hikâyeler, bu anlamda önemli araçlardandrr. Bu hikâyelerde, düçman
Íqreft qlqttar ifarlelcrle r¡cr'le r¡cl¿cqn ø¡7llmcl¿+ø¡li¡ Flnrrla¡p acLa"lcrin rliicmonrn

kuwetine dair kaygrlan, yenilmezliþine dair korkuian silinebilmektedir.
Kurtuluç Savaçr'nda Yörük Ali Efe'ye dair gerçekten yaçaruruç bir olayr içeren
ve askerler arasmda moral vennek için anlatrldrlr tahmin edilen hikâye, bunun
örne$idir. Bu hikâyede, keskin niçancr Yörük Ali Efe, italya Kralhgr'mn
Niçancrbaçrsrm iþeleyici gülüçü ve kinayeli sözleriyle ktiçük düçtirrnektedir:

"-Karçrnzdaki Albay niçancr baçldrr Sinyor -göninüni açur- koskoca
iø|y an Kralli[rrun Niçancibaçis r !

-Breh 
breh breh!

-Evet Sinyor, itatya Kralhfil'nrn Niçancrbaçrsr'yrrn ben. Delil
istiyorsamz, içte size gölsümdeki madalya!

-Tarn 
araùþm ustayt buldum öylqtse. Ífanr memleketinden kallap

buralara gelmiçken biraz niçancúk dersi ver bana, elini öpüp dua edeyim

sana!

Sözünü bitirince 50-60 adrm kadar uzaklaçtr, cebinden hir çil çeyrek

çrkarrp iki parmalrnln ucu ile tutarak havaya kaldrdr:

l¡ htç/lonedio.corn/traber/daha-once-hic-gormediginiz-50-ikincidunya-savasi-fotografi -398921
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-At bakayrm ust¿, tüfelim orda. (italyan ateç etmek istemedi.)

-Anladtm, çil çeyreþe níçan atmayt Çantna yaraÇttramryo\ hedefi çok
büyük buluyorsun. Oyl"yt" çil metelik qknraym, ona at.

Dedi$ini yaprp kolunu havaya kalúrù.

-At Usta!

Italyar¡ bu zorlamalar karçrsrnda çaçaladt, bocaladt, dudaklarul yaladr,

yutkundu, medet uman gözlerle arkadaçlarma baktr Sonunda çu mazereti ileri
särebildi.

-Teklifinizi 
kabul etmeyi çeref sayartÍ! ama ne yazrk ki -az önce

söyledi[im gibi- silahrruza güvenim yok.

Efe hemen yantmrza gelerek metelifi iølyan'auzaltt.

-Sen 
tut öyleyse! ...-Tut Usta tut! Vuramam diye mi korkuyorsun?

Adam sm de, vuruncaya kada.r atartm ben de! Maksat öþrenmek deþl mi?

Mestan Efe ile makaralan koyuverdik. Amerikah dahi durumun

nezaketini unutarak bize katrldr. Palikarya terctiman bile bryrk altmdan bize

gülüyordu. italyan kendi dili ile düçtüSü kurt kapamndan kurrulmak için
epeyce hocaladrktan sonra:

-sinyor 
diye kekeledi, vuracaþtruza o/o99 eminim. Ama geride kalan

o/ol yokmu, içte o korkutuyor beni. Silah içi ne de olsa çeytan içidir, bakarsrmz

elinizin titreyiverece[i tutar. O zaman nice olur benim halim?

Efe bu cevabl alrrca cebinden bir awç metelik çftanp Mestan Efe'ye

vzafti:

-Al çunlarr Kardaç, ben vurdukça sen yenilerini tutarsrr!

-Olur 
Efern

Mestan gösterilen yerde durdu, iki parmafrmn ucu ile bir metelik

futarak kolunu Invaya kaldrrdr. Yörük Ali Efe silahrnl oínzLrna dayar dayamaz

tüfek ktitledi:

-Trink!
-Bfu 

rnetelik daha!

-Trink!
-Bir metelik daha!

-Trink!
-Bir 

metelik daha!
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-Trink!
italyan'rn iler-tutar tarafi kalmamiçtr. Hele Amerik-ah ile Palikarya'run

"Bravo Türk!" "Bravo Efel" diye ballrçmalarl onu büsbütti" guç duruma
sokuyordu...(Ítalyan) Gölsündeki niçanclbaçrhk madalyasrm çrkarp Efe'ye
uzattt

-Buyurun çunu, bugünkti hatrasr olsun! Yemin ederim bu madalya
ancak sizin gölsünüze yakrçr.

Efe macialyayr itti:

-Alamam 
Usta, yazrk ulw'sarra.

-Neden?

-Söyletme 
beni, kabah[rma verirsin sonra.

-Vermem, 
söyleyin, vermem.

-Ne 
olur, nrar etme!

-Allah 
açkrna söyleyin!

^ ^-..-$eee..y. Oplinülecek bir o demir parçan var, onu da elinden alrrsarn ne
ile övüneceksin a benim Ustam?r2"

Böylesi hikâyelerin yanl sra karikatrirler de düçmaru bertaraf etmenin
baçka bir yolu olmuçhr" Karikatürle.rde, genellikle dtiçman tarafiru käçüm-
seyen çizgilere ve sözlere yer verilmiçtk. Çünkti düçmana yöneltilen müstehzi
bir gi.ilüçün yrkrcrhsrm hiçbir silah veremez. Bu nedenle àdeta mizahçrlar birer
askerdir ve silahlarr da karikatürleridir. Çanakkale Savaçr'nda Anzaklar'n
savaç ça$rrsr için kullandrlr ilanlardaki mizah dili, savaç mizahma örnektirr3.
Bu ilanlarcla rakibi temsil eclen ö[eler devasa çizilmekte, Çanakkale ve a]¡-
yrldrz ayaklar alturda çiþenmektedir. Böylece rakiple koiayca baç edilebile-
ce[i gösterilmeye çahçrlmaktadrr. Ancak karikatrirlerde verilmek istenen
imajrn tersine savaç umularu '¿errnemiç ve savaçl Trirk ordusu kazanmrçtr. Bu
durum da bir Alman karikatrinine yansrmrçtrrra. Bu karikat{irde Osmanh
askeri çok büyrik çizilirken düçman askerleri epeyce ktiçük brralalmrçtrr.
Ayrrca düçmanlar çöp gibi gösterilmiçtir.

r? Flukkr Kâmil Beçe, hr r&ranar - Hilúyeler, isranbul 1976, s. 169-i78.
13 htç//www.dunyabulteni.net/haber/202253lkarikaturlerde+anakkale-savasi @riçim Tarihi: 10.
03. 2015)
ra htp//www.dunyabulteni.net/haber202253lkarikan¡rlerde+anakkale-savasi (Eriçim Tarihi: 10.

03. 2015)
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Kurhrluç Savaçr'nda da çeçitli mizah gazeteleri, önemli bir görev

üstlenmiçtir. Ayine, Gülerytiz gibi mizah gazeteleri halkm moralini yüksek
tutmada önemli rol oynamrçlar, Kurtuluç Savaçr zamantnda da Güleryü2,

Ayine, Karagöz gibi mizahi
dergileri de Kurtuluç Savaçr

esnasmda da Güleryü2, Ayine,
Karagöz gibi mizah dergileri,
karikahirleriyle askerlere destek

vermiçlerdirrs. Bu karikatür-
lerde, "Türk askerleri düçmana

karçr heþetli, yilit, cesur,

atak, savaçkan ama çoSunlukla
gþzel bir kadrn sembolüyle
koluna girmiç vatamn yarunda

çefkatli, sadrk ve koruyucudur.
Yunan askerleri ise korkah
kaçkrn, teslimiyetçi, kalleç,

uyuçuk, beceriksiz ve yaþna-
crdr. Hatta bazen feminen

çizgilerle; etli, dolgun dudakll
beyaz ete[inin içinde gözleri

i r.r':',,:l

ismet Paça: Ne o Paça'm, kafasmin içinde ne

arryorsun?
Mustafa Kemal Paça: Akrl arryorum.
Bulamryorum. Dipsiz kile, boç anbar.

Karngö2, N:1-9,8 EylüI 1337/1921, s.1.

tt Ctine¡ Okay, Dönemin Mizah Dergilerinde Milli Míicadete Karikatürteri,20A4.
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hafif baygur bir çekrlde Ttirk askerini yenmeyi arntlar bir yaprda karikatürize
edilirler.r6"

Mizahrn sava$a dair en vuRrcu hâli ise bir büttin olarak savaç karnamrna

karçr çlkan veya

savaçrn
t- - t--,_t, Y,,-,¡raKsrzilBrru

eleçtiren ürünlerle
artaya

çrkmaktadr. $air,
yazar, sinemact

ve karikattiristler
savaçm

anlamsrzh[urr
hicveden

eserleriyle bu ko-
nuda öncù olmuç-

iardrr.

Shakespeare'in

"Troilos ve

Kressida" adlr

oyunu bir savaç

Gönül vermig gu serseri "Topai eçekle Konstantin ironisi olarak
Zafer isimli bir krza cepheye gidiyor." önemli bir eSerdir. BU
Krz diyor ki: Def ol geri Gtileryü2, S. 12, s. 1. Oyunda Shakespeare,
Ben açrþrm ay yllcllza
Güleryü2, s.8, s.1. (1921) pek çok esere kaynak-

lú eden Troya Sava-

çr'm farkh bir bakrç açrcr ile sunmuçtur. Oyunun baçkiçililinc bir soytarr olan
Thersites'i taçrmrç ve tarih boyunca komedi krhfinda gerçekleri söyleyen
soytanya bir kez daha gerçe$i haykrrrna görevi vermiçtir. Thersites, kabaca
ama açtkça savaçm anlamszhsrm vurgulamrçtr. 17

Savaça muhaliflik konusunda öne çrkan mizah üränlerinden biri de

Charles Chaplin'in "Great Dictator" adh filmidir. Chaplin, bu eleçtirel komedi

to T.rnuy Ðewirn. Güteryüz Mizah Gazetæinin incelenmæi,Ya¡nmlanmarmç Yüksek Lisa-ns Tezi,
istanbul 2009, s.62.
17 Bülent Ylldrz, "Troilos ve Kressida: Bir "Problem Play'' Olarak Shakespeare'in Savaç ironisi",
http//mimesis-derg.or!2014/06/troilos-ile-kressida-bir-problem-play-olarak-shakespearein-savas-
ironisil (Eliçim Tarihi: 10. U.2015).

j,is{ r¡NF +n& i..-,.! -4i i4
¡,.!¡ d !'r J$ i.:.,:...ì,,. !{À :

\. {T ,..
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filminde insanlan savaçmalarr için teçvik eden, zorlayan sþsileri yermekte ve

askerlere ça$ña bulunarak çöyle demektedir:

"Askerler! Sizleri aldatan, sizleri köle gibi kullanan, ne yapmantz gerek-
ti[ini, nasrl düçtinmeniz gerekti[ini söyleyen bu zalimlere asla boyun
elmeyin. Kafalan ve kalpleri bir makine gibi olan bu adamlara boyun
esmeyn. Sizler birer makine de$ilsiniz. Sizler insansrntz. Kalbiniz insanhk
sevgisiyle dolup taçmaktadrr. Nefret eüneyin. Yalntzca sevilmeyenler nefret
eder, sevihneyenler ve anormal olanlar."

M:zabn filizlendili tiyatronun ve olgunlaçtr[r sinemamn drçrnda

çiirlerde de savaçn eleçtirisi yaprlmrçtr. Bu çiirlerde belirgin bir ironik lisan

kullamlmrç, güldrirmeyen gülümseten, genellikle krsa ve müstehzi mrsralarla

harbe karçr çrkrlmrçtr. Sunay Akrn'a ait çiirlerin bazrlan, buna örnektirrs :

STINGÜ

Kardeç payr

yapmak için mi

uzatlunstingünü

elimdeki

elmaya

KAFATASI
Yurdundan çok uzaklarda
ölen bir askerin
kafatasl
kendisini bulan
çocuklann ellerinde
hiç bilmedili
oyunlara alct oluyor
ikinci defa!

18 
Sunay Akrn, lntik Acilar,2}l4.
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Savaçtaki eçitsizlife, kryrcrh$a, siyasi oyunlara dair eleçtirileri içeren
karikalúrler de savaç ve mizahrn kesiçti[i ü¡ünierdir. Kararmzah srfatr taçryan
bu karikatürlerde, savaç karçrsrrda sessizlifini koruyan, sa[r-kör oian veya
savaçr tetikleyen devletler, çizgi ve rengin diliyle hicvedilmektedir. Aça[rda
buruk ve alaycr bir tebesstime neden olan böylesi mizah örnekleri

. .. toû nr lñaLafÞdrr "

Sonuç

Meçru müdafaa ohnadrkça bir insanhk suçu olan savaç, kahramanhk
romaniarurcia veya fiimiercie gösterilen romantik silüetinin aksine büyük
tstraplarm yaçandr[r bir olgudur. Paul Fusscl'in dcdi[i gibi hcr savaç ironiktir.

Çünlfli her savaç beklenilenden daha kölúdüt'0 ve herkes savaça kazanmak
arz¡su ile girse de gerçekte savaçm btrløzanantyoktur.

insanhk için büyrik bir trajedi olan savaç ile mizahm bir arada

düçtinülmesi ilk bakrçta zor olabilir. Ancak mizah,uzaktanbakmayr gerektiren
dofasr sayesinde insana dair her konuda söz söyleyebilmekte, dolayrsryla
savaçr da içleyebilmekfedir'. Bu içleyiç ise iki açrdan gerçeldeçmektedir"

ilkinde mizah, cehennem yamklannur aclsult azaltar]t ve bireyleri kenetleyen
bir moral kaynalrdrr. Bu morali sa$a-vabilmesinde, düçmaru alaytr gülüç ile
alt etmesinin rolü büyükttir. Çtinkri bu çekilde mizah, zihinlerde maflup edilen
rakibin cephede de maþiup edilece$i konusunda askerleri kamçrlamaktadr.
Di[erinde ise savaç kawamrna bir muhalefet ve savaçtan nernalanan siyasete
karçr hiciv söz konusudur. Mizahçr, savaçtan beslenenlere karçr "Savaçma,

..))mizah yap.""' düsturuyla kendi savaçmr vermektedir. Bu savaçta da, yine
kötäye, yanliça karçr yüksek tahrip gücüne sahip olan, mizaha konu oianlann
ellerini kollarrru ballayan alayu gülüç rol oynamaktadr. Savaç, geçmiçten
L,,,ii-^.^-,';-^ ^^I^- L^- ^^.; .,^1- ^l^- L:- -^t .,-:L::t^-1^-r-- ^r^-.^- -,:t-.:^ ^---uuËuuw vuuuv évrlr¡ uçr lúJr JuÃ Euslr ull ùçr Ërut ltçllçI.tl.\tll 4rayur Burul, ullu
durdurrnaya çahçan insani ve dolal engellerden biri olmaya devam etmektedir.

tn https//eliflamraa.wordprrss.eom/2012l01/08/rnusiurnanin-hayati-ucuz-rnudur(Eriçirn Tarihi: 10.
03.2015.
20 l.*-./¡,,^,^,, ^^^,t,. ^,l^ ^*/^,,^r^-/1<a a1 ^-,^ ,,.,^- ;^ :*;^ L^^^,.^^ :^ --.^-^ .L^.^u !4s.wr¡/ Yuvlwð/ ¿Jou , -! vv¡ J- wqr -rô-rr vr¡¡quçu4usç-çYç¡ y-wdr -¡J-wuI5ç-ttElr
(Eliçim Tadhi: 05. 02. 201 5)

'r Aissa Khelladi, "Yine de Gülmek: Günümüz Cezayir'inde Siyasi Mizah", Dogu'da Mizah,
YKY, iitanb'-rl 200A, s.224.
22 https:/svsrnh .com/20}0l12l08/hayaødurus/ (Eriçim Tarihi: 05. 02. 2015)
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Ars. Gör. Esra POLAf

Edebiyatrn içtevÍ

Çeçitli içlevleri olan edebiyat, güçleri ellerinden ahnmrçlarr¡ seslerini

duyurmak isteyenlerin bir direniç aracr oldu!'u gibi iktidarlarrn öznellikleri ve

kimlikleri otoriter biçimlerde kurmasrna yardnn ederek baskrlara aracrhk eder.

Rita Felski edebiyatrn içlevlerini "tantma", "büyülmme", "bilgi edinme" ve

"çoþaratma" olarak dört ana baçhk altrnda toplar. Kiçi, kurmaca metindeki

karakter veya karakterlerle özdeçleçerek kendini tarur. Edebi eserlerin kendini

tantma/tarutma stirecinde kiçiler tizerindeki genel etkisi toplumsal hareketlere

ivme kazandrr. Taruma, insanm muhaklcak ona Tanrt tarafindan batçedilmiç

kusursuz özelliklerini tammast yönünde defildir. çünkü söz konusu stireç

vahiy dünyasmda defil, insan eyleminin da$rmk ve sradan dtinyasrnda

gerçekleçir.r Metinleri, dünyayr ve kendini anlamlandrrmaya çahçan insan

bunu yaparken olumsuz özelliklerle yüklenebilir. Diler bir içlev olan

büyülenmede ise okur, kurmacarun içine çekilerek anlatllan dünyaya dâhil

olur. Böylece kiçi, eleçtirel düçünceye kapah hale gelebilir, aklmr fikrini
kaybedebilir, gördü!ü çeyi ciddi ve akh baçrnda bir incelemeye tabi tutrnak

yerine onun ayart$rna kaprlabilir.2 Büyülernenin gücüyle bir avuntu ve srlrnak

yeri içlevi gören kurmaca metinler, okurun gerçek dünyadan uzaklaçrp metnin

dünyaslln gerçeklilini hâlihazrdaki dünyalarrna aktarma gayreti içine

girmesine sebep olabilir. Bilgi amaçh okuma tarzrrdaki edebî eserler, okur

için geçmiçe veya baçka yerlere dair bilgileri ö[renme kaynalrdrr. Kaynakhk

noktasmda edebî eserin hakikati ne derece yansrttrfr defiçebilir. iaeoto¡it
eleçtiri pratiliyle edebî metinlerin toplumsal koçullara iliçkin gerçeklikleri

gizledi$i ve bilinçli bir çekilde çarprttrSr iddia edilir.3 Bazt sanat eserleri "bir
üçkôþt ve wtanmazca bir uydurma" olarak nitelenir ve okunrn yanhç

bilgilenmesine sebep olur. Algr yaratrna mekanizmalan yanltçsrz olmayan

edebîanlatrlar, "olant görmek"ten ziyade "olarak görme"ye yatkrndrr.a Bu

" Karadeniz Teknik Ünivenitesi, Edebi¡at Fakültesi, Ttirk Dili ve Edebiyatr Böltimü, TRABZON.

mervesrapolat@grnail. com

' Rita Felski, Edeåiyat Ne iseYarar?,Çøt.:Emine Ayhan, istanbul 2010, s. 55-67.
2 A-ge.,s.74.
t Ag"., s.99-100.
o 4g"., s. I 17-30.
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sebeple edebiyatrn kendi ile gerçek deneyim arasmdaki tüm karmaçrk iliçkilere
deginen anlamlarrndan biri "gerçeklere iliçkin ara"Sfirma yerine kitaplardan
alman güvenilmez tantkltk"ttr.s $ok; tiksinti, nefret, dehçet gibi olumsuz
duygular yarataruk metin aracilrlryla aktarrlmak istenenin etkili bir biçimde
aktanrnmt saglar. Okurlarrn sahip oldupu farkhhklar ölçüsünde baçan ihtimali
defiçen yöntem, açrr çok edici olduþnda etkilerini vaktinden önce göstererek

kamikaze misali kendini yok eder.6

Matbaayla yaygrnlaçan edebî üretimi devletin ktlltÍirel ideolojik aygrtr

olarak nitelendiren Louis Althusser, ideolojik mücadelenin "basla aygtlar¿"
ve "ideulojik uygüIur" oimak üzere iiri koidan ileriedilini söyier. iiki, basla

ile iktidarrn egemenlilini sa$arken dileri insanlam nzasmt kazanarak
egemenlili sürdürtir. Kendinden öncekini yutan, son derece emperyalist bir
etkinlik olan edebiyatT estetik vasrflan sayesinde estetik-üstü amaçlara hizmet
edebilir.s Edebî eserlerin dinamiSini belirleyen ideolojilerdir ve bu eserler

edebiyatrn söz konusu iki içlevinde -iktidarrn lehinde ve aleyhinde- de

ideoloji üreten aygrtlardrr.e ideolojik edebiyat, mevcut durumu komrken veya
înevcrlt d"¿rrrrna karçr savaç v-crirken onun için iehlike yara'øn 'o-ú-rän

hareketlerin önünü kesrneye çahçrr; bu süreçte okuyucu ve metin arasmdaki
etkileçim edebiyatrn içlevine balh olarak savunulan ideoloji rnerkezlidír.ro
Yani edebiyat sadece estetik hazdan ibalet delildir; ideolojilerin belirli
lctrrgular içerisinde yazryla kahcr krlmarak aktanmml da saþlar.

Edebiyatrn MiHî Birtik inçasi ve Seferberlik Hailerinde
Propaganda Amaçh Kullammr
Farkh dilleri konuçan insanlardan kamuoyu oluçtr.nnak nrümkün

de[ildir. Bu sebeple kamuoyunu oluçtrran ortak dil r¡lus-devlet sürecinin ilk
asamasrdu. Bakrç açrsr ne olursa olsun millet oluçumunda dilin durdupu kitik
nokta "millet" kavrammln tarumlanmasurda dil vurglrsunun muhakkak yaprl-

masiru gerektirir. Ðolayisryla dilin sanatli kullamnir olan edebiyai da

milliyetçiliþi kitlelere aktaran güçlü bir silah olarak süreçte yerini alrr. Ulus-
devlet sürecinin B ewesinde millî ajitasyon yapabilmek ve kurgulanan millet

5 n^-*^-¡ trr:tt:^-^ /---r-.--- ar-,.:tt-t^-- 
^^-. 

. Õ--*- 7-t-^ i^¿^.^L--t a^i r - iôãMy!!!ur!u vv tttrutr>1 flilufuu( ¿u¿curu(t 
' vçY.. ùdvaì Ntrv' blaruut zv I I' s. z¿ I .

o Felski, s. 12945 .
7 

J. Walter Ong Walt , S;iztü ve Yaøh Kiltür,Ç-ev.: Serna P,nitacro$lu Baflon, istaubi¡l 2012, s. 25.
8 Felski, s. 14.
e Esra Dicle Baçbu$ Resmi Ìdeoto¡i Sahnede: Kemalßt ideato¡tntn inçasmda Halket leri Drinemi
Tiyatro Qtunlartntn Etkßi, ibtanbul 2013, s. 32.
r0 l-ennard J. Dais, Resisting Novels: Ideologt and Fic¡¿bn, New York 1987, s. 225.
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hayalini gerçekleçtirebilmek için ihtþç duyulan kitlenin destefi edebiyatrn
propagandif çekillerde kullamlmasryla sa$amr.'t Yazút bir "millî dil" bilinçli
ve kasrth ideolojik mtihendislikle beraber insanlann homojenleçmesini ve
tektipleçmesini içerir.r2 Bütün milliyetçiliklerin erken açamalarmda ayùn
kesimin en çok ilgi duydulu alan edebiyat olur. Millî özlemler siyasetle bera-
ber edebiyat ve sanat düzeyinde biçimlenmeye baçlar.r3

Modernist bir proje olarak ulus-devlet inça edilirken geçmiç, edebî

eserler aracrhlryla yeniden yorumlamr, söz konusu eserlere konu olacak
kahramanhklar ve mitler seçilir, di$er milletlerin imgeleri oluçturulur.to Millî
edebiyat särekli var olmuç olan güçlü bir millet fil<rî yaratarak kitleye yol
gösterir.rs (llus devleti meydana getirecek millet unsurunun kimlerden
oluçacalr ve oluçumun hangi araçlarla inça edileceli meselelerini gündeme

getirir. Yorumlama ve iiretimlerin aktarrmr bakrmrndan edebî eserlerin
yayrhmrm hrzlandran matbaa gibi teknolojik olanaklarrn varh[r büytik önem

taçr. Matbaa pratik bir imkân haline geldilinde insanlann kendi yaçam ve

deneyimlerinin ötesinde bilgi edinme kapasitesi ve kamusal bilginin tiretilmesi
konusundaki düçünceleri sarsar.tu Francis Bacon matbaann dünyamn görü-

nüm ve durumunu de$içtiren üç büyük icattan -matbaa, pusula ve barut- biri
olduþnu ifade eder.rT Yeni millî oluçumlarrn hayal edilebilirli$ine olumlu
etkide bulunan asrl faktör olan matbaa "olatr-yoldaslar"tn tarihi kitaplara,

edebi eserlere kolayca sahip olmasmr ve fikirlerin yayrlmasrru sallar. insanlar
bu eserler aracrhlryla millî topluluklarm nüvelerini biçimlendirir.rs Milletler
teknolojik geliçmelerin belirli bir açamasrnda vardr. Standart millî diller
matbaa, kitlesel okuryazarhk ve kitlesel e$timden önce ortaya çrkrmç çeyler

¡r Miroslav Íhoch, Avrupa'da Milli Uyantç: Toplumsal Kosullartn ve Topluluklann
Karstlaçnrnah Analizi, Ç.ev.: Ayçe Ozaemiç iSt¿nbul 2011, s. 65-195.
12 Eric J. Hobsbawn, Mittetter ve Mittþeqitik Program, Mit, Gercdditc, Çev.: Osman Akrnhay,
ibønbul 2olo, s. I 16-t I7.
13 Murat Belge, Militarist Modernlqme: Almanyø Japonya ve Türkiye,i¡ønUul 201l, s 109.
ra Manfrcd Beller, "Perception, image, imagolog¡/', Imagologt: The Cutnrat Constnrction and
Literary Representatian aJ' National Charactøs içinde (3-17), F¡1.: Manfieet Beller ve Joep

I-nersen, Amsfenlam vc NY: Rndnpi, ?007, s. I l.
15 Homi K Bhabha, "Inhoduction: Narrating the Naion", Nation utd Narratian içinde,H..:Høni
K Bhabha, lnndon: Routledge, 2003, s. 14.
ru George Gernber, "Kitle iletiçim Araçlan ve iletigim Kuramr", Kitle iletgim Kuramlan, Der.:
Erol Mutlu, Ankara 2010 s. 75.
l7 L. Elizabeth Eisenstein, "Some Conjectures about the Irnpact of Printing on Western Society and
Thought: A Preliminary Repøt",Journal of Modern Hßtory,40i l(1968), s. l.
¡8 Benedict Anderson, Hayali Canaatler: MiiliyerciliÉin KòkÊnteri ve Yayilmas, Çat.: islænder
Sava¡tr, istanbul 201 l, s. 49{0.
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de$ildir.re Bu sebeple milliyetçi ideolojiler ba$lamrnda teknolojik geliçme-

lerin, yayrlma ve geliçmelerine verdifi in:-kân dâhilinde dilleri; bayraklar, millî
giysiler, halk danslari gibi millet olmarun bir sembolti olarak deþil de millet-
lerin yaratrlmasmdaki asrl etken olarak ele almak gerekir.20 Çünkü bir millete
kimlerin dâhil olabileceli dit ekseninde belirlenir.2r Benedict Anderson'a göre

millivetciliÉi icat edenin'oeili bir dilin kendisi olmadrÉr. özeilik-le v.avrn <iili-----"J -- l'-'o J -J '-- ----

oldulu vurgulanmahdrr :22

[M]illiyetçilik, esasen bir söyiøn biçimi, siyasi topiulufu sonlu, egonen ve
srmflar ötesi olatak hayal eden bir anlatr türüdi¡r. Milletler, anadilde 'basrh
yazrtopluluklan'na, lani anadilde basrh yazr dillerini ve edebiyatlarmr -
a$rhkh olarak hayali siyasi toplulu$u toplumsal olarak canh ve kolayhkla
belirlenebilen yollardan betimleyen romanlan ve gazetelert- okuyan halklara
dayanr. ilk kitlesel ticari rnallalu¡ özeltikle çok daha büyük anadil Pazar-
lannrn doymuç seçkin l-atince pazarmln yerini almasrndan sonra basth
kitaplann ortala çrkmasr bu basrh yazr-topluluklannr destekledi. Protestan
ülkü kutsal metinleri anadildeki çevirilerinden okuma ve farkh bölgelerde
belirli dillere defiçmezlik ve istikar duygusu kazandran rnerkezileçmig
derrlef ¿lille¡inin dnörrqu nl¿rrvan inqanlsrrn sâ\¡srnul artrnasura vardrm etti.23

Toplulukta meydana gelen defiçim süreçlerinin edebi eserler ve

^^-^+^1^*1^ 
.:-l---L;l;* ^l*^-, L,, t :^;-1^-;- l^,*-,1^-*,¡ ¡a,m¡a+Ia+;- "ô-'.'-'Ë4¿VLW¡V! ¡V ¡¿¡WIlWUll¡MI¡qù¡, UU U¡YUr¡¡vr U¡ ÀUr Ëq¡4rUrUt Vvr¡þ4lrW¡ ¡r¡ J@P¡ù¡¡¡¡

temsil eden teknik biçimler olrrasmdan kaynaklanu.'o Türk milliyetçililinin
ilk tohumlarrrun 1870'lerde istanbul'da halk dilinde canh bir yayrncrhlrn
ortaya çrktrSr dönemde aranmasr gerektifi iddiasrnrn dayam$t da bu

.. t5
ouçuncedlr.--

Hayalî bir cemaatin kolektif olarak zihinde, dilde ve söylemde var
eelilerek- gerçekleçtirilmesi ectebî eserlerin ve tarih kitaplanmn26 önemini
gösterir. Matbaa sayesinde seri bir çekilde i.iretilen ve ulaçrm a[rrun elverdifi

'n Hobsbawn, s.24-25.
20 Ander'son, s. 150-151.
2r S"lirn çeviþ "ideal Yurttaçrn Din ve Millet Kriten",MuhaJizzalaâr Díiçünce,18 (2008), s. 148.
22 Anderson, s. 15l.
23 Anthony D. Smith, Milliyetçitik: Kuram, idøto¡i, Tarih, Çev; Ümit Hüsrev Yolsal, Ankara
2013,s. l14.
2a Anderson, s. 39.
25 Anderson, s. 91.
26 Ulus-devletler siyasi meçruiyetlerini sallamak için hem äslup hern tarz hem de zihnipt olarak
fa*ihi arq¡c¡llocfrrr l{rrrmrlanan tarih l¿orlmmrnr tmÞqrqb hir mch'im¡n nlrrol¿ oäriiliirrq. ¡¡u 6qYù¡rs

Bütün kimliklerin oluçurnunda inça unsuru. geçmiçin deformasyornr, yorumlanmasr ve milliyetçi
elit ørafindan depiçtirilmesi söz konusudur. Adem Çaylak-Adem Çelih "Osmanh
Moderuleç(tir)raesinden Cumhuript Modemleç(tir)rnesine Geçiç: TarihscUTeonk Bir Okuma",
Muhafazakâr Düçünce, 18 (2008), s. 67,74).
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ölçüde birçok yere dolayrsryla birçok kiçiye ulaçan kitaplar, birbirine
kilometrelerce uzakhkta olanlar arasmda eçzamanhhk sallayarak toplumsal

tahayyälün önünü açar. Bu çekilde yarutùan millî edebiyat ve millîta¡ih ortak
bir anlam dünyasryla beraber kolektif kimlilin ve bellelin oluçumunu

mümkän krlar; ikisi etrafinda kitleyi bt araya getirerek milletin inçasma katkr
sa$ar. Yazlr.úr, dolayrsryla edebþtrn kolektif bellek oluçumunda büyük bir
etkisi vardr. Sözlü kültürden yazrh kültäre geçiç belle[in bedensel pratik-
lerden kaydetme pratiþe geçiçidir. Sözlü oldu!'unda de[içme ihtimali olan
akørrm yazryla beraber istenilen dofrultuda deliçmez bir biçimde kahcr

krlmu.27 Bu durumun göstergeleri ulus-devlet sürecinde ve seferberlik halle-
rinde insan/toplum/medeniyet inça etmeyi amaçlayan, iktidarrn ideolojisini
benimseten, ortak düçman karçsmda dayamçmayr hedefleyen ve br¡nu
yaparken genellikle "öteki'hi kötüleyen oobiz"i yücelten bir söylem üzerine
yerleçtirilen kanonik metinlerdir.

Edebiyat ve Birinci Dünya Savaçr

Halkm anlayabileceli dilin edebî eserlere aktanlmasl, entelijensþrun28
ve okuryazarhlrn geliçmesi bir cemaatin hayal edilmesini kolaylaçtrr.
Örnefiin hir yayn dili nlarak Mac,arcanrn yaygrnlaçmasr, MR,carlar arasrnda,

okuryazarh$m artmflsr vc cncrjik bir cntclijcnsþ surrfinrn ortflyn çrkmast
Macar milliyetçiliþinin uyanmasrun en önemli sebepleridir.tn Aynt çekilde
Birinci Dünya Savaçr'nda Rusya ve Osmanh imparatorlugu30 drçrnda kalan

halklarrn büyuk oranda okuryazar olmasr söz konusu ülkelerde edebiyatrn

etkin bir propaganda aracr olarak kullarulmasmr saflar. Savaç edebiyatlanrun

devletlerin kaderinde etkin bir rol oynadrlrru belirten Mehmet Talat, savaçan

milletlerin düçüntirlerinin, edebiyatçrlanmn ve sanatçrlaruln bilinçli bir

çekilde kahramanhk ve fedakârhk destanlan ürettiklerini söyler. Savaç edebi-
yaturm arnact kiçilere gerekli hissþtr ve coçkuyu vererek onlann düçmanla

sava$ma güçlerini arttrmaktr. Yazan göre durumun en iyi örneklerinden biri

27 A. Cäneyt Issr, "Toplum Mühendisli[i Ballamrnda Kanon-Edebiyat illçt¡si", Hece Hayat-
Edebiyat-Sfinsa ùel Says490l9ll92 (200Q, s. 360; Paul Connerton, Toplumlar Nastl Arumsar?,

Çlev.: Alaeddin $enel, Istanbul 1999, s. I l8-9.
28 Külti¡rel ve siyasi etkinlile sahip entelektüel topluluk
2eAnderson, s.96. 119.
30 Encl Köroglu, Osmanh Devleti'nin Birinci Dünp Savaçr'nr kaybetrnesinin sebeplerinden biri
olarak okuryazarhgn düçük olmasmr gösterir. Di$ük okuryazarhk seviyesi edebiyahn propaganda

amaçh kullarururun önünü keser ve savaçrn kaþedihnesinde etkili olur. Aynntrh bilgi için bkz:
Erol lkiroflu, Ttirk Edebiyafi ve Birinci Dünya Sava& (1914 - I9l8): Propagandadan Milli Birlik
inçasma, istanbul 2004.
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Birinci Dünya Savaçr'nda Fransrzla¡ ile Almanlar arasûtda yaçanan "Marne
Meydan Muharebesi"nin gidigatlrr deSiçtiren edebi úretimlerdir.3r Br¡
üretimler savaçlara olduþ kadar mitlî kültür inçasma da hizmet eder. Örnefin
Çanakkale özel sayrsr hem mill ldltrir inçasma hem de Kafkasya harekâtrna

aym anda hizmet etmiçtir.32

E<iebiyatrn birçok miiiet tarafincian bir savaç aract oiarak i<uiiamimasr

mticadelesinde Osmanh Devleti geri kalr. Batrh devletler edebiyatr güçlü bir
propaganda aracr olarak kullarurken Osmanh Ðevleti'nin savaçla iigili edebî

tirünlerine bakrldrlrnda henüz tam anlamryla tamarnlanmamlç olan "millî
benlik" oluçturma çabalarr göze çarpar. Sö, korr.rr,, yetersizlik Ömer Seyfettin
dâhil birçok yazarrn dikkatini çeker:

Geçenlerde Tanin, harp edebiyatr haLkmda ufak, lakin çok mühirn bir makale
neçretti. Almanlarla Fransrzlann, memleketlerindeki fedakârhk, kahramanhk
hislerini uyandrrmaþ gergin sinirlerini daima mütelaldaz bulundwrnak için
boyuna neçrettikleri bitmez tükenmez eserleri isviçre kitapçrlannrr
camekânlannda adeta istila ordulan çeklinde gören muharrir, pek tabii ve
iiakii bir inñai iie bizim neye böyie eserier vücucia getinnedifiimizi sorrryor ve
bütün mütefel,kirleri, muharrirla'i, çair{eri bundan mesul tutuyor. Çok dolru
bir infial, pek meydanda bir mesuliyet! Karçrmrzda Avnrpa'mn büttin
m¡rharin mi!letlerini r¡nlnrz'lrarn snlrnelerinde deöi! fikir ve cânrf *radilerinde

de gergin bir faaliyette görüyoruz. Silah altrndaki ordu, kannca yollarma
benziyen siperlerde, yüksek karh daflar-da çarpçrken, cephe gerisinde
rnaddi, manevi ne kadar kuwet varsa, hepsini toplanmrç, rnuayyen bir hedefe
do$u ilerlemekte görüyoruz. $air manzumeleriyle, romancr hikâyeleriyle,
temaça rnuharrirleri piyesleriylg ress¿utl firyasryla, bestekâr naþeleriyle
milletin heyecannr duyryor, duyuruyo'r, elemli kalplere teselli, yorgunlara
ürnit ve kuwet, timitsizlere açk ve heyecan veriyor... Flayatrn hiçbir hadisesi
yok ki, dostlarrmrz ve dtiçmanlanmrz ondan kendileri için manevi bir grda

çrkarmasurlar, milietin ireyecanmr yükseltmek, kaluamanhk ve fedakârhk
hislerini er¡ son derecesine çrkarünak için ondan istiåde etmesinler!33

Alrnanya'mn Birinci Dünya Savaçr'ndaki yenilgisinin sebeplerinden

biri ingiltere ve Fransa karçrsmda görece olarak daha kötü bir propaganda

çalrçmasr yapmasrdr. Almanya, bu konuda itilaf Devletlerine nazaran zayf
kalsa da sahip oldufu yülcsek okuryazarhk oraruliln etkisiyle edebiyat önernli
bir propaganda aras olarak kLrllamlmrçtrr. Alman askerleri tarafindan yazian
mektuplarrn ço$u okunan edebî eserlerin isirnleriyle doludur. Romanlann çok

3' Talat, 1996'dan aktaran: A-ge., s.224.
32 A.ge.,s.232.
3' Tahir Alangu , Omer Srytþtin: Ütkücü Bir Yamnn Roman¡, istanbul 2010, s. 305
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sayda satrlùþt dönemde Alman askerleri sadece savaçmakla deþil Yeni Ahit,
Goethe, Schiller, Keller, Fichte, Kleist ve Nietzsche okumakla da meçguldür.34

ideolojik hedeflerle yönlendirilen edebiyatm sþsallaçma oram aym

düzeyde artar. Kamuoyu oluçturma gücü bakrmrndan en etkili kiçiler olan
yazarlar, hem kiçilikleriyle hem de politik ve ideolojik konumlanyla kamusal

alana etkin bir çekilde müdahalelerde bulunur.35 Böylece toplumun seçkin
kesimi halk kitlelerini yönlendirmiç olur.36 Yalntzca askerî güçle ilgili
olmayan seferberlik hallerinde baçta edebiyatçrlar olmak üzere büttin yMT,
düçüntir ve bilim adamlarr si,irece dâhil oþ etkin rol oynar. Askerler cephede

savaçrken -savaçmak milliyetçilik baglamrnda vatan borcu olarak kabul
edilir- yazatlar millî kimlik oluçturma ve millî ajitasyon yapma amacryla

eserler üreterek görevlerini yerine getirir. Bu eserler savaçlarla ilgili gerçekleri

göninür klù$ gibi gerçeklerin ortaya konulmasmr da engelleyebilir. Çtinkti
"biz" ve "öteki" söylemi genellikle yanh bir bakrç açrsryla oluçturulw. Paul

Fussell, edebî dilin olumsuz nitelikleri ve yaçanrnakta/yaçanm$ olan kötti

çeyleri "biz" þ,awamr için göz ardr ederek düçman olan ötekine atfettilini,
kayrplarrn ya da yenilgilerin çarprtrhp kliçelerin ve edilgen çatmrn kullarul-
drlrru ifade eder.37 Seferberlik hallerinde yazarlar birkaç istisnann drçmda

ülkclcrinir çrkarlur tlulrultusuld¡ù yazar; urilliyctçi vc ndlitarist lirünlcr
verir.38 Yanh edebî tiretin¡ yazarlara maddi destek sallayan ve onlarr teçvik
eden devletin müdahalesiyle kurumsal bir görünüm de sergiler. Askeri ve

milleti savaça teçvik yolunda yazarlardan eserler beklenir; yanlan eserlere

büytik ücretler ödenir.3e Yazarlar için özel geziler düzenleyen iktidar "biz"in
hakhhlr ile "öteki"nin korkunçlufunu birebir tamklarla belirgin krlmaya

çahçr:
Yazarlar hüktimetin dtizenledili cephe gezilerine katrlr ve orada gördük-
lerinden yola çrkarak raporlar, öykü ve romanlar tiretirler. Dolal olarak bu
gezller onla¡a ancak görmelerine izin verildiþi kadaruu gösterir. Yazælar
cephenin zorluklarmdan, savaç sonrasmm krgrn ve eleçtirel edebiyatrna konu
olacak insanhk dlil klym ve dayanllmaz sipçr koçullarmdan uzak tutulw.
Zaten onlar da bunlan görmezlikten gelmeye, kaålarurrn içindeki åntastiþ
hayal ürünü bir savaçr yansltmaya kararhdrlar. Öme$in John Masefield

Çanakkale'yi bir hezimet )açanmam$ gibi anlatu; John Buchan, Sonme
Muharebesi'ndeki yenilgiyi parlak bir baçan olarak aktarr. Büyük zorluklarur

s Natter, 1999'dan aktaran: Kör'o[lu, s. 43.
35 Körogh¡ s. 254.
3u Umut Oz/l<tnnh, Mittiyeqilik Kuramlan: Elestirel Bir Bakq, Ankara 201 3, s. 15 I .
37 Messinger, 1992'den aktaran: Körollu, s. 45.
38 Köro,glu, s. 51, 284.
3e Alangu, s. 3 I 8.
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ve kayrplarrr çahit olundufu cephe ingiltere'1e o kadar lakm olmasura
raþnen, propaganda åaliyetine katrlan yazarlar savaçm sonuna kadar geçerli
olacak bir )anrlsama yaratrlar. Bu yamisamaya göre, savaçrn çrlanasrnda
b,ütiin suç Alman militarizninindir. içinde )ia$anan dönemin Hunlan olarak
sunulan Almanlar, içgal ettikleri her yere kan, korku, katliam, tecavüz taçr-
makta taç taç i.isttinde brakmamaktadular. Dtinla tårihinin en rnedeni halkr
olan Franslzlar ise anavatanlannr kahramanca savunmaktadular. Sadrk vc
neçeli Ingiliz askerleri baçanh generallerin emri altrnda Fransølara yardrma
koçmakta ve Ahnan militarizmini yok etrne azmiyle çarprçmakødr.ao

John Masefïeld'rn yanilgileri parlak baçarrlarmrç gibi aktarmasrna
l.¡cuzc¡ uiarak Osmanh Devleti'nin Sarrkamrç Harekâü'nda ve Kanal Seferi'n-
cle yaçachþr baçarrsrzhklar da halka yansrtilmaz; hatta bu yarilgiler zafermiç
gibi gösterilmeye çahçrlr.ar Çanakkale Savaçr'run Türk cephesindeki anlatr-
tnmda ingiliz ve Fransrzlar kutsal olana zarar verir, acrmasz silahlar kullarur,
Türklcrc eziyet eder. Türkler ise centilmenlikle savaçu, yarah düçnian esille-
rine büytik bir. özsn göslerir. Bütün savä$än tlevletler aclmasrz silahlar
kullanmasrna raSmen -geliçmiçlik seviyesine bagh olarak silahlann etki gücü
de$içmekiedir- bu tür silahiar sadece düçman olarak icabul edilen grup
tarafindan kullamhyormuç gibi lanse edilir.42 Edebiyatçrlann bilinçli bir
çekilde yamlsama yaratmalarmm örneklerinden bir dlþeú Ziya Gökalp'in
"Altur Destatl" adh çiiri yayrmlandrlrncla tlüçülen nottur. Söz konusu notta

çiirin Gökalp tarafindan Asya'dan gönderildigi yazar. Oysa Gökalp o suada
Asya'da de$l Selanik'te bulunmaktadr; fakat çiirin dramatik etkisinin
arttrrlrnasr için böyle bir mizansen yaratrlrc.a3 $airlideolog bir baçka çiirinde
ise Alman kayzerirn4 bir Müslüman gibi konuçfurur. Alman kayzerinin
Müshiman oldu!'u ve Müslürnanlar için savaçtrll inancma kaynakhk eden çiir,
Türk halkmda Alman sempatisi uyandrarak Almanya'mn yamnda savaça

giriimesini hedefl er.as

Enrir venlenin ve almanur ar?cr olan dil ile ilara etmek, çiddetten daira

etkili bir yönte.mciir, insaniar homojen bir topluiuk için belirli krstaslara göre

seçilmiç eserlere marùz brakrlarak cemaatin fiziksel gerçeklili meydana

ao Köroglu, s. 39.
arAge., s. 180.
a2 A.g.e., s. 201.
at A..g.e.,s.267.a' Birinci Dünya Savaçr sürecinde Ahnan kayzeri'nden "iblam'rn dostu ve koruyucusu Flacr
Wilhelm ' olarak bahsedilir. Bu propagandaya maruz kalan Halep civarmdaki Mi¡slümanlar, Ahnan
kalzerinin Müslürnan olduluna ve Afinanya'nrn iblam için savaçtrþna inarur. Philþ H. Stoddard"
Teçkilatt Mahsusa, Çetr.:Tansel Dernirel, iitanbul 2003, 68-ó9.
45 Köroglu, s. 273.
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getirilir. Okuma eylemiyle yaratilan kolektif okuyucu topluluklan fikirlerin
bambaçka bir güçle yankr bulmastru sa$lar.6 Anderson'm milli marçlarla tek

trmda buluçan topluluk olarak örnekledi$ süreç, önceden belirlenmiç edebî

eserlere tabi tutulan insanlar için de geçerlidir. Çünkü millet kandan hareketle

deSil, dilden hareketle kawanr ve insanlar bu hayalî cemaate dil aracrhlryla

davet edilir.aT Dil aracrhlryla nesilden nesle millî defer aktanmrm sallayan

e$itim, özellikle edebiyat ve tarih vasúasryla millî ideolojiyi tarumlama

sürecinde kullamlrr. Devletler "millet" imgesi ile mirasmt yaymak, millete

balhhk duygusu açrlamak, herkesi ülkeye ve bayrala ba$lamak üzere, kendi

halklarryla iletiçim kurmak için öncelikle dilden yararlamr. Milletin hikâyesini

anlatan metinlerden oluçan edebî metinler insanlarm kendilerini bir milletin
yurttaçlan olarak görmelerini sa$ar, dayamçma deneyimini kolaylaçtrr. Söz

konusu metinler millî kimlili temsil etrnekle kalmaz, halka milliyetçilik
degerlerini açrlayarak bu kimlilin üretilmesini de sallar.a8 Böylece içe yarayan

metinler kutsamrken dilerleri drçlamr. Kutsanan metinler, kahcrlftlarrmn

sallanmasr adma stk srk yenidør basiltr, haklarrnda olumlu delerlendirme

yazrlanyazrlr,yazarlanna ödüller verilir, onlardan ahntrlar yapilr, antoloji ve

ders kitaplarrna dâhil edilir, elitim bakanhlr tarafindan okullarda tavsiye

edilmeleri sahk verilir.o' Eskiden sanat ve edebiyat hamilili olarak adlan-

d¡rlan sistem, ulus-devletlerin in¡asryla ecle.biyatrn hiikÍimetler tarafindan

desteklenmesine dönüçür. Devletlerin sanat ve edebiyata olan etkisinin

küçümsenmemesi gerekti$ni savunan Rene Wellek ve Austin Warren bu

etkinin hem olumlu hem de yayrnlarr yasaklama, kitap yakma, yaynlar

äzerine sansür koyma, yazarlan korkutma gibi olumsuz yönleri oldupunu

belirtir.so Bu çekilde uygulanan sanstir istenilen hedefe ulaçilmastru kolay-

laçtrabildi[i gibi bazr nitelikli eserlerin hak etti[i de$eri görmemesine,

kamuoyunun yeterince bilgilendirilmesinin önünü keserek insanlann yanh bir

çekilde güdülenmesine sebep olabilir.

tr Felski, s.48.
a7 Anderson, s. 163.
o8 Gregory Jusdanis, Gecikmi; Modernlik ve Estetik Kültür: Millí Edùiyaan lcat EdiliSi, Ç*t.:
Tuncay Birkan, istanbul 1998, s. 76-9.
ae Seliuk Çrkla, "Tihk Btebipunda Kanon ve inkrlâp Kanonu", Muh{azalaûr Díistutce4, 13/14

(2007), s 50; T.C. Milli E{itim Bakanhlr tarafrndan belirlenmiç olan "100 Temel Eser Listesi"

kanonik edebiyat öme$idir.
50 Rene Wellek-Warren Atstin, Edebiyat Biliminin Temelleri, Çev.: Ahmet Edip U¡aal, Ankara

1983, s. 132.



186 Zamanrn izleri

Sonuç

Toplumdaki olalanüstü hallerden biri olan savaçlarda sadece cephede
sava$mayan devletler, sahip olduklan gtiç ve de[erleri ayrrm yapnnakszm
kendi menfaatleri dogultusunda kullanarak düçman karçrsrnda galibiyete
ulaçmaya çahçr. Söz konusu güç kaynaklanndan biri olan ve estetize edilmiç
diì vaslfasrvl¡ l¿rrnrlnn e¡Íclriwct cqrrqc rlÄnpmlcrinrie nrnnqmn¡Iq qrqnr nlatqL

kullamlrr; kiçilerin taraflr bakrç açrlanyla yönlendirilmesine sebep olur. Bu
baflamda edebiyatr -özellikle savaç edebiyatlarr- cephe gerisinden orduya
destek vererek savaçm gidiçatrru depiçtiren etkenlerden biri olarak kabul etmek
.-.':*1^':- l-':-lllt ¡lrtl\tltIuLtt .
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izuniVe Bin SnvnS YazRRl Ounnr ERn¡rsr Hrnn¡ruewnv

Yrd. Doç. Dr.MustafaZeki ÇIRAKLf
Arç. Gör. Oznur YnUø2"

E$er ölürsem, yalntz çunu bil ve rahatla.
Yabanct bir ülkede düçeceþim topraþa

ve kantmtn sulaùþ oyer benim için
edebiyyen ingtltere olacak.l

'Asker" (The Soldier), Rupert Brooke

Bahçene geçen yil ektifin ceset
Baçlaú mtfilizlenmeye? Söylesene çiçek øçacak mt bu sene?

"Çorak Ülke" lttre V/aste Land), T. S. Eliot

"You are all a "génération perdue."
Gertrude Stein

Giriç

Birinci Dünya Savaçt'nrn edebiyatta önemli yansrmalart olmuçtur.2

Gerek kulgusal gerekse otobiyogtafik metinlerde savaçm yol açtrlr maddi vc

manevi yrkrmlar, fiziksel ve psikolojik trar¡malar farkh türlerdeki eserlerde,

gerek motif gerekse tema olarak karçrmza çrkar. Savaç edebiyatr kendine ait

- 
KTÜ, Edebilat Fakültesi, ingtiz Oiti ve Edebiyatr Bölümü, TRABZON.

- 
KTÛ, Edebiyat Fakültesi, ingitiz Oili ve Edebiyatr Bölümü, TRABZON.

¡ Bu yazdaki büttin çeviriler yazarlara aittir.

' Abstract: It is war that rnarks one of the rnain feah¡res having plapd a role in the formation of
modern European and Amelican literature. A great deal of dispute about futility, cruelty and

inevitability of the war has been witnessed so far, yet the most serious questions were raised by war

liærature during and soon after World War L As a matter of fact, there are many remarkable poets

and writers dealing with the question of war in English and American literature. What is more,

many of of these authors appeared as soldiøs, some injured or sorne others killed in war, which, in

this context, foregrounds the biographical and documentary aspects ofwar literahre based upon the

author's own experience, thereby paving the way for a historical-biograpgical reading ofthe texts.

Emest Hemingway is one of thosewho bitterly criticised the Great War for causing individuals

enonnous psychological harm, physical darnage and ernotional depression in tenns of social,

economic and cultural dirnensions ofhurnanity. Hemingrvay depicts and questions on the one hand

the destruction ofwar and on the other explores the human nature in relation to life, death, war and

love. Hemingway's A Farewell to Anns is noteworthy with iß porhayal of the depression and

tmuma during the war through a semi-biographical style yet thoroughly from a historical point of
view. This shrdy, after reviewing the development of Anglo-Arnerican literature, deals with the

insights inro war anrl its influençes on war literaure with regaø to Elîest Hemingwav's I
Farewell to Arms.
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btr kanon oluçturmuçtur.' savaçm ilk günlerinde ingiliz yazarlann savaç

kargrsrndaki hassasiyetleri çok sayida eserde dile getirilmiçtir. Bu çairlerden en

çok hatnianaru kuçkusuz "The Soldier" (Asker) yazarr Rupert Brooke ve
"Dulce est decorum est" (Zevkli ve gereflidir Vatan için ölmek) yazart
Wilfred Owen'drr. Brooke da birçok ingiliz genci gibi sava$a ilk baçlarda
görece romantik duygularla yaklaçmiçtir. ivÍoorehead'in meçhur "Geiiboiu"
(Gallipoli) adh kitabrm hazrlarken savaça banrlanan ingiliz askerlerinin
ruhsal durumunu anlamak için Brooke'a müracaat ettilini öffeniriz. Brooke, o
günlerde çöyle yazar:

"Kaderin bana bu kadar cörnert davranacalmr hiç tahmin etmemiçtim...
Hero'nun kalesi l5'lik toplarmrza dayanacak mrydr? Deniz çiçekler açrp,
çarap rengine dönüçecek miydi? Ayasofoa'nm mozaiklerini, lokum ve
halrlarr ya$malayacak mrydrm? Bizler tarihin dönüm noktasr mr olacaktrk?
Tannrn yaçarnrm boyunca bu kadar mutlu oldufumu hatrrlamryorum.'4

Moorehead'in anlattrþrna göre hayatlannda ilk kez savaça gitrneye
haztrTanan büttin bu idealist gençlerin kaieme aidrþr mektuplar ve grintükter
özellikle "macera" ve "lcahrantanhk" duygulanrun ilk baçlarda askerler arasmda
nasil yayrldrfrm görmek bakrmrndan önemlidir:

"Bilinmeyenin yarafüþt korku çimdilik maceranrr heyecanryla kaybolur.
Hâkim olan duygu, dtinlanrn bir ucunda yalnrz oldukla¡r, birbirlerinden baçka
güvenecek kimseleri olmamasrcir. Cesur dawanmak karanndadrrlar. Flayat-
tan daha önemli ve daha büyük bir görevin içinde olduklarrra inanlrlar. Belki
de günahlarurdan_ annacaþ günlfü hayatrn önemsiz ayrurtrlarurdan kurtulup
saflaçacaklardr.'tr

Ancak Brooke'un ünlu "The Soldier" çiirinde dile getirdili milliyetçi
ve romantik çu dizeler oldukça anlamhdrr:

"'Vc orda, ingiliz kanryla sulanan ve ingiliz olan o toprak,
Íngiltere'ye duvalmr açan o toprak
Benim bedenimi saklayacak
Ve kamrnla zenginleçecek
Ki bir zamanlar açk çiçekleri açtrrmlç, dtinyayr dolaçmrçtr,
ingiltere'nin parçasrdrr, ingi!tere'¡ri solur,
Irmakiaria ykamr, batrnayan gtineçle rsmrr.

3 Bkz": Arlrian Barlow, The Great llar in British Literahtre, Cambridg,e: Cambridç University
Press,2003.
a Alan Moorehea d, Gatlìpcli, Hertfordshire:Wordsworth Military Librar¡4 Reprint editior¡ 1998, s. 92.
5 Moorehead, s.l I l.
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Kalbimde huzur'vardu hq zamaningiliz göfüntin altrnda'b

Wilfred Owen ise, hayatrm savaçta kaybetmiç bir çair olarak hafizalarda

özel bir yer edinmiçtn. Yazdrþt, romantiznden tzak çiirlerin topland{t
kitabrnrn baçrnda çunlar yanhda:

"Bu kitap, kahramanlan anlatrruyor. ingiliz çiiri he,nüz ne o kahramanlan ne
de mücadeleler, topraklar, zafer, çerel kudret, üstünlük )a da gucü anlafacak
durumda... ingiliz edebilatr bütün bu kavramlardan öncq bizzat savaçr

anlaünah. Ben çiirimde sadece bunu yapmak isædim. Benim tek konum savaç

ve savasm yarath$ acrlar. Eler çiir aranacaksa içte bu acr içinde aranmab.'t

içte bizzat sava$r anlatmayr denedi$i "Dulce et Decorum est" adh

çiirinde Owen, çeytanm bile bütrin bu yaçananlardan dolayr sradan
günahlardan yüz çevirdi$ni belirterek savaçt çöyle resmeder:

"Srtrna çuval geçirmiç, iki bfülüm, yaçh dilenciler gibi,

Çarprk bacakh marazhlar gibi öksürfülere bofularak,
Sövüp sayarak, dølabata geçtik çamurun içinden
Tepemizde vtztr vtzrr roketlere srrtrmrzr verdik
Uzaktaki çadtlarrmrza yöneldik yorgun argrn ve bitkin.
Askerler yürürken uyukluyordu. Birçolu yalnayak
Aksayarak, topallayarak yürüyordq parmaklan kan içinde.
Sakatlanmrçtr hepsi; hepsinin gözünde çapak, kör;
Yorgunluktan kendini bilmez halde;
Arkalannda ufuldayan rnermilere bile salr
Gaz Maskeleri! Hadi çocuklar! Hadi! Acele edin! -
El yordamryla çrkanlan o sakar gaz maskeleri!
T am zaretantnda takmamn mutlulu$u !

Ama orda tökezleyip düçen birinin feryaú!
Ateçin, kirecin içinde bocalayan bir adam... Fakat boçuna!
Sanki buSulu, dumanh camlann yeçil rçrlr içinden,
Yemyeçil bir suyun dibinde gibi, gördüm onu çtrptmrken.
Bütün kâbusl arrmda, gözümün önündq çaresiz bakrçlarrm. . .

Bana balcçr, can havliyle elini uzatrçr, akrntrda trkaruçt, bofuluçu.
Böyle dumanh rüyalar görseydiniz, yaçasaydrnrz siz de...
Ve tamk olsaydurz debelenen bedenine,

Ytizände,n firlayan beyaz gözbebeklerine,
Kendinden geçmiç o suratl görseydiniz,

6 Modern Britßh Poary, Ed.: Louis Untermeyer, New Yorh Harcourt, Brace and Howe, 1920, s.

200.
t Wilted Owen, The Collectd Poems oJ'llilfred Owen,New Directions; Revised edition, 1965,

Preface.
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Sanki günahlañanyitz çevirmiç çeytanln çarptt$ o suratr!
Koklasaydrmz beden her sarul4rnda, oluk oluk gelen kanr
Gazrn yaktr$r ci$erlerinden boçalan,
Kanser kadar iSenç, sanki ci[erleriafuna dohnuç kusuyor gibi
Dostum, gärseydiniz büttin hurlan,
Böyle rahatça söyleyemezdiniz,
Umutsuz zaferlere heveslenen çocuklara
O çok eski yalanr: "Zevkli ve gereflidir
Vatan için Ölmek."8

Büyük Savaç (The Great War) yrllarrnda ortaya çlkan ve Kayrp Nesil
(The Lost Generation) olarak adlandrrrlan edebiyat hareketi döneme damgasrnr
vuran önemli sanatsal olgrrlardan biridir. "Kaytp Nesil" ibaresi belli yazrnsal
ilkelere ba$rhktan çok, yazrnsal bir tutum ortakhfr içinde olanyazarlann ruh
halini ifade eder. Hemingway, 1926'da yayrmlaúlr "Güneç de Dolar (The

Sun Also Rises)" adh savaç sonrastru anlattr$r romarunda, kawamr kitabrrun
epigrafi olarak lcullarur ve bir kuça[rn kaybetti[i de[erleri yeniden inça ede-

merne durumuna içaret eder. Özellikle Gertrude Stein ve Ernest Hemingway
isimieriyle özdeçleçmiç oian bu hareketle F. Scott Fitzgerald, T'. S. Eliot, John

Dos Fassos,Fraru Kafka gibi tamnmry yazarlar da ilintilendirilirler. Bu
yazarlarrn moderniteye ciddi eleçtiriler getiren ve yazmsal modernizmie
savunan yazarlar oldufu dikkate ahndrlrnda "kaytp" kelimesi, yok olmuç,
ortadan kalknuç bir kuça[r de[il; aitrk intibak yeteneþini kaybetmiç, uyumsuz,
hangi ideallere ba$anaca$m biienneyen, ba$ansa da büttinlük ve anlam
duygusunu yrtirmiç oian modern insam temsii etmektedir. Büyük Savaç bu
yazarlarca modernitenin do!'urdufu büttin felsefi, sosyolojik, külttirel ve
psikolojik bunalr¡rlann scrnut ifadesi ve sont¡cu ola¡ak yorumlanmahdrr.

Her ne kadar savaç edebþh 1920'lerin ürünüyse de eserlerin okurla
buluçmasr 1920'lerin sonu ve 1930'lann baçrm bulmuçfir. Bu ttir kitaplarda
dikkate deþer bir artrç da 1960'laña olmuçtur. Bu yrllar, II. Dünya Savaçr'mn
yaralan sanlrken ve sava$ üzerine tartrçmalar yaprlrrken I. Ðüriya Savaçr'nur
yeniden gündeme geldili ve Büyük Savaç olarak bilinen bu savaça karçr

yeniden ilgi uyanan yrllardr. Ana hatlanyla savaçm dehçetini, sebep oidulu
trajcdilcri vc öfkeyi dile getiren bu yaprtlar çeçitli antolojilerde toplanmrytr.r0

8 Dulce et Decorum est Pro Patria Mort.
9 r^;u^^l .-^l^-:-:¡^.---^^t *^J^-:-- a..t.t. ^x-r^.--^r^; ^t^-:1.: r^-.r.r. r,^--.^--r--- D:j¡ arrrr>çr ¡¡rwçlrl¡4lr ttç y4¿ttt>4t l¡¡wçlrlrált ¡dlN¡¡ gvt¡uçl¡¡tçrçIl u¡4tl lÃl lðlÁlt (4vtdlluu. Þul
tarihsel bir ohrça, diferi ise bu oluçu sorgnlayan yaansal ve sanatsal bir hrhma içaret eder. Çoþr
kiçi bu ikisini kangtnr. Bu yazarlar tarihsel olarak rnodem, siyasal olarak modemite karçrtr, sanatta
kullan&klan biçirn ve biçernler bakrrmndan modernisttirler.
lt' Bkz. Paul Fussel, Zåe Great War and Modern Memory.
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Ford Madox Ford'un oldukça befeni toplamrç olan 1924-27 ytllan arasurda art

arda yayrmlanan ve Dünya Savaçr srasmda ingiliz ordusunda görev yapan

birinin baçrndan geçen olaylarl ele aldrpr roman dizisinin, Ford'un dünya

savaçr suasmda kendi yaçadrlr deneyimlere dayah oldu['u düçtinülmektedir.

Yine W. Somerset Maugham'm bazt krsa hikâyelerinin toplandrlr "Ashenden:

Or the British Agmt" (1928)'n önemli ölçüde kendisinin savaç suasmda

ingilizistihbaratr'nda yaçadrfr deneyimlere dayah olduþ bilinmektedir. r r

Savaça karçr modemistlerle konvansiyonel yazatlarn verdifi tepkiler

farkh olmuçtur. Modernistler savaçt görece daha felsefi ve tarihsel bir sorun

olarak ele ahp bunu insano[lunun ve ideallerinin yaçadr$r bir parçalanma ve

travmarun sonucu olarak görmüç, dile daha ironik bir tonlama ytikleyerek

kaybedilen bütüntük ve ideal duygusuna savaç temast üzerinden dolayh aþflar
yakmrçlardg. Bunun örnekleri, T. S. Eliot'rn "Çorak Ülke" çthe Waste Land)

adh eserinde savasa yaprlan göndermelerden anlaçilabilir. Nitekim yukanda

paylaçtrfrmrz bölümde oldukça ironik bir dille "ceset" lle "tohum" arasnda

metaforik bir ba! kurarak savaçta topraþa düçen insanlarrn bir tohum gibi

çimlenip çiçek açaca[r beklentisinin sorgulanmasr, aslmda bir bakrma modern

savagrn ve ölümlerin idealizasyonunun yadsrnmasr olarak okunabilir.

Göre.ce dalra gelenekçi ve gcrçcþi yaklaganlarm ise konuya daha çok
savaçrn yarattr$ acrlarr resmetme amactyla yaklaçtr$r görülür. Çünkü savaç

edebiyatr Anglo-Amerikan yanm baþlamrnda düçänüldügünde, çok belirgin

otobiyografrk unsurlar içermekte ve çofunlukla deneyimlere dayanmakt¿dr.

Savaça iliçkin deneyimlerini eserlerinde yansttarak dönemin temsilcisi olmuç

birçok gair ve yazar varda. Savaçrn baçlarrnda savaçl idealize eden romantik

duygulara kaprlmrç fakat gittikçe savaçrn dehçetini ve gerçek ytiztinü görmüç

ve ne yazrk ki yine savaçta hayatrnt kaybetmiç olan yazatlar vardlr. Rupert

Brooke bunun en hatrda kalan ironik örneklerinden biridir. Yine Isaac

Rosenberg (Poems from the Trenches) savaçla özdeçleçmiç özgün çairlerden

biri olarak amlmahdr.

Her ne kadar bazt eleçtirmenler, Amerika söz konusu oldu[unda,

savaçrn anlamrmn Vietnam Savaçt'yla deþiçtilini öne sürseler de Amerika'mn

I. Dünya Savaçr'na katrldrlr bir buçuk yrla yakrn bir sürecle vermiç olduSu

100.000'e yakrn insan kaybr, Amerikan toplumunda özellikle de gençler ara-

smda savaça ve savasl idealize eden de$erlere sert bir eleçtiri ktiltürünün

baçlangicr olmuçtur. Oysa Amerikan edebiyatrmn önemli damarlanndan birini,

rr W. Somerset Maugharr¡ Ashenden: Or the Eritish Agenl, Trutsaction Large Prinq hg editioru

2010, The Author's Preface.
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özellikle çiirde, geç romantizmle (Late Romantieisim) beslenen vatanseverlik
(Patriotism) kawamr oluçturur. tsüyük Savaç'rr¡ Amerikan edebiyatrnda
oldukça srk içlenen, kendisine has terimlerle ve kendisine has bir üslupla, yine
kendisine özgü bir "Savaç Edebiyatr" trirü yarattrfr hatrlanmahdrr. Bu tür,
kendisinden önceki belli ekollerin temsilcisi olan, belirli sanatsal de$erler ve
geleneklere uyarak kendisini ifade eden bir edebiyat ktiltürünün temsilcisi
depildir; aksine yarattrs degerlerden daha çok reddettiÈi, yrktrlr deferlerle
arulan bir edebiyat ktiltürünün temsilcisidir.

Savaç edebiyatr ba$amrnda, ingiliz edebiyatrnda öncelikle çiir türü
aklrtuza gelir". Özeilikle ingiliz çairler daha fazraön plana çrkmrç, savaçr anlat-
mada ve aktarmada daha baçanh olmuçlardr. Görece daha zayf olan Ämerikan
savaç edebiyatrnda ise, öykti ve romanlar ön plana çrkmrçtr. özelikle çiir ve
kurgu alamndaki eserlerde etkisini gösteren savaç edebiyatmm akla gclen en
önernli iki temsilcisi ingiliz edebiyatrnda wilfred owen; Amerikan edebi-
yatr:rda ise Ernest Hemingway'dir. Bu yazr Hemingway'in Silahlara Veda
rorr¿rm ekseninde sava$ temasrrun nasrl içlendi[ini ele almaktadrr.

Savaç ve Edebiyat

Savaç ve Edebiyat arasrndaki iliçki oidukça iiginç bir iliçkidir. Savaç'oir
çiddet, yilxm, öltim, yarala(n)ma, zorbahk ve acl olgusu iken; edebiyat bir
yaprm, yaratrcrhk ve estetik olgusudur.r2 Bu iki olgunun bir araya gelmesi,
ülke farkr olmakszrn edebiyatta oldukça geniç bir "savaç Edebiyatr" ktilliyatr
oluçtirrmuçtrir. Bu i<ülliyata ait edebi eserler, üikeler arasndaki siiahir
çatrçmalan sorgulamrç, bu çatrçmalarrr insanlar üzerindeki yrkrcr etkisini
gözler önrline sermiç, savaç alanrnda savaçt bizzatyasamam$ insanlara sava$rn
neden oldu[u acrlan savaçm anlamsøhlrnr mümk[in oldugu kadar gerçeþi bir
bakrç açrsryla anlatmaya çahçmrçlardrr. Bu eserle.rcle her savaçm ashnda kendi
içerisinde bir temsil ve içlev ironisi banndrrdrlr söylenir. Êaçlangrçta her
savaçin geçerli bir sebebi ya da amacr vardr. fakat her cieiasmda ve daha en
baçrndan gayesinden saparak öngörülemez facialara yol açar. savaç kötti bir
fikirdir, ancak fikir olmaktan çIkrp patlak verdifinde ise sonuç daima tahmin
edildilinden çok daha kötü olur"

Savaç ve edebiyat arasmdaki iliçkinin bir baçka özelliSi de paradoksal
olmasrdt. Edebiyat, Ðavid Bevan'ln ifadesiyle, savaçr konu edinirken bir
vanrlan rla kenrii heq¡rrqrzlrõrnr irrccnrn hqcqrrcrzlrórnr r¡p inca-rn l¿a-ziioi-ì*¡¡ ¡rv¡¡g¡ù¡¡ut¡

oluçturdulu düzenin baçarrsrzhfrm ve kendi elleriylc kurduSu dünyayr kendi

12 David Bevan, Literature and llar,Amsterdam, Rodopi B.V. 1989, s. 8-9.
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elleriyle nasrl yrktrSrnt anlatr.r3 Ashnda edebiyat sava$l anlatrken bir yandan

da kendi çaresizlilini anlatmakta, insanfuk durumunun asal ve astl çtkmazma

tercüman olmaktadrr. Deþiçtiremedlpinz ya da deliçmesine katkr saflayama-

úþntz bir dünyamn temsilinde (representation) ne fayda vardr? Bu soruya

btraz da teslimiyet içinde Amerikah savaç muhabiri Martha Gellhorn'un dile

getirdili su cevap verilebilir: "Dünyayr deþistiremiyorsanu, sava$t bitiremi-

yorsan7, en anndan unutulmasm ya da göz arù edilmesin diye onu kayt

alfina almalßtntz. "t4 Edebiyat, aslmda savaçl ve savaç olgUsunu gelecek nesil-

ler için sorgulamaya çahçr, ama son tahlilde Gellhorn'un söyledipinin ötesine

gidemez: Savaçr tüm acrmastzhlr, yrkrcrhfr ve anlamszh$r ile kayrt altrna

almak.

Hemingway ve daha birçok Amerikah entelektüel ve yazatln I. Dünya

Savaçr'na katrlmalarrm dönemin Amerikan politik ve entellekttiel düçünce

yaprsmdan baþtmsv olarak ele almamak gerek. Amerika'run savaça katrlma-

srrun düçünsel ve politik altyaprsr T:rmanlnABD Baçkant Woodrow Wilson'un

bu savaçrn Amerika için dünyayr de$içtirmek ve dünyaya banç ve demokrasi

getirmek için bir firsat ve büttin savaçlan sona erdirecek bir savaç olarak

görülmesiyle oluçturulmuçtur. Richard M. Gamble, Amerika?yr I. Dünya

Savaçr'na kattlmaya zorlayan ve sadece politik çevreleri de[il, Amerikan

vatarirJaçlarrru tla etkisi altlna nlnn hrr diiçiinceyi, Amerikadaki ilerlemeci

Hristþn liderlerin savaç karçrtr bir duruçtar¡ müdaheleci ve yayrlmacr bir

duruça savmlmasr olarak açrklar.ts Hemingway'in ilk baçlarda savaça ilgisini

sadece bireysel heyecan, yazar duyarhhlr ve gazeteci merakryla açrklamamn

yanurda bahsetti[imiz politik arka planla iliçkili olarak yorumlamak ve bu

ilgiyi böyle bir düçüncenin ürtinü olarak da okumak mümkündür. Tabii,

heyecanh savaç gönüllüsü, duyarlt sanatçr ve merakrm gideren gazeteci için

karçrlaçtrpr manzara ve bunun sonucunda yaçadrlr travma, bir ömür boyu

onaramadrpr büyük bir yrkrm olurken politik safsatalann yol açtrpr hayal

kurkhklarura karçr geliçtirdiþi ironiyi de derinden etkilemiçtir.

Paul Fussell?e göre, I. Dünya Savaç¡ geçmiçteki ve ke,ndisinden

sonraki bütün savaçlardan daha köttidtir.t6 Bu savaçm kötülüÉii, sadece savaç

stiresince yarn l9l4-19i8 yrtlan arasmda cephede olan kötültiklerden ibaret

13 Bevan, s. 8-9.
to Kate Mcloughlin- Martha Gellhom, Face of War: The lVar Writer in the Field and in the Tøct

Manchester: Manchester University Press, 2007's. 228.
15 Richard M. Gamble, The War þr Righteousness: Progressive Christinnity, the Great War and

the Rise oJ'the Messianic Natian,Wilmington, DE: ISI Books,2003' s.206'
f 6 Paul Fussell, The Greut ll'ur aruÌ luÍodent IIIønoty, Oxford univenity hess, 2013, s. tt-x



L96 Zaman¡n izleri

de$ildir. Bahsedilen köttiltik, bu savaçm kendisinden soffasmr yrkrcr ve yakrcr
etkisi altrna almasryla kendini drça vunu. Büyük Savaç; sanat, edebiyat ve
politika alanlarrnda çokfazla yeni çeyin tartrçrlmasura yol açmrçtr ama bir o
kadar da az çözim üretmiçtir.r7 Dahasr, bu savaç delerlere olan inancr yerle
bir ettili gibi, II. Dünya savaçr'na yol açacak alt yapryr da oruçturmasr ve
bütün dünyayr bir daha içinden Çrkamavacagr ktiresel bir sþsi krizin içine
sokarak dünyarun her yerinde 21. yüzyúda dahi çözüm bekleyen ihtilaflr
sorunlar yaratmr$tr. Bu savaçla birlikte eskiye ait ne kadar deler varsa hepsi
yrkrimrçtrr. Bu savaçta ölenler, kendilerini savaç cephelerine gönderen 19.
yüzyhn defierleriyle öldäler; ama geriye kalanlar, özellikle de sanatçrlar ve
edebiyatçrlar, kendilerini artlk savaç öncesi ve savaç somasr dünyayr da
geçmiçin de[erleriyle anlayamaz, açrl<Tayamaz ve yaçayamaz bir durumda
bulmuçlardr. Bu, klasik dünya göniçü ve romantizmin çöküçü ve yok oluçu
olarak kabul edilmiçtir. Ancak baziarrn göre bu durum sadece mevcut kurgu-
larm ve idealizasyonun çöktiçü ile açrklanamaz,ltu ladikal bir tlönüçüm ve
baçkalaçrmdr.t8 Öze[ikle de savaçm acrmasrzhlr, saçmahþr ve köttilüfü
Romantizm'in eski retorifu:i oluçturan k^ahramanhklar, duygular, srlar, haya!-
ler, istek ve arnrlar, önseziler, idealizm ve gerçeklerden kaçmayra açrkÌana-
maz Her çeyden önce sanatsal modernizm adr verilen yeni bir alamln
dolmasrna y*ol açiili hatlrlanmalirjir-. Aisen'in açrkiadrþr ve adlnl "yeni
Romantizm" (New Romanticisim) koydupu akrmla arasmdaki benzerlik, her
ikisinin de toplumu ve dünyayr kaotiþ düzensiz, çok îazla mekanik ve eksik
görüyor oirnasrdrr. savaçþ ekonomik ve sosyal buhranlar insanlarm toplumu
ve dänyayl bu çekilde algrlamalarrmn en önemli sebepleridir. La'¡nence
LeShan, insanur bar4 zamam algrlarryla savaç zarnanr algrlanmn farkh
oldu$unu vurgularken'nsavaç zÀmant ve sava$ sonrasl yazarlann dünyayr
algrlayçlanndaki parçalanmrçhk ve kaosu yansrtmada kullarulacak tekniklerin
deneysel nitelik kazanmasr ve yeni üslup arayrçlarmm sebebine de rçrk tutar
gibidir. Doþal olaraþ LeShan savaç ve banç zamanlarurda doSu-yanhç, iyi-
kötü, gerçek- sahte algrsrmn da depiçeceËini öngörmektedir. l. Dünya Savaçr
edebiyatr, öncesi ve soffaslyla okuyucularrna bu algr farkhhklarrnm en
belirgin örneklerini sunar. l9l4'ten sonra ortaya çrkan yenilikçi sanatçrlar
(avantgardist) daha önce öngörülemez, hayal edilemez, düçtinülemez ve

r7 Frank Fwedi, Fitst World llttr: Still M,t Entt i, Sight,l¡ntlon: Bloornsbury 2014, s. 12-13.
r8 Eberhard Nsen, The New Romanticism: A Cotlection of Critical Essays,Ñew York: Routledge,
2012, s. 1-8.
re I¿wrence læshan, The Psychologt o/'war: comprehending iß Mystþue and its Madness,New
York: Helios Press,2002, s. 31.
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eleçtirilemez olgularr eserlerinde ele almaya baçlar. Bu yaklaçrm Amerika ve

Avrupa'nrn "kíiltíirel haftza" srmn yeniden çekillenmesine yol açar.

Savaç ve edebþt arasrndaki iliçkiye dair delinilmesi gereken bir
baçka husus, savaçrn verdiþi ykrmrn hemen ardmdan edebiyatm kendisini

oldukça verimli üretim ortammda bulmuç olmastúr. Büyuk Savaç olmasaydr;

Avnrpa ve Amerika -bu savaçt konu alan ve eleçtiren sanatç{ar, edebiyatglar

ve onlann ese¡leri sayesinde- kendt "kültürel haftza"snt bu kadar didikleye-

bilir ve deyim yerindeyse parçalan bi araya getirerek kaybedilmiç büttinlük

duygusunu, sanat yoluyla saþaltma yoluna gidebilir miydi? Bu nedenle I.

Dänya Savaç1ülkelerin ve insanlann ktilttirel lp,fizalarntn yrlamma yol açtr[r

kadar yøriden kurgulanmasrmn da yolunu açmçtr. Ülkelere ve insanlara kim

olduklanru, geçmiçte ne yaptrklarür, ne yapmayl hedeflediklerini, neden

yapamadrklarlnl ve gelecekte neler yapmalarr gerektifini sorgulama firsatt

vermiçtir. I. Dünya Savaçt, öncesiyle ve sonraslyla, yeni Avrupa, yeni bir
dünya ve yøri bir yüzyl fikrinin kesiçme noktasr oldu ve belki de srf bu

sebepten daha önce hiç olmadrfr kadar savaç, edebi ve sanatsal eserlerde

etkisini doS"'udan ve dolayh olarak stirdürmüç olur.

Bir Savaç Ytzart olarak Ernest Hemingway

Yaztmtztm baçrnda da

belirtti[imiz gibi savaç

edebiyatr öncelikle savaçl

yaçaÍuç, savaça katrlmrç

y azarlar rn otob þ graf ik
ögelerle zenginleçtirdikleri,
kendi deneyimlerine

dayandrrdrklan anlatunlarla

oluçmuçtur. Bir baçka deyiçle

savaç edebiyattrun oluçmasrnda,

çüphesiz ki, savaç tecrübesini

bizzat cephede ya da cephe

gerisinde yaçayan genç yazarlar

neslinin rolä yadsuramaz.

Dolayrsryla savaç edebiyatr

eleçtirmenlerinin, her ne kadar

formalist ve metinsel okuma

imkânlanm yadstmasalar da

tarihsel-biyo grafik okumalara
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daha çok yöneldikieri görühir. Bu yazr görece böyle bir okuma yapacafrndan
Hemingway'in savaç tecrübesine definmekte fayda vardrr.

Savaç edebiyatmrn öncü anlatl yazar\ sol gözündeki görme bozukluþ
nedeniyle orduya ahnmaymca ailesine "Buna raþmen bir yolunu bulup
Avrupa'ya gidece{im, böyle bir gösteriyi knEramam, bizzat içerisinde
bulunmam laztm." diyen Emest Hemingway'dir.2o Hemingway'in savaçla olan
iliçkisi kendisi daha dolmadan baçlar. Her iki büyük babasr da Amerikan iç
sava$ma katrlmrç ve savaç arulanm ktiçtik Hemingway'e aktararak onun sava-

ça olan ilgisini harekete geçirmiç ve çekillendirmiçlerdir. Baba Hemingway,
incil'e olan ilgisinin içerdigi savaç hikâyelerinden kaynaklandrgrm aktanr.?r
Buna göre Hemingway'in savaçla olan iliçkisinin aileden tevarüs edildiéi
söylenebilir. 1917 y/rnda ABD Almanya'ya savaç ilan ettifinde, Hemingway
lise son srruf öirencisidir. Her Amerikah gibi o da orduya yazrlmak ve
denizaçirr görevlerde bulunmak için yamp tutuçmalfadr. Aileden gelen

itirazlar Hemingway'in bu hayalini okul sonrasrna ertelemesine neden olur.
1917 sonlarrna doþru Krzrlhaç'm gönüllüler aldrlrm duyan çaylak gazeteci, ilk
baçvuranlardan biridir; Ocak i9i8'de baçvurrrsunun kabui eciil<üfini öffenir
ve ambulans çoforü olarak celp emri alrr. Sol gözindeki görme bozukluþna
ra$men Kansas'ta bir iç güvenlik birimi olan 7. Missouri Piyade birli[ine
katrlr. Ama bu Hemingway için yeterli delildir. Gözü, Avmpa'yr yalap yrkan
Büyük Savaç'tadu. Ve nihayet Amerikan Kral Haç'ryla 7 ayhk bir görev için
24 lûldays 1918'de sisler içindeki New York limarundan aynlarak I. Dünya
Savaçr'nm dumanh atmosferine dopru yola çrkar.

Haztran 1918'de Hemingway bir ambulans çöfbni olarak cephededir.

Cephedeki askerlere çikolata ve sigara da[itan seyyar kantinde görev yaparken
bir çalapnel par'çasryla yamlarur-: "Fffüt knpu{tru açmcu dryarryuftrluyan alev
+^-", ^;tr; L;.. ^l^, L^I;-); ::,^-- -,,),, Å^,^ ^:aa:1.-- L,-.lI^^^.- L^,^- )-,.-.^-^.,^.vltø 6¿u¿ uLt øLcv uvt¿, Øù vtavç, u¡ ØLtLØØt¿ éLaLLnvc el¿LLLul¡uft uc)/u u&ttlutllrt

çkmasryla güditünün knpmax bir oldu." dþ yazdr$r mektuplarda çarapneli
ve yaralanma amm tasvir eder.zz Yardlm etmeye çahçtr$r iølyan asker-

lerden bir t¿nesi ölürken dilerinin bacaklarr kopar. Bu srada yarah bir itaþn
askerini cepheye taçlmaya çahçrken kendisi de bacaklarmdan yaralarur.

Yaralanmrç olmasrna raSnen yarah bir italyan askerini srtmda taçryarak

tu Keith Gandal, The Gm and the Pen: Hemingvny, Fitzgerald, Faulløer, and the Fiction of
Mobilízarío n. Oxford: Oxford Univemity Press, 2008, s. 1 42 .

'' N. W. Sindelar, Influencing Hemingway: People and Places That Shaped His Life and
Work. Martla¡d: Rowman & Littlefield, 2014,s.2-3.

" nt" L"ttert of Emest Hemingwaylg|T-|922, (The Cambridge Edition of the Letters of Emest
Herningway), Volume l, Ed: Sandra Spanier- Roben W.Trogdon,20l l.
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cephe gerisine getirirken tekrar yaralam. Bu kaluamanh[rndan dolay,
italyanlar tarafurdan " Gíimüç C es aret Madalyan "yla onurlandrilmrçtr.

"Savaçtayken kimi zaman en önlerde siperlerde beklerken kulaklan sa$r
edecek bir patlama duyarstn, ben de bu patlamdlardan birini duydum, ardtn-
dan canrmrn sanki cebimdeki mendil gibi çekilip ahndr!'mr hissettim. Derken
ruhumun yükseldili yerden indifine, mendilin tekrar cebime kondulunu årk
ettim. içteo anbenìm için ölüm dþ bir çeykalmamrçtr arhk.'23

Hemingway, "Savaçan insanlar" (ltúen at War) adh krsa öykti antolo-
jisinde, bir savaçrn unsurlarrm Prusyah tinlü bir asker ve düçünür olan General

Karl von Clausewitz'in "Savaça Dair" (On War) adh yaprtrna atrfta bulunarak

ve her birine kendi öyktilerinde ayfl ayfl yer aytrarak çöyle sralar: tehlike,

cesaret, fiziksel uÉraç, acr, belirsizlik, çans, kavga, azim, dayanlkhhk ve

güvenirlilik. Bu terimler Hemingway'in büttin eserlerinde "bir a:l<siyon

unusuru olarøk erkeklik" temasrna göndermeler yapat.24 Hemingway bu

unsurlardan baztlartrn yaçamak için savaç alamna gitmiçtir: azim, tehlike,

cesaret, dayanrkhhk ve güvenilirlik. Ama bütün bunlarln savaçrn ortaya

çrkardrpr acl ve belirsizlik ortamrnda hiç bir anlamrrun olmadr$m göri.ir ve bu

anlamszhk ve boçluk onun sonraki hayattna da yayrlr. Hemingway o anki

duygulanm "savasanÌnsanlar" adh eserinde çöyle ifade eder:

"Bir genç olarak savaça katrldrfrnrzda öleceþinize pek inanamazsmlz savaçta.

Baçkalarr ölär sadece, siz de!il... Ve ciddi çekilde yaralandrþnzda, bu duygu
kaybolur içinizden ve kendinizin de ölebileceli korkusunu hissedersiniz. On
dokuz yaçrma girmeden iki hafta önce böyle ciddi bir çekilde yaralandfttan
sonra, benden öncekilere olmamrç hiçbir köti.i çeyin bana da olmayacafrnr
anlayncaya kadar oldukça zor ve kötü anlar yaçadrm. Yapmak zorturda

olduþm çey insanlarur hç yapmrç olduklarr çeydi. Eþer onlar_y-apmrçsalar

bende yapabilirdim ve en iyisi btittin b.*latt kafaya takmamakt:.'as

Hemingway birçok rolnancrrun aksine yazmak için gerekli maÞemeyi

kendi iç dünyasrndan çok drç dünyada arar. Doffusu Hemingway; geîç

yaçrnda savaça gönüllü yazùdrþt, Ktz:J Haç ambulans çöforü olarak görev

yaptrþr, ardmdan savaç muhabiri olarak savaçm bizzat içinde bulundufu
içindir ki bu malzemeyi bolca toplamrçtr. Malzemeyi bulduktan sonra da

23 
The Letters o/ Ernest Hemingway: A.g.e. Yol. l.

2o Emest Hemingway, Høningwqt on lVar, Scribner Publishing; Reprint edition (October 12,

2004), s. l.
2s Men At Ilar, Create Space, Ed.: Emest, Herningway, Independent Publishing Platform; Lrg
edition, 2015.
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onlan kendisine has tislubuyla içlemiç olmasl çaçrhcr defildir. "silqhlara
Veda" (A Farewell to Arms) dâhil oknak üzere bütün eserlerinde modernist,
realist ve deneyci karakteristikleri ön plana çrkararak, ancak apr zamanda
metinleri "edebi yan tarihsel belge" niteliÈine sokarak, I. Dünya Savaçr'mn
tamamen altüst ettigi insano$lunun eskiye ait gerçek alglarrm yansrtmaya

çah$irgr, özellikje öykiie.rinde diide yaiurhlr açn;,a götürereþ sözdan çok
sessizliklerden ve susma anlarmdan yararlandrlr gözlentr.26 20. yrizyrllr ilk
yansma damgasrru vuran her iki savaça yakrndan taruklik etmesi, yaçadrklanm
gazeteci ve yazat gözüyle kayrt altrna almakla kalmayp bütün bunlan
^l^L:-,^+ .,^1---,1^ ^^---1^-¿--^-^1, ^--^.^^^t :---^--l-l- l--,-------,--- -,---¿,,-,--- l-vuLurJ4L yuruyr4 ùur uur4)ru<u<lr\ rrvlçlËËl lr.L5aluilL uulullltülu ¿1Ia|iullilau¿t

kullanmast, onun önemli bir özelliþidir"

Hemingway'in savaçla birlikte topluma ve dtinyaya yazrrsal ve sanatsal
bakrç açrsr belirgin bir degiçime uÉrar. Tahmin edilecegi gibi, artrk dtinyayr
eskisine nazaran çok daha karmaçrk ve kaotiþ amaçsz; act, zulüm, çiddet ve
öltim dolu bir yer olarak görmektedir." insamn bireysel erdemlerini ve sanatl
bütün bunlarm çaresi olarak görmüç, ama savaçta insamn bireysel erdem-
ierinin ve sanatrn hiçbir degerinin ve yaptrrcl gricünün oimadrpmn <ia

bilincine varmrçtr. Geçmiçin savaçr kutsayrcr, kahramanlft söylemlerini
reddederek insamn içine düçtüpü derin brkkrnirsr ve yrlgrnhfr anlatmaya

çahçmasr bundandr.zs Hemingway'in eserlerinde savaçr kazanarunrn ya da
kaybedeninin bir önemi yoktur. O, eserlerinde insamn yariattr$urr iddia ettili
medeniyetin deSer yargrlanm ve prensiplerini kaybetti[ini anlatr.2e Önemli
olan insamn savaçla içine düçiti!ü boçluþ yrkrcr ve yakrcr ateç, bir ça[rn bitiçi,
yeni bir ça$ur baçlangtct ve sözde yeni bir medeniyetin, bilimsel, teknolojik ve
endtish'iyel geliçmelerin getirmiç olduSu yeni bir barbarhþrn edebþt yoluyla
ifade edilmesidir. Savaç meydaninda olanlar onun için muhakkak ki oldukça
önemlidir. Ama onr-rn büyilk yazrrß. becerisi sadece sav.aç alamm defil, savaç-
tan sonra insan ruhuna nelerin oldufunu anlatabilmesinde yatar. Savaç alamn-
da savaç olgusuyla insarun nasrl baça çfttlgr önemlidir: Ya öiecek ya da
öldürecektir. Ama ona göre asll önemli olan, savaç olgusuyla savaç sonrasr
nasrl baça çrkrla(maya)cafrm araçtrmaktr. Nitekim kendisi, savaça katrhp

'u Flakan Cültekin, P¿¿s e as A Littguistic and Disc¿u'sive Ela nent: Silence in Ernest Hemingwuy's
Shott Stories, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilirnler Enstitüttisü Yaynlanmamlç Yüksek
Lisans Tezi, Tr¿bzm 201 4.
27 Alcen < ??i
28 Mqnories and Rqresmtations oJ'Ilar: The Case of Ilortd. tYar I and lVorld War II (løc*et:
Studies itx Comparatíve Literahtre), Eds.: Elara l¿rnbefti- Vita Forturøtí, Rodopi 2009, s. 14.
2e Ronald E. Marttn, Anterican Literature and the Destruction of Knowled.ge: Innovative Wt.iting in
theAgeofûpßtemolgr,Durham,NorthCarolina:DukeUniversþPress, 1991,s.219.
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ciddi bir çekilde yaralandrktan soffa ailesine "Sarurtm bu savastan sonra asla

kendimi iyi hissetrneyece{im." ve"Tek bildiþim Çey savaÇ; geri kalan her çey
sanki bir rüya." diye yazmrçtr. Savaç soffasl halet-i ruhiyesi dikkate ahndr-

lrnda Haningway, Stephen McVeigh ve Nicola Cooper'm "Savaçtan Sonra

insan" (Men After War) adh kitabrndaki "sarstnfi geçirmis savaç gazisi"
tammrna trpa trp uymaktadr.3o

1918'in 24 Mays'nda New York limanmda bir geminin güvertesinde

bir meçhule, belirs2liþe ve maceraya doþru yol alan Hemingway, savaç

öyktileri ve "Silahlara Veda"ntn malzemesini toplayacafr savaçta gazeteci-

likten kalma becerilerini de kullanarak önemli gözlemler yapmakla kalmaz,
yararhhklar ve kahramanlftlar gösterir. Vücudunun çeçitli yerlerinde toplam
227 yara izivardtt ve tedavi için Milano'ya gönderilir. Flemingway Milano'da
hasta yatalrndayken Agnes von Kurowsky adrnda kendisinden epey yaçh bir
Inglliz hemçireye âçrk olur. Von Kurowsþ için Hemingway oldukça genç ve

toydur; bu nedenle aralarndaki açkr sürekli sorgular. Yazartmtz Amerika'ya
döndükten sonra aldrfr bir mektuptan Von Kurowsky'nin baçkasryla beraber

olduþnu ölrenir. Biyografi yazarlan aldrfir bu haberin Hemingway'in savaçta

aldrgr ikinci ölümcül yara oldugunu söyler. Hemingway bu olaydan yaklaçrk

on yrl sonra "Silahlara Veda"yr yazarken savaç srasurda yaçachfir bu dene.-

yimleri ona rytk tut¿caktu.

idealizmin Buharlaçma st: Sitøhlara Vede (A .Farereell ø Arms : 1929)

Tarihsel-biyografik bir yaklaçrmla (historical biographical approach)

söylersek, "Silahlara Veda" (A Farewell to Arms)'run, kahramamn hayaí,
yaçam felsefesi ve düçünce kodlarryla; yazailn hayatr, yaçam felsefesi ve

düçtince kodlarmr ve olaylarm üzerinde geçti[i co$afyayr birbirine bagladrlr
söylenebilir. Yazarn hayafi üzerinden kahramamn maceraslnl, kahramarun

hikâyesi üzerinden yazartn yaçamrru okumak, okura insanhk durumunu anla-

masr için bazr ipuçlarr verebilir. Hemingway'in savaç sonrasr yaçadrþ

buhranlarla karakterize olan bohem hayaú, kendisinin içerisinde bulduþ
anlamszhk ve belirsizlik; roman kahramam Frederic Henry'nin nihilizme
bulaçmrç kaotik yaÇam felsefesi ve hem savaç öncesi hem de savaç soffasr
Arrmpa'mn içerisinde bulunduÉu buhran, karmaça ve düzensizlik, dahasr

bütün savaçlarur anasr olarak bilinen ve bütün savaçlan bitirecek savaç olarak

görülen ama üzerinden henüz yirmi yrl geçmiçken bir o kadar yrkrcr yeni bir

30 
Stephen McVeigh Nicola4ooper, Men Ajter llar (Routtedge Research in Gendø" and History),

Ruutlulge, l'" lilitiul,2Ü13, s. l3J.
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savaçm patlak vermesini engelleyemeyen o "Avrupa Kültürü" ancak bu kadar

birbirine uyumlu bir çekilde tasvir edilebilir.

Çopu insarun düçündü$ünün aksine Hemingway salt bir savaç karçrtr

de$ildir. Onun savaçta asrl aradr$r çey geçerli ve onurlu bir amaç ve anla-

mdrr.3t Hemingway aym kültürel kodlara sahip, aym dine inanan ve alml
¡nðrafrrqiarrla in i¡o ;-".-t..'- "'.f f^-l't' "t"ô-l t,i*ti1.1^-^,,^ ç^-Vl,o¡¡ ¡r¡Jøru4r r¡t ou r

ideallere sahip olduklarr için savaçmalanm anlamsz bulur. Hemingway ve
onun gibi sava$r eserlerine konu edinen daha birçok edebi,va-tçrmn l. Dünya
Savaçr'nda kawadrlr gerçek, politikacrlar tarafindan çok sonralan kawana-cak
ve çok yaLur bir gcçrrri¡;te tlünyarun en kanh savaçlanna sahne olmuç Avrupa
co[rafyasr ve bu savaçlarda birbirini yok etmeye çalçan ülkeler, aym çrkarlar
ve idealler etrafinda birleçecekler ve bir "Avrupa ailesi" oluçhxacaklardr.
Hemingway'in "Silahlara Veda" romamnda kahramanlanrun ulusal
kimliklerinin öneminin olmamast, onun bu savaçl sadece ahlaki de$l aym
zamanda politik olarak da yanhç bulmasrndan kaynaklanmaktadlr.

Ço['u okuyucu, Flemingway'in romamnl savaç alarunda kendi deneyim-
ierincien hareket ederek yazdrþm bilir. Hemingway, italya'da çok az bir stire

kalmrç olmasna raþmen, kahcr ve derin bir tecrtibeyle dönmüçtür savaçtan. Bu
tecrübesini hayal gricüyle buluçturan yazatln, metinde bahsedilen yerlere
gitmesine gerek yoktur; çünkti savaçla ilgili sahici, yalm ve yo$un bir
deneyime sahiptir'. Onu¡i da bazr savaç yazarlan gibi savaça clair fikri defil
deneyimi vardr. Daha sonra yazdrpt arulannda deneyim ile imgelemin
buiuçmasma iiiçkin çöyie der:

"italya'da savaçtayken gördtiklerime ve baçrma gelenlere dayanaraþ
savaçm bütün saftalannda bulunmuç insanlann baçma nelerin geldiliiri
biliyordum. Kendi küçük deneyimlerim bana, yazdtþrm çeylerin gerçek mi
yoksa gerçek di¡ mi olduþnu söyleyecek ipüçlari sa[liyordu."32

FIer ne kadar Ernest Hemingway'in ve romanrnln 'oaçkahramanr

Frederic Henry'nin baçlangrçta savaçl ve kahramanhlr yücelten söylemleri,

bazr eleçtirmenleri ve okuyuculan farkh yorumlara yönlendirmiçse de Frederic
Henry'nin savaç alanmdaki ölümleri kutsayan italyan askere verdili cevap,

romanln savaça iliçkin sundupu bir manifcsto olarak okunabilir:

't Thomas Putnam, "Herningway on War and lts Aliennath," Prologue Magazine,3S (2006)
Online.t' Th" Letters o/'Emest Heminguny, s.W.
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"Hiçbir çey söylemedim. Boçuna, kutsal, çanl¡ özveri gibi sözcükleri her
zaman itici ve srkrcr bulmuçumdur. Bunlan çolu zaman yafmur altrnda
dikilip, az ötemizde konuçan birilerinden duymuçuzdur, ya da duvarlara
yaprçtrrrlan bildirilerde okumuçuzdur. $imdi1se, Wey zernan var ki kutsal
denilebilecek bir çey görmuç de$ildim. Anh çanh denilen çeyler de sadece

sözlerde kahyordu. Ve özveri dg $ikago'daki mezbahalarda bir köçeye

atrlmrç hayvan leçinden farksrzdr. Nice sözcükler vardr ki insanm içitesi bile
gelmiyordu. Yer adlan onlardan çok daha onurlu geliyordu bana. Kimi
saylar, tarihler de dalia onurlu ve anlamhydrlar. Yer adlanm söyleyip insan
bir çeyler anlatabilirdi. $an, çeref yi.ireklilik, kutsalhþ gibi soyut sözcükler,
köy adlan, sokak numaralan, rmak adlart, askeri birlik saylan ve tarihler
gibi somut sözcüklerin yanurdapek anlamstz kahyordu.'"'

Görüldügü glbi, Silahlara Veda bitmiç fakat bellekte yaçayan bir
savaçrn devam eden artçr sarsrntrlarrmn yans[nasldr ve savaçlarm, muhakkak
ki, çok farkh amlma ve hatrlanma yollarr vardr. Büttin bu hatrlatrct araçlarrn

ortak özellikleri savaçm sebebiyet verdili kitle ölürnleri, fiziksel, ruhsal ve

duygusal yrkrmlar ve insamn masumiyetini kaybetmiç olduþ hissini çok açft
ve net bir biçimde betimlemeleridir. I. Dünya Savaçr'ndan arda kalan sadece

ölü askerler ve siviller, yrkrlmrç çehirler ve kasabalar de!ildir. Hemingway
gibi daha birçok genç yazar ve sanatçlyr savaç meydanlarna gönderen "yüksek

idealizm" ve "masumiyel" duygusu da savaçla birlikte yrkrlmrçtr.3a Heming-

way'in I. Dünya Savaçt'nt ve savaç sonraslnl konu edinen romanlarr ve lasa

öyküleri, savaçm sra dtçt görünttilerini, ruhsal ve duygusal yansrmalarrm

verr:

"Hemingway'in kelimeleri vurur insam, her biri due yataþtndan yørr
toplanmrç çakrl taçlarr gibidirler. Her biri kendi yerinde canh ve parrltt-
lrdrrlar. Eserlerindeki her bir sayfa akan suda baktrþntø bir dere yataSr
gibidir. Kelimelerin her biri bir diferinin yanna belirli bir ahenge gcire

yerleçtirilerek bir mozaik oluçturur.'t5

Savaça giden insan psikolojisine göre -ki Hemingway'in kendisi de

ilk baçlarda bu psikolojiye sahiptir- sava$ta hep "baçknlar¿ " ölür. Fakat savaç,

gençlik yrllarrnda insarun ve insani de$erlerin ölümsüzlüflune inanan birçok
yazat glbi Hemingway'e de kendi ölürnlülüÈünü hatrlatmrçtr. Savaçta

yüzleçtili gerçekler ona kendi knlgan kimlikleri, savaça giderken kutsalh[ma

inandrklan bir sürü dinsel, kült{irel, kurumsal delerlerin sorgulanabilirliþini

33 Hemingway, Ernest,l Farq¿ell ø Arms,NewYork: Macmillan, 1986 s. 184-185.
3o Katherine Ashenburg "Why literature written out of the First World War is some of the last

cenhny's finest writing," The Globe and Mail,Iul. 18,2Q14.
3s Hemingway, Emest, I Farewell to Arms, New York: Macmillan, 1986 (Editor'ün notu).
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anlmsatr. Bu nedenle Hemingway'in '"Kutsal, çanh, çerefli ve kurban
kelinteleriyle baçtm derttedífß6 dedigini duyanz.

Yine Silahlara Veda romamrun i948 yrh baskrsrnda kendisinin yazúþ,
giriç krsmrnda, kitabrn trajik bir kitap oldugunu hatrlataraþ bu tespitin onu
pek mutsuz etmedipini belirtir. Çtinkü ona göre hayatur kendisi bir trajedidir
ve sadece trqik olan tek bir soru vardir: "Bu adam kafay savaçla neden bu

kadar bozmus?" diye soracaklara vercli$i cevap "Kítabm aù "Silahlara

Veda" ve sadece üç yil hariç yanldtþ dönem boyunca etraftmda savas vardt"
diye cevap verir. Ayrica çöyle devam eder:

"$imdi neden bir yazafiî sava$m biûneyen, zorba ve öldürücü yanryla
ilgilenmesi gerektifi her zarnankinden çok daha açrktr. Savaçrn bu yönünü
yaçamlç biri olara( savaça karçr önyargrhym, hem de çok önyargrhyrrn.
Ama bu kitabrn yazan olarak inamyorun ki, savaçalarda cephede savaçan-
larn hepsi iyi insanlardr ve onlarul savaçtrlr yerlere ne kadar yakm
durursanz o kadar çok iy insan tan¡rsruz. Ama savaçlar, ondan kârh çrkacak
olan ekonornik rekabetler sayesinde baçlar ve sürdtirülür. Bence savaçtan
kârh çrkmayr urnan ne kadar insan varsa hepsi savaç baçlar baçlamaz ilk
günde cepheye getirilip öldtirühnelidir.'ri

Hemingway "Silahlara Veda" romarunda kötülerden uzak kalmaya,
"iyi insanlann " savaçtr[r yelere ve dolayrsryla da o insanlara yakrn durmaya

çahçu'. Frederic Henry, görevini baçlangrçta lúç sorgulamadan yerine getiren

bir savaç gönüllüsü<üir. Savaçta bile hayat doiudur, arna savaçm her ttirlü
oiumlu ve güzei insani duygu ve delerieri kabul eimemek ve yaçatmamak gibi
kötti bir özelliþi oldupunu geç de olsa anlar. Ye zamanla bu insani de$erler,

Frederic Henry'de yine savaça ve sa.r'aç alaruna özgü baçka insani deferlere "¡e
duygulara yerini brakr: urnutsuzluk, krrlganhk ve karamsarlft. Hemingway
oihi r.ìrlìznrn l¿ahrrrnanr Frerleric l{enrv'nin rle oee-miq we oelenelr helleói..-..J.--."'Þ''^.*Y--..-Þ.

savaçta oluçur. Flemingway'in savaçla çekillenmiç bellefini Frederic

Henry'nin Catherine tsarkley karakteriyle iliçkisi üzerinden okuyucusuna
yansrttrfr söylenebilir. Catherine Barkley, daha okuyucu romamn sayfalannr

çevirmeden evlenme planlarr yaptr[r sevgilisini savaçta kaybetmiçtir ve

romanrn "ilk savaç la¿rbaru" olmuçtur. Henry ile karçrlaçmasl ona, geçmiçin

acilarrm unutturma imkânl saglayacak yeni bir duygusal iliçki baçlatma frsatr
verir. Rinaldi; kendine güvenen, tipik erkeksi özellikler taçryan, duygusal, hem

kendisine hem de baçkalanna karçr samimi olan biridir. Rinaldi, Frederic ile o

'u Hemingway, 1986, s. 184.
3i Herningway, s. VII-X (The Author's krtroduction).
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kadar ber;zer özelliklere sahiptir ki bazen okur romanln asil kahramam

Frederic mi yoksa Rinaldi mi diye kendisine sormadan demez.

Hemingway'in roman kahramam Frederic Henry, trpkr kendisi gibi
güce, cesarete, dayamkhla, erke$in her çeyini yalnz yaçamasl gerekti$ne,

erkelin öldürtilebileceli ama asla ma$lup edilemeyeceline inanan açur

maslcülin bir tiptir. Fakat Hemingway'in bu romanda savaçL cesareti ve açla

mr yoksa savaçm açmrç olduþ fiziksel, duygusal ve ruhsal yaralan mr ele

aldrlr her zamanbir tartrçma konusu olmuçtur. Gerry Brenne," Hemingway'in
"Silahløra Veda" romamnda fiziksel yanlardan daha çoþ duygusal ve ruhsal

yaralafla ilgilendi$ini söyler. Bunu, rotnarut kadrn kahramam Catherine

Barkley'in Frederic ile taruçmadan önce sevdili ve evlenme planlan yaptlgl

adamrn savaçta öldüéü bilgisine balh olarak söyler. Catherine Barkley,

Frederic Henry'den çok daha önce savaçtn act ytizüyle karçrlaçmrçtu.

Catherine, savasm insanur bireysel gücünü açan yrkrct gücü karçrsrnda

yenilginin ve çaresizlilin tadrna bakmrçtr. Savaça bir erkekte var olmasr

gereken, ancak ve ancak, savaç meydantnda zor çartlar ve zor zamanlatda

ortaya çrkanlabilecek kahraman}k duygusunu ortaya çftarmak için giden

Frederic Henry ashnda romalun anti-kalrramamdtr.3e Wylder'ye göre romanda

savaç sadece bir arka plan oluçturmaktadrr. Frederic Heruy, Catherine

Barkley'e karçr duydufru ilginin açka dönüçhiãünün farkrna vardr$nda ancak
"savaÇm gücü" ve "sava.$rn kutsalhþ" ile "açlan øicü" ve "açlan lansalltþ"nt
karçrlaçtrmaya ve tartrçmaya baçlar. Henry'nin açkr o kadar güçlüdür ki koça

koça gittili savaç alarum yine koça koça terk eder ve "kendi banpm" ilan
eder. Savaça giden Ernest Hemingway ve Frederic Henry ile savaçtan çIkan
Ernest Hemingway ve Frederic Henry arasrnda çok fark vardrr.

Hemingway'in vurguladrpr önemli nokfala¡dan biri de savaçm

yozlaçtrrcr, yok edici ve öldürücü tarafidr ve onun büttin bu iyi ve gþzel

insanlan kendi girdabrra akp onlan kendilerine, yaçadlklarr çevreye ve

d{inyaya ve bütün ahlaki, geleneksel, kurumsal, sosyal ve ki.iltürel de[erlere

yabanu ve kaytstz hale getirmesidir. I. Dünya Savaçt, adlna modernizm

denen, bu "yaçam felsefesi"nin de baçlangtct olmuçtur. Bu durumu oldukça

mctaforik bir sahneyle dile getiren Hemingway, insan dofasrrrn ttqediye
duyarsrzlaçmasr, iyilile yabancrlaçmasl ve derinleçen umutsuzluk duygusu

üzerine durmuç ve kurduSu alegori dolayrmrnda savaçlan engelleyemeyen

dinleri de sorgulamaya açmtçtIr:

" Gary Brenner , Concealments in Høningvay's Worlc, Ohio State Univ Press, 1984.
3n Delbert E. Wylder, Høningway's Heroes. University of New Mexrco Press, 1972, s. '/1, 96.
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"Kamptayken karurcalarla dolu hitüklerden birini ateçe atmrçüm. Yanmaya
baçlar baçlamaz kanncalar drçrrâ dolru Wüçtü, ateçin oldulu yöne dolru
gittiler; sonra tekrar dönüp kitüfün cn ucima kaçrçtrlar. Hepsi aym noktada
toplanlr¡ca ateçe düçüverdiler. Bazrlan ateçten kaçabildi, bedenleri )anmiç ve
uålmrç bir biçimde; ne yöne gittiklerini bilmeden koçuçtular. Fakat çolu
yanmakta olan krcma toplanmrçtr, sonra en uca do$u tekar kaçrçtrlar; atesten
nasibini alrnamç bir yer ararken sonunda diþüverdiler tam ortasrna køgrn
alevin. Tarrr da o esnaCra dtinyanur sonunun gelciilini, bu olay sayesinde isa
Mesih rolünü oynamak için karçrma harika bir firsat çrktrfurr digündtim;
istersem yanan odun parçasmt ateçten alarak kanncalan kurtarabilirdim.
Ancak teneke maçrapamdaki suyu atese dökmekten baçka bir çey yapmadrrn.
Ashnda rnaksadrm atEi söndürmek de!il, bardaérma biraz viski almaktr.
Sanrrm yanan odun üzerindeki su da sadece karu¡calan haçlamaya
yetrniçtir.'/o

Romamn sonunda Frederic Henry'nin kaldr[r yerden yaçamaya
Hemingway'in kendisi devam eder. Hemingway bu actmn geliçini, sava$m
kendi anlamszhþr, saçmahfr ve duygusuzluSu içerisinde anlarnh, mantlkh ve
duygulu hiçbir çeyin olamayaca$rru, yani ne savaçm açkl ne de açkrn savaçl
:^;-,{^ L^-'-J.-^L:l^^^x:-: ^^1.:-^^l^-: ^-l^-.^¿-- rr^*i-^---^-- r^-- ^--r^-^--,-r,:,ly¡uuv u4Àurur4ulrçu5Ëur¡ vl"rr1. uüu{Jrürr ¿1rü4r.¿ültu. fl5rüIrB\¡r'ay uu ¡rllröIi$rztrgi
roÍlan karakteri Frederic'e de yansrtmrçttr. "Neden? " sorusutra verecek hiçbir
cevabr yoktur Frederic Henry'nin. Neden savaçtlÉilu bilmeyen biridir o ve

çaþrzaman kendisine sorulan sorulara verdifi cevap "Bilmiyorum. " olmuçtur.
içte bu, savaçm yaratuÉtbilinç kaybrdrr.ar

Savaçm, özellikie de I. Dünya Savaçr'nm, "silahlara Veda"daki ve
Flemingway'in di[er romanlarmda ve öyktilerindeki en beiirgin etkisi,
hiçbirinin mutlu sonla bitmemesidir. Bu romanlar ve öyküler insan yaçaûrrun
ve insan doSasmrn trajik yanrna gönderrneler yapar. Bu trajedi, Hemingway'in
savaçta bizzat göi'düfü ve yaçadr[r trajedidir'. "Siluhlaru L'ecla"ntn açilry
rlizelerinrie Flenrinøwev ol¿rnnre:rlanna hrr trnie¡linin oelicine ilicÞin inr¡nlqrrnr---____-_Þ " */
çoktan venniçtir biie:

"O ylyaz sonuna dolru rmaþ ve ovanm üzerinden daþlan gören köy evinde
oturuyorduk. Irmak yatalrnda gtineçten kupkuru olmuç beyaz çakrl taçlan ve
kayalar vardr, su duru göri.inüyordu ve hzh akryordu. Irmagrn derin yerleri
masmaviydi. Askerler evin yanmdan gelip geçiyor ve yoldan açagr giderken
kaldrdrklan toz bulutu alaçlarur yapraklannr örtcrdi. Agaçlarur gövdeleri de
bu tozdan nasibini alndr. O yrl yapraklar erken dökjildü. Ve biz yol boyunca
yürriyen askerleri, oniarrr çrkardr[r tozu, yapraklarm düçüçünü ve rtizgârda

a0 Emest Hemingway, A Farcwell to Atms, NewYork: Macrnillan, 1986, s. 327.
ar Will Kirkland. A Farewell to Atms, or Not? llll I through Americøt Eyer, allinoneboat.org.,
2012.
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savnrluçunu ve askerler gelip geçtikten sonra çrplak ve bembeyaz kalan yolu
seyrederdik.'42
Askerlerin ytirüÉçü, yürtirken kaldrdrklan loz, tozttn a[aç yapraklarna ve
gövdelerine sanlmasr, lapraklann erken döKilmesi ve düçen yapraklarur
itzgþrda savrulmasl ve askerler gelip geçtikten sonra yolun beyaz, çrplakve
bomboç kalmasr, daha romanm baçrnda Hemingway'in romanm sonuna
iliçkin okuyucularrna verdiþi ipuçlandr. "Silahlara Veda" romanr her savaç

romanl gibi mutsuz bir baçlangrca ve mutsuz bir sona sahiptir. Bir rivayete
göre Hemingway, roman için farkh birçok son yazm4tr. Bunlardan birinde
Hemingraray çöyle der: "Hikâyenin hepsi bu. Cathedne öldü ve siz de

öleceksiniz ve ben de ölecefim, size verebilecelim tek söz bu." Romanm
gerçek sonuysa çöyledir: "Bir heykele veda ctrnek gibi bir çeydi. Az sonra

drçan gktrm, hastaneden ayrrldrm ve yapmurda yirüyerek otelime gitfirn.'43
Savayn ve savaçlann da insanlara verece$ tek söz aynltk ve ölümdür.

Sonuç

Sonuç olarak, Anglo-Amerikan edebiyattnm önemli temalarrndan biri
sava$; 20. yä4¡lJn baçlanna damgasmr vuffnuç önemli yannsal trirlerden biri
de savaç edebiyatrdrr. I. Dünya Savaçr srasrnda ve sonrasrtda "savaç

edebiyatr"nda adeta nicel bir patlama olmuç, çair ve yazarlar akrlda kaltcr,

bugtin bile etkisini sürdtiren eserler kaleme almrçlardr. Bu yazax ve çairlerin

çofunun savaça katrlmrç, yaralanmrç, hatta savaçta yaçafi]rru yitirmiç kiçiler
olmasr ise, savaç edebiyatrrun deneyimden beslenen obiyografrk yöntine

dikkat çekmektedir. Ingiliz Savaç Edebiyaû'run temsilci çairi Wilfred Owen,

Amerikan savaç edebiyatrrun temsilci yazafl ise Emest Hemingway'dir. Bu
bölümde Anglo-Amerikan savaç edebiyatrna bir giriç yaptrktan sonra, Ernest

Hemingway'in "Silahlara Veda" romalu araodlpryla I. Dtinya Savaçt'run

edebiyattaki yansrmalarrm ele aldr$rmrzda "Sílahlara Veda"ntn yarþ
otobiyografik, fakat t¿rihsel ve kurgusal yönleri olan bir rolnan oldupu;

yazÀÍtn Büyük Savaç'taki deneyimlerini kendi yaratrcrhþryla birleçtirerek hem

savaçr sorguladr$r hern de ewensel insanhk durumunu araçtrdrþ; savaçta

ortaya çrkan olumsuzluSun çekilen acrlar ve u$amlan yd<rmiar br tarafa,

sa[altrlmasr olanaksø anlamslzltk sorunundan kaynaklandr[r; insan do$asrmn

icat ettigi delerler sisteminin savaçlarla smandrlrnda iflas etti!-i ve modern

hayatrn temel vasfimn trajik olduþ; insanrn elinde ne ya$am ne açk ne de

ölüm karçnrnda bu trajediyi alt edecek bir "silahmn" bulunmadrlr

anlaçdacaktr.

a2 Hemingway, c. l. s. 3.
o3 Sean Høningway, "krtroduction." A Førewell to Arms. New York: Simon and Shuster (The

Hemingway LibmryEdition), 2012, s. XMI.
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ölüuüru Diörn Yüzü: Biniruci DüruYn SnvnSl Ve irrlriHnn

Yrd. Doç. Dr. Tuncer YttU¿T

Felsefeninyalntzca bir gerçek sorunu vard¿r, o da intihardr.
Albert Camus

Giriç

Batrh kaynaklarda Büyük Savaç (The Great V/ar) olarak bilinen Birinci
Dünya Savaç1 insanhk tarihinde sözcü!ün tam anlamryla birçok yrkrma neden

olmuçtur. Bu savaç srasrnda yaçanan can kaybr yaklaçrk 17 milyondur. Bu

rakam, bir önceki yüzyl/,da yaçanan tüm savaçlarda meydana gelen can

kayrplanndan daha fazladtr. Savaç srastnda yaçanan kayrplann 10 milyona

yakmrru askeri kayplar oluçfururken, yaklaçrk 7 milyonu da sivil kayrplardan

oluçmaktadr. Yaçanan askeri kayrplann yaklaçrk 8.5 milyonu çatqma
srasmda ölen ya da kaybolan askerleri, geri kalan klsmr ise açhk ve bulaçrcr

hastahk gibi nedenlerle ölenleri kapsar. Sivil kayrplara bakrldrlmda ise,

yaklaçrk 2.5 milyon sivilin askeri saldnlar ve insanhk suçlarr sonucu,

di$erlerinin ise yine krthk ve hastahk gibi kötü yaçam koçullanna balh olarak

öldtikleri görülmektedirr. Savaçta ölenlerin o/o36'stnt ittifak kuwetlerine balh
askerler, %;o}}'stni ittifak kuwetlerine baþh siviller, Yo22'sini itilaf kuwet-
lerine ballr askerler ve geri kalan%o22'sini de itilaf kuwetlerine balh siviller
oluçturmaktadr. Osmanh Devleti bu savaçta 305.085 askel ve 325.0003 ila

7 7 L844 o 
arasr sivil kayp vermiçtir.

Savaç srastnda yaçanan askeri kayrplann büyuk krsmrnm çatrçmalar ve

askeri eylemler srasmda meydana geldiÉi görülmektedir. Ancak, askeri

eylemler ifadesi kendi içerisinde çeçitlilik göstermektedfu. Ömelin, savaç

srasmda ölümcül biçimde yaralanan ve iyileçme olasrhlr olmadr$r düçü-

nülerek daha fazla acr çekmemesi için yaçamlanna son verilen ya da ölüme

terk edilen askerlerin sayrsr azrmsanmayacak kadar çoktur. Her ne kadar,

* 
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, ingi[z Dili ve Edebiyah Bölümü, TRABZON.

tunceryi hnaz@ktu. edu.tr
I General Annual Report of the British Army, (1912-1919), s. 63.
2 Edward J. Erickson, Ordered to Die: A History of the Otøman Ar¡¡ry in the First World War,

Greenwood, 2001, s. 2l l.
3 Military Casualties-Wortd rrlVar-Estimated, s.2l 9.
4 E. Erickson, s.2ll.
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çeçitli nedenlerden dolayr resmi kaynaklarca belirtilmese de, savaç srasrnda
ya$anan kayrplann belli bir oram da intiharlara ba$hdrr. intihar sonucu
yaganan kayrplar savaç zayiatr ya da kayrp oiarak defierlendirildifi için bu
konuda istatistiki bir bilgiye sahip olmak guçtür; ancak günlükler, anilar ve
asker mektuplarr gibi çeçitli kaynaklarda betirtildili üzere Büyük Savaç
srasmda birçok intihar vakasr yaçanmrçtrr.

Arka plamnda ölüm olgusu yatan intihar, insanhk tarihi boyunca
düçünürler, din adamiarr, politikacrlar dâhil farkh alanlardan birçok kiçinin
üzerinde durduSu, dahasr anlamlanúrmaya, hatta kawamlaçtrrnaya çahçtrfr
hir oÄriincíirliir Fhr lro õlamrlq pr¡lam ca.oL ki*-.'"^l dÂ.^L.- +^^I"'-.^1 ¡iì-

Þv¡vr\ ur¡vJov¡, õv¡v¡\rv rvl/rurrrrar uu¿

lemde tarihin bilinen sorunsallanndan biri olagelmiçtir. Bu tarihsel serüven
içerisinde intihar, kimi zaman çeçitli nedenlerden dolayr lanetlenip yasakla-
rurken kimi zaman bu dünyadaki yaçamr sonlandrrp öteki dünyaya geçebil-
mek açsmdan bir zorunluluk olarak anlayrçla karçrlanmrç, kirni zaman <la

onurlu bir dawamç olarak görülerek takdir edilmiçtir. Kavrama getirilen yakla-

çtmlann brl de.nli r:çlarcla olmasmrn nedeni, kendisine yüklenen anlamlarda
gizlidtr. intlhan lanetleyip yasakJayanlar, yaçanxn insana Tann tarafindan
verilmiç bir armaþan, dolayrsryla yaçamt sonland:rmarun temelde Tantfya
ihanet oldu$unu savunurlar.

Özelikle Arïaçaþ'da dini ögretilerin de etkisi altrnda yaprlan bu
yorumlarrn aksine, gerek Antik Yunan ve Roma döneminde, gerekse düçünsel
anlamda bunlarr örnek alan Rönesans ve Aydrnlanma ça$larrnda intihara
görece daha aniayçh bir bakrç açlsl egemen olur. Baçta David H¡¡me olmak
üzere Aydrnlanma çaþ düçi.inürleri, intihan Tann ya da topluma karçr içlenmiç
bir suç olarak de$il, kigisel özgürlükler k-apsamrnda deþerlen,Jirerekbileyin
ya$ama hakkr olduiu gibi, yaçamrna son verme haklarun cla olmasr gerektilini
sanrnuriar. Onlara göre bu tamamen dofal bir srireçtir ve birev, içinde
buluncliifu yaça.rnclan menìnun olmadrþr için bir diferine geçmek istiyor ve
bedeni de bunun öntinde bir engel teçkil ediyorsa, ondan kurtulma hakkma
sahip olmahdrr.

19. yüzyùa kadar genellikle din adamlan ve düçüntirler ekseninde stiren
intihar tartrçmalarl yùizyrlLn ikinci yarrslrdan itibaren bilimsel çewelerde de
görülrneye baçlar. Ytizyrlrr sonlannda, özellikle psikoloji ve sosyoioji gibi
görece daha genç 'oilim daliarr konuyu farkh bakrç açrlarryla inceleyerek
eylemin sottuçlarun açrklarnanrn ya da kawamsal analizlerini yapmarun yaru

srra, gerek toplumsal gerekse bireysel ölçekte kaynalurr ve nedenlerini de
araçtrmayr hedeflerler. Bu baSlamda bu çahçma, intihar olgusunu tarihsel
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süreç içerisinde de[erlendirerek Birinci Dünya Savaçr srasmda ve sonrasmda

yaçanan askeri intihar vakalanm özellikle psikolojik ve sosyolojik açrlardan

irdelemeyi amaçlamakødrr.

intihara Tarihsel Yaklaçrmlar

intihar düçüncesinin temelinde ölüm olgusu yatar. "Bireysel olduþu

kadar kitlesel olarak da gòrülen ölüm, ...genellikle savaç, nüHeer laym, açhk,

salgn, kaza, doþal afet ve ban olaylar sonucu meydana geldiþi gibi, insarun

öz yaçamma son verntesi, yani intihar sonucu da oluf's. Bu ba[lamda, olaþn
anlarmrun drçrnda ölüm, bakrç açrsma göre bir kurtuluç, sonlandtrma, baçka bir
boyuta ya da evrene geçme, hatta yeni bir yaçamrn baçlangrcr olarak görti-

lebilir. Ölüme yüklenen bu anlam çeçitliliþi, intihann nedenlerini açrklaya-

bilmek açrsrndan da önemlidir. Zira insanlar çeçitli amaçlar u$una intihar

edebilirler.

intihann anlamr tarihsel stireç içerisinde çeçitli bakrç açrlarma göre

deliçiklik gösterdili için kesin bir tarumrm yapmak oldukça guçttir. Örneþin,

Neslihan $en'e göre intihar, ancak nedenleri ile birlikte sunulduþnda ve hatta

hangi toplumsal koçullarda meydana geldi$i belirtildilinde bir anlam ifade

eder. Çünkti intiharr ne kiçinin bireysel özelliklerinden ne de toplumsal

belirlenimlerinden bafirmsrz olarak ariamaya çahçmak mümkündtir. Bireyin

ölüm düçüncesi ve intihara meyletmesi yaçadr[r toplumun delerler dünyasmm

bir yanstmasrdró.

Antik Yunan ve Roma medeniyetlerinde intihar üzerine yaprlan

tartrçmalarrn büyük bir ço!'unluþ, sözcüSü kavramlaçtrma ve anlamlandtrma

üzerinedir. Bu nedenle bu olgu daha çok düçünürlerin bakrç açrlarryla

incelenmiçtir. Örnelin, Yunan felsefesinde intihar temel sorunsallardan biri
olarak kabul edilir ve basit bir neden-sonuç iliçkisi içerisinde açtklanamaz

Aksine, kuramsal bir düzlemde, yaçamak ile ölmeþ ruhun ölürnlülü!'ú ya da

ölümsüzlüpü, bireyin ahlaki ve toplumsal sorumluluklarr ile özgürlü!ü

arasrnda düçüntirün felsefi duruçunu simgelerT. Bu nedenle, dönemde etkili

olan çeçitli felsefe okullan, konuya defiçik açrlardan yaklaçmrçlardr. Konuya

daha çok teolojik açtdan yaklaçan Pitagoras, ruhun ölümsüz oldu!.u düçün-

cesini, dolayrsryla da dänyevi yaçanun ruha verile,n btr ceza ya da görev

5 Kamil Ãyún, Entellektüel Yabanctlar ve Olümcül Kimlilder: Saul Bellow ve Sylvia Plath,Eser
Matbaaclhh Erzururn 2005, s. I 15.
6 Neslihan $en, "Bah Düçihce ve Tarihinde intiharrn Algrsal inçasr", Køygr /1 (2008), s.192.
7 A.gm., s. 193.
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oldu[unu savunur. Ona göre insan ruhu, bedenine hapsolmuçtur ve ilahi
ölümstÞlüle kavuçabilmek için, bedeninde kaldrsr stirece matematik ve
felsefe çakçarak annmak zorundadlr. Bu nedenle kiçi eler intihar edecek
olursa ilahi güce karçr gelmiç olur8. Bunun yamnda, hem Pitagorasçr hem de
Sokratesçi ö$etinin etkisinde kalan Platon, bir yandan trpla Pitagoras gibi
ruhun bedende hapis ve bu dünyamn ruh açrsindan bir görev yeri oldu$unu
varsayarak ideal devlette intihar eden kiçiye cenaze töreni düzenlenmesini bile
yasaklar.e Ði[er yandan Sokrates'in intiharml tartrçrken ölümü ruhun tenden
aynlmasr olarak tanunlar ve bunun gerçek bilgiye ulaçmak adtna arztt edilen
bir düçünce olduþnu savunur to. Konuyu daha çok toplumsal baþlamda ele
alan Aristoteles ise insarun toplumsal bir varhk oldu$unu, buna bafh olarak da
intihar etmesinin hem kendisine hem de devlete karçr bir adaletsizlik
yaratacaþrn savunarak bunu yasaklarr r.

Yunan medeniyetinden oldukça etkilenen, hatta bazt düçüntirlere göre
onun devamt olarak kabul edilen Roma medeniyetinde ise intihara daha farkh
bir bakrç açrsr olduSu görülür. Örnegin, eler bir kiçi intihar etmeye karar
vermiçse senatoyâ baçvurur, senato cia bu intihari uygun 'ouiursa kendisine
karçrhksrz olarak baldrran zehiri vererek kiçinin kendisini öldürmesine izin
verir. Ancak Roma'da suçlularm, kölelerin ve askerlerin iniihar etmesi kesin-
likle yasaklanrmçtr. Buna karçm Romahlar 'vatansever intihar' karnamrru
tamamryla onaylar. Yunan Stoacr ö$etiden etkilenen bu trir intihara göre
beden ruhun özgürlügünü kisitlayan bir hapishanedir ve insanlar onurlarmrn
krrrlacafrru anladlklarrnda kendi yaçamlanna son verebilirler. Bu durumda
ölüm, kiçisel özgürlü!ün sallanmasr anlamrna gelir. Örne[in, ünlü Roma
kumandam Hannibal kendisine karçr yírkselen nruhalefetten uzaklaçmak için
gönüllü srirgüne gittiSi Britinya Kralhþrncla, yetkililerin kenclisini Romah
askerlere teslim eciecefini anladrlrnda yüzültinde bulunan zehri içerek intihar
ecier. Benzer bir biçimde, imparator Neron da, Roma senatûsu tarafi¡rdan halk
düçmam olarak ilan edildi[inde, kaçmasr için uyarrldrfr halde kendini
hançerþerek ölmeyi tercih eder. Her ikisi de asker olan bu iki ünlü figürün
intiharr birçok kaynakta erdemli intiharlar olarak kabul gönir. Dolayrsryla,
özellikle savaç srasmda askerleri intihara sürükleyen güdüler arasrnda

8 Sibel inceoglu, OIme Hakla, Ayrntr, ibtanbul 1999, s.18
n Plat*, Yas:alar, Çev.: Candan $enhura ve Saffet Babü¡ Kabalcl, ibtanbul 2007, s. 369.
t0 Platon, Phaidon, Çbv.: Hamdi Ragrp Atademir ve Kemal Yetkiq Sospl Yaynlar, ibtanbul
2001, s.7.
¡r Aristoteles, Na&omakhos'a EtilçÇev.: Saffet Babür, Kebikei Yayrnlan, Ankara 2005, s. 113.
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onurlanmn kurlmast, küçük duruma düçme, esaret, içkence, hatt¿ öltimän

kaçrrulmazhlr durumlaru:r göstermesi açnmdaru bu iki örnek oldukça çat-
prcrdu. Yall:nzca Roma'da deþIL, çaþrmuda da bu türden intihar eylenrlerinin

temelinde bet:.øcr güdüler yatmaktadr. Stoacr düçünce açnrndan bakrldr$rnda,

savaç sraslnda yaçanan birçok intiharrn alturda, ruhun bedeni terk ederek

yaçayacaþr küçük düçtirülme ve olast acilardan bir an önce kurtulma istefi
yatar. Erdemli ya da vatansever intihar olarak adlandrrlan bu dururn" aynt

zamanda en çok rrraz$ görülen intihar türüdür. Öte yandan, askerlerin intihar

ederek mi yoksa yaçayarak mr vatanlarna daha yarurh olacaklarl sorusu da

akla gelmektedir. Böyle bir durumda, tamamen kiçisel bir karar olan intihann
vatan sevgisiyle olan iliçkisi tartr çrlabilir.

Roma ÍmparatorluÉu'nun ylolmasmur ardrndan Avnrpa'da yayrlmaya

baçlayan Hristiyanhlrn ilk dönemlerinde Roma felsefesi hala etkisini

göstermekte oldupundan insan ruhunun bedeninden bir kurtuluçu olarak

intihara hoçgörü ile bakllr. Ayrrca dinin yayrlma sürecinde savaçlarda çehit
olmak teçvik edilen ve ulaçrlmak istenen bir mertebediir2. Bu açrdan bakrl-

dr[mda, birçok askerin geri dönmemek üzere savasa katrlmasr ve ölümän

kaçtnflmaz oldufu çatrçmalara gözü pek bir biçimde girmesi açrklanabilir.

Hrristiyanhgn Arrupa'yr egemenliS altrna aldl$r ortaça$ boyunca ise

intihar kavramrna tamamen farkh bir bakrç açrsr geliçir. Avmpa toplumlan
açrsndan Karanhk Ça! olarak da adlandtrrlan bu dönemin kavrama bakrç açrsr

daha çok yargiama boyutundadr. incil'in de kaynalr olan ibranice Eski

Ahit'te geçen "Adam Öldürmeyeceksin" ifadesini yeniden yorumlayan

Katolik Kilise, ifadenin anlamrnt geniçleterek kiçinin yalnrzca baçkasrru delil,
kendisini öldürmesini de yasaklar. Öyle ki, intihara teçebbüs ederek baçansz

olanlar Engizisyon Mahkemesi tarafindan ölüme mahkûm edilerek infaz

edilirken yaçaflxna kendi elleriyle son verenlerin bedenleri gömülmek yerine

yakrlarak cezalanúnltr. Bu nedenle, arttk yaçamak ya da ölmek birey için bir
seçim de$ldir. Ìnsamn asil yapmasr gereken dini kuralla¡a göre yaçamaþ

zamaru geldifinde de gerektili gibi ölmektir.

Ortaçap felsefesinin en büyük düçünärlerinden Aquinah Thomas

intihan, üç farkh boyutta irdeler: Birincisi, ona göre intihar kiçinin kendisine

karçr içlemiç olduSu bir suçtur. Ztra bu eylem, dolal elilime karçrdr; çünkü
dofal elilim kiçinin varhfrnt sevip onu korumastdr. ikinci boyutuyla ise

intihar bireyin topluma karçr içlemiç oldu$u bir suçtur. Buna göre kendi

't N. $rtl' Bau Dilçttnce ve T¿rihinde ftrtihamr Algrsal Lrçasr", s.195.
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yaçamna son veren kiçi, toplumda onanlmasr zor btr yara açar ve bunu
yapmaya hakkr yoktur. Üçüncü boyutta intiharr Aquinah Thomas, kiçinin
Tann'ya karçr içledi$i bir suç olarak görür. Ona göre intihar, Tanrt'mn
yaçatrna ve öldtirme güctine karçr bir isyandr.

Ortaça! sonrasr dönemde ortaya çrkan Reform ve Rönesans hareketleri,
'Tqnn mæl¿pzli'Li. annanrlan i-oa- *o-L--l; h;* ^-^.i..ii*^^:-i,{^vu vvrvi¡w Ë\+,rt óuwr¡¡¡ uv

beraberinde getirir. Bu dönem aydrnlarr ve düçüntirleri insan akhm ön plana

çtkararak bilimi ve ilerlemeyi her çeyin üzerrnde tutnruçtur. Ðahas¡ Kopernik,
Galileo gibi bilim insanlanrun incil ite çeliçen dünya ve ewen ile ilgili keçif-
ierinin do$uiu[unun birbiri arduu ispai ediimesi, özeiiikle Avnrpa'cia din
inancrmn ciddi biçimde sorgulanmasrna ve Batrh toplumlarda bölünmelerin
yaçarunasna yol açmrçtr. Ortaçaþ'da egemen din inancurrn izin vermedili
sorgulama, tartrçma, kuçku ve eleçtiri R.önesans insanmm benimsedili en
temel kavrarnlar halini alr. Bu ça[da özellikle düçüntirler ve bilim insanlan,
ö[,retilerini benimsedikleri Klasik dönem aydrnlarna öykünerek sanat,

edebiyat, bilim ve daha birçok alanda kawamlaçtrma yoluna gitmiçlerdir. Bu
nedenle kavramlaçtnrrra, dönernir-r rührur¡u err iyi açrkiayabilecek sözcüklerden
biridir. Rönesans ciöneminde, diger birçok çey gibi intihar olgusu da

kawamlaçtnlmaya çahçrlmrçtr. Ancak bu çabalarrn merkezinde daha önceleri
oldupu gibi tarihsel ya da teolojik bir bakrç açrsr de[il bu kez akla dayah bir
bakrç açrsr varclr.

Bu dönemin intihar konusunda en eesur yaklaçrmlarrndan birini ingiliz
metafizik çairi John Donnel3 yapar. Ancak ölümünden sonra yayrmlanabilen
ünlü yaprtr Bianthanatos'da Donne, intiharm nedenleri çeçitlilik gösteren

kiçisel bir karar olduþnu, kiginin kendi yaçamrna son vermesinin ne akhn ne
de Tann'mn yasalarura aykrrr oldu!'unu.savumn. Aydrnlanma Çafr'mn ünlü
rliisiiniirlerinrten lìa.¡.d Htrmela ise "intihar l\zerine" lOn Suicideì haclldr9Þ'¡é.È^v...\v¡¡vg¡v¡gv,,

denemesinde Donne'la bet:zer bir tutum sergiler. Ona göre intiirar oigusu
teoiojik bakrç açrsr yerine doþai hukukun yöntemieri iie irclelenmeliclir. Bu
açrdan bakrldrlrnda intihar Tanrlya karçr içlenrniç bir suç olarak deferlen-
dirilmez. Hume'a göre Tann, canh varhklan yaratmlç, yaçamm kurallarrru
belirlemiç ve onlan yaçamlarr üzerinde kararlar verebilmeleri için fiziLrsel ve
zihinsel yeteneklerle donafrruçtrr. Ilume intiharrn topluma karçr da bir suç
ohnadi$inr saannür. Ona göre birey ve ioplum arasinclaki iliçki karçilrklidrr ve

13 John Donne, Biathanatos ReproùrceàJi,om the First EdiÍion with a Bibliographical Note. Du.
John William Hebel, Facsimile Text society, (1930), s.30.

'o David Hume, Selected Essays,Oxford University Press, Oxford 2008, s.320.
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ortak çrkarlara dayarur. Birey kendi yaçamma son verdiSinde bu iliçkiyi de

sonlandrmrç olur, bunun sonucunda topluma karçr görevleri ve toplumdan

bekientileri de son buldu!'u için herhangi bir yükümlülügü olrnayacaktrrs.

Hume son olarak intiharrn kiçinin kendine karçr içledigi bir suç olup

olmadrþrm sorgular. Bu noktada, eper intihar karan bireyin kendi nzast ile
alnmrçsa bu, Tann'nm kendisine verdili bir gücü kullanmaktr. Kiçi e$er

intihar edeceli bir noktaya gelmiçse yaçam artrk onun için bir yik halini
almrçtr ve bu ytikti istemeye istemeye taçrmak anlamszdrr6.

Bir di$er Aydrnlanma Çagr düçünürü Immanuel Kant ise intiharr, kendi

ahlak çerçevesi içerisinde de$erlendirirken trpkr Hume gibi teolojik yasak-

lamalan reddeder. Ancak onu Hume'dan ay;ran asrl nokta intiharr kesinlikle

kabul edilemez bulmastdn. Ztra, ona göre insan yaçamr bireysel özerkli[e
dayakdr, intihar ise bu özerklikten bir kaçrçtr. Bu nedenle de tamamen ahlak

drçrdrr. Bu ba$amda intihar eden birey, kenclisine verilen bir görevi yerine

getirmekten kaçmrç olurr 7.

19. yv'yúla birlikte A'rnrpa, felsefe, teoloji ve bilim gibi birçok alanda

modernizm akrmlmn etkisine girer. Bir yända endüstri dewimi ve onu izleyør
teknolojik yenilikler, öte yanda gözleme ve deneye dayah bilimin geliçmesi ve

bilime olan inancrn neredeyse Tanrt inancrmn yerini almast, ayrtcã ilerlemeye

ùryulan gür'en, ya$amrn her alanmda arfrk ge.ri çevrilemez defiiçikliklerin
yaçarunasma olanak saflar. Bu dönemde fen bilimlerinde oldu$u kadar sosyal

bilimlerde de birçok yenilik ya$anrr. Bu yeniliklerin sonucunda da insan

yahtzca bþlojik de[-il, aym zamanda sosyal bir varhk olarak birçok araçtr-
rnarun konusu olur. Daha önceleri beden,.ruh, akrl gibi katmanlara ayrrlarak

anlaçrlmaya çahçrlan insan kawamrna, özellikle Sigmund Freud ve Carl

Gustav Jung'un baçmr çektili psikanalitik çahçmalann da yardrmryla ego,

süperego, kiçisel ve kolektif bilinçdrçr gibi yeni katmanlar eklenir.

Bu geliçmeler rçr[rnda intihar olgusu, nedenleri, türleri, hukuki, etik ve

teolojik yönleriyle farkh bilim dallarrndan birçok araçtrmarun konusu haline

gelir. Ancak bu dönemde bilim insanlan intiharr yargrlamak yerine artrk

açrklama çabasr içerisine girerler. intihar olgusu, düçünce, teçebbüs ya ù
eylem gibi bölürnlere aynlarak aynntrh bir biçimde incelenmeye baçlar.

Özellikle psikoloji ve sosyoþi gibi bilim dallarr konuyu olast her açrdan

t5 A.ge.,s.322.
ró 4.ge.,s.323.
17 Immanuel Kant, Ahlak Metafaiþnin Tønellendirilnes4 Çev.: Ionna Kuçuradi, Ttirkiye Felsefe

Kurumu, !¡ñara 2002, s. 27.
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derinlemesine irdelemeye çahçr. intihar üzerinde yapdan özellikle sosyolojik
araçtrmalar intihar olgusunu ballamrndan bir miktar uzaklaçtur. Temelde
kiçisel bir eylem olan intihari, tamamen teorik bir baklç açrsryla ve istatistiksel
bilgilerin yardrmryla yalmzca rakamlar ve oranlara indirgeyen sosyolojik
çaltçmalar, bunu toplumsal bir anomali olarak görme eþilimine girer. ztra
bunlann amacl bireylerden çok toplurnlan anlamaya ça}çmaktrr. Ote yandan,
psikolojik çahçmalar intiha¡r tamarnen bireysel bir seçim olarak görtir ve kiçiyi
intihara sürtikleyen nedenleri incelemek yerine, bu nedenlerin bireyin iç
dünyasrnda oiuçturduSu ve onu intihara kadar göttiren tepkilere yo[urrlaçr.
Aynr koçullarla karçrlaçanhaz,t insanlar intihar ede.rken, baztlart etmezler. Bu
nedenle, intihara yol açan asil unsur drçandan gelen etkenler defiil, bu
etkenlerin kiçinin akrl ve ruh sa$h[r üzerinde yarattrfr tahribattr. Bunun
sonucu olarak da psikoloji, intihan sosyolojinin aksine "bireyin normal drçr
dawamçr olarak bir hastahk durumu" r8 olarak gönir.

Psikanalitik kuramm kurucusu olan sigmund Freud intihann zihnin
katmanlan olan id, ego ve süperegonun uyum içelisinde çahçmamasmm bir
sonuc,.! olabilecelini sa-n.,¡nur. Freud'a göre yaçarn gibi ölüm de içgtictüseldir
ve bireyin ömrünün bir noktasmda öiüm içgüdüsü yaçam içgüdüsüne galip
gelebilir. Freud'un konu ile ilgili bir baçka savrna göre ise intfüar, bireyin çok
sevciifi bir kimseyi ya da bir nesneyi kaybetmesinin sonucu olarak da ortaya
çftabilir. Böyle bir dummda birey kaybettili kiçi ya da nesnenin kendisini
yalnrz baçma braktrþna inandrfr için ona karçr bir nefret duygusu geliçtirir.
Aymzamanda kiçi, kaybetti$ nesneyle bir tlir özdegleçrne yaçar; bu baSlamda
onun kaybr ayrn zamanda kendi kaybrùr. Bu özdeçieçme bireyin kaybrna
duyduþ nefreti kendisine yöneltrnesine neden olur ve sonuç olarak stþerego
egoyu yalntz baçma brakr. Bu noktada brey, kaybrmn boçlugunu baçka bir
kiçi ya da nesneyle doiduramazsa gerçeklikten giderek uzaklaçr ve intihara
meyilli hale gelir. son olarak da hern duydupu nefreti ifade etmek, hern rle
kavheffiói kici r¡a ¡la necnerlen infil¿cñ qlohilmcL i¡in i-tiLo- -+--.,^1,,-,,-'-'J --.^'Ò^ '-l^ J - ¡Y¡¡¡ ¡¡¡lr¡rc vLrrrv jv¡ur¡u
tercih ederle.

Bir di[er psikanalist carl Gustav Jung ise intiharr kiçisel bilinçdrçrnda
meydana gelen bir anomali olarak degerlendirir. Buna göre kiçisel bilinç-
drçrnda kompleksler sonucu ortaya çrkan daha küCtik kiçilikler bir sür'e sonla

't N. $.tt "Batr Düçihce ve Tarihinde intihann Algsal lnçasr", s. 199.

'' Nezahat Arlçn, Ìntihann Psitrodinamikleri, iÜ. naeuipt Faki.iltesi yaynlan, Ankara 197g,
s. I 39.
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kiçilik parçalanmasma yol açabilir, bu parçalanma da kiçryr intihara sürtiH#o.
Berzer bir biçimde, bireysel psikoloji ekolünün kurucusu Alfred Adler de

intiharr açalrhk duygusunun ve zayrflrlrn bir sonucu olarak görtir. Böyle bir
durumda toplumla ballarrm koparan birey, varltlu"u sürdürebilmek ve

toplumsal hiyerarçide yükselebilmek için kullanmasr gereken saldrganlft
duygularurr kendine yöneltir. Böyle bir trar¡ma sonucunda intihar eden kiçi,

kendine defil, onu yaraladrlrru düçündü!ü kiçrye ya da genelde topluma zarar

verme istefindedir2r.

Sosyolojik açrdan bakrldr[rnda ise, intihar konusunda yaprlmrç belki de

en kapsamh çahçma Émile Durkheim'in 1897 yrhnda yaytmlanan intihafz
adh çalçmasrdr. Durkheim yaprtta özelde intihar olgusunu toplumsal

gerçekler rçrprnda incelerken genelde de bu olgudan hareketle, bir bilim olarak

sosyolojinin temel kawam ve yöntemlerini ortaya koyrnayr, sosyoloji bilimini
de bu temeller üzerinde yükseltebilmeyi hedefler. Durkheim'a göre intihar

toplumsal bir olgudur ve "toplumsal yaçam tnzf' lle ilgilidir ". Bu ba$lamda

her toplumun kendine özgü bir intihar orant vardr. Dolayrsryla, toplumda

yaçanan olaylar, kargaçalar, halszl*iar vb. bireylerin dawamçlarr üzerinde

etkiler brrakr ve bunlarrn bir krsmr intihar ile sonuçlanr. Bu açrdan delerlen-

dirildrginde, toplumsal düzende degiçikliklere ve karmaçaya yol açan eî
önemli ctkcnlcrdcn biri savaçlordrr.

Birinci Dünya Savaçr ve intihar

Birinci Dünya Savaçt srasmda meydana gelen intihar vakalanntn

büytik bir bölümünü psikolojik ya da sosyoldik açrdan deSerlendirmek

olasrdlr. Psikolojik açtdan bakrldrlrnda intihann baçhca nedeni 'savaç

bunahmr'na (shell shock) balh ortaya çrkan mental bozukluklardr. ilk kez

Birinci Dünya Savaçr srastnda, 1917 yrhnda, inglliz hekim Charles Myers

tarafindan tarust konan ve askerlerin içerisinde bulunduklart alrr bombar-

drman ve çat$ma koçullarr nedeniyle yaçadrklan favmalardan kaynaklanan

savaç bunahmr, birçok askerin anlamsrz ve tutafsrz dawamçlar sergilemesine;

duyma ve his kaybr yaçamasrna; psikolojik açrdan da umutsuzluk, savun-

masrzlrk, güvensizlik ve acziyet gibi duygular geliçtirmesine neden olur. Savaç

20 
Jack D. Douglas, The Social Meanings of Suicide, Princeton University Press, New Jersey 1967,

s.369
2r Eric Volant, lr¡tihar Söztùþï,Çev.: Turhan llgaz, Sel Yayncrhk, istanUut 2005, s'23.
22 E. Durkheirn, Ìnihar: Bir Toplumbilim Ìncele¡nesi, Çev: Zühre [kgelen, Pozitif Yaynlan,
ibtanbul 20 I 3, s. I 7.
23 Age., s.18.



220 Zarnanrn izleri

bunaltmuln en srk gönilen belirtileri, özellikle kanft çatrçmalar sonrasmda
ya$anan yerne-içme ve uyku bozukluklarrdr. Bunun yarunda, diþer belirtileri
arasrnda kaygr bozukluklarr, kontroi altma almamayan ishal ve yüz kaslarrnda
meydana gelen histerik tikler sayrlabilir. A¡rnca, düçman askerlerini k¿rrundan
brçaklayan askerlerde çiddetli mide a$rlarr, ya da keskin niçancilann görme
kaybr yaçadrklarr dururnlar da rapor edilmiçtir. Bununla birlikte, birçok asker
yrllar sonra bile savaçta yaçadrklan sahneleri içeren bitnez tükenmez kâbuslar
gördüklerinden çikâyetçi olnruçtur.

Savaçtn ilk yrllarrrida fiziksel yaralarunaiara balh olarak sinirlerde
meydana gelen hasarlann yol açtr[r düçtinülcn savaç bunalrrru, dalra somalan
yaralanmamrç, hatta cephede ya da siperlerde bile bulunmamrç olan askerlerin
de aym belirtileri göstermesi üzerine psikolojik açrdan ele ahnmaya baçlar.
Savaç suasrnda görev yapan ingiliz näroldi uzma.rn ve psikiyat Emest Jones,
savaç bunahmr ve nedenlerini çöyle aç*lar:

Savaç srasurda askerlere medeni yaçama ait standartlarur kaldrrrlmasr konu-
sunda yalnzca izin verilmemiç, aym zamanda medeni insanlann katlanama-
yaca$ çeyler yapmalan konusurda cesaretlendirilmiçlerdir. Freud'un bütiin
newotik bozukluklarur ternelinde yattr$rm düçündü!ü vahçe! sadizrn, cinayet
gibi daha önceleri yasaklanan ya da gizlenen birçok drirtü askerlerin hiç de
^l'-.t- ^1,*^J.X. ^^rl^-I^ ^*^,'^ ^.1.^-.1*.^ l-^^Å:t^-:-t^-- L-,-l^--l^ l--- -L---tóütiñ, urii¿áutg¡ li¿i¡ri¿i¡u¿i Urlaya çiK¿iri¡mÌS, Kencüerlnqe¡-r Ol¡niAr-iA Oaç elmelefl
beklenmiçtir.2a

7 Temmuz l9l6'da, ingiliz asker Arttrur Habbard, annesine yazdr$r bir
mekfupta, neden arík Fransa'da ceph (Bogacz)defil de ipswich'de bir hasta-
nede oldu$unu çöyle açrklar:

... bu, ömrüm boyunca unutamayaca$rm korkunç bir manzaraydl. Bize
kimseyi esir almamamiz konusunda kesin emirler verilmiçti. öncetikli
görevim, yarah olsa dahi karçrmdakileri katletmekti. Bütün çarjorümü bir
delikten çrkan üç yarah Alman askerinin üzerine boçalttrm. Çok kötü kana-
malan vardr, tre.n cle acrlarma son verdim" Merhamet etmern için yalvar-
dtlar, ancak emir almrçtrm25.

Yaçadr$r vahçeti bir trilti unutmayr baçaramayan Habbard, daha sonra
hast¿nede kaldr$ dönemde intihar eder. Bu örneþ savaç bunahmrmn askerler
üzerinde ne denli etkili oldu!'unu göstermesi açsmdan oldukça önemlidir.

2a Ted Bogacl "War Neurosis and Cultural Change in England lgI+22-, Journøl of
Contøtporary History, 24 (1989),s.143.
"Anthony Babingøt, Shelt Shock: A History oJ'the Changing Attitud* to ll/ar Neuroses, London,
Pen&Sword 1997, s.72.
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Çatrçma srasmda savaç bunaltmrna giren birçok asker, açtklat:rarnaz ve

tutaßv dawaruçlar sergileyebilirler. Bazt durumlarda askerlerin yoþn ateç

altrndayken siperlerinden çrkarak bilinçsiz bir biçimde eûafta yärümeye

baçladrklarr; olasrhkla yakrnlarrna düçen bombalardan kaynaklanan ses ve çok
dalgalan nedeniyle duyma kaybr yaçaúklan için arkadaçlarrmn ça$rlanna
yamt vermedikleri; bazr durumlarda siperlerinden firlayarak çok yakrnda

bulunan düçman siperlerine doSru koçmaya baçladrklarl durumlar mpor

edilmiçtir. Kendisini koruma güdüsrinü tamamen kaybeden ve olasrhkia

bilinçsiz bir biçimde dawanan bu askerlerin büyük bir ço$unluþ düçman

askerlerince öldürülür. intiharm bir tammrna göre, birey do$udan kendi

caîtnakrymasa bile, sonu mutlak ölüm olan bir durumya da dawamç içerisine

girmesi, böyle bir durumdan ya da davramçtan uzaklaçmamasr dahi geniç

anlamda intihardrr 26. Örne[in, bir kimsenin uzun stire sigara, alkol ya da

uyuçturucu kullanmast, beslenmesine ve temizli[ine dikkat etmemesi gibi

dawamçlar bu tamma göre intihar kabul edilir. Oysa bu tür ahçkanftklart olan

insanlar tizerinde yapian araçtrmalar, bu kiçilerin büyük krsmrmn intihara

meyilli olmadrfrm ya da ölmek istemediklerini ortaya koyar. Ancak intiharda

ölümün çabuk olmasr gibi bir gereklilik yoktur. Bu açrdan deþerlendiril-

difinde, savaç bunalmn ya,ça]¡arak siperlerde ayafia kalkan, ya rla riii¡man

siperlerine dopru koçmaya traçlayan askcrlcrin kcndilcrini bilinçsiz bir biçimdo

de olsa açrk hedef haline getirdikleri ve bunlann birçopunun düçman asker-

lerince öldürüldükleri yadsmamaz. Masaryk' rn tarurru düçünüldügtinde, savaç

bunahmr sonucu, bilinçsizce de olsa bu biçimde dawanarak düçman askerle-

rince öldürülen askerlerin durumunun intihar olarak deþerlendirilip de[erlen-

dirilemeyece[i sorusu akla gelebilir. Sözü edilen tantm uyarmca, her ne kadar

trar¿mamn etkisi alturda gerçekleçmiç olsa da, bu askerlerin de intihar etti$
sonucuna ulaç rlabilir.

Savaç bunahmr yaçayan birçok asker, cepheden kaçmaya çaltçma,

aplama ya M histeri lrcizleri geçirme, çatrçmaya girmekten kaçrnma gibi

de[içik dawaruçlar sergiler. Birinci Dünya Savaçr srrasmda psikoloji, henüz

çok genç bir bilim oldu$u ve cephede çarplsan askerlere yeterli psikolojik

destek verecek ya da tam koyacak salhk personelinin azhþr nedeniyle savaç

bunalum ya$ayan birçok askere tam koyulamaz. Bu askerlerin birço[u,

baçlangrçta cephe gerisindeki hastanelere sevk edilse de savaçtan kaçtrklarr

düçünülerek yeniden cepheye gönderilir. Öte yandan, yaçadtklarl savaç

'6 Thomas G. Masarlç Suicide and the Meaningof Gvilization, Çev.: Robert G.Batson, Univenity
of Chicago Press, Chica.qo 1974, s.24.
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bunahmt nedeniyle bu belirtileri gösteren birçok asker de üstleri tarafurdan
korkakhkla, arkadaçlarrmn morallerini bozmakla ve kurallara uyrnamakJa
suçlanrr. Hatta, bu askerlerden baziancephede kurulan savaç mahkemelerinde
yargrlanarak ölüm cezasma çarptrrlrr ve bu cezalarl savaç alamnda, arkadaç-
lannrn gözleri öntinde infaz edilir. Bunun nedeni de diler askerlere gözdaþr
vermek ve onlarm da bcnzer tutumlar sergilemelerirre enge! oltraya çahç-
maktrr. ingiliz ordu kaynaklarma göre, savaç srasrnda korkakhk, øraf
deEiçtirme ya da cepheden kaçma gibi nedenlerie yargrlanarak ötüm cezasÍra
çarpturlan askerlerin sayrsr 306'dr. Benzer nedenlerle Alman ordusunda da 25
asker ölüm cezasma çarptrrlmrçtr/7.

Genel olarak bakrldrfrnda, Birinci Dünya Savaçr suasrnda ingitiz
ordusunda 80.000 savaç bunahmr vakasr rapor edilir. savaç srasmda çu ya da
bu nedenle içlevini yitiren askerlerin ll7'sini savaç bunallmr ve nevroz
yaçayan askerler oluçturur. Fiziksel olarak yaralanan askerlcr bu listeden

çrkanldr[urda ise savaç bunahml yaçamalarr nedeniyle savaçamaz duruma
gelen askerlerin oram savaçamaz duruma gelen bütün askerlerin üçte birini
oluçturur 28. Kesin sayiar tam oiarak bilinmese de, askeri tarihçiiere göre
1914-18 yillarr arasrrda cephede ve siperlerde birçok asker intihar eder ve bu
intiharlarm temelinde savaç 'bunahmr, depresyon ve flrziksel açñan hiken-
rniçlik sendromu yatar.

Savaç bunahmr üzerinde yaprlan bir baçka çahçmaya göre ise bu sorunu
yaçayan rütbeli askerlerin oram erlere göre çok daba fazladtr. ör'ne[in, 1917
yrlrnda rngiliz askerleri arasrnda yaprlan bir araçtrrmaya göre, özellikle
somme cephesinde her 30 rütbesiz askere karçrhk bir nitbeli asker bulun-
maktadir. Savaç srasmda hastanelerde newoz nedeniyle tedavi edilen askerier
incelendilinde ise her 6 rütbesiz askere karçrhk I rütbeli asker olduþ gönilür
2e. Buradan da anlaçrlabilecegi üzere, say olarak olmasa bile, oran olarak
rütbeli askerler savaç bunahmrndan çok daha fazla etkilenirler. Bunun olasl
nedenleri arasmda emir alan deþil veren tarafta olmalan, bu nedenle duyulan
piçmanhk ve suçluluk duygusunun çok daha güçlü otmasr gösterilebiltr. ztra
rütbesiz bir asker yaçadrlr ya da neden olduþ vahçeti karçrsmda, yalnuca
emirleri uyguladr[rnr ve baçka bir seçeneþi olmadrlrm düçünerek suçluluk
duygusundan bi¡¿z olsun kurtulabilirse de bu durum nitbeli askerler için pek
geçerli deSildir. Çünkü onlann çofu zaman suçlayabilecekieri baçica biri

27 General A.nnual Report of the British Army (1912-1919), s. 68.
'" Militarv Casualties-World War.Estimated. s.2 I 9.
2e A.grn., s. 2 t9.



100. Yrlrnda Birinci Dünya Savaçr 223

yoktur.

Askerlerin yaçadrlr savaç bunalüru ve diþer savaça ba[h psikolojik
bozuklukla¡ ço}u zaman savaçla birlikte sona ermez. Birinci Dtinya Savaçt

gazileri üzerinde yaprlan araçtrmalarda, bu askerlerden birçofunun Trar¡rna

Sonrasr Stres Bozuklu!'u (TSSB) yaçadrlrm ortaya koyar. "Savaç travma$ ve

intihar eþilimi arastnda karçiltkh bir iliçki olduþunu ortaya kayan birçok

çalryma vardut'30. Ayrrca, Norris ve arkadaçlarl savaç deneyimine sahip

guruplar üzerinde yaptrklarr araçtrmalarda TSSB'nin yaygn bir ruh safltft
problemi olduþ sonucuna varrht't. TSSB'de en çok rol oynayan faktörler
depresyon, suçluluk ve umutsuzluk hisleridir. Özellikle kanh çatrçmalara giren

ya da çahit olan askerlerde bu durum srkhkla görültir. Savaç sonrasrnda ise

çözülememiç iç çatrçmalar, arkadaçlan öldü!ü halde hayatta kalmakøn
duyulan suçluluk duygusu, savaç srasmda yaprlanlardan duyulan piçmanhk,

vb. duygular TSSB'yi tetikleyen unsurlar arasmdadr. Bu rahatszhk da savaç

sonrasmda birçok eski askeri intihara kadar stirükler. Örneþin, John Weaver'm
Yeni Zelanda askerleri üzerinde yaptrå bir araçtrmaya göre savaçtan dönen

askerlerin intihar oram, aJmr yaç gurubundaki sivil erkeklere göre iki ila dört
kat daha fazladtf2. Benzer biçimde, 1919 yrhnda Kanada'da gazetelerdeki

intihar haberleri üzerinde yaprlan bir incelemede rapor edilen toplam intihar
vakalannrn Yo{}'tntn savaç gazileri olduþ görühir. Dahas¡ bu vakalar 18-39

yaS arasr erkek intiharlarrm kapsayacak biçimde daraltrldrlrnda, savaç

gazilerintn oram o/080'lere kadar ytikselir. Bu oranlar, gerçekte savaç bunahmr

ve TSSB'nin savaç gazlleri üzerinde ne denii büyük ve onanlamazhasarlar
brrakfrlmr açrk bir biçimde ortaya koyar.

Bu hususta dikkat çekici bir diler örnek, savaç sonrasnda ana vatan
olan Kanada'ya dönen Charles Campbell'drr. Campbell, 20 Ocak 7919'da,
daha 23 yaçurdayken kendini vurarak intihar eder. Dönemin önemli
gazetelerrnden Globe, bu intihardan söz ederken "Tedavisi sürerken belirgin
bir biçimde somurtkandt'ut der. Trpkr Campbell gibi George Smith isimli
Kanadah savaç gazisi de aym dönemde savaç bunahmt ve TSSB'ye balh

3u K.L. Knox, "Evaluating evidence of risk for suicide among veterans," Mil. Med, 175,2010, s.

743.
3l Fran H.Norris, et al., "60,000 disaster victims speak part I. An empirical review ofthe empirical
literahre, 1981-2001.", s. 207.

" John Weaver , A Sadly Troubled History: The Meanings of Suicide in the Modem Age, McGill-

Queen's University Press, Montreal-Kingston, 2009, s. 184.
33 Globe Gazetesi, (21 Ocak 1919), s.2.
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olarak intihar eder 3a.
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devam eder. Orne$in, 19i5 yrhnda Çanakkale Savaçr srasmda Gelibolu'da
görev yapan Yüzbaçr Guy Nightingale, savaçm izlerinden bir türlü kurtulmayr
baçaramazve 1935 yrhnda, 43 yaçrndayken yaçamna son verir.

Savaç gaziieri arasmcia meydana gelen intihar vakalan, depresyon,
fiziksel yaralanmalal ya da amptitasyon, içsizlik, ycksulluk, unrutsuzluk gibi
birçok iar"kh nedene ba$anabilir. Hatta baziandoSrudan savaç bunahmr ya da
trar¡ma soffasl stres bozuklulu ile iliçkilendirilir. Ancak tartrçmaya açrk
olmayan bir nokta vardr ki, o da görünen neden her ne olursa olsur¡ sözü
edilen intiharlann temelinde savaç ve onun insanla¡a yaçatttËl acúar yarar.

Savaç srasrncla ve sonrasmda ortaya çrkan asker intiharlanru psikolojik
açrdan olduþ kadar sosyolojik açrdan da irdelemek olasrdlr. Bu noktada
Durkheim'm yukarrda sözü edilen yaprtrna dönmek yerinde olacaktlr. intihan
bireysel olmaktan daha çok toplumsal bir olgu olarak kabul eden Durkheim,
intihann her ne kadar insan dolasrna karçr bir tutum oldufunu düçünse de,

bireylerin yaçamlan boyunea bir'çok baça çrkmasl zor durumla karçrlaça-

bilece$ine ve herkesin bu elveriçsiz durumlarla baç edebilmek için aynr
rlircn¡e cqhin nlma"¡olrilpnpäina.-r.-, "ro-oJs i^i-.{^ hìrlrrñÄrrñ", m'i^liìLlÂ*lô. rYùrsv u Bru!¡suós óuY¡u¡uvr rv

mücadele edebilme kuwetini kaybeden insan için ise intihar bir tür çözüm
olabilir. Bu ba$amda, bir insarun karçrlagabilecegi en elveriçsiz, en vahçi ve
en güç koçullardan biri olan sava$ srasrndabazt askerlerin direnç gösiereme-

rnesi oldukça dofaidrr"

T'oplumsal nedenleri ele alarak intiharr bir ti.ir srmflandrmaya sokan

Durkheim'a göre üç trir intihar vardr: buhlar bencil, özgeci ve kuralcr
(anomik) irrtiharlardr36. Bencii intihar geneilikle 'oireyin toplumïa bütün-
leçememesi sonucu ortaya çikar. Eu kurama göre brey toplumdan uzaklaçr,
toplumla baÉlanm bir bir koparr v, e sonund¡- topluma yabancrlaçmaya baçlar.

Bunun sonucunda da büyük bir yalruzhk hissi yaçayarak intihara sürtikleruf7.
Birinci Dünya Savaçr sonrasrnda cepheden dönen ve aralannda Emest
F{emingway, F. Scott Fitzgerald gibi ünlü yazarlanm da bulundufu birçok
Amerikah asker, sava$ muhabiri, gazeteci ye yazar betuet durumlardan

çiicâyet eder. Savaga gitmeden önce braktridan toplumia, ciönciüklerinde

3a Toronto Daily Star', (14 Ternmuz i919), s. 20.
35 Durkheir4 intihar, s.138.
36 A.g.e, s. 135.
37 A.ge, s.136.
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bulduklan toplum almt olmasrna raþmen, bu kimseler yaçadrklan nedeniyle

artrk defiçmiçlerdir. Bu nedenle kendi toplumlarrna ayak uyduramamaya

baçlarlar. Bunun sonucunda da kaçrmlmaz bir biçimde ailelerine, dine,

topluma ve onun inça ettili di[er kurumlata, en sonunda da yaptrklarrndan

duyduklarr nefret ve piçmanhk nedeniyle kendilerine yabancrlaçarak yalmzhk

hissi yaçamaya baçlarlar. Gertrude Stein'm 'Kaytp Nesil' (Lost Generation)

olarak adlandrdr[r bu insanlann arasrnda intihar edenlerin saysr hiç de az

defildir. Örnefin, Amerika Birleçik Devletleri'nin 1917'de savaça girmesi ile

orduya yazúmak isteyen, ancak gözlerindeki bozukluk nedeniyle kabul edile-

meyen Emest Hemingway, daha sonra Kzrl Haç'a gönüllü olarakkaydolur ve

ambulans çoforü olarak ilk önce Paris'e, ardurdan da Avusturya'ya gider.

Görevi srrasmda afr bir biçimde yaralanan ve yaçadrlr vahçeti unutamayan

Hemingway, savaç dönüçü Amerikan toplumuna ayak uyduramaz. Yeniden

Avnrpa'ya döner ve Paris'e yerleçerek kendisini alkole verir. Kayrp Neslin bir
üyesi olan Hemingway, burada da aradrþrm bt:Jamaz ve yaçadrfir yabancr-

laçmarun veyalnrzhþrn sonucunda 196I yrhnda av tüfeli ile kendisini vurarak

intihar eder.

Durkheim'a göre bir diþer intihar ttirü de özgeci intihardr. Bencil

intihann aksine oz,geci intiharrn temelinde bireyin iç:inde yaçaclrfir toplumla

baflarrnrn oldukça güçlü olmasl yatar. Burada kiçi, toplumsal kurallar ve

normlar gerefi intiharr kendisine bir görev bilir. Bu ttir intihar toplum

tarafindan da onurlu bir dawamç olarak kabul görtir. "Ki"Siye tanlnan haWann

birincisi yasama hakhùr. O hah olsa olsa, ancak savaç gibi durumlarda

aslaya altntr'ß$. Birinci Dünya Savaçt srasrnda özgeci intihar örnekleri

srklftla görülär. Birçok kiçi bazen arkadaçlanm, bazen üstlerini, bazen

sivilleri, bazen de kutsal kabul ettikleri vatan toprafrm koruyabilmek için

düçünmeden ölüme giderler. Masaryk'in yukarrda da sözü edilen kuramrna

göre, bu ttirden dawamçlar intihar olgusu içerisinde deferlendirilebilir.

Örnefin, Çanakkale Savaçt'nda Yarbay Hüseyin Avni Bey'in komutasmdaki

57. Alay,9. Tümenin 25 ve26. Alaylannur kuçatilmasmt önlemek içinLaanuz

eder ve büyük kayrplar vertt. 25 Nisan 1915'te ise Must¿fa Kemal komu-

t¿srndaki 57. Alay'a mensup yaklaçrk 3000 subay ve er, vatana duyduklarr

ballrlrk nedeniyle kendilerinden yaklaçrk 46 kat daha büytik olan ingiliz
ordusuna karçr kahramanca savaçu ve mevcudunun yaklaçrk üçte ikisini

kaybeder. Mustafa Kemal'in daha sonralan bu taam¡zun sembolü haline gelen

"Ben size taarruzu deþ\, ölmEti emrediyorum." sözleri, kendilerini vatanlarl

38 A.g.e, s.216.
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ulrrrna feda etmeye ne kadar kararh olduklannl da ortaya koyar. Bu, bir
anlamda askerlerin ait olduklarr topluma ve arkadaçlarma olan bafhhklanmn
bir göstergesidir. Benzer bir olay 15 Mayrs i9l5'de Bombasrü vakasr'nda
yaçanr" Mustafa Kemal Atattirh daha sonralarr bu olay çöyle nakleder:

K-arçrhkh siperlerin arasu¡daki mesafe 8 metre. Yani ölüm muhakkak. Birinci
siperierin hiçbiri kr:rtulmanmcasrna kârnilen düçüyor. ikincidekiler onlann
Íizerine gidi.yor. Fakat ne kadar grpta edilecek itidal ve tevekkülle biliyor
musunuz? Öleni görüyor, üç dakikaya kadar ölecelini biliyor, en ufak bir
korku göstermiyor. Sarsrhnak yok. Okurnak bilenler ellerinde Kur'an-r Kerim
cennete girmeye hazulamyorlar. Bilmeyenler Kelime-i $ahadet getirerek
yürüyorlar. Bu, Türk askerindeki ruh kuwetini gösteren, çaçrlacak ve
övülccck bir misaldir'. E'rfur olmahsmrz ki, Çanakkale Muharebesi'ni
kazand¡¡an bu ytiksek ruhtur.

Bu olaylarda görülebileceli üzere, bazr bireyler ve gruplar, topluma ve
onun normlarlna olan ba4rhklanndan dolayr canlanm feda eder. Durkheim
bunu özgeci intihar olarak adlandur.

Ðurkheim'a göre üçüncü trir intihar ise i<uralsu intihardr. Bu tür
intihar, toplumdaki normlann çözülmesinden kaynaklarur. Durkheim' a göre
toplum "sadece bireylerin duygularmt ve etkinliþni eçitsiz bir yeþinlikte
kendine çeken bir çey defrldir. Toplum ayru zamanda onlart diìzene koyan bir
güçtürtße. Bu baþlamda, toplumdaki düzenlcyici ctkinin içleyiçiyre intilrarrn
toplumdaki oraru arasinda bir iliçki olduSu söylenebilir. Baçka bir deyiçle,
toplurn bireyleri yalruzca içinde banndtrmaz, awt zamanda birçok kural ve
nonnu içleterek onlan bir arada tt¿øbilecek bir dawamç ölçüt{i geliçtirir.
Toplumun bireyleri de davraruçlarur.Ja bu ölçütri kullanir. Ancak ekonomik
l'¡iz ya da savaç gibi ctunrmlarda, bu kurallarda bir gevçeme ya da çözülrne
ortaya çrkar. Bunun sonucunda da insanlar dawamçlannt r-zrtasak- bir ölçüt
bt¡lmakta zorlanr. Bu karmaça da kuralsrz intihara zemin haarlar. Birinci
Dünya savaçr srasinda özellikle cephede yaçanan kaos, birçok askerin nasil
dar¡ranrnasr gerekti!ìne karar verememesine, güvensiz hissetmesine, hatta
hizmet ettikleri amacr sorgulamasrna yol açar. Bunun sonucunda da intihar
vakalan yaçanr.

3e1-ge.,s.24l.
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Sonuç

intihar, insanhk tarihi boyunca dini inanç, toplumsal yapl örf, adet,

gelenek gözetmeksizin her ttirlü toplumda ortaya çrkan bir sorunsaldlr.

Eylemin yaçandrfr toplumlar kadar nedenleri de çeçitlidir. Bazr durumlarda

birey içerisinde bulundu$u koçullara uyum saflayamadr[r ya da sorunlanmn

üstesinden gelemeyece[ine inandrgr bir anda intihan bir kaçrç yolu olarak
tercih eder. Bu türden intiharlar daha çok psikolojik vakalar olarak ele almr.
Bazr durumlarda ise birey hali haztrda sahip oldu[u yaçamdan bir sonrakine

ya da baçka bir boyuta geçme arzusu içerisinde intihar eder. Bu intiharlarl da

çeçitli inaruçlara ba$amak olasrdraO. Örne!ìn, 18 Kastm 1978 günü,

Guyana'da 'Halkrn Tapmafr' isimli tarikatin lideri Jim Jones, dünyamn

somrnun geldifi, dünya drçr varhklann gelip kendilerini gemilerle baçka bir
boyuta göttirecekleri, ancak bunun önündeki en büyük engelin etten kemikten
yaprlan bedenleri oldu!'u gereþesi ile mtiritlerine siyanür katrlmrç üztim suyu

içmelerini emreder ve bunun sonucunda 912 tophtca intihar eder. Bazt
durumlarda ise intihar daha çok toplumsal bir olgudur. Japon külttiründe yer

alan harakiri bunun örneklerinden biridir. Birey ya bir dawamçrrn sonrlcu

olarak duydulu utanç nedeniyle ya da toplumun geri kalam için daha iyi
olacafrrm dtiçtindüPi.i için yaçamura son vere.bilir. f)ahasr, omrn bu davrantçt

toplumca onurlu bir eylem olarak de[erlendirilip takdir de edilebilir.

Birinci Dünya Savaçr'na katllan hemen her ülkenin ordularrnda intihar

vakalanrun yaçandrþ bilinmektedir. Bu vakalann bazrlarrnda, askerler

içerisinde bulunduklart çatçma çartlanntn gtiçlüÉüyle baç edemeyerek

yaçamlarma son verirler. Biazt durumlarda da bu koçullara eklenen açhþ
susuzluk ya da bulaçtct hastaltklar gibi di[er etkenlerin de bir sonucu olarak

intihar vakalan görülür. Bu ttirden intiharlarrn en büyük nedeni umutsuzluk

olarak göze çarpar. Bazt askerler de çahit ya da neden oldukian vahçetin

alrrhþul taçryamayarak yaçamlarrna son vermeyi tercih ederler. Bu askerleri

intihara stirtikleyen baçhca dtirhiler ise piçmanhk, vicdan azabt ve suçluluk

hissi olarak deperlendirilebilir. Bu nedenlere balh olarak yaçanan intiharlar
yalmzca savag srasmda de!-il, savaçtan yrllar sonra bile yaçanabilir. Birinci
Dünya Sávaçr srasmda ya$anan intiharlarrn bir krsmr da Durkheim'm
tarumryla özgeci intihar olarak ele ahnabilir. Buna göre birey kendisini bir

a0 Ömeþ, l8 Kasrm 1978 günü, Guyana'da 'Halkrn Taprnag' isirnli tarikatin lideri Jim Jones,

dünyamn sonunun geldiS, dÍin¡ra drçr varhklann gelip kendilerini gemilerle baçka bir boyuta
götürecekleri, ancak bunun önündeki en büyük engelin etten kemikten laprlan bedenleri olduSu
gerekçesi ile müritlerine si)¡anür katrlmrç üeürn suyu içmelerini ernreder ve bunun sonucunda 912
topluca intihar eder.
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toplurna ya da gruba fazlasryla ait hissettifinde, kendisinin ve özellikle de

toplurnun iyili$ne olacalul driçündüSü dururnlarda yaçarruna son verebilir.
Bu nedenle savaçta düçrnana tutsak düçrnemek için yaçamrna son veren,
arkaciaçlarrnl kommak pahasma kendi canmr feda eden, ya da intihar saldrllan
yoluyla dügmana büyuk zararlar vermeyi amaçlayan askerlerin intiharr bu
ba$amda incelenebilir.

Savaça giden bireyin karçrlaçacaþr en olasr sonuçlardan bìri ölürndür.
Ancak, çoþ dururnda öiümün sebebi çatrçma, salgin hastalik, açlik gibi
nedenlerken, bazt durumlarda da askerlerin kendi canlanna krymasrdr.
i-^--t.1, +^-:L:.^:.^ r-^r^-- -a--r-.:=': ^-- r--,-r, --- 1r-.:,,,-'1r -- - -1rrrJdrrrlÀ t4IÍurull u Larltd.tr¿- ¡\dLì{lI gurttU8U çff rtAlrlr Vç UlufflLtlt SAVAÞfaI

arasmda olan Birinci Dünya Savaçr srasrnda da birçok intihar vakasr meydana
gelir. Ancak bu savaçta yer alan hiçbir ülkenin askeri kaynaklannda intihar

"¡akalan ile ilgili bir istatistik bulunmaz. Bu nedenle, konu iie ilgili eiimizdeki
bilgiler daha çok hatralara, günlüklere, kiçisel notlara ve konu üzerinde
sonradan yaprian araçtrrmalara dayanmaktadu.

Bu çahçmada, intiharm psikolojik ve toplumsal nedenlerinden bazrlan
irdelenmiç, Büytik Savaç suasmda ve soruasmda yaçanan asker intihariari,
savaç bunalrrnr, travma soffasr stres bozuklu[u gibi psikolojik nedenler ve
Durkheim'rn bencil, özgeci ve kuraisrz intihar kuramlan gibi sosyolojik
yaklaçrmlar rçrll altrnda örneklendirilerek açrklanmaya çailgrlmrçtrr.
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Rus EoreiYlr¡run YRrus¡nnRnR¡

Yrd. Doç. Dr. Badegül CAN øMin"

"Kitap! Aziz dostum!
Sen bir askerin strt çantaxnda
geçtin zafere giden tümyollan

sonuna kadar.
Arúndan getirdi bizi

se,,;":#;H,2";::,"T:;
Savaça birlikte gitti. "

(A.Surkov)

Giriç

Tarihin ilk dönemlerinden itibaren insanollunun yaçamrnda olan savaç,

toplumlarrn sosyal ve ruhsal kötüleçmelerle tamçtr[r insan dolasmr alt üst

eden bir olaydr. Savaçlar kimi uluslar için kazammlar getirse de ço[u kez

yrkrm anlamr taçr. Rusya savaçrn ykrct yanma birçok kez tanlk olmuç

ülkelerden biridir. Rus halkl tarih boyunca birçok savaç yaçarmçtlr; ama en

çiddetli ve en kanh savaçlar 1914-1918 ve 1939-1945'lerde yaprlanlardrr. 20.

yuzyilda Rusya, drçta Rus-Japon ve Birinci Dünya Savaçlarryla, içte de 1905-

1917 dewimci dönemle sarstlmrçtr. Dolayrsryla 20. yúzy;Jn baçrnda Rusya

ekonomik durumuyla ve askeri baçansrzhklanyla çok karrçrk bir tablo oftaya

koymaktadr

Birinci Dünya Savaçr Balkanlar'da patlak verdifiinde, ülke içinde

kaosla u$açan Çarhk Rusya'st savaçtan uzak durma istelindedir. Rus

hükämeti ülkedeki iç karrçrkhklara ek olarak bir de savaçtanuzak durunca IV.

Dumar ta¡afmdan olumsuz eleçtirilere maÍuz kalr. Bu eleçtiriler ve baskr-

lardan kurtulmak amacryla Rusya, ingiltere ve Fransa ile ittifak oluçturur.

Böylece Rus hükümeti, Japon Savaçt ve 1905 Ayaklanmasr stasrrda kaybet-

tili güveni kazarwlr. niyetindedir. Ayrrca Rus hükümeti, batr smrnnda

Almanya'mn bir güç olarak belirmesinden, DoSu Armrpa'da Pan-Slavizrn

emellerine set çekmesinden ve beraberinde Pan-Germenizm'in tehlike hâline

gelmesinden rahatszdr. Bu nedenle, Almanya'yr ve ona dayanan Avusturya-

- 
KTÜ, EdeUiyat Fakültesi, Rus Dili ve Edebiyatr Bölümü" TRABZON. canbadegul@gmail.com

t 
çarhk Rusyasrhda 1905-1917 yllan arasrnda etkin olan yasama meclisidir.
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Macaristan imparatorlufu'nu ort¿dan kaldrarak söz konusu tehtikeyi
uzaklaçtrmak ve bütün Slavlan Rus egemenli[i altrna almak ister. Rusya bu
alnaclna ulaçusa aymr zamanda ingiltere'nin karçr çrkmasrndan dolayr bir türlü
alamadr[r ist¿nbul ve Bopazlan, ingiltere ve Fransa ile müttefrk olmasmdan
yararlanarak ele geçirecektir. Bütün bu amaçlar do!"rultusunda Rus Çarhlr 19

Temmuz 1914 giinü milyonlarca insanur hayatrra mal olan Büyuk Savaça2

katrlr. Bu tarihlerde devletin baçrnda olan Çar II. Nikolay (1894-1917)
ülkenin toprak büitinlügtinü korumak için gerekli sfatejileri gerçekleç-
tirememiçtir'. A. Polovtsev, ülkerún o günkü durunnrnu $u sözle¡le ifade
etmiçtir:

"Çarm otokrasiye olan bafhh[r her gün btraz daha artmakta; görevlerin ve
gücün srmrsrz bir çekilde suiistimali, anlamsz btirokratik kaprisler, iledsini
görmekten uzak 'saçma' politikalar, devlet içlerine çariçenin, büyük prcns-
lerin ve onlann etraûndaki bir grup 'alçaklann' sürekli rnüdahalesi sonucu,
Rus halkr, baskr ve çaresizli[in içine her gtin biraz daha fazla batmakta
idi."3

Yine Lenin 1913 yrhnda "l)ünyarun en geri ùtkesiyiz.'a sözleriyle savaç

öncesi Rus çarirfrlmn durumunu çok çarprcl biçimde ortaya koymuçtur.
Dolayrsryla I. Aleksandr ve I. Pavel romanlarrmn yazart D. Merejkovski'nin
Paris'te bulundu$u yrllarda ifade ettili gibi 'Z Díinya sava$ Rusya içinfelaket
günlerinin baslangrctdtr."s 1914-1918 yrllarr arasmda Birinci Dünya

Savaçr'nda Rusya en maSdur ülkelerden biri durumundadrr. O yllarda Rus

Çarlrfr'nm içinde bulundu[u durumu Gazetæi Solomon Volkov "Ayaklart
toprahan dev bir antt olduþu anløçtl&."ó sözleriyle ifade eder. Ülkedeki iççi
ayaklanmalarma savaçm a$r çartlarr eklenince aydrnlar, askerler ve halkta

huzursuzluk art¿r. Ülke içi kançrkhklar, drç tehclitler ve hallan baskr içinde
yaçayryr 1917 $ubat dewimiyle Romanovlarm tahttan uzaklaçtrnlmasryla

sonuçlanrr. Mart L9l7'de Bolçeviklerin iktidara gelmesi halkta bir kurtuluç
ümidi uyandrrr. Lenin, Stalin ve Trotski gibi isirnlmin de etkisiyle oiuçan

t 1914-1918 yllan arasrnda yaçanan savaç baçta Büyük Savaç adrm ahr. tsirinci Dünya Savaçl

ærimi ikinci Dtin¡,a Savaçr'ndan sonra tarihi litemtüre grrmiçtir. Bkz. Grigori Popov, "Poçønu
Rossip ne mogla ne proigrat Pervuyu Mirovuyu voynu (sotsial'noekonomiçeski¡æ aspektr)",
Vopros regulirovaniya el<anom¿h, Tom l, No.3, 2010, s.92.

' A A Polovtsev, "Dnevnik." Krasniy Arhiv:isroriçeskiy jurnal Tom 3, 1923, s.161.75-172
a Andre Bonnard, Sovyer EdebÍyan Uzerine, Çev.: Serdar Canbolat-Mehmet Erdal, istanbul 2001,
s. 15.
5 Sevinç Üçgtil , Rus Göçmen Edebiyan l,Ankara 2006, s.119.
u Solomon Volkov, Ìstoriya russkoy htl'tun )Xveka: ot Lan Tolstogo do Alekandra Soljenißm4
Moskva 2008, s. 35.
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1917 Ekim Devrimi ile Ça¡hk dönemi sona ere/ ve bu süreci, geçici hüktimeti

deviren Lenin'in baça gelmesi takip eder. Lenin baça geçtikten sonra 1917

Dewimi'ni hoç görmeye,n aydrnlar srrur drçrna gönderilir.s Savaç ve dewimle

beraber yeni sistemle uyuçamadrklan için ülkeyi terk eden çok sayrda yazar ve

çair de olmuçtur. Rusya drç¡rda yaçamak zorunda kalan göçmen yazatlardarr

Merejkovski, Gippius, Teffi, Hodaseviç, Berberova, Piriçvin, $mplyov ve

benzerlerinin çahçmalanyla "göçmen edebþtt" dolmuçtur. Dewimden yana

ya da dewime karç1 savaçtan yanaya da savaça karçr duruç sogileyen bu çair
ve yazarlann ortak gayesi, Vladimir Nabokov'un "Beden ve zihin ötgur
olduþu sürece.sosyalist, lvalct, karuyucu hangi rejim olursa olsun kabul

etmeye haztnm't sözlerinden de anlaçrlacagr gibi özgür bir ortamda tir{in

vermektir. Sovyet döneminde bu göçmenlerin eserlerini okumak da kesin

olarak yasaklamr. Sovyetler Birlili Büyük Savaçur sessizli[i içine gömülür,

insanlar arasmda adeta I. Dünya Savaçr'mn deneyimini gizlemek için görev

yaprlmaktadf. Bolçevikler I. Dünya Savaçr dönemini delil de Karl Marx ve

Vladimir Lenin'in hayatlarr, fikirleri, dewim ve iç savaç srasnda parti

liderlili, Rus ve Avmpa devrimci gelenekleri, dewimin ffar¡ma ve çiddeti gibi

baçka bir geçmiçi hafizalaçtrmak istemekf edir. r0

Savaç ve Erlebiyat itiçtrisi

1914'ün Aþstos'unda baçlayan savaç Rus toplumunun önüne karmaçrk

bir dizi sorun koyar. Bunlardan en önemlisi savaga karçr tutum konusudur.

Savaçur ilk yrllarrnda Rusya'yt genel bir vatandaçhk coçkusu sarar. Rus

aydrnlanmn büyük çogunluSu da savaçt sevinçle karçrlamrçlardr. Örnefin

bunlardan $air Vyaçeslav ivanov için savaç "Büyük bir lütuf iken, Din filo-
zofu Sergey Bulgakov için "Tann'nm kamçts¡" anlamma gelir. Düçünür

Nikolay Berdyayev göre ise savaçrn kutsal bir önemi vardrr:". "savaç

7 Birinci Dünya Savaçr gerçekleçmese çarhk sisteminin ykrlmayacaþnl savunanlar r¡ardr. Her ne

kadar 1905 dewimini Ruslann Japonlar karçrsrnda aldrþ yenilginin tetiklemig olmasl bu tezi

güçlendirse de, Rusya savaçrn drçrnda kalsa çarhk ykrhnazdr diyemeyiz Rusya daha savaç öncesi

Japo¡ya yenilgisini izleyen devrinrle birlilcc toplumsal bir kriz yagamaktaydr. Birinci Dünya Savaçt

tei baçrra çarhk rejiminin ykrhç nedøri degildir, ancak iki milyona yakrn asker kaça$rmn

nedenidir ve halla silatrlandrrarak iç savaçr mürnkün lalnuçtt. Dolaysryla savaç çöki.içü

hølandrnnrç, ancak tek baçrna çarhlrn yrkrhç nedeni defildir. Bkz.: Moshe I-ewin, Souyet Yüzyilt,

Cæv: Renan Akman, ibtanbul 2008, s 367.
d Konuyla ilgili ayrntrh bilgi için bkz.: SevingÜçgüI, Rus Gcþmen Edebiyan, ll9 vd.
o Bknz: Brian Boyd, Wadimir Nabokov; The Russian Íeørs, New Jersey 1990' s. 62.
¡0 Aaron J. Cohen, "Oh, That! Myth, Memorry, and World War I in the Russian Emigration and the

Soviet Union", Slavic Reviørt,62 (l), (2003), s.70.
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cezalandtnr, yok eder ve ateçinde temizlæ, ruhu ymiden canlandvtr."ll O
günlerde savaç içine düçülen durumdan çrkaracak bir gün rçrfr olarak
algrlanmaktadlr. Bu anlamda $air Blok'un çu sözleri dilkate de[erdir: "...bir
an havayt temizleyecek gibi göründü; bize öyle göründü; biz açvt duyarh
insanlardth aslmda savaÇ, ülkemizin yuvarlandtþ o yalan, kir ve hainliþe
yahçtr bir tacmtç."tt Savaç stiresince organizasyon eksikliþi, yenilgi, ,vanhç
komutalar savaçrn baçrnda var olan söz konusu vatansever coçkuyu söndtir-
müçttir. tsu dururnda bu coçkuyu aievlendirmek için bir çeyier yapmak gerekir.
Birinci Dtinya savaçr'mn baçlamasryla Alman adr gibi algrlanan St. Petersburg
adrrun vatansever duygularr coçturrnak gayesiyle Slavca Pefograd olarak
deliçtirilmesi yaprlmasr gerekenlerin bir örnefidir. Savaç yrllannda vatansever
coçkuyu arttrrna noktasmdaki en büyi.ik görev edebiyat yapfilanna düçer.
Edebiyat ve savas arasrnda karçrhkh bir etkileçim ve bazt benzerlikler söz
konusudur:

"Bir ordu generali bir yazarla karçrlaçturldrfrnda, her ikisi de sftatejik alanlan
belirlemek üzere silahla sawnma yapmaktadr. Biri coþrafi bir alanr hayatrn
nomral akrçurda irenüz savaçla ilgisi olmamrç erleri epiterek ve yönlendirerei<,
di$eri ise kâglt üzerinde gündelik bir diiin kelimelerine bambaçka anlamlar
ytikleyerek yapmaktadn buru. ikisi de kapladrklan alanla kendilerini
zenginleçtinne, araçlarryla çolalma ihdyacrnl duymaktadu. Ve bunu pparak
da var oluçlarm dünlanrn geri kalanrna kanrtlama yoluna gifinektedirler. ikisi
de kullandrklarr silahlarryla yok eture gücüne sahipler: Biri ölümlq diþeri
gerçekleri ters yüz ederek bir anlamda gerçekli$i yok sayabilmektedir.
Muhakkak ki aynldrklan noktalar apr basrnaktadr, ancak savasm her ikisini
buluçturduSu noktada ortaya çrkan tiretim her ikisini etkilemiçtir."r3

Savaç edebiyata zeng¡n bir tema çeçitlilili sunarken, edebþt da savaçur
etkilerini yayma, halkta bilinç u-vandrrma noktasrnd¿ ce,phede savaçan
askerlere yardrmcr olur. Profes<ir whlter Raleigh'in rnglliz rornaru üzerine
yazdrpr kitabrnda söyledi[i gibi "Edebiyatm çewesindeki negatf yaÇama

çüphesiz bir eþitirni vardu'."t4 O halde savaç srasnda edebiyatur ulusal
yaçanxn temelleriyle ilgilenmesi tesadüf delildir. Ulkeler zor süreçleri tecrübe
ederken edebi eserler vasrtasryla savaç öncesi gerçe$e dikkat çekilip, bugrinü
geçmiçle karçdaçtn'nra yoluna gidilmelidir, böylece gelecelin dogu inçasr

rl Solomon Volkov, Ìsrcriya russkay ki'tun Ðt veka, s. 35.l2r̂Lge., s. J /.
13 Mü¡gan gahinoÉlU SavaS ve Edebiyat Ekseninde Ernst Jünger'in "Mermer Yalryar" ve Omer
Seyfettin'in "Beyaz Lale" ile "Bomba" Adlt Eserlerinin Karçilaçtmlmas¡, lbtanbul Üniversitesi
Yaynlanmanlç Ytiksek Lisans Tezi, 201l, s. 18.
ro 

St. John G. Ervine, "War and Literaturd', The North Amqìcan Rø¡iew, 2021716 (1915), s. 95.
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mümkün olabilir. Savaç nesri eserleri okuyucuya bartç zamanlannda çok çeyi

ö[renme ve delerlendirme fìrsatr verir. Bu nokøda edebiyatrn tarih ö[reti-

cili$i noktasrnda da etkin bir rol aldrþrm söylemek yanhç olmaz. Nitekim

Yahya Kemal de vaktiyle "Resimsizlik ve nesírsizlik... (Bu) ikifecî noksantmu

olmasaydt bizim milliyetimiz bugün oldu{undan yi,iz kat daha htwetli
olurdu"ts sözleriyle aym çeyi ifade etmiçtir. Toplumlarrn gelecekleri ve

bugünleri arasrnda köprü olan edebi eserlerin savaç zamanT muhakkak bir
vazifesi olacaktr. Bu nedenle savaç yrllan edebiyat¡ basrn ve sanatr ewensel

de[erleri savunarak toplumda birlik ve beraberliþi artrrmak görevini üstle-

nerek äzerine düçeni yapl:rraya Innrdtr. A Tolstoy (1883-1945)',un Bilimler

akademisinin yrl dönümündeki bildirisinde dile getirdigi gibi "Savaç gününde

edebÌyat, gerçek halk sanafi olur, halhn kahraman ruhlanrun sesi olur."t6

Dolayrsryla edebiyat eserleri, cephe ve cephe arkasrrda asker ve halkrn

tizerinde büyük tesire sahiptir. Vasili Rozanovlun Rus yenilgisinin nedenini

açrkladrlr "OzelliUe, hiç çüphesiz Rusya edebiyafi öldürdü(...) Ama Berlin

genellikle Rus edebiyafiru çok ola,tdu."t7 satrlan sava$ günü edebþtur yerini

göstermesi baflamrnda kayda delerdir. O sralarda Rus edebiyatrmn eski

sanatsal enerjisini kaybetti[i, can çekiçti[i yönünde endiçeler söz konusudur.

Aieksandr Blok'un 1908 yrhnda Hiciv (koniya) makalesinde yazdrlt o"4rka

arlraya, yl be ytl Rus edebiyaü ölíþor."t8 sözleri edebþtrn can çekiçtili
e,ndiçesinin yersiz olmadrþrm kamtlar niteliktedir. Aleksey Tolstoy'un Azap

Yollan adh destansr romanilrda Bessonov karakteri aracrh$ryla dile getirdi$i

"Arük çiir yotc Hepsi wun zaman önce öldí) -hem insanlar ve hem sanat."te

sözleri ya$ananlara sanatm zayrfTamasrntn neden oldu!'unu gösterir. Savaç

günlerinde edebþtrn zayrflamasmrn halkrn yenilgisine yol açabilecelinin

düçünülmesi, savaç ve edebiyat arasmdaki kuwetli baþr göstermek adtna

mtihimdir. Nitekim savaçm ilk günlerinde yazat, çair ve gazetecilerin yaplt-

lannrn degerini gösterme noktasurda Napoþn'un "Dört gazete yíiz binlerce

t' Yuh). Kanal Beyath, Edebiyata Dair: Yahya Kanal Küttiyan,lstarbrl2014, s- 69.
t6 v.ivasi¡æv, .'Knigoizdaniye v godr velikoy oteçestvennoy \royni" htÞ//militeralib.ru/
articleVindex.mhtrnlnode340card330 l4.htn @riçim Traihi: Ocak 20 I I )'
17 Gennadi lGasnikov, Konstantin Semenov (Sost.), Pertaya mirovaya voyna v russkoy litøature,

Moskva 2014,s.561.
r8 A Blolç Poeziya, Dramt, proza, Moskva 2001, s. 566; Aynca bkz: Vladislav Skobelev,
*Doktor Jivago B. Pasternaka i Hojdarip po mukam AN. Tolstogo: K voprosu o sud'bah

russkogo roÍuna v dvadtsatom stoletii, (Editör: L¿zar Fleishman v.d.), Analysieren als Deuten

Wolf Schmíd zum 60. Geburtstag2ÙÙ4, s. 625.

'' Á N. Tolttoy, Hoideniye po mukam, Kntga I, 2.,Ntælçn2001, s. 22.
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ordudan daha fazla düsmana neden olabilir.'ø0 sözleri de dikkate deferdir. o
halde savaç ve edebivat arasmda inkâr edilemez bir iliski ve pek çok ortak
nokta mevcuttur.

Rus Edebiyatrnda Birinci Dtinya Savaçr Yanlslarr

Çarhk Rusyasr'nda savaç patlak verdilinde 20" yi@rlul birçok tamnmrç

çair ve yazan, V. ivanov, F. Sologub, M Kuzmin, S. Gorodetsþ, D
Merejkovski, K. Balmont vd., "Kardeçler Berlin'e!'zt (Brattsr, na Berlin!)
slogamyla Almanlara karçr mücadele çalrrsrnda bulundular. Çarhk
Rusya'surda savaç si,ircrken Rus edcbiyatr, sarutr varhflrm sürdüruruyc çalçu.
savaç gänlerinde yazarlar tüm edebi kimliklerini bu zor süreci anlatmaya
seferber ederler. Dönemin çak, yazar ve sanatçilarr yaprtlarrnda savaça karçr
bir duruç sergilernekle birlikte vatan sawftnasl için savaça mecbur
kaldrklarrm ifade ederler ve yaçananlar için Almanya'yr suçlarlar. i. Bunin'in
28 Eylül 1914 tårihli Rus gazetelerinde görülen "Yazarlardan, Sanatçt ve
Artistlerden" (Ot pisateley, hudojnikov i artistov) isimli temyizi, bu taru
çal4malann bir örnefidir. A. Veselovski, M.Gorki, P.Sutruve, A.Serafin-roviç,
i. $melyev, ,{. Arhipov, A. Vastnetsov, V.Vastnetsov, A.Korir¡ K. Korovin,
L. Pasternak gibi sanatçr ve ressamlar; M. Yermolova, V. Kaçalov, K.
Stanisiavslci, A. Yuçin-sumbatov gibi artistter ve daha bir'çok aydrn tarafmdan
imzalananbu temyizde sava$m acrmaszh[r ve Almanya protesto edilir.22 yine
savaçm patiak vermesinden krsa zaman sonra Prof. A. Kizevetter'in birçok
yazÂr ve eleçtirmence de kabul gören "Bizim itk Za¡erimtz" (Naça pervaya
pobeda) adlr makalesi görülür ve burada A. Kizevetter: "Biz kimseye
salúrmaùk Biz diþmaniçgaline uþayan topralclanmut savunduk Bizim Rus
ve Slavlar, milítarizmin baçhca üreme g,erekçesi.ne kary Avrupa çapmda bir
^----^t- r^:---t- - .-,-- ¡s23 -:-t- : t r rõuvuùt'u uuteìtyor. suzrerrylg S¿rvag suçIusu olÍläolKlannl' Vauln Savurunasl
için birleçtiklerini ifade eder" Nitekim aydur çevre. savaç için Almanya'yr
suçlayanlar ve suçlamayanlar olarak ayrrhmç durumdadlr. Bunlar arasmda
Yevgeni Zamyatin Almanya'yr savaç için sadece bir vesile, araç olarak görür
ve bunu çöyle açrklar; "'1812 yútnda Moskova bir latruçluk mumla yandt, ama
tabii kí Moskova'ntn yangtntnda bu ucuz mum suçlu de{ildi. Ve tabü ki dünya

2o D. B. Barinov ve Yu. G. Golub, Sud'b Rossi¡xkoy lwdojesnennoy intelligenßü v usloviyah
slulirc^l,.oxt reiimø. S¿u-¿l.ov 2002. s. 70.

'' Viltor'petelin, irtoril,o ntsslcay lìteratun. Tom I.I89Ue godt,l953 god., Moskva 2012, s. l4g.
" AL lvanov, "Pervaya Mirovaya voyna i Rossiyskaya Hudojeswennap intelligentsip:
Sovremenrulæ Probleml izulçeniya'', Ves tn ik TGW, Tom I 0, No. 3, zC/J/,, s. 862.
23 A.gm., s.-862.
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yangrunda da Almanya ya da Alman halh suçlu deþíL. Almanya sadece bir
kuruçluk mumdu. Dünya savaõmtn nedenini tek bir unsur ateçlem$ olabilir, o

da eknnomik îtnsrtr." 2a Zamyatin'in söz konusu rasyonel bakrçrmn aksine, Rus

Subay ve yazar Aleksandr Kuprir¡ "Sava; Üzerine" (O voyne) adh makale-

sinde Almanya'run nefretini anlamayarak çunlan dile getirir:

"Rusya'ya karçr öfl<e ve dügmanhk düpedüz anlaçrlmazdr. Rusya ve Ruslar

Almanya'nrn kötülü!üne ne yaptr? Bize karçr böylesi bir nefret, niçin Ren

Nehri krysrnda hüktim sürüyor? Ne için mi, Rusya onlan kendi ekmeliyle
besledifi için, ytizbinlerce Almana srcak barnak oldulu için (..')
Makalelerinde Alman bilirn adamr Mornmsen oldukça net bir ifadeyle

belirtiyor: Rusya kölelerin ülkesi, belirgin çekilde kadrn köklü bir ülke.

Almanya ise erkek faktörlü nüfislularur ülkesi ki, o hakh olarak Rusya

üzerinde hâkimiyet kurmak ve onu kendi manevi de[erleriyle döllernek

zorunda. Bu Alman öfl<esi, nefreti, açn özgüven ve narsisizmi katr bir çekilde
planlanmrç Alman listelerinin, programlanrun sonucudur''"'

Savaçrn nedeni, suçlusu gibi meselelerin tartrçrldrlr aydrn çewede

savaçrn ilk gtinlerinden itibaren cinayet, kan, terör gerçeþine ra[men savaçl

kabul edenler hakkmda eleçtirel beyanlar vardr.

Bu döncmde ilk görülen yapttlar, savaçm sosyolojik, psikolojik

yrkmrlanru, bireylerin ve toplurnlarrn üzcrindcki etkilerini ortaya koyarlar ve

bunlar genel olarak savaç karçrfl tutumlann ifadesidir. Savaçr anlat¿n yaprtlar

arasrnda ilk önce amlar ve derleme antolojiler dikkat çeker. Birinci Dünya

Savaçr arularr arasmda muhafizlann antlart kayda deferdir. Muhafizlann

arularrna bakrldrlrnda onlan yazmaya iten ilk çey savaç gerçe[ini anlatma

arzusudur. Patosun hâkim oldu[u bu anilar genellikle meslektaçlanmn

ölümüne yönelik pasajlar içerir ve bu amlarda derin bir karamsarhk söz

konusudur.2u Savaç antolojilerine bakrldrlrnda ise ilk dikkat çeken antoloji-

lerden biri B. Glinski tarafindan yayrnlanan "Rus $iirinde Modern Savaç"

(Sowemennaya voyna v russkoy poezii)'trr. Bu antoloji, Polonya'ya yardrm

arnaçh yayrnlaruruçtr ve içindc A. Ahmatova, A. Blok, V. Bryusov, Z'

Gippius, S. Gorodetski, Don Aminado, V. ivanov, M' Kuzmin, S. Makovsly,

N. Minski rlâhil seksen yedi çairin çiiri vardr. Antolojide "Slav insam"

(Slavyaristvo), "Savaç" (Voyna), "tr/atan" (Roclina), "Ana" (Mat"), "Hemçire"

2a Gennadi Krasnikov, Konstantin Semenov (Sost.), Perttaya mirovaya vovna v russkoy literature,

s. 559.
25 A.ge., s. 17.
2u G.S. ç¡vurdin, "Voyennrye sobrtiya 1914 g. v vospominaniyah i otsenkah ofitserov "tyajelov

kavalerii" Rossiyskoy irnperatorskoy gvardi i" , Nauquye vedomosti, Ns9(64), 2009, s. 157 .
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(Sestra miloserdiya), "Galiçyah Ras" (Gatitskaya Rus), "Polonya" (Pol'ça),

"Belçilrn" (Bel'giya), "ingiltere" (Angliya), "Fransa" (Frantsiya), "Kazaklar"
(Kazaici), "Kahramuniur" (Geroi) gibi bölumler <ükkat çeker.z7 Birinci Dünya

Savaçr Rus edebiyatrmn ilk eserleri arasmda O. Tsehnovitser'in "Edebiyat ve

Dünya Savay 1914-1918" (Literatura i mirovaya volma 1914-1918 gg)

monografisi de görültir. Daha sonra V.P. Vilçinski'nin 20. yüzylJlarlr baçrrda

Rus reaiizminin kaderi üzerine yazuþt "1914-1918 Ytlian Edebiyat"
fi.iterattra 1914-191R ss\ makalesicrkar. Br-u:ada Yazar Vilcinski 1914-1917."bb.)Y..*^.-

döneminde Rus edebiyatrndaki önemli temalan vurgulayarak Dünya

Savaçr'ndan edebiyat deneyimlerini aktarmrçtr. Vilçinski'nin çal4masmdan
sonra uzun zaman bu sahada bir boçluk olur. Tambov Devlet Üniversitesi

yaynr trlarak çrkan A. i. ivanov'un "1914-l9IB Yillannda Rus Edebiyatmda

Birinci Dünya Savay" (Pervaya mirovaya voyna v russkoy literature l9l4-
1913 gg) adh monografisi 2005 yrhnda söz konusu boçlulu dolúu'ur'.

L4onografi, Birinci Dünya Savaçt srasmda Rus gair r,'c ncsirciicrin önemli

eserleri ve faaliyetleri haklanda bilgi saflar. Bu monografi savaçla yazarlann

iliçkisi, edebiyatrn tiir ve konularmt içerirken, yazarlar monografide yer alan

eserlerinde ortak kültürel deþerierin korunmasmda edebiyatrn rolünü

deferlendirirler.

Qqr¡ecrn lflfl rnlrnrn r¡acqndrór ?Ol4 rnlrnn oelinrliðinrie Ririnci f)iinva
' 

- -"J'

Savaçr'nrn 100. yrh anlslna "Veçe" yayrnevinde "Rus Edebiyatmda Birinci
Dänyc Savaçt" (Per.raya Miro'¿aya voyna v russkoy literatüre) adryla bir
antoloji yaymlamr. Antoloji, 20. yüzyún baçinda bu büyük olaya katrianlann

ve onlarrn ça[daçlarrnrn çiir, nesir ve politik içerikli yazùarndan oluçur.

Kitabrn önsözü Rusya Federasyonu Devlet Dumasr Baçkam ve Rus Tarih

Kurumu baçkam Sergey Narrçkin tarafindan yazrlmrçtlr. Kitabrn yayna

haztrlayanrve "SavaStn Dehsetini Dinlerken (Vnimaya ujasam voynl" sonsö-

ninrJ' y azan $air ve gazeteci Gennadi Krasnikov' dur. Krasnikov, " Görünüyor

ki, bu savaçt bizden saldadtlar. Sadece Sovyet icleolojisi hiç olmamtç gibi onu

buskL ultuttJu tulrnudL ayru zttnrunda Bc¿fi'run da, Iiendi tasan'ufuyla tarihsel

olaylann zamanrn nehrinde boþulmastna engel olmamak için kendi gerekçileri

vardt.'¿9 sözleriyle savas sonrasr sessizlili eleçtirir. Krasnikov, Rus yazar ve

27 Anatoliy ivanor.iç iv¿n61', "Russkaya literatr"rra 1914-1918 godov o Pe.rvoy Mirnvoy voyne",

http l//www. chiidren-ar1. orgfu y/pr oj ects-bel/perazo-stagoddzya- I 9 I 4-
2tl4lmizknarodnyyachytanni/mateiJyaly-chytannya/446-russkaya-literatura-1914-19IB-godov-o-
pen'o-mirovo-vone/ (Eriçirn Tarihi : I 9. i 0.20 14. )
28 Gennadi Kasnikov, Konstantin Sernenov (Sost.), Pervaya mirovaya voyna v russkoy literature,
^ <<o
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felsefecilerin savaçrn nedenleri üzerinde düçündü!ünü, böylece, Birinci Dünya

savaçr'yla birlikte aym çekilde unutulan Birinci Dünya savaçt Rus edebiya-

tnnn gtin yäzüne çrktrlrm ifade eder. 20. y:drzy1|1n son on yrhnda her ne kadar

Rus edebiyatrnda Birinci Dünya Savaçr'na özel bir ilgi olup, savaç yillanrun

en baçanh yaprtlanmn yeni baskrlan çrksa da öncesinde, Birinci Dünya Savaçt

yllarr Rus çiiri ve nesri dünya görüçü nedeniyle uzun süre Rus edebþt
tarihinde el de[rnemiç bir saha olarak kalmrçtrr. Oysa o dönemde Rus edebi-

yatr her çeye raþnen M. Gorki'nin bahçvanr2e gibi ürün vefineye devam eder.

Ürtin vermeye devam etmesine raSnen I )nzaman iç taraflan keçfedilmemiç

krta gibi kalan savaç yrllan edebiyatna uzanrsak çok de[erli gözlemler mev-

cutflr. Savaç muhabiri olarak savaça katrlan V. Bryusov, F. Kryukov, A.

Tolstoy, M. Piriçvin, i. $melev, K. Trenyov, L. Andreyev, M' Gorki, E'

Zamyatin, Z. Gippius, V.Korolenko gibi pek çokyazat, savaçrn görgü taru[t

olarak savaç ve insar¡ savaç ve toplum meselelerini okuyuculanna taçrmrçlar,

N. Gumilov, V. Kateyev, F. Kuryukov, Ya. Okunev' F. Stepun, B' Timofeyev,

A.Tolstoy gibi cephe yazatlan savaçrn anlamsrzhþrnt ve ölümle mücadele

eden insarun duygulanm aktarmak için çahçmrçlardr. Tolstoy'un savaç karçttt

gelene[ini sürdüren edebiyat, vatansever duygularla coçmak yerine savaçm

yrkrcr yönüne ve kiçili[i dönüçtüren etkisine dikkat çekmiçtir. Dolaysryla

Birinci Dünya Savaçr dönemi Rus edebi)¡afi, I-" Tolstoy'trn savaç karçttt

geleneþinin hâkim olduþ bir edebi süreçtir. tsirinci Dtinya savaçt Tolstoy'un

pasifist fftirlerinin yaçanabilirlilini gösteren' savaçsv bir dünya bilincini

açilayan, savaç karçttr ahlakm oluçumu ve olgunlaçmasr için uygun bir

zamandr. M. voloçin ve Ye. Kuzmin-Karavayeva'mn çiirleri, F. Kuryukov ve

F. Stepun',un nesri, N. Berdyayev ve i. ilin'in makaleleri 19i4-1918 yrllarur-

daki çahçrnalan savaç karçrtr düçüncenin geliçiminde de önemli bir katkt

saflar. Birinci Dünya Savaçr yrllarrnda Tolstoy'un fikirlerinin geliçimi çözüm-

lenirken savaç karçrtr ahlakm temel bileçeni savaç karçtr gerçek olduþ

söylenebilir. Zta "sivastopol Oykütert" ile baçlayan savaç tasvirindeki gerçeþ

Tolstoy için asrl kahramandr.3o

2e Bu yllara ait bir yaprt olan M. Gorki'nin BahEvan (Sadovnik) adh çahçmasrnda bahçlvan da

,uuuçri tü* çrlgrnhgrna raþen kendi içini yapmay¿ devam eder, bahçesine sevgiyle bakar, hatta

çimtårini çrgt"y* sìlahh insanlara ba$nr. Daha detayL bilgi için A[ ivanov, *Pervaya Mirovaya

uoyna ¡ nåõiysf.ayu Hudojestvemraya-intelligentsiya: Soltemenruye Probleuu lzuçeniya"' s. 864.

,nLi. iuunou, 
..lviirotvorçskiye idei L.N.Tolstogo v Russkoy Litemturc Perioda Pervoy Mirovoy

Voynr (1914-1918æ.)", integratsiya obræovattfin, No' 4, 20O4, s' l7l'
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$iirde BirÍnci Ðünya Savaçr

Rus edebivatrnda Birinci Dünva Sav.asr. v.aklasrk olarak 1890-1930-J -"-'-- -*'-t-, J -_--Y-^

yrllarr arasmda varlft gösteren Gümíiç ÇaÉ'a rastlar. Birinci Dünya Savaçr
patlak verdilinde halklarm bu dünya trajedisine Gümüç ÇaÉ'ur ttim
temsilcileri cevap verir. Sembolistler V. Br¡rsov, F. Sologub, K. Balmont, Z.
Gippius, A. Blok, A. Behy, V ivanov, akmeistler N. Gumilyov, A. Ahmatova,
O. Mandelçtarrl S. Gorodetski, G. ivanov, V. Narbut, fütüristler V. Mayakovski,
V. Hlebnikov, N. Burþk, i.Severyanin, K. Bolçakov ve F. Kasatkin-
Rostovski, L. Stolitsa, V. Gilyarovski, T. $çepkina-Kupemik, N. Gagarin, M.
Generalov. V. Mihaylov vd., gibi birçok tarunmrç yazar ve çair savaçla ilgilen-
miçtir. Dolayrsryla savaçm olaylarr Gümüç yüzyrhn tüm edebiyat akrmlannca
temsil edilir. Farkh edebi kulvarlarda olmalanna ve dünya görüçlerindeki
farkhlftlara ra$men bu çair ve yazarlar, her çeyden önce, Rusya'ru;r gelecek
zaferine karçr inancr, Kostantinopolis'in yeniden kuçatrlacafrna dair güveni ve
yurt severlik coçkusunu paylaçrlar. Akrneizmin ve çairler atölyesinin kurucu-
lanndan olan Gorodetski, Tsargrad (Konstantinopol, istanbul) çiirinde bu
ortak inancr ifade eder: "Rusya tekrar Kostantinopol'e gireceþ minareler ise

çölcecek."3t Fütüristierin yüce manifestosundaki fikir de ayrudrr. Biiindi[i gibi
Ilalyan Fütüristlerin baçr Filippo Tommaso Marinetti, kendi "Fütürizm
Manifestosu"nda anarçistlerin yrkrcr hareketlerine karçr yurtseverlerin savaçrru
yriceltme arztßunu ifade eder.

Birçok çair v. e yazar Bkinci Dünya Savaçr'm ewensel bir felaket olarak
algúa'; ve savaça dair en a[rr suçlamayr yarattrklarl kahramarun ölümü üzerin-
den yaparlar. Bu çairlerden olan Fütürist Mayakovski bu yrllarda ülkeyi
sefalete stirükleyen her çeyden, özellikle vatandaçlanrun ölümüne neden olan
savaçtan nefret eder. $ar, "Kur'a Düçünceleri" (Ìv{rsii v prizv), "SavaS ilan
Ddtldi" (Voyna obyavlena), "Antte ve Alntanlat"Tarafuúan Otdn.tlen Gece"
(Mama i ubitry nemtsarni veçer) gibi yaprtlannda pasifist bir duruç sergiler,
kanir ve haksrz savaçlan i<rnayarak savaçm trajedisini açr-liça ifade eder:

"I(ara kara sokatrilar-da ytirür beyaz anneler
Tabut örtüsü gibi telaçla vzandùar
Hummaya tutuhnuççasrna deþer geçer.
Oldürülen düçmana karçr haykrrrçlarda boSuldular:
"Ah, kapatm, kapatrn çu gazetelerin gözlerini!"
Anne ve Almanlar tarafindan öldürùlen gece.3z

3r irina Gerasiurova, "Pervaya mirovaya voyna v poezii russkih futuristov 1914-1916 gg.", Vestnik
AdtgExkogo gosudarstvmnogo universiteta. Seriya 2: Filologiya i iskusstvovedeniye, Ns 4 (101),
2012,s.45.
32 A.g.m., s.46.
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savaça iliçkin öfke di[er fütürist çairlerde de görülür. Özellikle

Hlebnikov l9l4 yrh çiirlerinde devam eden mücadeleyi aktarr ve savaç karçrtt

bir yön çizer. Hlebnikov'un savaç karçttr çiirleri düçmana duyulan nefi'etin

ifadesidir. Savaçtan kimin kâr etti$ine dair sorgulamalarr içerirken savaça karçr

halkrn tutumunu da yansrtn. Bu anlamda "SavaS" (Voyna)adh çiiri dikkat

çekicidir:

'Nefr et ediyoruz kurçundan,
Bu uçan demirden
Amacrnr gördü!ümüzdendir belki,

Çrnlayarak krrmrzrya bulayrçrnr bir de."33

Yine Hlebnikov'un "Kasvetli" (Mraçnoye) çiiri de savaçrn insanþlt ve

dünyada yaçayan tiim canlilarr yok ettiÉinin altmt çizmesi ve çairi güçlü bir

savaç karçttr olarak göstermesi açrsrndan önerrlidir:

"Öldiln, öldüm ve kan boçaldr
Engin bir akrntryla yamalata.

Sonra, tekrar, aylmca
Bir savaççr olarâk goz gezdirdim size."3a

Hlebnikov "Biz Polonya'y Haurtryttruz" (Mr puiluúflr P'rl'çu), "Belçikn

$arhlan" (Pesni o Bel'gii) gibi çiirlerinde de Belçika, Polonya, Fransa'daki

olaylar ile baglantrh olaraþ k{iltürel varhklann yok edilmesi ve Almanlann

neden oldufu kitlesel cinayetleri de dile getirir. Savaçtan nefret eden baçka bir

çair, dewim ve dünya savaçryla sarsrlan en büyük sembolist Rus çair

Alelsandr Blok'fur. Blok savaçr ki.iltüri.in sonunu getiren bir eylem olarak

yorumlar: "Bu sersemler uylatlarmdan uyandtlclarmda arftk kíiltür diye bir çey

olmayacakve görecekler ki, kendilerinde de bir çeyler eksik.-3s

A. Ahmatova,ntn, s. Gorodetski'nin, N. Klyuyeva'nln çiirleri de kaú-

run savaçI, bir anne, eç, gelin olarak duygusal algdamasrnt dile getirir. Savaç

A. Ahmatova'iln yaçammr eçi N. Gumilyov'un cepheye gidiçiyle iyice

sarsmrçtr. Savaçr ulusal bir trajedi olarak gören, çiirlerinde özellikle vatan

temasrru içleyen Ahmatova, Birinci Dünya Savaçr'ntn arifesinde baçanh bir

çairdir. iki dtinya savaçr arasmda eser veren Ahmatova savaç baçladr[rnda

savaçr "19 Temmuz 1914 Atustna" (Pamyati 19 iyulya 1914 goda, 1916)

33 A.gm., s.48.
3a Ag.m., s.48.
*Arrã.. Bonnard" Soqtet Edebiyafi Üzerine, Ç.ev.: Serdar Canpolat-Mehmet Erdal, Istanbul 2001'

s. 3 l-32.
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çiiriyle karçriar:

" -Yüz vll veslnn.llk

Ve bu birkaç saat içinde oldu (...)
Aniden sessiz yol rrengârenk oldu,
Bir a$rt uçtu, çinladr, gümüg...
Yüzürnü kapatrp Tann'ya yakardrm
ilk savaçtan önce öldür beni diye (...)"'u

Birinci Ðünya Savaçr siiresince batr cephesi muhabiri olan I. Erenburg
(1891-i967)'un sar¡aç çiirleri de savaçm kötü yamm ortaya koyrnakla beraber

oknyucuya dcrs vcrir. "O{ullannuan Oþullan" adh çiiri bu anlamda dikkat

çekicidir. i. Erenburg burada gelecek nesilleri savaç yillarmr ö$enmeye,
savaçm tüm zor çartlarma ra$men yaçadrklarr arun krymetini bildikleri için
kendilerini krskanmaya davet eder':

"O$ullanmrzrn ofullan çaçrracaklar.
Tarih kitap larrnr karrçtrnrken :
*t9t4. 

. .1917 .. .1919...
N eier ç ei<mi ç i er. Zav allrctklar l"
Yeniçaþrn çocuklarr savaçlan okuyacak (...)
Siperlerin üzerinde ne güzel kokar güller bihneyecekler
Tõr nfecleri arrcrnda ne oiizel riterdi krclar'-r ---t'-"
Yaçarnak ne güzeidi o yrllarda, bilmeyecekler (...)
Okuyun bizi, çaçrrrn!
Ûzü1 än bizirc, zamanttr,tzda y açamadmz di ye.

Bir gece yatlsrna gelmiçtik bu dünyaya.
Sevdilq yktrk, yaçadrk-öiürn saatimizóe."31

Eirrenburg'un "Eirie Deþil Unutmak" (i938) çiiri de savaçn yaptlÉl
kötülülderi sralamasr, sorgulamasl anlamrnda ilgi çekicidir:

"Neden çu kz çocu$unun elinde koltuk deþeli var,
Sorarrm, çu fenerlerin içi nedir? Kim, sabaha sa! çrkaca$rnr urnabilir
(...)
Bomboç durmakta çu beçik, neden?
Neden öpüp sevmeyi unutmuç çu anne?" 38

i6 Crlando Figes, Natala'it¡n Ðc¡¡st: Risya'niit Küttü¡'et Tarihi, þv: F'igen Dereii, inkiiâp
Yayrnevi, ibtanbul 2009, s. 501-502.
37 iìya Erenburg, Oþillannuzut Oþultan, çev.Ülkti Tarner, So'tryet gaírleri Antolojisi Ed.: Atilla
Tokath, istanbul 1992, s. 1 13.
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Yine N. Tihonov (1896-1979) da çiirlerinde savaç zamail yaçarnnlara

dikkat çeker. "Çivilerin Balaú" (1919-1922) ad|1 çiirinde savaçm g¡indelik

yaçamrm özetler gibidir:

"Hiçbir çey söylemeden brraktr piposunu, sonra gültimsemeye son verdi

lllå'fr"ruç,r Subaylar ileri!" Ónlerinde komutan sert adrrnlarla:

Bir hareket yankrsr kazantr sözler böyle anlarda:

"sekizde demir ahn. Yolumuz Battya.

içinizde çoluk çocu$u ve kardeçi olanlar, çimdiden yazsrn gefi

dönrneyeceklerini.
Ama düçman1n topunu da tepeleyeceklerini!" (...)

çaAk vákti emirãl çu haberi aldr: 'Emir yerine getirihniçtir. Hiç kurtulan

yok."'n

örneklerden de anlaçrlac aþr uzere Birinci Dünya Savaçt dönemi Rus

çiiri bütün çrplakh[r ile gösterdifi savaç1 insanhk adrna, tüm deferlerin

sonunu getiren bir ykrm olarak algrlar. Bir savaç muhabiri olarak cepheye

giden Bryusov'un "Son SavaS" (Poslednyaya voyna) çiirinde ifade etti$ gibi

Rusya'da iki dewim ve bir iç savaçl izleyen bu savaç, Çarhk Rusya'smrn son

savaçrdtr.

Nesirde Birinci DünYa Savaçt

Birinci Dünya Savaçr dönemi Rus nesri incelendi[inde N. Gumilov, v.
Kateyev, F. Kuryukov, Ya. Okunev, F. Stepun, B. Timofeyev, A'Tolstov gibi

cephe yazarlarrntn savaçm anlamszltltm vurguladrþr ve ölümle mücadele

eden insamn duygularrru aktardrþr göri.iltir. Rus askerlerinin ve subaylanmn

cesareti, sava$m doþrudan katllmcrlarrmn deneyimleriyle aktanlan en çarprcr

savaç görünttileri ve bir anda eline silah tutuçfurulan bir askerin ruhundaki

ahlaki dönüçüm yazarlann ilgi odalrdrr. N. Gmilyov'w "Süvarinin Notlan"

(Zapiskt kavalerista), F. Stepun'un "Topçtt Teþmenin Melrtuplanndan" (Iz

pisem praporççika-artillerista), S. Fedorçenko'Ãrn "savaçta Halk" (Narod na

voyne) adh çahçmalarr, M. Aldanov'un "Anahtar" (Klyoç), A' Behy'in

"Moskova" (Moskva), Vs. Viçnevski'nin "Savas" (Voyna), M' Gorki'nin

"Klim Samgin'in Yusumt" (Jizn' I(ima Samgina), B' ZayÍsev'in "Altm

Desen" (zolotoy uzor), K. Paustovski'nin "Hayat Üzerine Hikâyeler"

38 illa Erenburg "Elde Deþil Unutrnak", Çæv.:Hasan tzzettin Dinamq Sovyet $airleri Antolojisí

Ed.: Atilla Tokath, ibtanbul 1992,s.112.
t Ñ. Tikorrou, "çiviterin nalaú", Çev:Atilla Tokath, Sovya $airleri Antolojisi Ed.: Atilla Tokath'

ist¿nlrul 1992, s. 194-195.
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(Povesti o jizni), G. ivanov'un "Üçüncü Rorua" (Tretiy Rim), S. Khçkov'un
"$eker gibi Alman" (Saharmy nemets), D. Merejkovski "Atlantß-Avntpa"
(Atlantida- Yewopa), P. Romanov'un "Rus" ( Rus), A. Kuprin "Son

Süvariler" (Posledniye ntsari), A. Tolstoy'un "Azap Yollart" ( Hojdeniye po

mukam), K. Fedin'in "$ehìrler ve Ytllar" ( Goroda i godr), M. $olohov'un
"Durgun Don" (Tihiy Don), i. Erenburg'un "Julio Jurentto ile Takipçilerinin
Olaþanüstü Maceralart" (Neobrçaynrye pohojdeniya Hulio Hurenito i yego

uçenikov), i.A.Bunin'in "Soluk Sonbahar" (holadnaya osen',1944), A.
Soljenitsrn'in "A{ustos 1914", A. Yaviç'in "Yolve Evlatlar" (Put', Smov'ya)a0
yapttlan Birinci Dünya Savaçr dönemi Rus edebiyatmda savaç temasmm açrfa

çrktrlr önemli yaprtlardandr. Bu eserlerdeyazarlar, yeni teknolojilerle yaprlan
ve birçok zarar verici silah ve maddenin kullamldr[r savaçta, hangi ulusun
yenildiþinden çok savaçlann nasrl yaprldrgr ve insanhgr ne hale getirdigiyle
ilgilenirler. A. Kuprin "Son Süvariler" (Posledniye ntsari,1934) adh hikâye-
sincle bu ge,nel ilgiyi, savaçlarm ne denli alçakça yaprldr$rmn riztintúisti ile

çöyle ifade eder: "Savaçlar arnk alçakça, gelecelite daha da alçak hale
gelecek. '*' çarhk Rusya'smda dogup Klasik Rus edebiyatr ile beslenen, sava-

çtn gcrçck manasrm özúmsemiç ve çofunlukla savaç karçrtr olan yazarlar,

çafm getirdiþi sorunlarla sarsrlan, aç, hasta, yoksul kalan Rusya'yi, gözler

önüne sererler. Btuada, sava$rn içinde bulundu$.r dewi ve savaçr konu edinen

romanlardan birkaç ör'nek verildiþinde, sava$m nesirde nasil vücut buldu-

Éunun daha iyi anlaçrlmasr sa$lanacaktr.

Yaçamr süresince birçok savaçm canh tarufr olarak Konstantin
Paustovski (1892-1968), eserlerinde savaç zamam Rusya'smrn tablosunu çizen
yaz.arlardandr. "Hayat Lizerine Hikâyeter" (Povesti o jizni) adh yaprtrncla

savaçr tasvir eder. Bu eser, "Erken kllør" (Dalekiye godr), "Huzursttz Gençlik"
(Bespokoynaya y'unost'), "Güneye lrtücum" (Brocok na yug), "Belirsiz Bir
Yüzyhn Baçlangtcz" (Naçalo nevedomogo veka), "Büyük Umutlar Zamam"
(Vremya bol'çih ojidaniy), "Gezginliþin Kitah" (Kniga skitaniy) adh altr
farkh kitabr bünyesinde bulundunr. Otobiyografik unsurlar içeren anr

türündeki, Kostik adh laiçük bir erkek çocu$unun büyümesi ve geliçmesini
konu alan bu eser, yazartn savaç karçrtr tutumunun kaynaSrru görmek adna da

önemlidir. Birinci Dünya Savaçr'nrn geliçiyle aç, hasta, yersiz, yurtsuz kalan

a0 Eserlerle hgili Ayrntrh Bilgi Íçin bkz., Tatyana Nikotayevna Fomimh, Pen'qta lvlira.¡,aya I/oyna
v Russkoy Proze 1902-1930-h gg.: ÌstoriosoJiya i Poetika, Neopub. Dokt. Dis., Moskovskiy
Pedagogiçeskiy Gosudarswenmy Universitet, Moskva I 998.
ar Gennadi Krasnikov, Konstantin Semenov (Sost.), Pervaya mirovaya voyna v russkay literature,
s. 15.
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Rusya'da cútzbtr erkek çocupunun etzzk da[rtrmr suasrnda ayaÞJn alturda

ezilerek ölüçtine çahitlik ediçi, savaçtn yaz¡lr:rlr yürefinde açtrlr yaralann

baçlangrcrdr.a2 Paustovski, savaç öykülerinde topla tüfekle, cephe'de yaça-

mlan kanh savaçtan çoþ cephe gerisindeki insarun yaçam mücadelesine yer

verir. "Karl' (SneÐ ve "Yaþmurlu $afak" (Dojdlivry rassvet) söz konusu

ternayl içeren eserlerindendir. Bu öyktilerde Paustovski savaç zamaru insan-

lann swmeþ sevilmek, paylaçmak gibi manevi doyum sallayan ihtiyaçlarrnt

yerine getiremedi[ine dikkat çeker. Yazar aym zamanda savaçm hangi yaça,

hangi sosyal tabal<aya ait olursa olsun herkes için bir felaket oldulunun altrm

çizer.

insann sert deneyimlerin yaçandrfr dönemle iliçkisini ve Rusya'mn

ekonomik ve sþsi çöktiçünü en açrk çekilde ifade eden eserlerden biri de

Pasternak'rn Dolctor Jivago'sudut. "Doldor Jivago" $air Boris Pasternak'rn

tek romamdrr ve Birinci Dünya Savaçr ve dewimin gölgesinde Doktor Jivago,

I-aru ve Tonya'ntn sert deneyimlerini, açklanm, yaçadrklarr tesadüfleri,

yokluklarl sürgünleri vs. zor koçullarr gözlet önüne serer. 1955 yrhnda

yazrlmrç olmasrna ra$nen, ancak 33 yrl sonra, 1988 yrhnda basrlabilen

rornanda, 20. yüzyrln baçrnda oldukça geleneksel, dewimci deliçirnlerin

yaçandr[r sþsî toplumsal siireç, yaçanan tarihle iliçkilendirilerek Jivago'nun

lnyaí üzerinden anlatrlr. Romarun kahramanlarr bir yandan Birinci Dänya

Savaçr ile sarsrlrken, öte yandan roman sosyalist idarenin gelmesiyle

ekonomik ve siyasi anlamda tiikenen Rusya'yr göstermektedir. Romarun

baçkahramaru, iki kadrn arasrnda, eçi Tonya ve çocukluk arkadaçr Lara

arasmda, sftlçlp kalmrç Birinci Dünya Savaç¡ dewim ve iç savaçla sarsrlan

ülkesinde yokluk içinde bocalamakta, oradan oraya savrulmaktadr. Bolçevik

dewiminin ardrndan antikomünist olarak görülen Doktor Jivago'nun iyice

zorlaçan hayaí Moskova'da yoksulluk içinde son bulmu$tur. Birinci Dünya

Savaçt ve Rus iç savaçrnt iyi bilen bir okuyucu, eserde asrl anlatilamn tutkulu

bir agk hikâyesinden çok, Yuri Jivago'nun yaçamr ekseninde Rus halkmm

savaç ve sosyalist iradeyle ekonomik ve siyasi anlamda çöktiçü olduSunu

görecektir.

Birinci Dünya Savaçr'm konu alan eserler arasrnda dikkat çeken bir

baçkas¡ pasternak'rn "Dohor Jivago"su ile benzerliliylea3 dikkat çeken

ot Bu konu hakkmda detalr bilgi için bkz.: Sevinç Üçgtil, Konstantin Paustovski'nin OyAi Sanan'

Ankara Üniversitesi Yaynlanrnarnrç Yüksek Lisans Tezi, Ankara 1998' s. 65'
a3Aynntr¡ bilgi için bkz Vladislav Skobelev, "Doktor Jivago B. Pasternaka i Hojdariye po mukarn

AN. Tolstogo", s. 617, 630.
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Aleksey Tolstoy'un "Azap Yollart" adh destansr romamdrr. F{er iki eserde de

ön plana karakterlerin yaçantrlan yerleçtirilir, arka planda ülkenin tarihsel
geiiçimine odaidamlr. Burada Aieksey Tolstoy'un anti Bolçevik fiicirleriyie
dikkat çeken bir yazar oldu['unu ifade etmek gerekir. 1914 yhndan itibaren A.
Tolstoy'un çahçmalannur merkez temasl Birinci Dünya Savaçr'dtr. Yazann
kendisinin de kabul etti$i gibi savaç temasr, bu stireçte yaz:rrrn parlak döne-

minden sonra durakladtþr zamantn (am yasamaya ve aru yazmaya çairçrken
kötu yazdr$t zarnan) krizini agrnasma yarùrncl olur. Moskova'dan "Ruskaya
vedomosti" gazetesi savaç muhabiri olarak cøpheye giden Tolstoy, savaç

srasrnda bulundufu güney-batr cephesinde 1914 yhnda, l9l5 yilmda -
Kafkasya'ya, 1916 yrhnda - Batr Avnrpa cephelerinde yaça&klan, asker ve

subaylarla sohbetleri, asker yaçantrsma açinahk yazara "zamantn ruhunu"
açmrçtr. Dolaysryla savaça katrlmak yazara bambaçka bir kapr aralamrçtr.

Tolstoy savaç hakkrnda çöyle yazmrçtr: "Ben orada gerçek bir hayat gördtim,

savaÇa kafilanlar arasmda yer aldtm....Ben Rus halhnt gördüm.'s Tolstoy'un
savaç rotasr "Azap Yollan"nda kendine yer bulacaktrr. Öyleyse bu destanst

roman yazaÍtn arulan ve deneyimlerine dayanmaktaùr. "ik¡ kz Kardeç"
(Syostrr), *Ytl 1918" (Vosemnadtsatly god), "Kederli Sabah" (Hmuroye utro)
ciltlerinden oluçan "Azap Yollan" (Hojdeniye po mukam) adh destansr eser,

20. yiizy:/rn ilk çeyrefinde, renkli hayatlan savaç ve dewimle karmaçrk bir
atmosferle kuçatrlan insanlarrn hikâyesiyle dünya tarihinin merkezi oiaylanna
odaklamr. Romanda toplurna yön veren Rus aydrnlarr iç dünyalarl ve dev-

rimde üstlendikleri rolle, yeni bir toplumun sancrh dolumu içinde ifade edilir.
Yazar, kardeçler üzerincien bir yandan ttim aynntrlarryla dewimi gözler önüne

sererken öte yandan bu kiçilerin açklarrru, yurt sevgisiyle güçlenen kiçiliklerini
aniatr. ".Lzap Yoliart"nda Birinci Dünya Savaçr olaylanna eserin özeiiikle
XV, XVI, XX XXI ve XXIL bölünferi aynlmrçtrr. Bessonov'utt cephede

ölümü ve ivan ilyiç'in esirlikten kurtuluçunun anlatrldrlr yerler, XXVI.
bölümden XXIX. bölüme kadar, bu beç bölüme iliçtirilmiçtir. Destarun kalan

krsrmlannda savaç arka plandadrr. Romanda cephe ivan ilyiç Telegin ve

Ækadi Jadov karakterleriyle bafrntrhdrr. Roman savaçm anlamsrzhlrna dair

çok soru ortaya koymaktadrr, ama demirle, dinamitle, açhkla insanh[rn
kendini niçin inatla yok etti[inin hiçbir izahr yoktur.as Romarun kahramanlarl
tarihin tüm önernli olaylannm kahltmcrlan ve taruklandtr.

oo G.N. Vorontsova, "Terna Pervoy mirovoy voynl v tvorçestve AN. Tolsrogo", s. 808;

http//ruslitwwi.n¡/frles/content/241 l/vorrcncova-g=n-tema-peryoj-rnirovoj-vojny-v=tvorchestve-a-n-
tolstogo-8O8-pdtpdf (Eriçitn Tarihi: $ubat 20 I 5).
a5 G.N. Vorontsova, "Tema Pervoy mirovoy voynl v tvolçestve AN. Tolstogo", s. 812.
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Birinci Dünya Savaçr'nur baçlamasryla sarsllan Rusya'yt öyküleyen

baçka bir eser, i. $melyov (1973- 1950)'un "Garip insarun Oylcüsü" (Rasskaz

strannogo çeloveka) adh eseridir. Tek ollu savaçla birlikte askere aluran

$melyov, 1918 yrhnda yazúlr "Garip Ìnsantn OyA*A" ile Birinci Dünya

Savaçr'nda yaralanangenç bir yüzbaçrmn hastanede ve taburcu oldutfan sonra

yaçadrklarryla bilincini kaybediçini konu eder. Burada yüzbaçrmn akhm

yitiriçi, savaçla sarstlan Rusya'mn ifadesidir. $melyov'un "Otülerin Güneçi"

(Solntse myortvth,l923) adh eseri ise yazartn döneme ait dikkat çekici baçka

bir çahçmasrdr. Rus dilinin en korkunç kitaplanndan olarak delerlendirilen ve

yazÀl:rt "yaçamm ölüm destam " diye bahsettili eser, Birinci Dünya Savaçr

dönemi Rusya'smr tamtlr ve yaçananlan tarih çerçevesindeki nedenleri ile

aktarr.

Birinci Dünya Savaçr, devrim ve iç savaçt anlatan di[er bir eser, savaç

muhabiri olarak cepheye alman yazarlardan M. $olohov'un "Durgun Don"
(Tihiy Don) adfi yaprtrdrr. $olohov eserde, savaçr nesnel bir bakrç açrsryla

farkh açrlardan ele alr ve savaçta aynnttlarr ustahkla anlatrçryla dikkat çeker.

M. $olohov'un ayrrntrla¡ aktarmaktaki ustahþr ancak savaça katrlmrç olma-

sryla açrklanabilir.a6 Savaçta gözlemleme çansr buldu$u olaylar tek tek tüm

ayrrntilan düçünebilmesini kolaylaçtrmrçtr. M. $olohov "Durgun Don"da,

köy yaçantrsurdan baçlayarak Birinci Dünya Savaçt, cephede yaçananlar,

Çarhlrn yrkrhçr ve sovyetler Birlifi'nin kuruluçunu konu alr. Kahra-

man Gregor Melehov savaçm insani olmayan bir iç oldu$unu kawamast ve

savaç adma içlenen kötülükleri görmesiyle ayrr bir derinlik kazantt. Burada

Gregor, savaçm baçrndan sonuna geçirdili ahlaki defigirnle de dikkat çeker.

Eserin birinci cildinde banç dönemi, Birinci Dünya Savaçr öncesi ve savaçül

kendisi anlatrlmaktaùr. ikinci ciltte Rusya tarihinde önemli bir yer tutan

Kornilov Ayaklanmasr ve buna balh olarak baçlayan Ktzilat-Beyazlar

arasmdaki iç Savaç, üçüncü ciltte Yukan Don Ayaklanmasl detayh bir çekilde

ele almmaktadr. Son cilt ise diler üç cildi özetleyen ve manttksal olarak

birbirine ballayan bir finalle eseri tamamlamaktadr.

Sovyet Dönemi Rus edebiyatrmn Nobel ödüllü muhalif yazan Aleksandr

Soljenitsrn (191S-200S)'rn Birinci Dünya Savaçr'nt anlattrlr ve savaçrn 100.

yilr anrsrra 2014 yrhnda yeniden basrlan "Aþastos 1914" adh romam da

aó i.F. Gerasilnov¿, "T':rgSan izobrajeniya pervoy mirovoy voynl v tvorçestve M. A $olohova i
yego starçih literaturruh sovremenniko'/', Vestnik Mòskavskogo gosudø,ßtvennogo gumanitarnogo

universiteta im. M.A. $olohova, Filologiçeskip nauki, -5' 2012,s.6.
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savaçl içleyen eserler arasrnda yerini alr. "Aþustos 1914" Soljenitsrn'm
"Ktrmtzt Tekerlek" adh tarihsel rornarurun birinci cildidir. Romanda,

Almanlar ile Sovyetler Birlili'nin karçr karçrya geldipi Tannenberg Savaçt'nd4

Rus birliklerinin yenilgisi öyk{ilenir. Romar¡ General Samsonov ve asker-

lerinin yenilgisiyle, Çarhk rejiminin zayrf yönlerini ortaya koymasr açsmdan

da ilgi uyandrrr. Solje,nitsrn ilk olarak 19-27 de bu kitabr, Ekim Devrimi
hakkmda bir roman olarak yazlr;rayt düçünürken, 1960 yrhnda babasrmn da

katrldr[r savaç ternasrm içleyen bir roman olarak kurgulamayr tercih etmiçtir.

Bu çahçmada Birinci Dünya Savaçt gerçekçi ifadelerle izlenebilir, tarihçi gibi

okr:run karçrsmcla duran yazar, ça.ltçmastnr belgelerle desteklemiçtir. Bu

anlamda Aleksandr Soljenitsm'lr rornaru tarihi bir belge özellifi, taçr. Ztra

yazar yalntzca olaylarr anlatmakla kalmamtç, tarihin tahlili ve yorumunu da

yapmrçtrr. Soljenitsrn bu romant yazarak Rus yazarlarrn üzerinde çok
durmadr$r ya da Ekim Dewimi'nin gerisinde kalan Birinci Dünya Savaçr

konusunu yazrnùyt kendi sorumlulu!'u olarak görmüçtür. Birinci Dünya

Savaçr'run bitiminde do[an yazarlrl. savagr yazmak istemesi manidardtr, ancak

yazar savaç sonrasl yaçamm silantrla¡ru görmüç; devrimle birlikte varhklart
ellerinden almmrçtrr. Kendisi de ikinci Dünya Savaçt'na katrlan Soljenitsrn'rn

babasr isaaki Semyonoviç, l9l4 yrhnda gönüllü olarak askere gitmiç ve topçu
^--L^-.. ^1^-^1, Ð:-:-^: ñ-':--,^ O^-.^^. ^.':-^-:-^^ ,t l-^-l^-^ l-^-^, ^^.'^^*.-+.-suu4yr ur¿ilalt.crlrlrrul utl'tly4 ù4v4lr ùurçùurvç ¡Lurla.rlrru4 NClrlr ¡4votuulru"

"Benden yaçça büytik olan yazarlar, arihirnizin bu en önemli
konusunu atiamrç ya da üzerinden sa<iece yüzeyde kaiarak
geçrniçlerdir. Benden daha genç olanlara gelincg onlann bu konuyla
ufraçmalarr umudu daha da azdr, hem zaten benim kuça$mdan
olanlarur bile çok zor kaldrabilecekleri bir ytik olan bu yrllan yeniden

canlandrmay baçarmak, beiki onlar için daha da oianaksrz bir çey
olacaktrr. Bu yüzden, bu denemeyi yapmali bana düçüyor.'/i

a7 Aleksandr Soljenitsrn, Krasnoye koleso: Uzel I Avgust çetunadtsatogo Kniga J Moskva 2006,s.

482; Aynø bkz.: Aleksandr Soljenitsrq Aþustos I9l4 Düþüm I, Çnt.: Iæyla Soykut, ibtanbul

1972, s. 843"
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Sonuç

Birinci Dünya Savaçr, yeni bir siyasi dünya ve yeni sþsi iliçkilerin

baçlangrcrdr. Rus halla, aydtru, yazafl üzerinde safslcl bir etki yapan Birinci

Dünya Savaçr, ona katrlan ülkelerin sadece tarihini de[il, aym zamanda

edebiyatrm da etkilemiçtir. Bu, savaçm sadece bombalardan, mermilerden,

toplardan, ttifeklerden ibaret desil awr zamaîda o colrafyada yaçayan

insanlarrn duygularrndan oluçmasryla ilgilidir ve edebiyatrn bu konudan uzak

kalmast düçünülemez. Edebiyat ve savaç arasmda karçrhkh bir iliçki söz

konusudur. Savaç edebiyata konu çeçitlili$ sallarken, edebiyat da ulusal

bilinci uyandrrma, manevi bellefi koruma, deneyimleri aktarma noktasurda

savaça destek saflar. Birinci Dünya Savaçt da söz konusu karçrhkh iliçkiyi

görmek anlamtnda iyi bir kaynakt¡. Cephede ve cephe gerisinde oluçan Rus

savaç nesri ve çiiri farkh sanatsal özellikler gösterir, anæk duygusal etkisi

ort¿k bir paydada buluçur ve savaçm karçtsmda dururken vatan savurunasmr

destekler. "Savaç ve insan" temasmm geliçimiyle de savaç nesrinde kendi

izini brakrr. Birinci Dünya Savaçt'm konu alan eserlerde savaçla birlikte

siyasi, sosyo-ekonomik anlamda çöken Rusya anlatrlr. Her ne kadar Birinci

Di.inya Savaçr'm konu alan çahçmalardan söz etsek de, yapilan incelemeler,

Birinci Di.inya Savaçr konusurun Rus edebiyatmda gereken yankryr bulma-

c¡lrnr gösterir. Nitekim inceledi$imiz Birinci Dünya Savaçr nesir türündeki

eserlerin birço$u tek baçma Birinci Dünya Savaçt'm konu almamrçtr. Savaçla

baçlayrp daha çok dewim ve iç savaçm yaruttrþr slkrnttlara odaklamlmrçtr' Bu

durum, hem Rusya'da Birinci Dünya savaçr'm dewimin ve iç savaçm izlemesi

nedeniyle savaçm bu olaylarrn gölgesinde kalmasryla, hem de Almanlara karçr

hezimete u$ayan Rusya'run, bu yenilgiyi unutmak istemesi gibi psikolojik bir

faktörle açrklanabilir. Rus edebiyatrnda Almanlara karçr zafer kazamlan ikinci

Dtinya Savaçt'nm ne kadar çok çahçrldr[r ve konuçulduSu dikkate ahndrfrnda

bu tespitin hiç de yanhç olmadrlr görülecektir. BugurL Birinci Dünya

Savaçt"ntt yüztincü yrh yaçarurken, savaç temasma a$rhk verilmesi, yaztnve

basmda çok sayrda çahçmanur görülmeye baçlamasr bltraz geç kahnmrç olsa da

timit vericidir. Belgesel nitelik taçryan, geçmiçten günürnüze güncelli[ini

korumuç ve gelecekte de korumaya devam edecek olan savaç konulu çahç-

malar, okuyucunun tarihi olaylara farkh bir boyuttan bakmasrm sallamasr,

ulusun birleçmesi ve toplumsal dönüçümü etkilemesi bakrmmdan üstlendili

rolle incelenmeye deÉerdir.
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DöruüSüruune Erri¡-rni Vr Biniruci Düruvn SnvnSt

Yrd. Doç. Dr. Serdal FLDAN.

Giriç

Modern Dünya Tarihi "sömürgecilik, kapitalizm ve emperyalizrn"in
tarihinden baçka bir çeyi ifade etmemektedir.l Özelde Avnrpa'da genelde ise

bütün dünyada ülkeler arasmda çekiçmelere ve savaçlara neden olan etkenler

bu üç kawamla iliçkilendirilerek açlklanmaya çahçrlmrçtrr. Günümüzden

birkaç ynzy:J, önce dünya nüfusunun iki milyar civannda oldufu tahmin

edilmektedir. Bu nüfusun dörtte üçü bir ayrrcahlr olmayan insanlardan, dörtte

biri ise ayrrcahkh insanlardan oluçmaktaydr. Az olan kategoriyi temsil eden

insanlar yeryüzünde merkezde ve söz sahibi olan kitleyi, çolunlu!'u temsil

eden kategoriyi, çoþnlufu oluçturan insanlar ise merkezin drçrnda kendi

sosyo-ktilttirel çevrelerinde merkezde olup bitenlerden bihaber hayatlarrru

devam ettiren kitleyi oluçturmaktayth. Bu iki katcguriyi uluçturan topluusal
yaprlarda hiyerarçik olarak söz sahibi olanlarla dilerleri arasmda sahte iliçkiler
mevcuttu.2 Bu iliçkiler güçlü olarun dilerlerini r¡addi ve manevi bakrmdan

sömürmeleri üzerine kuruþdu. Bu ballamda kendini ayncahkh olarak

görenlerle di[erleri arasmda dünya genelinde tarihsel bakmdan sürekli bir
mücadelenin olduþnu görmekteyiz. Azrnhlrn oluçturduþ kitle (batrh beyaz

adam) kendini dilerlerinden siyasi, ekonomik ve külti.irel olarak üsti.in

görmekteydi. Siyasi, ekonomik ve ktiltürel ba$lamda dilerlerine üstünlük

kurmayr amaçlayankitle sömürgecili[i kendine bir araç edinmiçtir. Bu anlayrç

daha sonraki z:rman diliminde dünya üzerinde çekiçmelerin ve savaçlann

temel argümanim oluçturmuçtur.

l-Sömürgecitifin Tarihsel Geliçimi

Sömürgecilifi tarihini Antikçaþ'dan baçlaøbiliriz. AntikçaÉ'da guçle-

nen devletler hâkimiyet alam drçrndaki yerlere vatandaçlanm çartlara göre

* 
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Böltimü" TRABZON.

serdalfidan@ktuedu.n
t Fikret Baçkaya, Avrupa-Merkezcililç OzSür Üniversite Kawa¡n SözlüÈü, Ed.: Fikret Baçkay4
Ankara 2005, s.46.
2 Ërantz Ëanon, Yeryïizïinün LanetlilerÍ, Çev.: tsayam Doktor, istanbul 199U, s. 2U.
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gönüllü veya zarunlu olarak yerleçtirmiçtirler. Bu yerleçmeleri izah etmek
üzere Latince'ocolunus" ve n'colinia" kelimeleri kullamimrçtr. "Colinia" bir
yere göçüp yerleçme anlamrndadrr. Bu kelime Roma imparatorlufu dönemin-
den itibaren "sömül'ge" anlamrnda kullarulmrç ve bu kelimeden "'coloniser"
sörnürgeleçtirmek ve "colonisation" sömürgelegtirme gibi kawamlar türetil-
miçtir. Sömrirgecili$e Âr'apçada "isti'mar", sömtirgclcçtirilcn ycrc "müsta'mcrc"
deniimiçtir. Ttirkçede ise müstemleke denilmiç ve sömürmek fiilinden
sömürme ve s ömürgecilik kelimeleri ttiretilmiçtir.3

Sömürgecilik ve sonr-asrnda geliçmeye baçlayan ilkel kapitalizn; XV.
viizvrlrìan ilihzren cnÉr¡fi kesif]er qnnrrcrrnriq rmi finqref /inel¿ r¡c irqhqrqt\
¿ -'-J -- --"-' - "Ð_-__

yollan ve Amerika Krta'srmn kegfiyle birlikte Avnrpahlarrn baçta ispanya,
Portekiz olmak koçuluyla ingiltere, Fransa, Hollanda gibi ülkeler tarafindan
baçlatrlan ve daha sonra XIX. yuzyida Asya ve Atrika'y içine alan baçata

ekonomik. siyasi, askcrî ctkcnlcr olmak koçuluyla dinî ve ktiltürel yayrlma-
crhfr ifade eder.a Bu ba$lamda sömürgecilik bir yandan dünyanrn zenginlik-
lerini kendi çrkarlarr doSultusunda kullanmayr amaçlarken di$er yandan da
bütün insanh$r Batr'mn dinî ve kültürel düçüncesiyle dönüçtürmeyi
amaçlamrçtrr.

Sömürge; bafrmsrzhfirm yitirrniç, baçka ülkenin mah olmuç co$aþ.
ülke ve yer anlamrnda da kullanllrr. Dolayrsryla sömürge, sömüren ülkenin
yararlna riretim yapmak ve kendi üretiminden yararlanamamak anlamma da
gelir.s Bu baþlamda sömürgeciiik ewensel ahlak anlayrçrnda bir haksrzhk ve
huimksuziupa içaret ecier. Bu konuda tüm cünî, feiseflr ve sosyai doktrinler
sömürgecili[i meçmlaçtrmalan imkânslzdtr. Fakat Batr dünyasmn, co$afi
f-^^i¿-l^-ì^ L^^ì^,.^- Ða-^^^^-^- --^ Ð^f^---^I^ l-:,-lil-¿^ i----,-- -i-,- -,- -- tr\.çllrrçrrç u¿1)rayall r\ulltrJ¿rt5 vs t\çturtrua ulllu(tç uevalll e(len ve sonrasu]oa
kapitalizrn ve endüstri dewimi ile ilerleyen toptrumsal ve tarilrsel süreçleri
sömürgecilik üzerine kurulan bir gerçefi ifade ettilini belirtebiliriz. Bu
ballamda sömürgecilik modern lailttir diye ifade edilen Batl ktiltürünün
lcummsaliaçma srirecini oluçhran önemli ayaklarrndan birini oluçhrrur.
Sömürgecilik aym zamanda kapitalist yayrlmacrhkla da iliçkilidir. Batr'run
dünya zenginliklerini kendi çrkarlan doSultusunda dönüçti.irmc sürecini içerir.
Bu dönüçttirme süreci aym zamanda modern ktilttirtin artaya çrkmasmm ve
dünyayr bu modern külttir üzerinden anlamlandrrmarun yoludur.6 Bu dururnu

1 ..' Alrmet Kavas, "Sö¡nürgeciiik", TDV Islam Ansiklopedisi.C.H.,Istanbui 1994, s.394.
o Gordon Marshall, Sosyoloji SöztüÈìi, Çev.: Osman Akrnhay-Derya Kömürcü, Ankara 1999, s.

6 0-691.
5 Orhan Hançerlioglu, "Sömi.irge", Fetsefe Ansiktopedisi, C.6, istanbul I 979, s. 148.
6 Mus'aia Aydrn, Gíincel Kültürde Temel Kavramlar, iSønbu¡ 2013, s. 41942ü.
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en iyi açrklayan "kargo inancl" anlayrçrd1. "Kargo inancl" Melanezya toplum-

larrnda yàygrr- olan bir inanca dayanmaktadr. Bu inanca göre diler dünyada

ki at¿larlkahramanlar veya tannlar gemilerle gelecek ve yerli halka zengin-

likier dafrtarak herkesi mutlu edeceklerdir. Bu inanç doirultusunda gözlerini

ufka dikip gemileri beklemiçler. Bir gun ufukta gemileri gördtiklerinde bu

inancm gerçekleçtiline inamrlar. Gemilerle gelenlere inançlarr do!'rulhrsunda

tam bir teslimiyetle ba$lllllllllllllllllamrlar. Gelenler Avnrpah sömürgeci tticcar ve misyo-

nerlerdir. Gelenler yerli halka birçok maddi çeyler verir ve halkrn hayat

tarzlartnt deSiçtirirler fakat yerli halkrn maddi zenginliklerini ve de[erlerini

ahp götürtirler.T Bu ba$lamda sömürgecilik hem manevi delerlerin dönüçtti-

rülmesini içerirken hem de yer altr ve yer üstti zenginliklerinin Battya

taçnmasrru içermektedir

Kiernan, sömürgecilili "metropolitan" bir gücün Awupa, ABD drçrnda

bir ülkenin topralrm zor kullanarak uzun süreli ister zora isterse istele ba$lt

olarak içgal altrnda tlotma" çeklinde tanrmlar. Sömärgecilili tarihin bütün

dönemlerinde görülen bir uygulama olarak belirtir. Kiernan, sömtirgecilik

üzerine yaprlan tammlardan hareketle sömürgecilik ve emperyalizm kawam-

lanmn neredeyse eçde$er fenomenlere tekabül ettiklerini belirtir ve 1870-1914

yrllarr afasru sömürgecililin zirveye çrktrgr dönem olarak göri.ir ve bu dönemi

enrperyalizm ça[r r-rlarak tatumlar.sSörnürgecili[e çok yakrn olan emperyalizm

sömürgeciliSin farkh bir boyutudur. Emperyalizn¡ A',rnrpa'nm büyük

devletlerinin XIX. yüzyrlm ikinci yansrndan itibaren sanayi dewimiyle birlikte

dünya üzerinde geniçlemelerine verilen addrr. Bu baþlamda emperyalizm

Avnrpa'da kuwet politikasrmn, devletlerarasr sürtüçme ve ekonomik

çekiçmelerin dolayrsryla ham madde rekabetinin denizaçrt bölgelere yayrlmasr

olarak görültir. sömürgecililin tarihi ilk ça[lara dayansa da, Arrnrpa'nur

özellikle XIX. yüzyrlda endüstri dewimi sonucu karçrlaçtr!-r ekonomik,

toplumsal ve siyasal sorunlanna çöztim getiren bir yöntem olarak yenidir.

Sömärgecilik ve emperyalizm doguçu ve geliçimiyle birlikte zaman içerisinde

yol ve yöntem de[içtirerek günümüze kadar ulaçmrçtf. Sömürgeci ve

emperyalist güçler arasmdaki çatrçma ve çekiçmeler iki dünya sava$mrn ortaya

çrkmasmrn asrl nedeni olarak kabul edilmektedir.e

i Celalettin Vatandaç, "Kapsarn ve Yöntern Açrsrndan Ttirk Modemleçmesi" Dündm Bugüne

Tärkiye'nin Toplumsal Yapm,Ed.: Mehmet Zencjrkran, Bursa 2013, s' 69'
t Melnnet Akif Okur, Emþeryalizm Hegemonya Ìmparatorlut, ibtanbul 2012, s.90.
e KudretUlusoy, Empøyalizm Kskaandakt Tíirkíye,Ankara 2005, s' VI-Vil'
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Emperyalizm ve sömürgeciligi birbirinden ayran Ferro, sömürgecilife
dönüçen ve dönüçemeyen hâkimiyet biçimlerinin bulundupunu belirterek
sömürgeciliSi; yabancr bir colrafya içgal edildikten sonra göçmenlerin yerle-
çerek topra!-r içlemeleri olarak görür.to Kolonileçtirmeyi bu çekilde kabul
edersek tarihi bakrmdan Eski Yunan'a kadar göttirebiliriz.rr Sömürgecilik
kawamr özellikle endüstri dewimiyle birlikte yerini emperyalizm kawamrna
brrakmrçtr. Bu iki kawam arasrnda anlam bakrmrnd¿n yakrnhk olmasmdan
dolayr birbirlerinin yerine kullamlrlar. Emperyalizm, özellikle Avrupa'mn
büyük devletlerinin endüstri devriminin gerçekteçtili ytizyrhn ikinci yansrnda
öteki krtalar iize¡incleki geniçlernesine yerilen addr.12 "Sömih.gecilik, bir
devletin egemenliþni baçka topraklar ve halklar üzerinde kurmast ya da
geniçletmesidìr." Sömurgecilikle emperyalizm deyimleri arasmda kesin bir
aynm yaprlamamrçtr. Sömürgecilife yakrn bir kawam olan emperyalizm
özellikle XIX. yüzyrldan itibaren endüsrri dewimiyle birlikte Bahh büyük
devletlerin öteki ktalar üzerindeki geniçlemelerine verilen isimdir. Avnrpa
devletlerinin sömürgeler kurmak yoluyla geniçlemeleri XIX. yüzyrhn bir
olgusu degil XV. yüzy:/'dan beri Avnrpa tarihinin önemli bir özellilidir.'3
Günürnüzde sömürgecilik deyimi son yrllarda kullanilmaz olmuçtur bunun
sebebi ise, dünyada sömtirgeleçtirilecek alanlarmrn neredeyse olmamasl ve
^Ä*,'i*^^^:I:r- 1-^--^-- --^-i-- l^t^- r: rùvrrrurËlvurI\ l\4vr.¿1lrx y('rurv .rö.ild az repKlyl€ Karçllanan Kuresellg$me
kawamrmn kullamlmasldr.

Endristri De.,rrimi'yle birlikte Avnipa dünyanin hem ekonomi hem de
siyasi merkezi hâline gelrniçtir. Böylece Arnrrpa sanayileçme sürecine balh
olarak artan äretimine ve ortaya çrkan ham madde ihtiyacrna kaynak ararnaya
baglamçtrr.ro Endüstri Dewirni'ne kadar ,¿ar olagelen klaslk- sömrürgecilik
anlayryr deþiçerek farkh bir boyut kazanmrçtrr" Sömürgeler ticaret yaprlan
co$raþiar oimasrnm yaru sra hrzla äerieyen sanayiye ham madde sallayan
depo hâline gelmiçlerdir.'s Bu ballamda klasik sömürgecilik anrayrçr, XVI.
yüzyrldan itibaren sürdi.irdü[ü talam ve yaymacrhfr andran yapßmr de$iç-
tirerek daha çok "yeni pazar bulma" temeline dayanan emperyalizrn hârine

'u Marc Feno, Fetihlerden Baþmsaltk Hareketlerine SömÌirgæilik Tarihi,l3.Yüzytl-20. hL-yt,
Çev.: Muna Cedden, Ankara2D2, s. 1419.
rr okur, s. 93.
12 Marshall, s. ó91; Oral Sander,,Siy¿r¡.i Turih Ìtk Çaglardan Ì9lï'e, Anwam2014, s.225"
rr 

Sander, s.225.
'' Sander, s. 208.

't J.M. Blaut, Sömürgeciliþin Dünya Modeti: Coþra/i Yayilmaahk ve Awupa Merkaci Tarih,
Çbv.: Serbun Behçel lbtanbul 2AD, s.48.
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gelmiçtir.r6 Gerçekten de Avnrpah devletler bu politikalan ile emperyalizrni

Avnrpa drçrna taçryaraþ Avnrpa içi çatrçmalal da klta drçrnda baçka bölgelere

kaydrrmrçlardr. Nitekim Almanya ve Ítalya'run, Arrmpa güç dengelerini

bozacapt zamana kadar Emperyalizm, Avnrpa içi çatrçmala¡ önleyen bir

emniyet supabt olmuçtur.r7 Emperyalizm bir ulusun çftarr için baçka uluslarrn

ve topraklann zenginliklerine þu topraklar üzerindeki yer alfl ve yerüstü

zenginlikler ve insan eme[i) hükmetmek biçimi olarak tammlanabilir.

Sömürü, hâkimiyet, balunfuhk iliçkilerinin geçerli olmasr için mutlaka söz

konusu ülkenin egemen ülke tarafindan içgal ve ilhak edilmesi gerekmez.

Baçka yöntemlerle emperyalist iliçkiler sürdtirtilebilir. Bu ballamda çrkarlarr

emperyal gücün çrkarlarryla örttiçen yerli elit ile aydrnlarrn varhlr ve bunlann

egemen bir güç hâline gelmesi yeterlidir.rs

Rönesans ve Reform soffasl yani modem çaflarda baçlayan sömür-

gecilik ile daha önceki dönemlerde görülen sömürgecilik arasmda farkltltklar

vardr. Eski çallarda sömürgecilik, Fenike ve Yunan kolonilerinde görüldü!ü

gibi halkr baçka yerlere yerleçtirmeyi amaç edinilirken, hatta XV. ve XVI.
ylzyrl sömürgecililine benzeyen halkm baçka halkr ezmesi ve daha çok yakrn

coffafyalarda gerçekleçen bir eylem olma gibi benzerlikler olsa da, özellikle

C)rtaçaS'rn baçlarrndan sonra vulnt bulmaya baçlayan bilimsel ve teknik

devrimler sönrürgecilile farkh bir yön kazanclrmrçtr. Bilimsel geliçim ve

dönüçümler örnefin, barutun ve matba¿ntn keçfi, toplumsal hayatta yeni

sosyal smrflann doSmasr (ticari kapitalizm ve merkantilist ekonomik anlayrç),

oþanus dalgalanna dayarukh gemilerin yapilmasr, pusulamn keçfiyle

okyanusta hangi boylamda bulunulduiunun kesin tespiti sömürgecili!í yakrn

coffafyalarda nuzak co$afyalarayani denizaçrt oluçurnlara yönlendirmiçtir.re

XV. yrizylda Rönesans ile baçlayan Awupahhk bilincinin ortaya çtkmasmrn

ardmdan, XVI. yäzyrlda coSafi keçiflerin htzkazandtþr ve ardrndan sömür-

gecilik faaliyetlerinin çekillenmeye baçladrpr dönemdir. Bu dönemde matbaa,

barut ve pusulanur kullamlmaya baçlanmasr Avnrpahlar lehine önemli bir

üstünltik saflamrçtr.2o Düçünce özgürlü!ü kapsamrnda yönetimlere muhalif

ru Toktaruç Ateç, Siyasal Tarih,Istanbul 1994, s.l'96.
17 Musrafa Y.ilmaZ "Osmanh Yenileçrnesi", Atatíirk ve Cumhuriyet Tarihi, Ed.; M. Derviç

Krlnçkala, Ankara 1998, s.22-23.

'* Fikret Baçkaya, "Emperyalizn' Ozgíir Üniversite Kavram Sõzlügiì, Ed: Fikret Baçkaya, Ankara

2005, s. 159.
re Raimondo Luraghi, Sõmürgecilik Tarihr, Çev.: Halim inal, ibtanbul 2000, s' 13-15.
to Gi¡rbüz Evren, "Genel Olarak Sörnürgecilik Hareketleri ve Antiller Denizi, Pasifik ve Hint

Oklanuslanndaki Fransrz Sörnürgeleri", Sörnürgecilik Harekalerinde Fransa ve Anndolu'da

Fransu-Ermmi hbirliÈi Bildiri Kitabt,Ela É2003, s. 39.
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söylemlerin matbaa araclhsryla yaygurhk kazanmasura rafmen, pusula ve
barutun önemli hâle gelmesiyle keçif ve muharebe gúcünü artran Avmpa
devletleri, bu üstünlüklerini Krta Armrpa'sr drçrrda sömtirgeler oluçturrna
vasúasr olarak kullanmaya baçladrlar. insanhk tarihinde derin izler brakan
sömürgeciliþ Batr uygarhlrmn bir ürünü olarak ortaya çrkrmçtrr. Rönesans
dönemiylc baçlayan Awupahhk bilinci, özellikle sanayi devriminin baçlanra-
styla birlikte yeni colrafyalann keçfine zemin hazrrlamrçtr. Avnrpa Krtasr'nda
birbirleriyle sürekli savaç hâlindeki devletler büyümek, zenginleçmek ve daha
gäçlü olmak için yeni ka¡maklar bulmak amacryla önce Amerika Krtasr ile
Uzakdoþ'ya yönelmiçlerdir. Osmanh imparatorluþ'nun güç l<aybctmcyc
baçladrþr dönemde ise, yeni topraklar arayrçrnda olan bu Avnrpa devletleri
Afrika ile ilgilenmeye baçlarlar. Böylece, Amerika, Hindistan ve Uzakdo$u'da
oldu!'u gibi Afrika'run pek çok yerinde büyuk ekonomik çftallarur söz konusu
olduþ bir paylaçrm mücadelesi baçlamrçtrr. Portekiz, ispanya, Hollanda,
Danimarka, Belçika ve Almanya'nm önünde özellikle ingiltere ile Fransa Batr
uygarhlmn temsilcileri olarak lata Avmpa'smda stirdürdükleri savaçlan bu
bölgelerde de devam ettirirler.zr Bu mücadeleler tarihsel süreçte krsmen
kesintilere u$asa da zihniyet olarak devam etmiç ve Birinci Dtinya Savaçr'run

çlkmasma sebep olmuçtur.

Bilimsel dewimler, endüsfinin geliçmesi buna balh olarak kentleçme
ve nüfus artrçq ham madde kaynaklarrna olan ihtiyacr artrrken diler taraftan
mamul e$yarun sürüimesi içrn pazariara olan ihtiyaç ve bu ihtiyaçtan dolayr
elde edilen tiruntin Awupa dryrna taçma zorunlulufiu bir tutku, amaç, hastahk
gibi di[er Awupa memleketlerine bulaçmrç ve bu durum sömärge arayrçma ve
söflriirøe erlirrlrrer¡e vön ve hrz -.¡errniqfir22 R,, eiiterr!ê h*sta rlin e¡l*rnl*rr- ------- Þ- - -"-----J - J -"

yöneticiler, düçünür ve aydmlar bu hareketi fikir yönünden desteklemeye
koyuldular. Bu desteklerinin altrnda yatan temel düçünce, sömtirgeler kurmak
suretiyle Avnrpa uygarhSrm ve Hristiyanhfr insanhprn kurtuluçu olarak dün-
yaya yaymak ve kabul ettirmektir. Bu baflamda kiliselerde Avmpa uygarhfr
düçüncesini kendilerine mal ederelç mal yerine inanç dogmalarr satmak için
sömürgecilipi desteklemeye ve yön vermeye baçlamrçlardn.23

Arrmpa ülkeleri içinde XV. ve XVi. yüzyrllarda Hindistan ve Cava'ya
1¿q¡7q¡ ai¡la¡al¿ cÄmiircoaililz foalirroflarina ìlL l"oolo"oñ iìtLÂ Þn*al.i-.'- L^*--vot¡4Jo¡¡ urrN r v¡rv¡M vv rrvrrrvr¡

2r Erdogan Uygur-Fatrna Uygur, "Sörnúrgecilik Tarihi Ûzerine Bir Ara$trnna", Türleye Sasya.t

Araçfirmalar Dergisi, 3 (20 I 3), s. 273-27 4
¿¿ Ênr,.,7itn !1aøl "il,i-^; ¡.¡..-'tirrot rra Eri*ia¡i flíi-.- s-'-.,D /)----t' 7'-;L: /rona ,oralÀØ,.,.., l¿zw_rìtul,
C. DÇ Ankara 1999, s. 258.
23 Karal, s.259
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ardurdan ispanya gelmektedir. Daha sonra Fransa, ingiltere ve Hollanda

bunlarr takip etmiçtir.24 XVI. yäzytlda cografi keçifler yoluyla Arrmpa'run en

zeng¡nülkeleri ispanya ve Portekiz olmuçtur. Çünkti sömürgeler kazanmrç ve

bu sömürgelerden çok miktarda altrn ve g¡imüç gibi de[erli madenler elde

etmiçlerdir. ispanya ve Portekiz bu yüzyrlda kara ordularrmn güçlü olmala-

rrnm yaru sra güçlä donanmalarryla bütün denizlere de egemendiler. Bu

üsttinlükleri uzun stire devam etmemiçtir; çùnkü XVI. yüzytlda burjuva

dewiminden hemen sonra Hollanda ekonomik olarak geliçmeye baçlamtç,

ticari alanda dünyamn önde gelen ülkesi olmuç ve zengin sömürgeler elde

etmiçtir. Hollanda böylece dünya ticaretinin komiserlilini üstlenmiçtir. Fakat

Hollanda'mn denizdeki ve dolayrsryla denizaçn ticaret üstünlükleri krsa bir

süre sonra ingilizlerin eline geçmiçtir. Böylece ingilizlerin denizaçrr sömürge-

lerden elde ettikleri gelirler inglliz burjuvazisinin geliçip zenginleçmesini

sallamrçtr. Bu baflamda bu geliçmeler ingiltere'de daha sonra sanayi dev-

riminin oluçmasnda önemli bir rol üstlenecektit.tt Sömütgeci güçler gittikleri

yerlerin büyük servetlerinin yafl sra sömürülen halklan silah zoruyla

Avnrpa'ya getirerek "köle" olarak çahçtrmayr hedeflediler.z6 Avrupa'ya
getirilen yerli halk en zor içlerde acrmastzca çahçtrrrlmrçtr. A'vnrpa'mn

medeniyet alamnda her geliçiminin ardrnda bu insanlann terleri, emekleri ve

kanlarrmn olduþnu unutmamak gerekir.

Sömürgecilik sonrasr sömürgelerin insan gücü dâhil bütün deferli

madenleri sayesinde Avmpa'da dünyamn o gtine kadar görmedigi bir makine

uygarhlr oluçmuçtur. Bilim ve teknikle donatrlmrç bu uygarhk ticareti

geniçletrnek, yeni pazarlar elde etmek ve delerli madenleri kapmak hevesiyle

dünyamn geri kalan krsmma göz koyarak sömürgeleçtirmek amaçlanmtçttr.27

Avnrpahlar bilim ve teknolojinin geliçmesiyle birlikte aym zamanda kendi

uygarhklanm dünyanrn tek uygarhgt ve merkezi olarak görüyorlardr. Böyle

bir anlayrç ve zihniyet, uygarhpr manevi boyutta de[il de maddi boyutta

düçünmenin ürtinüdtif. Kendi uygalhklanmn dqrnda ki bütün uygarhklan

barbar olarak nitelendiriyorlardr. Teknik aW zamafida Avnrpahyr askerî

alanda da üstün krlmrçtr. Böylece teknik yönden geri kalmrç toplumlarur ileri

tekni$e sahip olan Batrhlar tarafindan boyunduruk altrna almmalart

sömürgecili$in baçka bir yönünü oluçnrmaktaúr. Bu ballamda Batr'run

2a Ahnret, Kavas, "Afrika'da Fransrz Sörnürgecili$", Sömürgecilik Harelætlerinde Fransa ve

Anadolu'da Fransa-Ermeni Ìçbirliþ Bildiri Kitabt, Elaaþ2003, s.72.
2s N.V. Yeliseveya,Yakn Çaglar Tarihi,Çev.: Özdemir ihce, ibtanbul 2010, s. l5-16-
2ó imadüddin Halil, AJi,ika Dramr, Çæv.: Mehmet Keskin, istanbul 1985. s. 15.
r/ Luraghi, s.16.
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dünyayr uygarlaçtrma düçüncesi sömürgeci yayrlmacrhlrna bir krlf
saplamrçtrr.

Batr Avnrpa XV. yüzyrldan baçlayarak ekonomik durgunluktan
kurtulmak için dönemin teknolojisinin de yardrmryla krta drçr coþþlannr ve
nüfus tabamm geniçletmeyi arnaçlamrçtlr.28 Denizaçm büyük keçif ve
geniçlemeler stireci Flristiyan Bafl'mn FIaçh Seferleri'nden sonraki ikinci
atrllml olmuçtur. Denizaçn yayrlmayla ticaretten kâr elde etrneþ Batlh
tüccarlarrn çrkarlanyla ve a)mr zamanda çan, çöhret elde etme düçünceleriyle
yakndan ilgilidir. Denizaçrr ilk sömrirge hareketlerinde özellikle de Portekiz
sömürEe vavrlmastntfa sovitilar r;uk efkinriir Rn h¡úlamria qöz l¿nnrrcrr siitec--- )---
soylular ve tüccarlarm denizaçrr b¿iytik miktarda kar etde etmeleri sonucunu
dofurmuçtur. Benzer durum denizaçn ilk sömtirge eyleminde bulunan
ispanyollarrn Amerika'yr sömürgeleçtirmesinde de görültir.?e

Bat¡ Roma imparatorlu$u'nun X. yrÞyrldan sonra siyasi ve ekonomik
olarak zayrflamaya baçlamasr sonucu oluçan feodal yaprlanmayr, bu
yaprlanmaya ba$h riretim sistemini ancak FIaçh Seferleri'nin etkisiyle krmaya
baçlamrçtrr. Böylece Batr toplumsal yaprsrnda önernli de[içiklikler orTaya

çrkmrç yönetimde söz sahibi olmaya baçlayan özellikle denizaçn ticaret
yoluyla zenginleçmiç bir sosyal smrfin dofmasr saflanmrçtrr. Bu yapr daha
sonraki stireçte endüstriyel üretici srruf olan burjuvazinin doSmasrna sebep
olmuçtur. Bu baSlamda ekonomik gücü ele geçirenler siyasal gücüde ele
geçirecekierdir. Burjuvazi smlfinur dolmasr ile Sanayi Dewim'i arasrnda nasrl
bir iliçki söz konusu ise, benzer çekiicie Endüstri Dewim'i iie L Dünya Savaçr
arasrnda da bir iliçki söz konusudur.3o Batrdu, Burjuvazi dewimiyle birlikte
e.*..r; !-ì^.*;*it*^ J¿t^* .'^! ^^.1*,^ .,^ ^^.^^-,:!^^*^:t^ L:-t:r+^'-^..- 

-^ir^ 
--^eøtßJ, vvvr¡r¡u uw éruwu Jvr 4vrurill vE ù4rr4yuçìlllç ltç ultllltLç llaIII Ill¿tuug vç

pazat arayrçlarr devletlerarasrnda mücadclcleri, çekiçmeleri ve savaçlarr
rloötrrrnrrshlr Rrt siire¡ ice Fliinr¡q eq\rcernâ oiÁen r¡nhr â^ftrcfrr

Armrpa'da feodalizmin yavag yavag yrkrlmaya baçlamasryla birlikte ve
sonrasurda meydana gelen "Büytik Ticaret inkllabr" sömtirgecililtn hvla
geliçmesine neden olmuçtur. Avnrpa drçrndaki zenginlikler ve bu zenginliklere
ulaçma husr sömürgecilile hrz katmrçtr. XVI. yüayrlda Atlantik bölgesi
dünya politik ve ekonomik hayatura yön veren bir griç merkezi oluçturmuçtur.
Yeni iicaret yollarrnrn keçfi ile birlikte yeni krtalara ve colraþlara ulaçmak
XVI. yrizyrldan itibaren ispanya, Portekiz, Hollanda, Fransa, ingiltere gibi

23 Imrnanuel Wallerstein, Mo dern Dün,va Sistenú l,Çev.:Latif Boyacr, btanbul 2012, s.4l
2e Wallersæin, s. 55-63
30.Â.laeddin 

$enel, Siyasat Dtiçünceler Tarihi,Ankara 20i4, s. 302-305.
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ülkeler bu yeni yerlerin zenginliklerinden faydalanmak için bu yeni

co $ afy alar dø sömürgeler krrmaya ba ç lamtçlardr. 3 I

Cain ve Hopkins "ingll:ø Emperyalizmi" adh çahçmalarrnda genellikle

Baí tarzt sömtirgecilik anlayrçmr tarihsel süreç içerisinde geliçimi ve etkileri

bakrmrndan dönemlere ayrrlar, Bu dönemlerden birincisi, XV. yüzyrhn

sonlarmdan XIX. yüzyrlm baçlanna kadar devam eder ve "Eski Sömürgecilik"

olarak adlandrilr. iktisadi olarak geliçtirilen Merkantilist politikalan ve yeni

keçfedilen co$afyalann sömtirge kolonisi hâline getirilmesi süreci, bu dönemi

iyi çekilde izah eder.32 Dini ve külttirel sömürgecilik bu dönemde yaygrndrr.

Tarihi açtdan bu dönem sömürgecilik açtsmdan XV. yüzyrhn sonlarr,

Keçifler ÇaSrm ve Batt Armrpa'run deniz açm yayrlmasrru içerir. ispanya,

Portektz, Fransa ve Hollanda gibi ülkeler bu denizaçrr yayrlma sonucunda

geniç sömürge imparatorluklan kurmuçhrlar. Avmpah sömürge devletlerinin

bu dönemde yaptrklan, siyasi ve ekonomik güç gösterisidir. Bu güç gösterileri

birbirlerine karçrdrr. Ne kadar sömürgeye sahip olmak o kadar griçlü ve

ihtiçarntr bir devlet olmamn koçuludur. Elde edilen sömürgeler devletin

güçlenmesinin temel aracr olarak kabul edilmiçtir. Çünkü sömürgeler, ihtiyaç

duyulan her türlü ham maddenin kaynalrm oluçtururlar. Bu sömürgelerden

elcle eclilen deferli madenlerle Klta Arrnrpa'smdaki varhklartnl devam

ettirmek vc rakipleriyle yançabilmek için gerekli olan askerî gücü de ellerinde

bulundurabileceklerdir.33

Cain ve Hopkins Batr emperyalizrninin ikinci açamasrru 1830'lardan

1880'lere kadar devam eden ve "serbest Ticaret SömürgeciliÉi" olarak isim-

lendirilen dönem olarak kabul ederler. Bu süreç Batrh sömtirgeci devletlerin;

Osmanh, Çin ve iran gibi geri kalmrç ekonomileri büyük ölçüde tarrma

dayanan ve endüstrileçmelerini bir ttirlü gerçekleçtüemeyen devletleri,

ekonomik bakrmdan sömürge hâline getirmesi stirecidir. Üçtincti dönem,

188O'lerden 1940'hy:-/..lara kadar devam eder ve "Yeni Sömtitgecilik" olarak

adlandrnlr. Bu dönem II. Dänya Savaçr ile birlikte sona ermiçtir. Bu süreçten

sonra sömtirgecilik veya emperyalizmkawamlan yerine kúireselleçme kawamr

kullamlmaya baçlanmrçtr. II. Dünya Savaçt sonrasmda birçok sömürge

bafrmsrzhklanru ilan etmiçtir. Ekonomik olarak sömürge hâline getirilen

" Rtfat Uçarol, Siyasi Tarih, istanbul 201.3, s.341; Fernand Braudel, Medæiyet ve Kapitalizm,

Çev.: Mustafa Özel, isanbul, 1996, s. 37 .

'2 P.J. Cain-AG. Hopkins, British Imperialism: Innovation and Expression (1688-1914),

f,ongrnan, New York 1993, s. 5-17.
3t Robert E. Læmer-Standish Meacham-Edward McNall Bwîs. Western Civilimtioru, Nortor¡

Newyor(1993, s.194.
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ülkelerin bir stire sonra da sþsal olarak kontrol altrna alurrp, ilhak edilmesi
süreci, bu dönemi en iyi çekilde karakterize eder.3a yeni sömürgecilik döne-
minin baçiar'q Arrnrpa'da siyasi birliklerini ingiltere, Fransa gibi ülkelerden
sonra kuran iøþ ve Almanya'mn hzla geliçen sanayilerine ham madde ve
paTar aruy;{'larr stirecini oiuçturur. Böylece dtinyamn yeniden paylaçrmr süreci
tnzkazanmtç bu paylaçrmdaki anlaçmazhklar l.Dünya savaçr'na giden önemli
etkenlerden birini oluçturmaktadr.

2-Sömüirgeciti$in EtkilerÍ ve Birinci Dünya Savaçr

XV. ve XVI. ytizyrlda Rönesans ve Reform hareketleriyle baçlayan
zihniyet defiçimi, toplumsal, siyasal ve ekonomik de$içimleri de beraberinde
getirmiçtir. Bu deliçim ilk önce skolastik felsefenin sorgulanmasma yol açmrç
ve orta Ça[ boyunca genelde Batr toplumunun ve özelde Batl insarurun
düçünce yapßmr krsrtlayan skolastik düçüncenin sorgulanmaya baçlanmasr ile
bircysel ve toplumsal alanda Rönesans ve Reform'a kad:l. görülmemiç
toplumsal, siyasal ve ekonomik dönüçümlerin temellerinin atrlmaya baçlandrlr
süreci içermektedir.

a-SämürgecíIile ve Ekonomik DöníÌçí)mler

Merkantiiizm, rSrtaça[rn ekonomik düçüncelerine bir tepki olarak
görülmekle beraber, gerçekte Rönesans ve Reform hareketlerinin Batr
Avrupa'cla baçiattrlr uyaruçm poiitik ve ekonornik alandaki geliçmesinin bir
ürünüdür. XV. yüzyrhn yarnmdan baçlayrp xvlll. ytizyrhn ortalanna kadar
yaklaçrk üç yüz yrl Batr Avnrpa'da ekonomik alanda geçerli olmuç däçünce
alamrna verilen addrr. Merkantilist ekonomik ve politik anlavrçrn amact
Ðevleti dolayrsryla halkr zenginleçtirmeh güçlendirme( ülkeye delerli
-^l^-!^--:- -^L:,-:t,----a,-r --!t I I yïäâci€rri€riÍr gefirilmesrnr sagÌamak, cieperir macien stokÌanru aritrrmak, bunun
için gerekli önlemleri ve koçullan yaratmaktr. sermaye birikiminin ticari
faaliyetlerden desteklendili sömürgecilik dönemi olan XVI ve XVtIi.
yrizyrllàrr içerir. Bu dönèm aym zarnanda daha sonralarr gerçekleçecek olan
sanayi Dewimi'nin de temelini oluçturacaktr. Merkantilistlerin çoÉu baçhca
zenginlik unsuru olarak altm ve gümüçü kabul etmiçler ve yaçadrklarr
-':ll-^l^-:- L^-:---t---:-^- J-1-- ¡-_t- -tLu¡i(çiçfi¡¡ ûazûlc¡crrlle 'ü.aïø razia ainii ve gumuçun gumeslru sagiayacaK
yollan araçtrmrçlardrr. Merkantilist anlayrça göre ülkenin drçandan satrn
aldr[-r mallardan daha fazlasml satmasi ve aradaki farla altur ve gümüç olarak
tahsil etmek ülkeyi zenginleçtirme olanalr saglayacaktr. Ayrrca, ülkede altur
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ve gümüç madenî varsa bunlann bulunup içlenmesi, yoksa bunlara sahip

ülkelerin fethi ve sömürgeleçtirilmesi temel prensip olarak kabul görülmüçttir.

Drç ticaret bilançosunun fazlahkJa ballanabilmesi için de, (ihracatrn destek-

lenmesi, itbølauan koruyucu gümrük resimleri altnmast, ham madde drçsatr-

mrndan çok mamul tirän drçsatrmma önem verilmesi, ticaret filosunun
geliçtirilmesi hususlanna önem vermekteydi." Dolayrsryla bu öngörülerin
gerçekleçtirilmesinin yegâne koçulu yeni sömürgeler elde etmekten

geçmektedir.

Kapitalinn, co$rafi keçiflerle birlikte Atlantik kryrlarrnda geliçmiçtir.

Kapiølizmde sermaye elde etmenin yolu ticarete dayahdr. Arrnrpa'nm Çin ve

Hindistan ile ticareti XVI. yüanldan itibaren Akdeniz'den Atlantik ktylanna
ka¡rmasr, ticari kapitalizmin ingiltere, Ìspanya ve Portekiz kryrlarrnda yogun-

laçmasma yol açnuçtr. Büyük imparatorluklann denizaçrn sömürgeler

kurmalarr, deniz ticaret filolarrm geliçtirmeleri, anavatana ham madde ve

maden taçrmalan, kapital birikiminin hzlanmasul ve yo[unlaçmasmr

saflamrçtrr. Hatta Batrh sömürgeci ülkeler tartm ekonomisine dayah üçtincü

dünya ülkelerini kendi çrkarlanna hizrnet edecek çekilde kapital birikimlerini
drzayn etmeye baçladrlar. XVII yüzyrhn baçlarrndan itibaren merkezi

devletlerin güçlenmesi, ticari anlayrçr defiiçtirdi. Ticari hayatur geliçmesi

uluslararasr politikayr d¿ etkiledi. Devletler tiretimlerine pazar bulabilmek

amactyla sömürgeciliþe önem verip geri kalmrç ülkelere yayimaya baçladrlar.

Bu ülkelerin ham madde kaynaklanm kendi ülkelerine aktardrlar. Bu durum

sömürgecililin önemini artudr.36 Wallerstein'rn belirttifi gibi sömürgelerin

yaygrnhk kazanmasr ve bunun sonucunda ekonomik olarak baçlayan deliçim
ve dönüçtimler Awupa'mn dünyamn etki merkezi hâline dönüçmesine neden

olurken bu neden arkasrnda Avnrpa drçr dünyamn ham madde ve insanlarurm

payil bir itici griç olarak görmek gerekir. Bu ballamda uygulanan merkan-

tilist ekonomik yöntemlerle merkez ve çewe ballamrnda Arrnrpa'mn

ekonomik bakrmdan geliçti$ini belirtir.3T

Bu stireçte Ticari kapitalizm ve bununla birlikte uygulanan Merkantilist

ekonomik politikalar Avmpa'da toplumsal yapr üzerinde önemli etkiler

oluçturup zengtn tticcar smrfinun do$masmr saflamrçtr. Dünyamn Avnrpa

drçrnda kalan krsmrnda oluçan artr$rn özellikle altrn, gümüç ve de$erli

35 http//www./merkantilizn-ticari-kapitaliznhtrnl, Eriçirn Tarihi: 30.03.201 5.
36 Blaut, s.271-272.
37 Wallerstein'den aldaran Merry E. Wresner-llanks, Erkzn Modqn Dönernde Avrupa, 1450-1789,

Çbv. : Hamit Çahçka& lstanbul 2l)12, s. 7 2l-722.
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madenlerin büyük bölümünün deniz yoþla Avnrpa'ya aktanlmasr Batr'da,
manifaktiirtin geli$mesine ve burjuva srnlfmln dogmasrna yol açmrytr" Bu
säreç aym zamanda Sanayi Dewimi'ne giden boyuta hrz kazandrmlçtr. Hrzla
sanayileçen Batlh ülkeler sanayilerinin içleyiçini sa$ayabilmek için ham
nradde arayrçlarura yönelmiç ve bu dururn sönrürgeler elde etrne amyrçlaluu
hzlandrrnrrçtlr. DoÉu tnplunrlannrn Avnrl.ra'da nreydana gelen Sariayi

Dewimi'ne benzer bir de[içim gösterememelerinin sebebi Bafl'da oluçan

burjuvazi smrfina bet:zer bir slrufsal dönüçümü oluçturmamalarmdan
kaynaklandrsr belirtilir. Marksist söylemle "Asya Tipi Uretim Tarzt"nt
ìl^+.t-.- .F^^l^l .,^-.1^-*^^.-^ L^:1, ^l^-^l- ^^x*^ç l-^-:{I^* ^*+^.,^ ^.1-^-u4r¡ ttr¡r Ìçuw¡ )4lJ¡r¿r¡rtr4)rrta waÈtt ut4l4^ v\rÈir4rr Nçì¡rlv¡ ùvlu4Õt ur lqJ4 vr\4u

bujuvazi gibi bir sulfin oluçmamasura sebep olarak görtirler. Çänkä "Asyatik
Üretim Tarzt"na sahip olan toplumlar Patrimonyal yönetimlere sahip olduk-
lanndan Bafi'daki çok katmanh slnf anlayrçr ve lru smrfsal çatrçmalannrn
tirünü olan burjuvazi ve Endüstri Dewirni iliçkisini Dopu toplumlannda
görmek mümkün oimamrçtrr. Çünkti DoSu topiumian daha çok ikiii srmi
anlayrçma (yöneten ve yönetilen) sahip olmuç ve Bah'claki smfsal çatr$ma-
larm iirünü olan Endüstri Dewimi gibi bir dewim gerçekleçtiremerniçlerdir.

Bu ba$amda Batr fabrikasyon üretime geçmb ve bu üretimin devamiihþmt
sallamak için ham madde ve yeni pazarlar arayrçma koyulmuçtur. Dogu

topiumiarr ziirniyet dönüçümierini gerçekieçiiremedilderin<ien 'ou bapiamda

ekonomileri daha çok geleneksel tanm ekonomisine dayah kalù$ için bu
s¿irníiroe vârtqrfiïn rircrnrÍe krirr¡rcìer we tonrekirrr s¡ncwiieqen Âvn¡nuìriarrn

sömürgeleçtirilme mücadelesine sahne olmuçhr.38

b-Sörnürgecilik, Síyøsøl Dönüçümler ve Franstz Ìntúan

1789 Fransrz ihtitali ile yrkrlmaz diye düçünülen, hatta egemenlik

hakitrnr Tann'rian aidrfr i<idia erüien mutiak kaiirkiarm yrkria'oiiecepi oriaya

çrktr. Bu durum sadece Krta Avnrpa'sryla srmrh kalmayarak diler imparu-

torluklara da sirayet etmiçtir. Bu mutlak kralhldann yamnda bir de feodal

düzenin getirdili sosyal tabakalaçma ve bu tabakalar arasmdaki sosyal ve

ekonomik eçitsizlikler ve alml zamanda aydmlanma düçüncesinin etkisi:. .. -,beraberinde lhtilali doþrmuçtur. Fransz lhtiiali'mn dofurdulu sonuçiar

insanir$rn siyasai tarih balarmndan bir dönüm noktasmi otuçtun"u. ihtiial var

olagelen siyasal düzeni yrkarak yeni bir siyasal anlayrçr ortaya koymuçtur.

iptidai Grek çehir devletlerinde, görülen demokrasi, Krta Avnrpasr'nda da

geliçmeye baçladr ve Batr medeniyetinin vazgeçilmez unsurlarurdan biri hâline

2a ^.'n Orlran Ttirkdogan, Sosyai Hareketlerin Sosyolojisi, istanbui 1997,s.171-i78.
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geldi. Mutlakiyetçi monarçiler yrkrlmaya baçlarken egemenlifin halka ait

olduSu yönetimler kabul edilmeye baçlandr. Milliyetçilik ilkesi, sþsi bir
karakter løzannrakçok uluslu devletlerin parçalanmasmda etkili oldu. Bu ilke

çok uluslu yaprya sahip olan imparatorluklarrn yrkrlma sürecini baçlatmrçtr.

Dalrmk halde bulunan milletler, sþsi birliklerini kurmaya baçladrlar.

Özellikle italya ve Almanya'mn birliklerini kurmalan sonrasurda geliçen

endüstrilerine kaynak aramalan stireci baçlamrçtu. Bu stireç dünya siyasi

tarihinde geri dönülmez sonuçlara neden olmuçtur.3e

Fransrz ihtilali'mn yaydrlr fikirler Avrupa devletlerince tepki toplamrg

ve çeyrek asra yakn devam eden ihtilal savaçlart yani Napolyon Savaçlart

(1792-1815) baçlamrçtr. Önce Fransa ile Avusturya ve Prusya arasrnda

baçlayan bu savaçlara, daha sonra ingiltere ve Rusya da katrlmrçtr. Savaçlar

Napoþn'un yeniþsiyle sonuçlanmrçtr. "Vþna Kongresi"4 ile Avnrpa'mn

3e Fahir Armao flu, 19. Yüzytl Siyasi Tarihi, istanbul2}l3, s. 17-20.
4 Napolyon savaçlan Fmnsrz ordulanrun koalisyon ordulan tarafindan pnilgiye u$atrlmasrrrn
ardrndan Avnrpa'da slrurlan ve güçler dengesini yeniden belirlerneye yönelik kararalar almak üzere

toplanmrç kongresidir. 1814 yhnda dörtlü koalisyon olarak bilinen Avmpa'ntn güçlü ülkeleri
ingiltere, Avusturya, Prusya, Rusya'mn krta coSaffastrun ve dolaysryla güçler dengesinin yeniden

düzenlenmesi için aralannda bir ittifak lsrmu$lardr. Bu ittifak politik bir anlam taçrmaldaúr. Bu
devletlere isveç ve Portekiz'inde katlhnasryla 1814'te Paris Antlaçmasrm imzalarmçlardrr. Fransrz

ihtilal'i ve Napolyon Savaçlan ile bozulan Avnrpa sipsi haritasr ve güçler dengesi tüm Avnrpa
devletlerinin katrhmryla yeniden yaprlandrnldl. Bu anlaçmaya Osmanh Devleti çagrrlmadl. Burada

ahnan kararlar doffultusunda I. Dtinya Savaçl'na kadar devam eden Avnrpa silasi coþaþsr bu
dönen¡le birliktede isyanlara ve ihtilal olaylanna sahne oldu. Bu kongrenin kararlan ingittere,
Avusturya, Rusya ve Prusya tarafindan belirlenmiçtir. Fransrz ihtilal'r ile artan milliyetçililq
hürriyetçilik ve sosplizn aklmlanna tafiramen kaçr ve statükonun korunmastndan yana olan
Avusturya adrna konferansa kahlan Mettemich'in yeni Avnrpa politikas üç temel göri,i5e

dayanmaktadrr. Birincisi: "Orta Avnrpa" görüçti olup Avustuya'nrn önderli$nde Rusya ve

Fransa'ya karçr ingiltere ile ittifak, ikincisi: Baû'dan gelebilecek pni ihtìlal hareketlerine karçr,

ingiltere, Rusya, Prusya ve Avusturya arasrnda d<irtlü ittifak; üçüncü ise, türn Avnrpa'da iç ve drç

bançrn temini için Fransa'run da katrldl$ beçli ittifak. Metærnich'in Orta Avnrpa'sr Roma-Getmen

imparatorlulu topraklannl ve italla'y kapsryordu. Böyle bir Orta Avnrpa'da yeni büyük devletler
ile birleçik bir Almanya'nm ve bagrnsrz bir italya'run ortaya çrkmasrra ir¡kân yoktu. Mettemich,
Ahnan Birligini Avusturya'run egemenlili altrnda küçük devletçikler hâlinde tutmay hedeflemiçti.

l8l5 Vipna Kongresinde alman kararlar ile Avnrpa'nrn siyasi haritasr leniden çizildi. Avushrrya-

Macaristan imparatorluSu baçta olmak i.izere ingiltere, Rusya, Prusya ve Fransa'ntn da katrhmryla

beç büyfü devletten oluçan yeni bir Avnrpa güçler dengesi oluçturuldu. Uluslar amsl iliçkilerde çok
taraflr diplomasi iliçkileri bagladr. Viyana Kongresinde ahnan kararlar; hürriyet, milli egernenlikve
ihtilal esaslanm bashrmak için aralannda ittifak oluçturan beç büyük devlete karçr zarnanla bunlann
drçrnda kala diþr devler tarafindan tepki topladl ve öncelikli olarak ortadan kaldmlmast çreken
bir anlaçma olarak deþrlendirildi. 1830 yhnda Fransa'da baçlayan basrn htirriyetinin yasaklan-

masr, seçim kanunun de$çrnesi keyfi bir yönetim anlayçrmn kurulmak istenmesine kar$ bir ihtilat
baçladr. Geliçmeler Ahnanya, italya ve iipanyala yayrldr. Buralarda baçlayan ihtilal hareketleri

rnüttefik kuwetler tarafindan bastrnldr. ibyan olaylan Osmanh imparatorlu$una da yayldr.
Balkanlarda Yunanistan isyan etti. Viyana Kongresinin ternel amaq Fransz lhtilali'ne kary önlan
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sþsi durumu yeniden dùzenlenmiçtir. 1789 Fransrz itrtltali ile 1815 Viyana
Kongresi ¡nllarr arasmda meydana gelen geligrneler çalCaç dün-varun oluçumu-

nun baçlangrcrm teçkil eder.

XIX. yüzyrl Avrupa'surda yakrn geçmiçte krtayr alttist eden çalkan-
trlann tehdidiyle birlikte sözde bir banç dönemi yaçandr. 1814-1815 yrhnda

Viyana Kongresi'nde uluslararasr sþsetin büyük devletler tarafindan yönetil-
maci hrrcrrorrnrlq r¡a nnlarrn¡lq lto-nil ci.rocef qrqrnclqnnr #cnlcmcci fcmclinrle

anlaçmaya varrldr. XIX. yüzyrl sonunda itibaren Avmpa dünyanur tek hâkim
güc{i konumuna geldi. Nüfus büytiklüEü, teknolojik üsttinlük ve örgütlenme

^ 
r' I I t I Ll t, L :--,:-:,-l-

o,vzeyr DaKuïunGan fwrupa raruprerrrun orquKça onulrç gcçu. ÀJø lçsllsurLrs

banç sonrasrnd¿ istikrar saflanmast bir baçka geliçmenin yolunu açtr. Bu
geliçme "sömürgeciliK' veya "emperyalizrn" denen sürecin yoludur. Teknolo-
jinin getirdi$i bu üstünlükler Avnrpahnm gözünü krta drçrna yönlendirdi.

1880'den itibaren ,A.frika, iian, Güneydo!'u Asya ve Pasifik'e do!-ru geniç-

lernek isteyen sömürge imparatorluklan arasrnda rekabet baçlaù. Awupa'run
ticari entelekttiel etkisi geniç bir co$afyaya yayrldr. Bu basla altmda Avnrpah
olmayan son biiyiik irnparatorhrklar olan Çin ve Osmanlt imparatorlu[u'nu
parçalamayr planlarken Avrupa birbirine düçtuat. Arrrupa'n:n birbirine
düçmesi Osrnanh imparatorlu$u'nun ömrünü biraz da olsun uzattr.

Viyana Kongresi'nden sonra, ingiltere dünyada önemli güç merkezi
hâli-a cplrli Qahin nl¡lrrõn¡ fnnrql¿lqr 'Kqnq¡7q)rlqn hqclqrnn oíìnerr Af il¿e'tta ve

Avustralya'ya kadar uzanrnaktaydr. Ortadofu da etki sahasrna dâhil bulun-
maktaydr. ingiliz zlhntyet ve kültürÍinün etkisiyle çekillenen politikalar, XIX.
ve XX. ytizyllarda dünya sþsetinde önemli rol oynaù. Osmanh Devleti o

tarihlerde baçta ingiltere ve Fransa ohnak tizere Arrnrpa devletleri gibi
emnervalist hir nolitika izlernemisti. Emnervalizmde tonrak ve tesir sahasrnrn----r'-J r--------- f J ,

geniçietiknesi temei hedefti ve aiuran topralciardaki yerii haik hiçbir zaman

idari içlere dâhil edihnemekteydi" idareciler kararlarrru alrken yerli halkrn

defil, emperyalist gücün menfaatleri do$-ultusunda ahyorlardr. Osmanhlarda

ise, durum farkh olrnuçtur. Yerel idarelere önern veren Osmanhlar, idareci

olarak yerli halkm seçtiline itibar etmiçler ve onlann, devletin genel siyaset-

leri,vle ters düçmeyen kararlanru sa.vgr ile karçrlamrçlardr. Bu sebeptendir ki,

almaktr. Kongreye Osmanhnln çafnlmamasr Avnrpahlarrn çifte standart uyguladtklarurm
r.^--!l--- D--:l-tl^11^- ^- ¡--1^ ^¿1,:t^-^- ^^*^-1. ^!*.,^s,* U-.- *^Jl^,, É^^--1. ^^,-,-i^-Mtltuutt. Du lftulduçt¡ çtt tut4 çNrçtrçu vùtlþ¡ru urlrruÞLu, rrqr!¡ rrßuu! vv .vPrdÀ êy¡r¡r¡su

Osmanh topraklannrn cazibesi ve büyük devletlerin, milliyetçilik akrm,'la çrkan ispnlan
desteliiemeieri bunun göstergesi<iir. AnaaoSiu, s.92-í25; Sancier, s. i75-i83; Uçaroi, s. 374i.
ar Antony Best-Jussi. M. Flanhirnaki-Joseps A Maiolo-Kirsten E. Schulze, 20. Yiizvilut {Jluslararast

Tarihi, Çev.: Taciser Ulaç Eelge" Ed": Gülben Salman- Sona'Torlak Ankara 2012, s. 7-8.
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Müslüman olmamrç yerlerden Osmanhlar çekildilinde geri braktrl<lan iz

eserlerinden ibaret olmuç, Awupa devletleri gibi yerli halktan kendi menfaat-

lerini koruyan bir zürnreyi geride brakmamrçlardr.a2

1884 ile 1885 tarihleri arasmda yaprlan ve Bismarck'rn giriçimiyle

düzenle,lren ve tek gtindem maddesi "Sömiirgeci güçlerin Afrika'yr atalarnda

kan dökmeden paylaçmalart" olarak belirlelren Berlin Konferansr'na;

Almanya, Avusturya- Macaristar¡ ingiltere, Fransa, ispanya, Iølya, Belçika,

Danimarka, Hollanda, Portekiz, Rusya, isveç-Norveç, ABD ve Osmanlt

imparatorlu$u katrlmrçtrr. SömürgeciliSe uluslararast meçruiyet zemini

þ.azandtran bu konferansm sonunda imzalanan anlaçmayla talarun ve

yaSnamn kurallanm belirlemiçtir: "Afrika'mn herhangi bir yerinde kataya

çrkan bir Avnrpah güç, daha önce bir baçka gücün denetimine aldrlr bölgenin

srmrrna kadar ilerleyip kendi toprapl ilan edebilir...". Konferans, sömürgeci

yönetimlerin dänyarun deliçik bölgelerini hrzla içgal etmelerinin önünü

açmrçtr. Bu nedenle konferans, sömürgecilik tarihinin önemli kilometre

taçlanndan birini oluçturur.a3

Özelikle ingiltere'nin Hindistan'a yerleçmesi ve buna tepkiler ve ayrlca

ingiltere ve Fransa arasmda Afrika'da sömürge çrkarlamdan çrkan çatrçmalar
olmuçtur.a Bu bafrlamda sömürgecilik faaliyetleri Inzkazamrnç ve buna bafh
olarak sömürgeleçtirilecek coSaþlar üzerirrde anlaçmazhklar ve çekiçmeler
do[maya baçlamrçtrr. Bu durum l.Dänya Savaçr'run ortaya çrkrnasma neden

olan önemli etkenlerden birini oluçturacaktr. Osmanh Co$aþsr üzerindeki

anlaçmazhklar Sömürgeci güçlerin birbirlerine düçmesine neden olmuç ve bu

durum Batrh devletlerin bloklaçmastna ve savaça giden sürece etki etmiçtir.

c-Endüstrí Devrimi ve Sömürgecìlik Vørqt

Rönesans ve Reform sonrasr skolastik felsefenin sorgulanmasr sonucu

oluçan özgür düçtince ortamr bireyleri yeni arayrçlara yönlendirmiç ve bunun

sonucunda bilimsel dönüçtim htzkazanmçtrr. Bu dönüçüm sonÍasl ister siyasi

ister ekonomik isterse ktilttirel olsun birçok yeni depiçim ve dönüçüm säre-

cinin baçlamasul beraberinde getirmiçtir. Bu bilimsel dönüçüm dokumadan

demir çeliþe, ulaçtmdan kimyaya, elektrik endüstrisinden berzin motoruna

kadar birçok yeni buluç toplumsal yapryr baçtan aça$rya yeniden dönüçttir-

müçrür. Tanmsal tiretimden endüstriyel äretime geçilmiçtir. iç bölümü ve

42 
Rehber Ansiktopedisi,*SömüLrgecilik" C. 6, ibtanbul 193, s. 3 l0-3 I 3.

a3 Erdal Safah" SömüLrgecililc' Saåø h Gazetæi, 17.03.2010.
4 Uçarol, s. 354.
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uzmanlaçma artmrç, kentler ön plana çrkmrç, sektilerleçme ve rasyonelleçme
önem kazanmrçtrr.as

Avnrpa XIX. yüzyrldan önce her alanda olmasa da btiyrik oranda
dünyaya üsftinlü!ünü saäamrçtr. XIX. yüzyldan itibaren endüstrileçmeyle
birlikte Avnrpa dünyamn rek hâkimi oldu.a6 Bu hâkimiyet ekonomiþ sþsal,
krilttirel boyLrtta hâlen devam etmektedir.

XIX. yüzvrlda doãan sömüreecilik tamamen ekononnik faktörlerer -J ------ --Þ--- ------^Þ:---^--

dayanrnaktafu. 1875 yrhnda Afrika'mn Awupa sömürgeciliþe konu olan
krsmr latarun 1/i0'i kadardrr. 1890'la l913 arasrnda Armrpa sömürgecilifinin
^^li.*--.: 

ô^*"^.'.^i^ A -*-.-^ l^-,1^¿l^-:-:-^ ^:--':---^^:l:l- ---l----t- t,--- ,I I t,óv¡¡tu¡w¡ ùvr¡qwquw nvruP4 uçvlçuçrlltlll SuluurgçulrrK yuruyl¿r KazallulrualI
topraklar milyon kare ve milyon nüfus olarak çöyledir:47

Italva
FÈplnil¡q ll{nnonl
Almanva
Rusya (Asya)
Fransa
Ingiltere

185.000
900.000
1.000.000
s00.000
3.s00.û0
4.2s0.00
Toprak

750.000
8.500.000
13.000.000
6.500.000
26.000.000
66.000.000
Nüfus

Avmpah devletlerin temel amacr ekonomik baklndan tüm rakiplerini
seride hlrakmakfrr Br e.konomik iistíinliil¿ler drinem rlnnem cl rlcóicrimic r¡po------

tek bir ülkenin tekelinde kalmamrçtrr. Ekonomik olarak geliçen yeni güçlerin
ortaya çrkmasr ve bu gúçler arasmdaki rekabet Dünya Savaçr'mn da temel
etkenlerinden birini oluçturur.aS

Ekonomik üretim daha önceleri tanmsal üretime ve el iççiliSine
,'1..'.1'.'L^- E-'¡ii-þ: '{^,*:.*:r.,1^ L.i-lit-+^ f^L*:r-^^-,^-;:-^+:-^ ^^^it---i^¿i-- D--wJ4r¡JAwr¡ luuuùrrl uvvlllll, Jrç uüu¡\Lç lcrurlll,¿tòyult utçLllllti Bgçruur]ul. D'u

durum äretilen ürünler için yeni yerler ve pazarlar aratrn ihtiyacrm
beraberinde getirmiçtir. Bilimsel buluçlann riretime uygulanmasr ve bu
duruma paralel olarak a¡tan tifetim Avnrpah devletlerin ekonomik gelirlerini
tuzh bir çekilde yükseltmiçtir. Ekonomik geliçme her alanda olduþ gibi silah
endtistrisinin de geliçmesine sebep olmtiçtur. Bu durum ise Awupa'mn ttim

a5 Vepe! Bozl<urt, Sosyalaji,Bursa 2012, s. i39.
¿o Særdel s.208.
a? Armao$iu, 20. li)4nin Siyasi Tarihi (lgl4-lg\t), Ankara 1984, s.79-81.
*o Immanuel Wallerstein, Tarihsel Kapitaliznt ve Kapitalist tþgar"lú, Çev.: Necmip Alpa¡
istanbul 2012, s. 5-a.
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dünya üzerinde egemenlik kurmasmm önünü açmrçt6.ae Özellikle Endüstri

Dewimi'yle ingiliz ve Fransz sömürge imparatorluklanmn kurulmasr

Osmanh co$aþsrmn asrl sömtirgeleçtirilmeye baçladrlr dönemi oluçturur.5o

Teknotojik geliçmeyle birlikte gerçekleçen endüstriyel geliçme ve bunun

sonucr¡nda ihtiyaç duyulan ham madde ve pazat afaylçlan Avnrpah devletleri

dünya üzerinde yeni yerler içgal etmeleri sonucunu do[urmuçtur. Batr'mn ham

madde ve pazaÍ arayrçlafl sonucunda dünyayr kendi aralaflnda paylaçma

arzulan ve bunun sonunda çrkan ihtilaflar I. Dtinya Savaçr'na giden stirecin

önemli mihenk taçlanndan birini oluçtunr. Bu süreçte Osmanh imparatorluþ,

Batlda cereyan eden deliçim ve dönüçümlere cevap verememiç ve geleneksel

zihniyet depiçimini gerçekleçtirememiçtir. Osmanhda var olan'listünlük
psikolojisi" Endüstri Devrimi ile birlikte Batr'da hayatrn büttin alanlanna

sirayet eden (ekonomik, ki.iltürel, siyasi, askeri) geliçmelere paralel bir sürecin

gerçekleçmesinin önänü kapatmrçtr. Ekonomik ve askerî bakrmdan güçlü olan

Batr, özellikie XVI[. y:ø,y:lrdan itibaren geliçen teknolojileri ile birlikte

osmanh,nrn her alanda ye,nilebilecelini görmüçtür. Bu durum aym zamanda

ekonomik ve teknolojik olarak zaytflayan Osmanh colraþsrmn Batrh güçlü

ülkeler tarafindan geliçen endüstrilerine ham madde saflamak ve yeni pazaflar

oluçturmak koçuluyla osmanh imparatorluþtt gizli veya açikâr olarak pay

edilme sürecine sokulmuçtur. Bu süreç Osmanhmn I. Dünya Savaçt'na

girmesine sebep olmuçtur.

Sanayi Dewimi Osmanh Devleti'ni iktisadi baklmdan sarsmrçtr.

Özellikle 1830 Serbest Ticaret Anlaçmast ve akabinde 1838 ingiliz Ticaret

Anlaçmast'ndan soffa inglliz mallan Osmanfi pazarlartna egemen oldu.

Batr'daki geliçmelere ayak uyduramayan geleneksel Osmanh sanayisi hrzh bir

çökäç stirecine girdi ve Osmanh pazarlan XIX. Ytizyrlla birlikte Avnrpahlarur

egemenliline geçti. Batlda meydana gelen deliçimlere ayak uyduramayan

Osmanh ekonomisi hrzh bir çölniçün içerisine girdi ve ekonomi drçanya ham

madde satan ve drçandan yaprlmrç mal alan bir ülke hâline geldi. Ekonomideki

bu çöktiç sþsi çöküçü de beraberinde getirdi. Hvla sanayileçme yarrçma

giren Avnrpah devletler için yeni sömürgelerin bulunmasr ve kazamlmasr

yarrçrna italya ve Almanya'run da dâhil olmasryla siyasi ve ekonomik yönden

zayrflayanOsmanh Devleti'nin topraklan bulunmaz bir firsatr teçkil etmiçtir.

oe 
Sander, s. 208; llarry Magdofl Sömärgecililaen Güni.imüze Emperyalizm, Çev.: Erdoþn Usta,

istanbul 2006,s.125.
50 

Jean Bauberot , Dünyada LaiHitç Çev.: Ertulrul Cenk Gitu-kan, istanUut 2008, s. 71.
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Avi-upa'cia özeiiii<ie i789 Fransrz iir¿ilaii ve i8i5 Viyana Kongresi'n-
den sonra meydana gelen iki geliçme siyasal alanda büyük deliçimlere sebep

olmuçtur. Fransiz ihtilal'iyle birlikte milliyetçilik, demokrasi ve özgürlüklerin
artmasl mutlakiyetçi yönetimlerin sarsilmasr ve çözülmesini beraberinde
getirirken özellikle Viyana Kongresi'yle birlikte ulusçuluk anlayrçr hrz
kazanrmç ve Avrupa'da yeni devletlerin ortaya ç*rnasma neden olmuçtur.
Fransz ihtilali'nden sonra geliçen milliyetçilik filai Osmanh topraklarr
içerisinde bulunan çeçitli milletleri etkiledi. Büy{ik devletlerin Osmanh
coSafyasrndaki azrnhklan desteklemeleriyle birlikte özellikle Balkanlardaki
milletler isyan edip Osmanh Devleti'nden ayrrldrlar ve kendi ba[rmsrz
devletlerini kurdular. Bu yeni devletlerden bazúan Osmanh coffafyasr
içerisinde bulunan Yunanistan, Srbistan, Romanya gibi ülkeler olmakla
birlikte hu dunrm rìiinya siyasetinde önemli bir yere sahip olacak iki yeni
ülkenin doþmasrna sebep olmuçtur. Bu ülkeler Ítalya ve Almanya'drr. Alman
ve italyan uiusal birliklerinin kurulmasuln temeli milliyetçiliktir. Bu ulusal
birliktelik dil, ldltür, soy birlikteli[ine dayahdrr.5r Almanya Fransa'ya karçq
italya ise Avusturya'ya karçr savaçarak sþsi birliklerini kurmuçlardrr.

i870'iere kadar sömürgeuilik dünya genelinde i<üçük çapia cievam

etrnesine karçrn Almanya, italya ve Belçika gibi ülkelerinde Avmpa siyase-
iii:nJe sahräeye çiiurrasryia sömürge pastasmdan pay aimaya çaiiçan bu üikeierie
birlikte dtinyarun paylaçrmr htz kazat:rrrtç ve büytik sömürge imparator-
luklarrmn yolu açrlmrçtrr.s2 Dünyantn 149 milyon karelik yüz ölçümünün 65

milyon karesi sömürgeleçtirilmiç durumdaydr^t3 Viyana Kongresi italya'y
yedi htikümete ayrmrçtr. Piyemonte bunlar içerisinde en kuwetlisi idi. Hepsi
rlo m,,flol,i.'ê+tâ t'Äñô+il*^1.+^.'¡; íitt-^-:- L.i- l-,-*. Â,-n^n,o,,^'-.- :^^-l:sv urulrsruJvr¡v Jvr¡vlr¡¡rrwÀrvJu¡. vaw¡¡¡u v¡r Nùl¡r¡ nv uùluJ4 uut rìé4u
altrndaydr. Hâtbuki Fransz ihtilali'yle birlikte italya'da milliyet ve hüniyet
frkirleri yayilmaya baçlamrçtr. italyan aydrrlarr ülkede birlifi kurarak ve
yabancr içgalinden kurtulmak istiyorlardr. Bu amaçla annçlarrna ulaçrnak için
faaliyetlerini gizlibn çekilde yürütmeye çahçtrlar. Fakat istenilen sonucu elde
ô/.1ôñô,:t;Iæ Í+^1,,^ L:-l:x:-:- r,.,-.1*^^.-,.. ^t.-^-^^ ^r*^-. Â.-.^c.*,^'-..^vuv¡rleqrvrr r@rJ4 vuuË[tlll Àuulllnö[ull ullt.ta¿ùõ vttItd-LL ãvuùLLuJ(l lllll
iìll¡prlan ¡rl¡a.,1,""oo"',Å" ^'"^-1" it.l".* ¡olri* 't-"1-+l-*i l-",-", ",-l-.- 1-..,."-

}/¡!re!r4r¡4r¡Ju! cuvo¡\ LeLJqLt twlu¡ svv¡vt¡w¡¡ uutu J@ttLtL u4Èt¡@

gerçekleçtirecek güçtc dcgildilcr. Bunun için bir drç dcvletin yarùmrna ihtiyaç

5' 
Josep R Liobera, "Milli¡ætçilik/Enternasyonelcilil{, Temel Sosyotojik Dikotomiler, Ed": Chris

Jenks, Cev. : Erkan Koca, Çev. Ed. : ihsan Çapçrofiu , Ankara 2012, s. 297 .
s2 iraa!áofl s. so.
53 Flançerlioflu, s. 149.
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vardr. Piyemonte, Krtm Savaçt'na içtirak ederek Fransa'ntn deste[ini safla-

mayr baçardr ve bu destekle birlikte 1859 yrhnda yaprlan savaçta Avusturya-

lrlar maflup edildi, bu zafq itatya siyasi birliline giden yolu açtr. italyan

birliÉi 1870'de gerçekleçti. italya, sþsi birlilini kurduktan soffa sömürge-

cilik hareketlerine baçladt ve krsa zamanda Avnrpa politikasrnda söz sahibi

devletlerden birisi oldu.sa italya birligini kr¡rduktan sonra sömürge sþseti
dofrultusunda Akdeniz'in diper yakasrnda kendi topraklanna yakrn olan

Osmanlr topralr olan Bingazi Ve Trablusgarp'r kendi topraklarma katmak

istiyordu. Bu topraklara do!'rudan saldrr gerçekleçtiremedi ve Avnrpalt

devletlerden destek ve ittifak aradr. Avushrya, Rusya, Fransa ve ingiltere ile

çeçitli anlaçmalar imzalayarak 1911'de Kuzey Afrika'da Osmanh topraklarrrr

içgal etmeye baçlaú.

Özellikle italya ve Almanya birliklerini kurduklanndan sonra Avnrpah

devletlerin prestijlerini ve ihtiçamlanm belirleyen en önemli argümanlardan

biri denizaçrr sömürgelere sahip olmaktr. Bu stireçte hzh bir çekilde
ekonomik olarak ilerleyen Aimanya söz sahibi olmaya baçlamrçtr. Almanya

geliçen ekonomilerine hem pazar hem de ham madde saþlayacak yerler temin

etrne konusunda XIX. yüzy:Irn sonunda F. Ratzel Alman yayrlmacrhlr için

idcolojilt bir dayanak hâline gelen "yer kapma mücadelesi" kavramml ortaya

attr. Bu kawam Almanya'yr geliçen ekonomik ve teknolojik gücüne dayanarak

Dünya'da yeni yerleri sömürgeleçtirmeye yönlendirmiç bu durum ise

Avnrpa'mn dengesini bozmaya baçlamrçtu. Avnrpa'da yükselen bu yeni

güçlere karçr bazr yakurlaçmalar olmuç ve bu yakrnlaçmalarla Alman

yayrlmacrhlmrn öniine geçilmek istenmiçtir.st Bu a¡mr zamanda kendi

aralanndaki güç siyasetinin de bir karuttdtr.s6 Milliyetçi eksenden güç alan

Alman endüstrisi hrzh bir çekilde büyüyerek özellikle demir ve çelik
tiretiminde dikkatleri üzerine çekti. Almanya I.Dtinya Savaçt'na gelindilinde

Avnrpa da demir ve çelik alandaki üretimde ilk sraya yerleçti.

Fransa ve Avusturya, Prusya yenilgilerinden sonra güçlü bir Almanya'run

do$masrmn ardmdan tekrar saygrnh$r elde etmek için Fransa denizaçrt

sömürgelere, Avusturya ise yayrlma alam olarak Balkanlara yönelmiçtir. Bu

yönelme Awsturya'run Birinci Dünya Savaçt'na kadar, Balkanlardaki

Rusya'nm Panislavist politikalarryla bu co$afyada mücadelesi stirecektir.sT

5a 
Sander, s.219-220.

55 lvan T. Berend, 20. Yíizytt Avrupa ilaßat Tarihi,Çev.: Serpil Çaélafan, istanbul 2013, s. 5l
56Liober4 s.294-295.
s7 

Sander, s.222-225.
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Bu çekiçme sonucunda Avusturya-Macaristan imparatorunun bir Srp
milliyetçisi tarafindan öldürülmesi savasrn görün'ärdeki sebebini teçkil
etrniçtir. Fakat esas nedenler siyasi, ekonomik etkenlere bafihdrr. Alman
Birlili'nin kurulmasr Armrpa dengesinde önemli deþiçikliklere neden oldu.
Almanya, Fransa'yr kendisine tehdit olarak gördüsunden dolayr Fransa'yr
yaknz bralcna yollarul aradr. Bu amaçla 1872'de Rusya, Avusturya ve
Almanya imparatorluklan Berlin'de toplanarak "tiçlü imparator birlipini"
kurdular. Bu birliþin ömrü uzun sürmedi ve krsa zamanda dalrldr. Berlin
Kongresi'nde birlik bozuldu. Rusya'run ayrrlmasryla Almanya, itaþ ile
yakrnlaçmaira çahçarak ital.va ile Avustru-va da ar¿sntlaki anlaçrnazhkJan
gidermenin yollarr bulmuç ve böylece bu üç devlet "üçlü ittifak"r kurmuçlardr
(18s3). Üçü ittifakrn kurulmasr üzerine Fransa ile Rusya arasmda da buna
berzer bir ittifak yaprldr. Daha sonra ingiltere'de Aknan korkusundan bu
gruba kahlarak üçlü ittifaka karçr yeni bü birlik dolmuçrur (1907). Karçrlftrr
blokiaçmaiarm oluçmasryla Fransa Almanya'ya karçr sert politikalar izlemiç,
Rusya ise ingiltere'ye güvenerek Balkanlarda Panislavist politikalarrna açikâr
olarak uygulamaya baçlamrçtr. Bu çekiçmeler silahlanmayr luzlandrrmrç ve
sava$a giden yolun önünü açmrçtr.s8 Rusya'mn panislavist politikaiarr
Osmanh imparatorlulu içinde bulunan Balkan milletlerini cesaretlendilmiç ve
Rusya ile Osrnanh arasrnda çekiçrnelere ve savaçlara neden olrnuçtur.

Sonuç

Rönesans ve Reform hareketleriyle baçlayan Bati dünyasindaki dönü-
çüm elilirnleri bilimsel ilerlemeler ile birlikte "skolastik felsefi" anlayrçrn
sorgulanma-va basla.nma-suur ak¿bllde avdirr!'nma lblsef; riiisí!ncesinin9J

etkisiyle birlikte sosyal, kültürel, siyasal, ekonornik ve askerîyönden dünyada
geri <iönüimez stireç baçlamrçtrr. Bu süreç Batr'da yüzyùlar boyunca devam
eden tanmsal ekonomiye dayanan "feodal toplum" anlayryrrun deliçmesini de
beraberinde getirmiçtir. Öze[ikle Rönesans, Refonn ve cografi Keçiflerle
Avnrpa Krtasr'mn drçrnda yeni yerlerin keçfedilmesiyle birlikte, bu yeni
yerlerin insan gticü dÍihil yer altr ve yerüsfü zenginliklerinin A'*rrupa'ya
taçmmasr sonucunda Awupa o güne kadar görmedifi maddi zenginlikle
iaruçmrçtr. Avnrpair devietierin amacr bu zenginliklerden daha çok pay almak
ve dünyayr sömùrgeleçtirme stirecine sokarak guç ve ihtiçamlarrm Avnrpa
cfu çrnria kureluklan sörnürge irnparatorluklanyla sembollegtirmektir.

58 
Sancier, s.268.
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Sanayi Devrimi ile baçþan stireçle birlikte sömürgecilik baçka bir
boyut kazanmaya baçlamrç ve üretim arük el tiretiminden fabrikasyon üretime

yönlenmiçtir. Bu durum ise daha çok ham madde gereksinimine olan ihtþct
artrrken üretilen mallann pazart için yeni co$afyalan olan ihtiyacr da

beraberinde getirmiçtir. Bu durum sömürgecilik faaliyetlerinin devlet politi-
kasrna dönüçmesinde etkili olmuçtur. Fransrz ihtilali'nin sonuçlarrndan biri
olan milliyetçilik akrmrmn yayrlmaya baçlamasryla birlikte imparatorluklar

sarsrnfi dönemine girmiç ve milliyetçilik, imparatorluklarm bütÍinlüSunü tehdit

eder duruma gelmiçtir. Osmanh, Balkanlarda, Batth devletlerin krçkrrtmasr

sonucu milliyetçili[in de etkisiyle birçok ayaklanmayla toprak kaybetmiçtir.

Rusya'run Balkanlardaki Panislavist politikalari Avusturya-Macaristan i*pu-
ratorlu[u ile gerginliklerin dolmasma neden olmuçtur. Rusya ve Avnrpahlarrr
Balkanlarda ki istekleri Osmanh ve Avusturya-Macaristan'l birbirine yakrn-

laçtrmrçtr. BilindiÉi gibi Birinci Dünya Savaçr'mn ateçini tetikleyecek olayda

bu coSaþda meydana gelmiçtir.

Avmpa'da sþsal birliklerini en son kuran iki devlet olan italya ve

Almanya hrzh bir çekilde sanayileçmelerine karçrn ham madde ve pazar

ihtþçlanm karçrlayacak sömürüler elde etmeye çalrymalan ve di[er ülkeleri

tehdit edecek siyasi, ekonomik ve askerî diizeye ulaçmalan sonucunda,

sömürgc co$afyasrndan pay alma istekleri ve e[ilimleri savaça giden yolu

açan etkenlerden biri olmuçtur.

Sanayi Dewimi ile birlikte Avnrpa devletlerinin sömürgecilik yançrm

l:uzlandrmalarr Osmanlt Devleti'ni olumsuz etkilemiçtir. Çünkü Osmanlt

Devleti sanayileçme hamlelerini yerine getirememiç ve dolayrsryla Avnrpa

devletleriyle ekonomik olarak rekabet edecek güçte de$ildi. Verilen kapitülas-

yonlar ve yaprlan anlaçmalar yüzünden devletin, ekonomik yönden Avnrpa-

fularla ticaret alarunda da rekabet edecek gücü yoktu. Osmanhda sanayileçme

hareketleri XIX. yüzyrhn sonlannda baçlamrçtr. Osmanh toplum yaplsÍrm

Batrdan farklrtrk arz etmesi Osmanhda, Batrda sanayileçmenin itici gücünü

oluçturan burjuva srmfina bet:zer bir srmfin oluçmasmt engellemiçtir. Sanayi-

leçmesini gerçekleçtiremeyen Osmanh Devleti'nde drç ticaret dengesi bozuldu.

ithalat çofaldr, ihracat azaldtve bu yüzden XIX. yüzylm ortalanndan itibaren

Avnrpa mallanrulr istilasna u$amrçtrr. Böylece imparatorluk topraklart

Avrupalr devletlerinin açtk pazart hâline gelmiçtir. Ucuz Armrpa mallarr

karçrsmda küçük atölyeler, el tezgàhlan ile üretim yapan Osmanh, Avnrpalt

devletler ile rekabet edememiçtir. Ekonomik alandaki zayúlama ise, devletin

siyasi açrdan çöktiçünün luzlanmasrna neden olmuçtur. Güçsüz Osmanlt
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imparatorlu$u'nun geniç colra$raya sahip olmasr szrrayileçmesini ve iktisadi
kallanrnalarrm tamarnlayan Arrnrpah devletler için ham madde ve pazÂÍ

açmmdan bulunmaz bir firsatr teçkil etmektedir. Avnrpah devletlerin kendi
aralanndaki Osmanh co$afyasr baçta olmak üzere dünyamn parsellenmesi
düçüncesi fikir ayrrlftlarrmn doþmasura neden olmuçtur. Bu durum ise blok-
laçmalann ortaya çrkrnasmr sa$amrçtr. Bu süreçtc Osmanlr, ittiøt Devletleri
ile birlikte topraklannl korumak için Avusturya-Macaristan imparatorlufu,
Almanya ve italya ile birlikte savaça katrlmrçtrr. itilaf blogunu ise baçta

ingiltere, Fransa ve Rusya oluçturmaktaydr. Bu bloklar arasmdaki çrkar
r ir f r s¡nasr l)iinv¡ sa wa ql¡rtnrñ felrlel rrarf enini nhr cfi rrmrr cfi rrt'_ --t_-----
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O¿r. Car. Dr. Selim flnYøüOGLu.

Giriç

I. Dünya Savaçt, mode¡n dtinya tarihinin evrensel boyuttaki ilk savaçr

olmasrnrn yam srfa, yaraftrþr etkiler itiba¡ ile ekonomik, politik, askerî ve

sosyal alana iliçkin insanlft tarihinde daha önce görülmemiç dönüçümlerin ve

alanlann orlaya çrkmasrna neden olmuç, sonuçlanyla II. Dünya Savaçt'm

haztrlamtç, dahasr söz konusu sonuçlar gtintimüze kadar etkileri süren bir

süreci baçlatmrçttr. Bu sürecin en önemii yansrmalarmdan biri de Amerika

Birleçik Devletleri'nin (ABD) dünya sahnesine çtkmast ve uluslararast

siyasete, ekonomiye ve dolaysr ile toplumlann hayatrna gittikçe daha fazla

yön veren bir etkin güç olmasrmn önünü açmasr olmuçtur.

Amerika Birleçik Devletleri'nin günümüzde dünya ekonomisi ve

sþsetine yön veren ana aktör olmasr, 1. Dünya Savaçr'nda yaçanan geliçme-

lerle yakrndan ballantrhdr. Ükenin tarih sahnesine çrkrç¡ dolayrsryla da

oltrçum siireci Arnrrpa'dameydana gelen geliçmelerle alakah olmakla beraber,

'oolmayan bir ülkc'dcn dünya sþseti ve ekonomisine yön veren bir "Eüper

güce,, dönüçüm biçiminde seyreden geliçirn, "modern dünyarun ana aktörü"

Arnrrpa'yr da açan ewensel bir fenomen ort.aya çrkarmrçtr. Kesintisiz bir

ekonomik ve sosyal geniçleme yaÇayan ABD, günümüz dtinyasrrun en etkili

siyasi ve ekonomik unsuru olarak dünya devletleri arasrndaki yerini almrçtr.

ABD'nin 1. Dtinya savaçr ile ilgili en temel etkisi ise savaça girdikten sonra,

Almanya lehine olan dengeyr ingiltere ve müttefikleri lehine çevirerek
Almanya ve müttefiklerinin savaçtan yenik ayrrlmasrna neden olmasldr.

Dahasr, ttim dünya ülkelerini farkh biçirnlerde etkileyen ve günümüze kadat

si.iren dünya ölçe$indeki siyasi ekonomik ve sosyal sistem ve sorunlar, bu

savaçla birlikte büyük oranda ABD'nin müdahaleleriyle çekillendirilen
dinamiklerin etkisi altrna girmiçtir. Kuçkusuz, bu noktaya gelinene kadarki

tarihsel arka plamn yani, ABD'nin gerek l.Dünya Savaçr'na katlhmrmn

gerekse yakrn tarihteki ve günümüzdeki etkisinin daha iyl anlaçrlabilmesi içir¡

bu ülkede savaça kadafki dönemde yaçanan belli baçh geliçmelere yani, oluçum

ve geliçim süreci açamasrndaki ABD tarihine lasa da olsa de$inmek gerekir.

. 
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Edebi)¡at Fakültesi, Sosyoloji Bölümü TRABZON.
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,{-AMERiKA ninr,nçix I}EVLETLERÍ'NiN (ABD) TARiHSET,
GELI$IMI
I-Baglmsrzhk Oncesi eBÐ

Amerika krtasurda, bugünkü ABD'yi de içine alan coprafyada ortaya
gkarrlan arkeolojik bulgular, burada M.Ö. 3300 yrllarrna kadar geriye giden
bir toplumsal yaçamrn varh[rna içaret etmektedir. Birçok Krrlderili kabile-
sinin yaçadrgr co$aþda, Cristof Colomb'un buralara gelmesi, dünya
tarihinin seyrini deþiçtiren geliçmelerin baçlangrcrm teçkil etmektedir.
Colomb'un 1492'de Karayip Adalarr'na ayak basmasmdan 5 yl sonra
ingiltere krah tarafindan görcvlcndirilcn denizci John Cabot'un bulaya bii-
sefer düzenlemesi, önemli bir etki yaratmamakla beraberr Amerika latasma
aynr tarihlerde (1497 veya 1499) gelen italyan denizci Amerigo Vespucci,
buralann daha önce hiç biliruneyen yeni bir krta oldu$unu söylemiçtir. Alman
coSaþcr Martin Waldseemuller ise buraya onun adura atfen Amerika demiç
ve bu adianúrma i<abui görmüçttir. Krtarun acfu ilk defa 1538 yriirnda bir irarita
oluçturan Belçikah matematikçi Gerardus Mercator tarafindan harita üzerinde
gösterilmiç, l8.yúzyrhn sonlanna do$u ise 'Amerikan' sözcü!ü tarih kitap-
larinda ve Birieçik Devletler terimini kapsayacak çekilde yer almaya baçla-
mrçtr.z Adr tarih kitaplannda, keçfinden ve adlandrrlmasmdan bir hayli sonra
yer aimaya baçiayan ve "yeni cüinya" oiarak cia acüandrrian bu co$afyamn
modern tarihi, ba$rmsrz bir devlet oluçumuna dek büyrik oranda, Amerika
Kriasr <irçrn<iaiti etkenier tarairncian beiirienmiçtir.

ABÐ'yi oluçturacak olan ve Kuzey Amerika olarak da anllan bu
bölgenin önü almamaz biçimde geliçmesine ivme katan olay, 1607'de

çogunlu$'; ingiliz alan k-olonicilerin, ülkelsinden göç ederek bura¡a geiip
yerleçmeleridir. Daha sonra, Awupa'da yaçanan ekonornik, dinsel ve siyasal
sorunlar nedeniyle Hollanda, isveç, irlanda, iskoçya, Almanya ve Fransa'run
yaru sra özgtirlüklerine kavuçmak için buraya kaçan birçok köle (dünyamn
neredeyse her yerinden insan) buralara akrn etmiçtir" Ancaþ ingilizlerin
saysal ve külttirel anlamda üstünlükleri, inglliz devletinin göçü teçvik edici
politikalan nedeniyle baçtan itibaren etkili olmuçtur.3 Gerek dolamn sunduSu
iklim ve arazi çartlannm tanmsal çeçitlilipe,et ve yün için hayvan yetiçtiri-
cili[ine olanak tarumasr gerekse madenler açrsurdan dünyamn en zengin ve
dolayrsryla endüstrileçmeye en uygun kaynaklar sunan co$afyasr olmasr,

] eyenn Genci, Gizti ABD Tarihi. ktkara2013.
' wunv.amerikabirlesik-devlctJeri.æm Ane"i!æ Birleçik Doietle."inin .4ù llz"den Geli¡,ar. Ei,girt,
Tarihi:04.07.2015.
2 - --' Allan Nevins-Henry Sæele Cornrnager, ABD Tarihi,Çev.: Tfuiil Inaiqk, Ankara 2014.
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Arrnrpa'mn srkrçrk ekonomik ve toplumsal yaprsrndan olumsuz etkilenen

kitlelerin buralara alcn etmesine neden olmuçtur. Aynca, buralarda yaçayan

Krzrlderililerin (Avnrpahlar bu krtaya ayak bastrfrrda, Kuzey Amerika'daki
toplam nüfuslarmm 500 bin civannda olduSu tahmin edilmektedir) sayrca az,

dalrmk ve teknolojik açrdan 'geri' konumda olmalanndan ötürü savaçlarda

kolayca alt edilebilmeleri, Avnrpah göçmenlerin koloniler halinde yerleçip

yayrlmalanm kolaylaçtrmrçtrr. Özellikle, 1628-1640 yrllarr arasrnda,

ingiltere'den büyük toplu göçler bazr Inglliz çehirlerinin nüfusunun yartya

düçmesine neden olmuçtur.aingilizlerin yaru sra Hollandahlar ve Franszlar da

Kuzey Amerika'mn içlerine girerek keçif hareketlerine giriçmiçler ancaþ
stireç ingilizlerin lehine geliçmiçtir.s

ingilizlerin aþrhkh olarak gerçekleçtirdi$ yerleçirnler büyük oranda,

buralann resmî sahibi olarak kabul edilen (ingiltere krah) kraldan resmî yetki
belgesi almak veya kral tarafindan kendilerine aruzi verilmek suretiyle, kâr

amaçh çirketler aracrh$yla yaprlmrçtr. Söz konusu çirketler, kolonilere
göçleri özendirmek için ingiltere'de çeçitli kampanya ve (devletle içbirlifi
içerisinde) uygulamalar yapmrçlardrr. Buna göre örne!-in, göç edeceklerin yol
ve bannma masraflan göçü organize eden çirketler tarafurdan karçrlanmakta,

ingiliz hapishanelerindeki mahkûmlara göç otmeleri hslinde özgürlük
tamnmaktadr. Bunun karçrhfirnda çirketler, masraflarmr karçrladrklan

göçmenlere 4 veya 7 yrlhk çahçma kontratr imzalatrp bu si.irenin sonunda

onlara belli miktarda para veya toprak vererek onlarr serbest brakmaktadr.
Ancak, koloni topraklarr ile ilgili son söz organizasyonu yürüten çirketlere
degil, krala aitttr. Ztra göçü yönlendiren çirketlerin merkezi, "anavaTatf' olarak
kabul edilen ingiltere'dedir. Gelenler büyuk oranda kendi ktiltürlerini ve

geldikleri yerin hukuksal ve siyasal sistemini burada da stirdürme efilimi
içinde olmuç, ülkelerindeki sþsi ktiltürü yeni ortamlarma adapte etmiçlerdir.ó

Bu do$ultuda ilk siyasal oluçumlar yavaç yavag çekillenmiç ve bu oluçumlar

krsa sürede co$afyarun birçok yerine yayrlmrçtr. Bir vali, altr üye ve
plantasyon denilen her on büyük çiftlikten iki temsilcisinin oluçturdu$u

Amerika krøsrndaki ilk yasama meclisinin Virginia Eyaleti'nde 3O-Temmuz-

l6l9'da toplanmasr ve farkh sömürgelerden zenci kölelerin buraya çahçtr-
rrlmak üzere getirilmesi sosyal hayatm gtinümüze kadar gelen ilk nüvelerini

oluçturmuçtur. Sonrasmda, göçlerin devamhhlr sonucunda oluçturulan yeni

1,tc.".t M.tty E. Wisner Hanl<s, Erken Modern Dönmde Avntpa 1450-1789, Çev.: Harnit Çahçkaq
istanUut ZOtZ.
u Gezici, a.g.e.
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çehirlercle de benzer bir süreç izlenerek her eyalet kendi meclisini oluçturma
yoluna gitmiçtir.7

ABD siyasal yaprsmrn ilk temellerini oluçturan bu faaliyetler,l63g'da
Connecticut'ta yönetici ve menrurlarm lamamrmn seçimle belirlenmesini
öngören modern Batr tarihinin bilinen ilk anayasasmm kabul edilmesiyle
devam etmiç ve böylece 1700'lerin baçmda genel bir sistem haline dönüçecek
olan sü:eçte siyasi anlamda belirleyici olacak hir açama gerçekleçtirilmiçtir.
Ancak meclis ve anayasaya ralmen eyaletler, halen krala bafrh ingiliz
kolonileri olarak kabul edilmckte, valiler kral tarafurdan atarunakLatlr.s
ingilte.re'nin; F'ransa, ispanya, Portekiz ve Hollanda ile giriçti$ sömürgecilik
nrücadelesinde tleniz gücü üstùnlü!ü birçok yerde ordu[u gibi, Kuzey
Amerika'da da ona avarftaj saflamrçtu. özeilikle, 1685'de Krar2. Jack'in en
büyuk eyaletlerden biri olan Massachusets'e vali atamasr ve buralara ingiliz
askeri birlilderinin göndcrilmesi 16BB'de Boston'da trrtaya çrkan balrnurzhk
fikrinin kma sürede bertaraf edilmesini sa[lamrç, birçok eyalet "kralhk mülkü"
olarak ingiltere'ye ballanmrçtr.e Fakat tüm bu geliçmeler, bafirmsz bir devlet
oluçumunu geciktirmiç ise de önleyememiç, hlzh ekonomik ve sosyal geliçim
bir srire sonra aidiyet sorununu ve buna bafh olarak bafrmsrzhk düçtincesini
gündeme getirmiçtir. Dönemin koçullanm ifade eden siyasal ve etnik aidiyetin
temel unsuru olarak uluslaçma ise Amerikatrhk kimligi çerçevesinde ortaya
çrkmrçtrr.

Amerikahhk (veya Amerikancrhk), birçok farkh etnik unsurun bt araya
getirdi[i, kendine özgü sosyal, ekonomik ve siyasal çizgileriyre taÍrm ve
endüstri tiretimine oldukça elveriçli koçullar sunan bir cofiafyada, gittikçe
geiiçerr ve hraien sürmekie olan göçier sonucuncia iraiabairk bir nüfusu bann-
diran bir ülkede yaçanan köklü dönüçümün dolal bir sonucu olarak sekillen-
mic+i- i-^il+a*o ¡l'-,*,I^* L,,*^,,^ ^^l^-l^-:- /^^:--r--r-t^ 

^ 
t---,¡¡rËrrrv^v uturu4rl uuoya 5çrçrrrçrut (çuBluuuru¿1 I\JIIlaûya, rransa ve

Hollanda'd¿n), özellikle dil ve siyasal yönelim konusunda, ingiliz etkisini
kabul ederek duruma uyum saSlarnalarr uluslaçma srirecinde kolaylaçtrrlcr bir
sonuç yar"tmrçtrr. 1700'lerde Avmpa'daki dini baskrdan bunalan (birçok
iskoç ve irtandah gibi) birçok Alman'rn buraya gelmesiyle bir ara nüfusun
neredeyse üçte biri Almanlardan oluçmuç ise de ba[-rmsrzhk ilam ile
çnnrrnlqnqn rfcrnim crracrn¡{o L^l^-i.ti--ì- ^-l^ l^l^,-, t-^t^ i-^:l:-tl:- -,^ ^^I-rw¡vr¡rrr¡wru¡ v¡rw sv^Mu ltata LuéILt/J (lu v(i çul(

7 Nevins-Comrnager, a.g.e.

'ï;Ì;; ushbaç-sezgin Dag, iltrça{tardør Günümüze Dünya Tarihi ,Ansikropedísi,iitanbul 2007,
s.228.
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sayrda Alman ve iskoç göçmen buraya gelmeye devam etmiçtir. Özellikle

irlandahlar, burada baçta tarrm olmak uzere, Krzrlderililerden birçok yeni çey

ölrenmiç ve ölrendiklerini etraflarrna yaymrçlardr.r0 Göçün ve ekonomik

faalþtlerin gittikçe yoþnluk kazandrþt, siyasal kurumsallaçmanln birt¿km
somut temellere oturfuldulu ve yavaç yavaç bir aidiyet bilincinin oluçtu[u bir
stireçte 1776'ya yani, ABD'nin ba[rmsrzhk ilan etti[i tarihe gelindilinde arttk
'yeni bir devlet' kurmaya olanak sallayacak her ttirlü unsur mevcut görün-

mektedir.

B.DEVRIM VE BAÖIMSIZ BiR DEVLET OLARAK ABD

Nüfusun ve üretimin gittikçe arttrFlr, yeni bir sþsal-toplumsal sistemin

ortaya çfttr[r, baçurdan beri herhangi bir otoritenin krsrtlayrcr etkilerini
yeryüztindeki her toplumdan dalln az hisseden ve bu ytizden öz çrkar ve özgür

guiçimcilik ruhunun oldukça geliçti[i insanlardan oluçan bir toplum yaprsr ile

ingiltere'nin, buraya yönelik özellikle iktisadi alrhkh zorlayrcr uygulamalan

birleçince dewim olgusu orlaya çrlcmç ve ABD, ingiltere'den ba[rmsrzhSru

ilan ederek yeni bir ülke olarak 'yeni dtinyadaki' yerini almrçtrr. Büyük oranda

ingiltere'ye balh bir co$afya iken, ba[rmsrz bir ülkeye dönüçen ABD'nin bu

dönüçtimünün temelindekendi baçrna bir g"ç olabilecek potansþle eriçmesi

kadar baçta iktisadi temelli olmak üzere, ingiltere'nin buraya yönelik sürekli

artan talepleri de etkili olmuçtur.

1775-1783 yrllan arasttda, Ba[rmsrzhk Savaçr olarak bilinen ve

ABD'nin kurulmasr ile sonuçlanan savaç, balrmsrzhk hedefi ile de$il,

ingiltere'nin vergileri artrmasma karçr bir tepki ile baçlamrçtr. Ancak, savaça

Fransa, ispanya ve Hollanda'mn Amerika'mn yamnda dâhil olmalan, siirecin

ilerleyiçini 4 Temmuz 1776'da deklere edilecek olan "balrmszhk ilamna"

dönüçtürmüçttir. Savaç, ba[rmsrzhk ilanrndan sonra da devam etmiç, George

Washington (daha sonra, ABD'nin ilk baçkam olarak tarihe geçmiçtir)

komutasmdaki Amerikahlar, baçlangrçta ingiliz güçlerine yenilmiçler ise de

baçta Fransa olmak üzere dtçandan gelen askeri ve ekonomik yardrmlar

durumu Amerikan güçleri lehine çevirmiçtir. ingiltere'nin 1783'teki Paris

Antlaçmasr sonucu ba[rmsrzhlr tarumastyla ABD, balrmsz bir devlet olarak

fiilen dtinyadaki yerini almrçttr.rr Ülkede oluçan balrmsrzhk yanhlan ile
ingiltere yanhlarr arasmdaki ihtilaf, bu antlaçmadan soffa anavatana

(ingiltere'ye) sadtk olan gruplarur ABD'yr terk ederek Karøda ve Karayiplere

to Nevins-commager, a.g.e.
il Uslubaç-Dag, s. 230-233.
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göç etrnesiyle çönilmüçtür. Bundan sonra ingiltere, bir daha Kuzey
Amerika'ya sözleçmeli iççi statüsünde mahkûm gönderememiç ve bu nedenle
sömürgeler edinme noktasmda yeni arayçlar içerisine girmiçtir. Bu arayçlar
birkaç yl sonra Avusfalya'mn sömürgeleçtirilmesine vesile olmuçtur.r2
Birçok külttirü içerisinde banndrar¡ göçle oluçturulan bir toplum o dönemde
dünyamn en griçlü devletlerinclen birine karçr bir savaç kazanmrç, devlet ve
toplum inçasma yönelik ciddi adrmlarrn yaru stra, zaten oluçmuç olan bir
ekonomik alt yapuln daha çabuk biçimde büyümeye dönüçtürtilmesi çabalarr
hrz kazanmrçtrr.

Elqõrmcrzlrlz ila-'-'{o- o^-*^ -l^'J^+.,a +^-t..- :..^^^.-^ -,4-^l:l- -.^-^-I^--Þvru4 uvyrvl vw twyrutt urìaùItr4 yullçull\ ydptt(,'tt

çalrçmalar baËlamrnda, 1781'de baSrmsz eyaletlerin btr araya gelerek bir
anayasa çerçevesinde oluçturduklarr'konfederasyon' sistemi yürürlüfe
girmiçtir.r3 Daha sonra, kurucu eyaletlerin (13 koloni) katrrrmryla kurucu
meclis toplanmrç ve r787'de dünyarun modern anlamda gördü!ü ilk yazrh
anayasasr hazrrlanmrçtrr.ra Montesquieu'dan esinlenerek despotizmi önlemek
amacryla "güçler ayrrhfr" ilkesini temel alan anayasa 1788'de yürtiriü[e
girmiç ve bireysel hak ve özgrirltikler noktasmda dtinyadaki birçok arÊyasaya
kaynakhk etmiçtir.rsKrsmen inglliz siyasal modelinin ksmen de ürke
çartlanrun gerektirdili iki partinin rekabetine dayah baçkanhk sistemi ve
cumhurþtçilik ilkesinin hâkirn olduSu siyasal sistem, o tarihten buyanabazr
küçfü deliçikliklerle günümtize kadar gelmiçtir.r' Topyekûn bir toplumsal
baçkaldrr sonucunda, egemen bir devletin (ingiltere'ye) tahakùümüne yani,
eski iktidar yapßma son vererek kendi sosyal dinamikleriyle yeni bir iktidar ve
devlet yapßr ortaya çrkaran ABD Dcwimi, etrafindaki birçok sönrürgeye
özellikle lcoõrrnhrl¿14 Í*-r-.r"rro qif\ fliiner¡ L,nø.ill-r,1o h;*^^1.- =,--n^ ;.-,--t-*\t-Þ---^"-*w ú uuyv¡\ Jv¡uv rùJ4!¡¡qr

ve baprmszhk ilanlarr için örnek teçkil etmiçtir. Bu durumdan kaygrlanan
Rusya, Frusya, Avusturya ve Fransa bir araya gelerek ittifak_ kurmuç ve
bafrmsrzhk hareketlerinin görüldügri yerlere ortak müdahale karan almrç-
lardrr. Buna karçr ABD, 'Monroe Doktrini' olarak da bilinen deklarasyonla
Amerika Krtasr'nda baSrmszhk ilan eden devletleri tarudrlmr, Avmpah
gtiçlerden hiç birinin buralara müdahalesine razr olnnyaca[ul ilan etmiçtir.
Bu yakiaçrm, daha sonraki stireçte de ABD için çewesindeki ülkeleri kontrol

¡? -.,.'- wrsner-HanKs, s. /uó.
It John M., Roberts, Dünya Tarihi IB.Y,üzy¿l ve sonrast QL Citî), çev.iidern Erman-Tansu.dkgün,
lstanbul 2A11,s.717.

'o Maurice Duvergeç Siyasal Rejimler,Çev. : Teoman Tunçdoþn. jbtanbul 1986, s. 94.rJ Qpnro''Tq¡illi V;;-,-lt--,- /=--..-.\:.,- 
^r;..^,,. 

i.--^.-t.t, T^--:t-:--^^-:--:^ ønrr rt-.|- --, i-----r---rvû YcEt /. tvlltØt trtru¡LttA r w tfa¿Itcg4t, tù- Af ttt, twytt, bkuluul
1994, s.4t3415.
ró Duvergeq s.94.
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altma almaya yönelten egilimin temelini oluçturan resmî politika olmaya

devam etmiç, dahasr firsat ortaya çrktrlrnda topraklarm geniçletilmesinden

kaçrrrlmamrçtrr.r7 Özellikle, smrrrn esnek olmasrndan ötürti yayrlmamn kolay
oldu!'u ABD'nin battst, 1792 ve 1821 yrllan a¡asmda bu ülkenin sürekli toprak

geniçlemesi kaydettili bir alan olmuç,r8ancak colrafi geniçleme salt burayla

smrrh kalmam$tr.

Ekonominin hrzla büyümesinin getirdiþi avantaj, 1800'lerde (farklt

zamanlarda dört defa) çok büyük miktarlarda toprak satur almmasmr da

beraberinde getirmiçtir. ABD'nin ilk kuruluçundaki toprak büyüklü!ünden çok
daha fazla alant kapsayan topraklar satrn almarak günümtizdeki 9 milyon
kilometrekarelik yüzölçi.imtinün büyuk krsml ülke strurlarma dâhil edilmiçtir.'e

Bu kadar büyuk bir geniçleme, bir süre soma ülke içinde iktisadi ve külttirel
farkldrklann birtaklm sorunlar yaratmasml beraberinde getirmiçtir. Gerek

sanayileçme gerekse tanm alamnda hrzla geliçen, topraklanm geniçletmeye

devam eden ve halen, dünyamn farkh birçok yerinden yolun göç alan

ABD'de, Gtiney ve Kuzey arasmdaki co$afi, iktisadi ve kültürel farkliltklar

sorunlara yol açmrç ve eyaletler arasmda ortaya çrkan bu sorunlar bir iç
savaçm yaçanmasma sebep olmuçtur.

1860'da, tarrmsal faaliyetin yo['un oldu$u, kölelifin uygulanú$ ve

belli bir aristokrasinin egemenli$indeki Güney eyaletlerinin (I2 eyalet)

birlikten ayrrldrklarrru ilan ederek farkh bir yönetim altrnda konfederasyon

oluçturmalarma karçm yaçanan göçlerin bir hayli kalabahklaçtrdr[r, sanayide

oldukça geliçmiç olan, kölelisin kaldrllmasilu savunan Kuzey eyaletlerinin bu

oluçumu tarumamasl üzerine l861de baçlayrp 1865'e kadar stiren(Kuzey-

Güney Savaçr olarak da bilineQ "Amerikan iç Savaçr" patlak vermiçtir.

Demþollarmrn, toplarrn ve diþer ateçli silahlarrn yopun kullamldtlt ilk
modern savaç olan bu savaçta, 350 bini Kuzeyli ve 250 bini Güneyli olmak

üzere 600 bin civannda insan hayatrm kaybetmiçtir.20Kuzey ve Gäney

arasmda önemli bir ihtilaf konusu olan kölelik sorulu, dönemin baçkaru

Abraham Lincoln'un ön gördüfü biçimde çözüme kavuçturulmuçtur.2r Savaç

sonunda, Amerikan birtiÉi bir daha tartrçmaya konu olmayacak biçimde

'7 Geacl s. 127 .
r8 

Paco Pena, Kapitalizmin Kara KitabL Çev.: Kerern Kurtgözü, istanbul 2001, s. 205.

'e Volkan Yaraçt" O¡kmin Ksa Taríhi,istanbul 20A7, s.21.
20 

Jean Claud Baneau ve G. Bigot Giullaume, ^B¡itíin Dünya Tarihi: Tarih Oncesinden Günümüze,

Çev.: Ayçen Oaçrk, Dharma Yayncrhk, ibtanbul 20A6,s.216.
tr Ba¡amrn P. 'lhomas, Abraham Lmcol¡l (Cilt 2), istanbul 1952.
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kurulmuç, kölelik kaldrrrlmrç fakat rkçilft yok edilememiçtir.22 iç savaçtan
sonra, endüsti çok daha Inzh biçimde büyümeye cievam etmiç, ulusal para
sisiemi kriruiarak irnansai konuiar ciaha sapiam temeiiere oturtulmuç, daha
liberal bir siyasi anlayrç yerleçmeye baçlamrçtr.2' ABD'nitt bugün dtinya
ölçe[inde sergilediEi dolayh veya dog-udan politik, ekonomik ve askeri
müdahalelerin kendi co[rafi hinterlandr çerçevesindeki ilk uygulamalarl yine
birliSin sa$anmasrndan sonraki ewede gündeme gelmiçtir.

sonraki süreçte, ABD baçta iktisadi olmak üzere her alanda hrzla büytik
bir ahhmm içerisine girmiç, 19. yti4yrtrr sonlanna do!ru gerek üretim gerek
ticaret gerekse toprak ve politik nüfuz alam açrsmdan gittikce eenislc-vcn bir
irrme göstermiçtir. Bu do!"rultuda, 1845'de Meksika ile giriçilen ve ABD'nin
Teksas Eyaleti'ni ilhak etmesine yol açan, 1898'de ispanya ile yaçanan ve
Küba'yr ve Filipinleri kontrol etmesi ile sonuçlanan ömekler ABD'nin askeri
alanda da güçlendifinin kamtrdrr. Dahasr 1904'te, dönemin baçkam Theodor
Roosvelt'in; "Roosvelt Eki" olarak bilinen ve Monroe doktrinine eklenen bir
ifade ile Amerikah bir ülkenin, Avrupah bir ülke tarafindan içgal veya dolayh
müdahale tehdidiyle karçrlaçmasr durumunda ABD'nin meseleye kançma
hakkr oldu[u ilan edilmektedir.2a Bu durumun uzanirsr olarak 1903'ie bir
Fransrz çirketinin Panama Kanah'ru yapmasml önlemek içinburada bir
^, -^¡-l ^-^,-^^ a - -i: Iaya:Ktanffia terilpieffffç ve burasr ABD'nin kontroiüne girrniç, i9ll'cie
Honduras'azt, 1912'de Nikaragua'ya asker gönderilmiç, l9l4,te bir politik
-^-:l:- ^^.^---- l- r r_r--:r-- r :
Bçrttutr surrLütu¿t lvrçlçsu(a Llmaru vera Lruz içgal e0ilÍruç, lyl5'te tse yapilan
antlaçma ile Haiti üzerinde krk yrl siîrecek bir koruma ve denetim hakkr
sallanmrçtrr.'u 20. yuzyrldaki benzer uyguiamalann ilk nüvelerini oluçturan bu
faaliyetler sonucunda, ABD iktisadi, siyasi ve askerî anlamda güçlendikçe
dünya ölçe[ine yayrlmrç ve güç dengelerinin stirekli bu ülke lehine geliçmesi
cäz lznnrron nlra".+"-1.-**¡^- ^l,t^ ^l:l^- l^-,^^^ L^---al^-l^t-: -':--':-^-':--vur¡utrLq, r 4u¡¡u4ll 9luç çul¡çtl Llgvd,òa uuyullanuaru ulullull
getirdiþi kârrn yam sra, 1800'lü yrllarda birçok yerde altrn madeninin bulun-
masr, ülkenin birbirinden çok uzaktaki farkh noktalanru birbirine baplayan
demiryolu hatlanmn yaygrnlaçtrilmasl ile ticaret ve ulaçrmda sa[lanan ivme
Amerika'yr hzla ekonomik büy{ime trendine sokmuçtur. Binlerce kiçiyi
çahçtran büyük endüsti içletmeierinin, özeilikle çeiik üretiminde, büyük

2)
r̂tarTeau-Lilgol, s. I I ¡5.

t3 Barrington Moore, Diktatrirlüþ1in ve Demolçasinin Toplunsal Kötenleri, Çw': $irin Tekeli-
Alaeririin Senel. Ankara 201 l, s. 195-196.
'- Anthony Best-Jussi M Hanhimaki-Joseph A. Maiolo-Kirsten E. schulze, 22.yüzytttn
Uuslara¡'as¿ Tarihi,Çev.: Taciser[Jlaç Beþ, Ankara 2012,s. lj+156.
ll Henri Danis, El<onomik Dolarinlq Tarihi 2,Qv": Attila Tokath, ibanbul 1997, s.615.
2" Roberts, s. 794.
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açama kaydederek dünya çapmda söz sahibi olunan bir açamaya gelmesi;

margarin, sabun, konserve, çikolata gibi daha önce bilinmeyen ürünlerin

äretilmesiyle 'glda endüstrisi' olgusunun ortaya çrlcnasr ve baçta Thomas

Edison olmak üzere bilimle u$açan birçok insarun ortaya koydu!'u yeni icatlar

Amerika'run büyük bir guç haline gelmesine htzkatangeliçmeler olmuçtur.27

1900'lü y:Jlara gelindi[inde, ABD iktisadi olarak Arrnrpa'mn tüm
gtiçleriyle baç edebilecek bir dünya devleti durumunda&r. Siyasi açdan da

egemenlik alarum tüm Latin Amerika'mn yaru sra, Pasifik'e ve Atlantik'in
do$u kryrlarrna kadar yaynxç, Çin'deki Boxer Ayaklanmast ve Japonya-Rus

Savaçr gibi örneklerde olduþ gibi dünyamn birçok yerindeki olaylara

arabuluculuk etmeye baçlamrçtr. Daha da önemlisi, tarihte ilk defa görülen,

dünyamn birçok ülkesinden daha büyük finansal gelire sahip tröstler ve devasa

boyutlarda sermayeyi kontrol eden finans çirketleri ABD yaylmacrh[rmn
unsurlarr haline gelmiçler,28 devasa boyutlarda ekonomik güç belli ailelerde

toplanmrçtr. Öyle ki 1900'de Amerikan ailelerinin sekizde biri, millî servetin

sekizde yedisini elinde tutmakfadr.2e

Dahasr, 1 900'lü yrllarrn baçrna gelindilinde Amerikan yayrlmacrhþrmn

ideolojik temelleri de oluçfurulmuçtur. Örnelin, ABD' ba$kanlanndan John

Quinsy Adams'm torunu Brooks Adams'ur 1902 yrhnda yazúþr ifadeler
A meri ken geni ¡i I emeci li ginin ip uçlannr yans ttrtraktadlr:

"Son on yl boyunca dünya, sosyal eçitlilin de[içti$i periyodik bir krrz
dönerni yaçamaktadrr. iktidar koltuSu Awupa'dan Amerika'ya göç efniçtir.
Amerikan üsttinlüþü, yalntzca uygulamah bilimlerdeki baçan sayesinde

elde edilmiçtir. ABD, dünyamn yarlslnl kapsayan devasa ve büyümeye
devam etmekte olan bir imparatorluk haline gelmiçtir ve elinde en büyük
zenginlikleri, en mükemmel ulaçrm a$rnt ve çimdiye kadarki en geliçmiç ve
güçlü sanayi sisternini bulundurmaktadr."3o

Amerikan yayrlmacrhlmr meçrulaçtran bir drþer yazar Frederick

Jackson Turner ise "Açtk Kader" olarakbilinen teorisinde, ABD'yl eçsiz krlan

çeyin srmrlanrun giderek geniçlemesi oldupunu ve Amerika'run tarihsel

varhlrnr Batr'daki yeni smrlara do$u devamh olarak jeopolitik geniçle-

27 Gerhard Köhnen, Dünya Ekonomi Tarihi, Baslangandan-Bugüne, Çev.: Dr. Tunay Akoflu,
istanbul 1965, s. 223-224.
28 Yaraçr, s.22-23.
2e Andrea Mar¡rois-Louis Aragon, Ameritca- Rusya, c. l, Çev.: Galip Ûsttin, Cem Yayrnevi,
istanbul 1968, s. 14.
3o William F. Engdahl, Wall Street Ameril<an Yíizyiltntn Çök'uïü, Çev.: Özgtin $uleko!1u-Ìlkay Ata,
istanbul 201 l, s. 69.
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mesinden kaynaklandrSmr savunmaktaúr. ona göre cloþalanncla bulunan
geniçlemeci gucün sonucu olarak Amerikahlarrn ewensel mizau, egemen-
iikierini geniçletmek ve yayilmacrirktr. Amerikan gücü, etkisini göstermek
uzere daha geniç alanlara ihttyuç duyacaktr.3l

l.Dünya Savaçr'mn baçladrlr t9l4 yrhna gelindiginde, ABD'yi oluç-
turan yapr; ekonomik, siyasal ve askeri olmak üzere üç önemli kuruma dayah
olarak devlet hiyerarçisi, çirketler hiyerarçisi ve ordu hiyerarsisi biçirninde
çekillenmiç32 ve savaçla birlikte daha da güçlenen bir yapr ortayaçrkmrçtrr.

C-I. DÜNYA SAVA$I VE ABD

l-Savaça Giriç Nedenleri

"Birinci Dünya Savaçr" terimi, ilk kez savaçtan birkaç yrl sonra
Londra'da yayrmlanan "Times" gazetesi askerî muhabirlerinden charles
Ancourt Repington tarafindan ortaya atrlmrç ve yaygm kabul görerek litera.-
trirdeki yerini almrçtr.33 Savaçm ofiaya çrkrçrnrn ülkeler arasl ekonomik ve
siyasi rekabete dayanan birçok nedeni vardrr ve konuyla ilgili birçok analize
rastlamak mtimkündür. Savaçm nedenleri birçok biçimde yorumlanabihnekle
beraber, savaçan kesimler arasmdaki kutuplaçmarun temelleri sava$ tarihinden
epey önce afilmlçtr. 1879'da Rusya'ya karçl kurulan Almanya ve Avusturya-
Macaristan ittifakma 1882'de itaiya'mn katrlmasl l8gl ve lB94 Fransa ile
Rusya yakrnlasmasr" ingiltere'nin 7904' de Fransa ve 1907' de Rus,va ile
kurdufu ittifaklar savaça kadarki zaman diliminde uzun sayilabilecek bir
sürecin varirgrna içaret etmektedir.34ABD'nin savaça giriçi ise savaçm sonla-
rura doSu gerçekleçmiç ve savaçm kaderi üzerinde önemli etkiler yaratmrçtr.

ABD'nin savasa dâhil olma süreci, farkh etkenleri içerisinde banndrran
hircòk nerlenle acrklnnahilir A,neeÞ nerl..lo" nc nlrnrca ^1o,,- Á Þrìt-i- "^.,...- ----- -t__- v¡urA¡, ¿ r@v4{,4

girmesi savaçm seyrini de[içtirmekle kalmamrç, savaç soffast dünyayr da
derinden etkileyen geliçmelerin önünü açmrç, dahasr modern anlamda bir
"imparatorluþn" ortaya çrkrçrm kolaylaçtrmrçtr. Bazrlan difierlerinden daha
görüntir ve daha etkili kabul edilen söz konusu nedenler, iki temel argümana
indrgenebilir: Birincisi, Almanya'mn içinde ABD vatandaçlarmur da
bulunriuÉu insiliz. semisi T-uisitanin'vr hafrr"meqr oihi ÂRl-l l¿qffirrmnrndq f,cnÞi

e Q - a------

3r Engdahl, s. ?0.

" Wright Mills, itøidar Segkinleri, þv;ünsal Oskay, Ankara 1974, s. 1L
" sir Michael Howard I. Dün¡ta savasJ ve 20. Yüz.wt, Der.: -I. winter-G. park-er-M.R- Hebeck-
ftv.: Tansel Demirel, istanbul áOn,t. iø.
3a Best vd.- s. ! 9.
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yaratan ve savaça girmeyi meçrulaçtran ttirden savaçxr herkesçe görünen

yuztintin ortaya koydu['u nedenler; diferi ise daha ziyade görtinenin arkasrrda

yatan parametrelerin ele ahnrp analiz edilmesini gerektiren daha çok iktisadi

ve siyasi çrkar dengelerine dayalt nedenier. Kuçkusuz, ikinci argümana dayalt

nedenler stirecin aydrnlatrlmasrra iliçkin "esas" durumu açrklamaya daha

uygundur ve konuyla ilgili bakrç açrlarrnda bir çeçitlitik dikkat çekmektedir.

Birinci Dünya savaçr'na ABD',nin dâhil olma sürecini ve bu süreci

hanrlayan tarihsel dinamikleri, dönemin kendine özgü koçullart ve ABD'nin

belirtilen dönemdeki toplumsal ve ekonomik konumu ba[lamrnda düçtinmek

gerekir.3sAncak, meselenin sornut krsmlndaABD'nin savaç karartru belirleyen

tarihsel olay, mtihimmatlan taçryan Britanya gemisi Luisitania'yr Almanya'run

batrmasrdrr. Bu tarihi olay, Almanya-Amerika arasmda krize neden olmuç ve

iki devlet afasmda iliçkileri krrrlma noktasrna getirmiçtir.36 ingiltere'nin

denizlerde Almanya'yr abluka alttna almast Almanya'yr geniç çaph denizaltt

savaçma yöneltmiç, bunun sonucunda batnlan birçok gemiden biri olan

Luisitiania'da çok sayrda ölen ABD vatandaçl olmasl Amerika ile Almanya

iliçkilerini germiçtir. Almanya, bir daha bu ti.ir olaylarrr yaçanmayacafmt

ABD'ye iletmiç ise de 7916'da batrrlan bi¡ Fransz yolcu gemisinde de

Amerikan vatandaglanrun olmasr gerginli[i daha da artrmtçtr" Ancak esas

mesele, Almanya'nm bir yandan deniz altr savaçlaruu sürdürürken diþer

yandan itilaf devletlerine yardrm eden ABD'ye karçr Amerika ile ihtilaflr

bulunan Meksika ile ittifak kurmasrdf. Yaprlan antlaçmaya göre, ABD

Almanya'ya savag aça6a Meksika Almanya'yt destekleyecek ve ABD'nin

elinde bulunan Teksas ve Arizona eyaletleri Meksika'ya geri verilecektir.

Särecin Almanya lehine ilerlemesinin kendisine zaÍar vetece[ini düçünen

Amerika Birleçik Devletleri, 18 Mart l977'de Almanya'ya savaç ilan etmiç ve

6 Nisan lgl7'de savaça aktif olarak gir-iç" ve bu durum, müttefiklerinin

savaçt kaybetmesine engel olmuçtur. Temel noktalarda, 1918'de Almanya'run

taarruzlartna karç¡ Amerikan birlikleri, Almanya'run Paris'i almasrna izin

vermemiçtir. Amerikan birlikleri Fransa'ntn liderlilindeki karçr saldrrrlar için

temel güç noktast haline gelmiç, Amerikan yönetimindeki taatruzlar Alman

birliklerinin saylsml azaltmrç, bu durum Britanya ve Fransa'nur Almanya

35 Kendrick A. Clements, "Woodrow \ùy'ilson and World War l', Presi.dential Studies Quarterly,

3411, Going to War, (2004), s. 63.
,ó Jennifei D. Keene., "Americans Respond Perspectives on the Global War, 1914-1917",

Geschichte und Gesellschafi,40 (2014), s. 5 18'
3i Nurçalr Aksoy, Tarihteki Ünlü savaslar, Salthnlar ve Antlaçmalar, ibanbul 2010, s. 122-123-
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karçrsurda ilerlemesini kolaylaçtrrmrçtrr.38 Krsacasr, ArlD savaçm seyrini
ingiltere ve müttefiklerinin lehine, Almanya ve rnüttefiklerinin aleyhine
deliçtirrniçtir.

Amerika, savaçm baçlangrcrnda bir taraftan Avnrpa'daki politik ve
askerî çatrymalara müdahil olmama geleneline sahip çrkarken neden Birinci
Dünya savaçr'na girmiçtir? Bu soru bir çok tarihçi, özcllikle de 'revizyonist
tarihçiler'3e tarafindan, ticari karçrhkh çrkar ve beklentiler ba$lamrnda açrklan-
maktadrr. Frsatlar ve ortaya çrkan sonuçlar, ekonomik eylemlerin politik
müdahalelere nasil dönüçttiljunü göstermektedir. 1920'lq ve 30'lar boyunca
bir cok revizvoltist l,ar'ihci- mÍillefiklerle ficarefi knrrrrrr¡ nqhccrnrn Ámmi-
kahlarl savasa sürtikledilini iddia etmektedir. Revizyonistlerin iddia ettikleri
bu görüçler, çaÉdaç liberal düçünceyle benzer bir içeriÉe sahiptir. Liberal
düçtinceye göre baÉrmszhk bançr getirmektedir ancak bafrmsrzhk ticaret ve

çat$ma arasrnda farkh sonuçlar da do!'urabilmektedir. Benjamin Fordham{
genel olarak tarihçilerin, Amerikan müdahalesine dair ekonomik açrklarnalarr
büyük ölçüde terk ettiklerini söylemektedir. o'na göre ABD'deki savaç
dönemi ihracat artrçma iliçkin bilgiler, bu konunun tekrar ele almmasmr
göstermektedir. ihracat artrçr göz arch edilemeyecek kadar fazlaydr ve bu
geliçmeler Amerika'run savaçan tarafa geçmesine neden olmuçtur. Fordham,
savaçla ilgili önlemlere dair yaprlan kongre seçimleri konusundaki btr analize
içaret ederek ihracat artrçmm politikacrlarrn sava$ konusundaki düçüncelerini
çekiliendirdilini ortaya koymaktadir. Bu nedenle ihracat artrçr ile savaça
katrhm arasurda bir iliçki gr.iren revizyonist dúçtrncelerin göz ardr edilmemesi
gerektilini söylemektedir.

Q^,, ^ I-^-^* ^lL^+¿^ L:-l^.^ -^li^^- !^:,- -!--- r-y:r Í: i rrJcvcl n.a<¡rr çruçLt'ç u[uttrl Btrrrìerr ull uray qEgrlqlf. ttu Kararln otuçma
zemini birkaç yrl öncesinden hazrlanmrçtn. wilson (dönemin ABD baçkam)
wänefirninin cqr¡qc l¿qrqrrnr ¡lpãælaná;--- 

^ 
-+h',- T :-1. 4l t^-^-.^ -^t*t^-:-:u vr¡ ¡ u Lrru !rla, Mt ol ltl trguglllçl lIIl

Amerika'mn açrk denizlerdeki haklarrmn korunmasr için baçka bir yol

tt Keene. "Americans Respond", s. 518.
3e Ttirkiye'de altonatif tarihçilìk veya resmi tarihçilik karçrtr tarihçilik olarak da bilinen revizyonist
tadhçilik, baçta Yahudi so1'kurmr olmak üzere, dünyada dogru kabul edilen birçok tarihsel ôhyrn
aslmda ya ohnadrþm 1a çarprtrldrþnr vela abartrldrþru kabul edereþ söz konusu edilen olay
aynntrh bir sorgulainaya tabi tutarak, belgeÌere dayah karSr tezlerle "do$ru'nun peçine düçrney
amaç ediuen bir laklaçrmdrr. Konuyla ilgili bilgi için Servet Krzrlay'rn: "Bir Söylem Olarak Tarih
ve Revizyonist Tarihçiler" baçhkir makaiesine bi<2.: htp//www.aknrelpsikoioji.conaibir-so,vlem-
olarak-tarih-ve-revizyonist-tarihciler-122yy.htr4 Eriçim Tarihi:05.06.201 5.t" Beniamin O Fordham "Revisionicr¡ Re¡nnci¡lpmÁ. EwnnÉc an¡l Âmo,i¡o- ìn+anr--+i^- i,.
World War I', Interuational Organization, 6l/ 2 (2007), s. 277 .
al Kendrick ,4- Clements, "trVoodrow lr'ilson and.World lVar l', s. 63'teki aictanrrula.
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olmadr[mr düçünmesi, sava$m son açamalarmda olduiuna ve Amerikan

katrhmryla bunun hrzh bir sonuca ulaçrlabileceSne inanmasryla iliçkilendir-

mektedir. Britanya ve Fransa'nln Alman saldlnlarr altnda sendelemeye

baçlamast ve Amerika'mn onlara yardrm edeceli düçi.incesi deaz savaçur bir

diler nedeni olarak gösterilmektedir. $üphesiz, Amerika'run müttefiklere olan

ki.iltrirel ve duygusal baþlanve Almanya'rutr denizaltmda savaçmasma duyulan

muhalefet önemlidir. Ancak, ekonomik etkenler de Amerika'ntn savaça

girmesinde etkili olmuçftr ve denizaltr savaçma karçr duyulan muhalefetin

nedeni bile, müttefiklerle kazançh bir ticaret yapma hakkrndaki Amerikan

rsrarr ile ballantrhdrr.a3 Konuyla ilgili farkh bir yorum getiren John Muelleraa

ise Amerika'ntn savaça girmesinin birçok nedeninin bulunduþnu belirtmekte

ancak en önemli nedeni, Wilson'un Amerika Birleçik Devletleri'nin adaletli ve

sürekli bir uzlaçr ortamr sa$ama misyonunu gerçekleçtirme arzusuyla iliçki-

lendirmektedir. Mueller'in de içaret ettiþi gibi Amerika'run Birinci Dünya

Savaçr'na dâhil olmasr birçok neden üzerinden açrklanabilir. Bu nedenle

burada tekil açrklamalardan hareket etmek yerine ABD'nin savaç sürecindeki

konumunu, bu si.ireçte devletin insan faktörü de dâhil büttin kaynaklanru nasrl

mobilize ettilini, konuyla ba$lantrh farkh görüç ve yorumlar ballamrnda

açrklamak konuyla ilgili parametreleri daha anlaçrlabilir krlacaktrr. Bunun için

öncelikle ABD'nin savaç dönemindeki konumuna ve sava$a nasrl dâhil

olduluna bakmak yararh olacaktr.

2-Savaçm Mobilizasyonu

l.Dtinya Savaçt'na ABD'nin dâhil olmasl, savaçln sonlanna doiru
gerçekleçmiç olmakla birlikte savaçm mobilizasyonuna iliçkin savaça gir-

meden önce ve sava$ esnasrnda oldukça yofun hazrhklar yaprldrþna dair

veriler mevcuttur.

Konuya iliçkin yaprian yorumlarda öncellikle ABD'nin savaçm baçrnda

ilan etti!-i tarafsv konumuna dikkat çekilmektedir. ABD'nin bu tarafsz

konumuna kuçkuyla yaklaçan Jennifer D. Keenea5 taraßrzhfrn, savaça dâhil

olmamak anlamrna gelmedifini belirtmektedir. Keene, Amerikan savaç

o, Hugh Rockoff, Ama"ica's Econontic: lray of War: War and the {./S Econonryf om the Spanísh-

Ametican V[¡ar to the Persian (hil/'llar, carnbridge university hess, New York 2012, s.108
a3 Hngh Rockoff, until it's over, over There: Tke (J.s. Econonry in Itorld llzar 1, NBER V/orking

Paper,2004, s. 5.
aa iohn Müeller, "Changing Attitudes towards War: The Lnpact of the First World Wat'', British

Journal oJ'Political Science,2Il 1 (1991), s.22'
u'Keene, "Amedcans Respond", s. 267.
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deneyiminin 1 9 1 4'ten 19 77' ye kadar taraßrzhk dönemi olarak kaydedilmesinin
veya tarafsrzhk ve savaç dönemi olarak ikiye ayrrlmaslrun diplomatik bir
içerilinin oldupunu, fakat bu durumun savaçm baçrndan itibaren Amerika-
hlarrn savaçla nasrl bir iliçkilenme içinde oldu$unun üstünü örtmeye yara-
dtfmr iddia etmektedir" O,bu iddiasru 1914 ve l9l7 arasr dönemdeþi bazt
geliçrnelerle iliçkilendirerek açftlamaya çahçmakta, özellikle ABD halkrmn
bazr gönüllü çabalarura içaret etmektedir. Amerikan halkrrun gönüllü çabala-
rrndan biri olarak refah düzeyi iyi Amerikahlarm tr914-1917 arasmda
Armrpa'ya gidip savaçtan ma[dur olan sivillere yardrm etmiç olmalarrm
gösterrnekte, bu durumun Amerikan yiyecek ckonomisinin savaçm 5rönlen-
diricilerinden biri olmasma neden olduSunu ileri stirmektedir.a6Keene'e göre,
Amerikahlarm 'ayrrcahkh konumlanm' fark etmelerinde Birinci Dünya
Savaçi'nin önemli bir etkisi olrrruçti.r. Savaçm ölümcüi etkilerinden (Savaçtaki

stcak çaüçmalarm Amerika'dan bir hayli uzak mesafedeki co$afyalarda
cereyan eirnesinden öttirü) ba$rmsrz Amerikaidar, ihtiyacr oianlara yardrm
götriren küresel vatandaçlar olarak ahlaki sorumluluklanru yerine getirmiç-
lerdir. Amerikan yardrmlanmn bu kadar görünür olmasr Amerika'nm ulus-
lararasi statüsünü gúçlendirrnesine yardrmcr olmuç; ulusiararasr hümanizn¡
yunhçhk kawamlarryla birleçmiçtir.aTGerek fiili gerek siyasi etki anlamrnda
,{merikan yayrirnacrir$r, bu sivii görünürniü yarcirm faaiiyetieri sayesincie

büytik bir ir¡me kazanmrç, savaç döneminde kurulan iliçkiler sonraki dönem-
iercie AEÐ'nin etki aiammrr geniçiemesin e hizmet etmiçtir.

Amerikan toplunu Belçikah sivillerle, Afrikah askerlerle ve Yahudi
mültecilerle güçt'li iligkiier kurmuç "sözde tarafstz" dönemde kurulan güçlü
iliql¿ilel l¿,'tr¡lil.ri r,,r*r-rlr- l¿iirescl câ\/âc4 "rn¡tlona no!.oni --1^*,1^ ÅâL;1us t sve

olmømak" anlamrna gelmiçtir. Keene, Amerika'daki bu topluluklarm sava$

döneminde, eylemde ve düçüncede "sözde tarafsu" kalmaktan ziyade entelek-
tiiel, politik ve finansal açrdan savaçm birçok cephesinde baþlantrlar kurduk-
larrru öne sürmekte, Amerika topiumunun kuidugu bu guçlü iliçkilerinden
dolayr onlann ktiresel savasa baçlangrçta dâhil olmadrklanm söylemenin zor
oldufunu belirtmektedir.a8

Amerikan ekononrisinin Eirinci Dünya Savaçr'na nrobilize olma stireci,
hom n ¡liì-a*ão haø m'i-iì*i',-Å^ ^^1, f^-l^ ^l^-+;-:*:- 1-^-,,-,, ^l*^l,l^ L:-1.:t-+^uva¡vrr¡uv ¡rv¡¡¡ Éurur¡¡s¿uv yvÂ ra¿r4 v¡wlrrr¡I¡ur Ãur¡uùu uurl4N4 utt lÁLú,

Amerika'run savaga d.âhil oldufu klsa süre içinde kaydettipi geliçrne çok

6Ácm 
"1Áo

a7 A.gm.,s.273.
4R.'- l\.g.rn., s. lõ).
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önemlidir. Amerika, askeri anlamda çok srmrh hazuhklarla 1917 yrlmda

savaça girmiçtir. 1918' e gelindiþinde ise silahfu birlikler 2,9 milyon gemici,

asker ve deniz piyadesi içerecek çekilde geniçlemiçtir. Bu insan güctintin

yüzde aitrsr 1544 yaç arahlrm oluçturmuçtur.

1918'de ülke kaynaklanrun beçte biri ya da daha fazlast savaç için

harcanmrçtr.lg7g'da ateçkes imzalanarø kadar çok fazlamiktatda yeni silah

fabrikalara taçmmaya baçlamrçtr.aeSavaç baçladrfmda, Amerika ekonomik

durgunluk içerisindedir. Fakat savaç için Avnrpa'dan alman mallar, özellikle

yiyecek ve mühimmat, ekonomik hareketlilik anlammda bir patlamaya yol

açmrçtu. ABD (llusal Ekonomik AraSfirma Ofisi, l9l4 Arahk'mdan baçlayan

ve A$ustos 1918'e kadar devam eden 44 haftahk ekonomik geniçlemeden

bahsetmektedir. Birinci Dünya Savaçr süresince, ABD'nin ekonomik

geniçlemesinin neredeyse üçte ikisi tarafstzoldu[u dönemde gerçekleçmiçtir.so

Piyasada meydana gelen hareketlilik, kendi haline byakllmamrç, konuyla

ballantrh olan resmî kururnlar bu hareketliligin yönlendirilmesi ve

düzenlenmesinde önemli faaliyetler yürtitmüçlerdir. Ancak, bu faaliyetlerin

baçansr tarttçma konusu olmuçhr.

Savaç ekonomisinin belki de e,n önemli boyutu, merkezi fiyatlar ve

tiretim kontrolleri yoluyla ekonomiyi kontrol etme çabalarrdr. Bunlardan en

önerrlilerinden birincisi endüstriyel üretim ve fiyatlarla ilgilenen Savaç

Endüstrisi Kurulu (War Industries Board) ve Fiyatlarr Sabitleme Komitesi

(Price Fixing Committee); ikincisi taflmdaki fiyatlandfma ve üretimle

ilgilenen Yiyecek Yönetimi (The Food Administration); üçüncüsü yak1!

fiyatlan ve üretimiyle ilgilenen Yakrt idaresidir (The Fuel Administration).sr

Gerek fiyatlan ve üretimi düzenlemekle görevli Savaç Endüstrísi Kurulu'nun

gerekse savaçm di[er boyutlarmda aktif roller üstlenen diler aktör ve kurul-

larn oldukça etkinoknalanna ra$men çok baçarrh olmadrlr görtilmektedir.

Gelinen açamada 1918 Ocak'mda, endüstriyel üretimde yoÉun bir düçüçün

yaçarunasma taruk olunmuçûr ve çelik üretimi de bundan fazlaca etkilen-

miçtir. Bu durunr, özellikle kömür gibi ham maddelerin taçmmasmr durma

noktasma getirmiçtir.sz Rockoffun da belirttiÉi gibi Birinci Dünya savaçl

baçladrlmda Amerika borçlu bir devlet de[,ildir. 19. yüzy:Ir boyunca Amerika,

yüksek miktarlarda yabanq sermaye almrçtlr ve bu paralar kanal, demiryolu,

oe Rockoffl lnrerica's Economic llay ofWar, s.2-
5t) A.ge., s.4.
5l A.ge., s. 15.
52 Â.ge., s. 16.
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macien ocafr, banka, diþer özel yatrrrmlar ve hüktirnet grivenlifii için harcan-
miçtir. Savaç, ingiitere ve müttefiiclerini biriirmiç yatruniarrru kullanmalarr
l-^-,-^--- l^ -^,-t -,--i{'3n'ûsi¡ncia zor-iailrç, (Aijii'i,e geien yabancr yatrrmiann çofunun Britanya,dan
geldifi düçünüldügtinde) l9l4 ve 1918 a¡asrnda Amerika'daki yabancr
yatrnrnlar 7,2 milyardan 3,3 milyar dolara düçmüçttir. savaçtan sonra ise
Avnrpa kaldr$r yerden sermaye göndermeye devam etmiçtir. 1920'lerin
sonlarmda, Arnerikah yatrrmcrlar gibi diSer yabanuyaürrmcrlar da Arnerikan
pez¿rffi. dikkatc deper bulnruçlal ve 1930'a kadar yabancl yatrun seviyesi
1914'lerin üzerine çrkmrçtr. Bu geliçmelere raffnen Amerika, net borçlu
olarak eski konumuna dönmemiçtir. Çünkti Amerikahlar, Britanya ve difer
rlrmrpa sermayeciariarmln oynacirgr rolü üzerlerine alarak, özellikle Latin
Amerika'da, fazla miktarlarda yatinm yapmaya baçramrçlard'.s3 ABD,
özellikle stcak çafiçmalarrn drçrnda kahp. iktisadi firsatlarl deferlendirerek cle
önemli maddi gelir eide ermiçtir.

söz konusu gclirlcrin önemli bir krsu (ABD'nin, savaçm baçurda ilan
etti[i tarafsrzhþna ralrnen) ingiltere ve Fransa'ya silah ve cephane ticareti
gerçekleçtirerek elde edilmiçtir. ABD'nin savaç karan almasmda, bu ticaretin
ABD için taçrchlr önernin bürik ölçüde etkisi olduiu söylene'oiiir.
Amerika'mn savaça dâhil edilme süreci ve bu mobilizasyonun gerçekleçme
L^."11-*" 

^ 
l.^^^'^, ,^ t-.- L-- ^-':--^ ^¿- r-': -rvt*'G¡, ru!.rrJ.l rrr.t uu s(x€çts uuvlil¿rnl¿irlru yeneorimgK lçln deruzaltl

savaçlanna yönelmesiyle önemli baglantr noktalarr oluçturmaktadr. Almanya,
;h+;l.f Á^"I^+l^*:-^ ^:1^L -,^ ^^-L^.^^ ¿^----^-- :r :rlrèrlsr qwv¡vrrw¡¡¡rû ðu4ll vç uçPilaüç lallyaft ufi .fIlngrlKan xlcare¡ gemlsrnl
batrmrçtr. Bir nedensellik iliçkisi içinde yaklaçrldrSmda, ABD'nin savaça
girmesinde bu durumun giderek önem kazandr[r belirtilebilir. Almanya,mn
denizalfi savaçma yönelmesi ABD'nin drç ticaretine çok olumsuz etki yapmrç,
ABD'nin uluslararasr ticaretini tehdit etmeye baçlamrçtr. ABD'nin savaçm
haslnrlan ifiharen qâ\/âeân o'inlerp cilah ',a l^;;"+iL,-^.1,{^t^* ^^k^^. ^r-^-^-:r-rvJ rùLrÀ t¡r4suwl9t ò4ull(lùI, gÁul,tulllllt
gücünü pekiçtirerek dönemin en büytik ekonomik imkânlarrna sahip olan bir
devlet konumuna getirmiçtir. Bu ticari iliçkinin ABD ekonornik yaprsrru
oldukça güçlendirdilini söylemek mümkündür.5aAncak, olayr salt ekonornik
boyuta indirgeyerek ABD'nin savaça sadece ekonomik çrkarlarmr korumak
için girdiþini iddia etmek eksik bir yaklaçm olacakrr.

irr- -r- r ÁiiK ûiaraiq Amerrka'run ekonomisinin'oüyLikiügu <iüçùnüldüSünde
ihracat patlamasr önemli olmakla beraber çok hayati bir durum arz etme-

liå*.1, s.!o-2r.
-' tsaul M. Kennedy, "The First World Vy'ar and the Intemational Power Sptem",InÍernational
SecuÈty, 9 I I (1984), s. 1 40
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mektedir. Amerika'run savaça girmesine datr bazt önemli açrklamalarda bu

noktar çolunlukla gözden kaçrrrlmaktadr. Bu konuda, Almanya kuçatmasrna

karçr gelmek için savaça zorlayacak herhangi bir belirleyici ekonomik neden

yoktur. Yani, Amerika'run mevcut zenginlili savaça girmektense müttefik-

leriyle ticaretlerinin bir krsmrm kaybedebilmesini göze alabilecek boyrttadrr.

ikinci olarak, Alman denizalí tehdidine karçr Amerika'run tepkisi ihracat

patlamasr ve Almanya'mn gemicilik içlerini yok etmesindeki baçansr ile

paralel gitrniçtir. 1915'in bahannda ibracat patlamast henüz yeni baçlamrçken,

Almanya'nrn bu ticareti engellemek için giriçimleri henüz çok etkili depilken,

Amerika'nln Lusitania'mn battçura ralmen tepkisi çok kuwetli defildir. Bu

dururn, ABD'nin "bekle gör" politikasr izledifi izlenimi vermektedir. Üçüncü

olaraþ ikracat geliri nesnel olarak ele ahndrlrnda belirleyici bir sebep teçkil

etmemekle beraber politikacrlarm Almanya deruzal1n savaçma karçr

geliçtirdikleri tepkileri etkilemiçtir. ihracat gelirindeki farkhlftlar, Amerikan

Kongresi'nin savaçla ilgili öniemlerdeki oylamalardaki kararlanm derinden

etkilemiçtir.st Sözü edilen bu hususlar, Amerikahlarrn savaça girme karannda

lluacat patlamasrmn etkili oldugu iddiasmr güçlendirmekle beraber özellikle

ingiltere ve Fransa ile olan ekonomik ve siyasi iliçkilerden ötürü ABD'nin
baçurdan beri Almanya ile dopal bir karçrthk yaçadrfrm göstermektedir.

Belirtilen dönemde yaçanan ekonomik/ticari geliçmeler beraberinde ABD'nin
kendi ulusunu kaynakianyla birlikte savaça mobilize etme sürecini de yaratmrç

ve ABD açsmdan belki de en çok içe yarayan husus bu olmuçtur.

Bu stireçte Birleçik Devletler, kendi toplumunu savaç için mobilize

etmekte oldukça zorlayrct bir görevle karçrlaçmrçtrr. Hükiimet h:zmet ödülleri

vexerek, tehdit ve zorlamalarla bunun üstesinden gelmeye çahçmrçtrr. Ulusal

prrtüaçirk bilincini içaret ederek kamu coçkusunu ortaya çrkarmak ve iç ve drç

düçmanlara karçr duyarhlft uyandumak için geniç kapsamh bir propaganda

kampanyast yürütmüçtür. Gönüllü eylemlilik gelenepinden stkça yararlanan

hülctimet, gönüllü hizmetteki yurttaçlara maddi ve manevi ödüller verirken bu

hizmetten geri duranlara da büytik bashlar uygulamrçtr. Savaçt sorgulayan ya

da savaça yönelik eylemleri durdurmaya çahçanlar ya dava edilmiç ya da

hapsedilmiçtir. Yine de savaç zamantnda doþrudan kontrol ve cezalandr-

madan çok manipüle etme ve teçvik etme yöntemleri kullarulmçtr. Hükümet,

savaça teçvik için kullandr[r ek ödemeleritopluma geniç kapsamh bir biçimde

da[rtmasma raSmen, yine de, eçitsizlili doSuran sonuçlar oftaya çrkabilmiç;
guçlü, zengin ve örgütlü olan kesimler bundan en büyük payr almayr

55 Fordhan¡ s. 304-306.
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baçarmrçtr. Savaçla yalnaca dolayh bir çekilde iliçkili olabilecek sosyal
amaçlann, bireysel ve ortak çùarlarrn takibi; "özgtrlük", "demokrasi",
"vatanseveriik" ve "icieaiizmle" beraber geliçmiçtir. Genel anlamlyla, refah
devleti uygulamalan çerçevesinde hükümetin yoksul ve orta kesimlerdeki
yurttaçian etkileyen sorunlarda sorumluluk alarak onla¡a sosyal güvence,
saþhk bakrmr, barmma ve e[itim, yoksullar için yardrm parasl sa$lamasr ve
iççiler için asgari ùcretleri düzenlemesi beklentisi Amerika'da gerçekleçmemiç;
zengin grupiar ve çirketler, toplumun di$er unsurlarindan daba fazla devlet
yardrmt almrçtr. Cumhuriyetin kuruhnasmdan itibaren Amerikan hüktimetleri,
yurttaçlara ve içletmelere ödül ve iitimasla.r sa$amrçtr. Ancak geliçmeler
dikkate ahndr[rnda, 1917 ve 1918'deki savaç döneminde refah devletinin daha

çok dewede olduþu bir durum söz konusudur.t6 Amerika'mn savaçla ilgili
nnlifikelerrnr e¡¿nnnmil¿ r¡c cirraci oclicmelarlc ilicl¿iipnÀi"o.al¿ a¡rl¡lar¡an hqlzror - _^-_^^-^*^ __^

açilanrun yam srra dönemin baçkam Wiison'un halkm duygularrm önemseyen
yaklaçrrmyla ba$lantrh deieriendiren görüçler de söz konusudur.

Örnelin Ronald Schaffer "O bizi sava;m ùçmda tuttu." siogamyla
seçilen Wilson'un, halkn ne hissettiþi ile iigili endiçesinde hakh oldu$unu
ileri sürmektedir. Wiison'un endiçesi, topiumciaici farkh kesimlerin arasmda
büttinlüklü bir uzlaçrmrn olmamasmdan kaynaklanmaktadrr. çünkü Amerikan
toplumu birçok farkh kökenden meydana gelen, dolayrsryla da savaçla ilgili
birbirinden farkh algrlan olan insanlann oluçturdu!'u bir toplumdur.sT Ornefin,
savaçtan ve askerî hizmetten kaçmak için "Eski Dtinyayr" terk etmiç olan Rus
ve Ískandinav göçmenler ile Cüney ve Ofta Batr'daki çiftçiler arasurda b!¡
hoçnutsuzluk meveilthlr. irlanclah Amerikahlar Amerika'ya bafhhklarr ve
ingiltero'ye nefretleri arasmda kalmrçlar. birçok Alman ve Avustmyah
Amerikah ise hem soylanrun etkisini hissetmiçler hem de kendi akrabalarr ile
savaç meycianmcia karçriaçmaktan korkmuçiarcir. Savaç iian eciiiene i<aciar,

Washington sokaklannda çok sayrda banç yanlnrnur katrldrgr birçok eylem
gerçekleçtirilmiçtir. Güçlü bir Wilson destekçisi olan birçok grup ise yereldeki
reforrnlarrn çözülece$inden korlcnakta, radikal soldaki birçok Amerikair ise
birinci dünya savaçmr kapitalizmin çöküçünden önceki son büyük de[içiklik
ve ernperyalist bir savaç oiarak kabui etmektedir. Milyoniarca Amerikair
orduya kaydoiurkçn ya de karnu hizmeti için gönüiiü oirirken ciiþerierinin
sava$r ilgisizce kabui ettikieú; ya savaçm nedenierini aniamacirlciary ya da

56 Ronaid Schaffer, America in the Great llar: The Rise of the War Wefo.re Starc, Ax-fotd
UniversityPress 1991, s. )O, )ü.
57¡^^ o t¡ r.5.!., r. J.
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savaça katrlmamayr tercih ettikleri ortaya çrkrnaktadu.tt Schaffer, bu konuda

hükümetin ortaya koydu$u geniç mesaj çeçitlilili içerisinde üç önemli temamn

öne çrktr$rru belirtmektedir: Birlik motifi, aça[rhk düçman imgesi, banç ve

özgärlük için mücadele fikri.se Schaffer'in döneme iliçkin olarak ortaya

koyduþ bu tespitler, ABD'nin kendi toplumunu bir bütün olarak savaça

mobilize etme konusunda zorluklarla karçrlaçtr$mr göstermektedir. Fakat yine

de bu sorunlu mobilizasyomrna raSnen, savaç döneminde Amerika savaçan

ttim ülkeler arasmda bu mücadeleyi sürdtirmede potansiyel olarak en uygun

ülke konumunda görünmektedir. Uluslararast çatrçmalarda ekonomik açrdan

büyfü devlet olmak, en az askerî yetenekler kadar önemlidir ve Schaffer'rn da

tespit ettili gibi Amerika o zamarúardaki kaynaklarr sonsuz göränen en büyük

endüstriyel ve finansal guçtür. Oldukça geliçmiç bir ulaçrm alrna, yeni

yaprlandrrrlnuç ulusal banka sistemine, verimli çiftliklere, iççi ordularura ve

seri üretimde deneyimli idareci ekiplerine sahiptir. Fakat iç savaçtan beri büttin

enerjisini millî geliçmeye harcayan Amerika, hzh bir mobilizasyon için

hazrhkh delildir ve ekonomisini döntiçttirmeye çahçtrkça birçok çeyin

yerinden oynamasryla karçr karçrya kalmakt¿dr. Bu dönüçümün yarattt$t

karrçrkhlrn içerisinden, Birleçik Devletler himayesi altmdaki büyuk çirketlerin
temsilcileri tarafindan yönetilen merkezi bir "savaç lcapitalizmi" de ortaya

çrkmrçtr.60 Bu durum, savaçtaki mobilizasyon stirecinin t-rrgarúzasyolltnun'

politik alarun drçrna taçarak ekonomik aktörleri de içine alan bir geniçlikte

çekillenmesini beraberinde getirmiç, devletin eksik kaldrpt alanlarda "özel

sektör'Iin deweye girerek söz konusu eksikleri tamamladrpr görüþnüçtür.

Birinci Dünya Savaçr boyunca Amerikan mobilizasyonunun büyük bir

krsmr, hüktimet içerisinde ekonomik anlamda bilgili ve idari anlamda dene-

yimli personelin olmamasr nedeniyle geçici federal hizrnetteki tuccar/

sanayiciler tarafindan planlanmrç ve yönetilmiçtir.ór Ticaret Odast'run l9l6'run

ortalannda, bir ekonomi gazetesi olan The Nation's Business'tea sundu$u

yazrdamobilize olmuç bir ekonominin"bireysel imalatçIartn, sanayicilerin ve

hükiimetin uhtsun güvenligi için eSit sorumluluk paylasmasma neden olacaþ"

belirtilmiçtir. Ticaret odasr sözcüsü, tüccarlarrn yurttaçhlrm ve ahlakiliklerini

kamtlamalal için bunun büyük bir firsat olduiunu stirekli ileri stirmüçttir'62

5t A.ge., s. 3.
5e Ag.e., s. 6.
60 Age., s. 31.
6' pail A C. Koistineq, "The "úrdustrial-Military Complex in Historical Perspeøive: IVorld War

l', The Business History Røtiew, 4ll4 (1967), s.378.
62 Agm., s.381.
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Savaçrn en önemii unsurlanrun baçrnda gelen grda konusundaki icraatlarn
yam sna birçok aianda kamulaçtrmalar gerçekleçtirilmiçtir.

Mobilizasyonu gerçekleçtirme konusunda endüstrileri kamulaçtlrma,
savaç dönemi ekonomiyi idare etmenin yollarrndan biri olarak görülrnüçtür.
ASnrca, dönemin Gtda Kurunt¿¿ müdürü Herbert Hoover tarafindan sunulan
politikalar cla savaçm mobilizasyonunda önemli yer hrtmuçtur. tilkedeki
gdayla ilgili her ttirlü içi düzenlemek ve endüstrileri canlandrmak için gemç
kapsamh yetkilere sahip olan Hoover, ülkenin grda kaynaklanm kontrol etme
konusunda ")¡urtsever/vatansever" söylemine baçvurarak tiretimi canlandrr-
malq Amerikah vc müttefik hüktimetlerin tanm ürürileri için yüasek iieretle-r
ödemesini zorunlu hale getirmiçtir. Böylelikle yüksek fiyatlar üretici için
motivasyon yaratacak ve üretimi artncr içlev görecektir. Aynca, grdaya olan
sivil talepleri durdurmak veya azaltmak için "gtda, scvaçt køzanacak" slogaru
efafìnda "buþdaystz pazartesiler", "etsiz sahlar" ve "domuz etsiz cumqrtesiler"
kampanyaian ciüzenleruniçtir.63 Vatanseverlik, ulusun çekeri mt;,hafaza
etrnesine de yardrmcr olmuçtur; ancak bu uygulamalar, içletmecilerin ve
iççilerin savaçm mümktin krldr[r yeni ekonomik firsatlan görmesini engelle-
yememiçtir. Çelik, bai<rr, peffoi ve mezbaha endüstrisi tirünierini hüi<ümete
satmaya baçlar baçlamaz kazançlartnda çok ytiksek bir artrç elde etmiçlerdir.
Hüi<ümet, iççiierden grev yapmama sözü karçrhlrnda onlara sendika korumasr
ve yüksek ücretler sunmuçtru. (Jlusal savas içgücü Kurulu (National war
La'oor Board) aracrirgryia fecieral hüi<ümet, Amerikan tarihi boyunca tlk trez
adil ve uygun çahçma standartlan uygulamaya baçlamrçtr. Hükümet, toplu
pazarhþa karçr gelen sanayicilere karçr sert clawanmrç, ancak savaç karçrtr
radikal iççi grtrplarma rahatsrzhk vermek için de "isyana Teçvik yasasr'hr
(sedition law) kullanmrçtr. Her iki önlem de Amerikan Emek Federasyonu
gibi rrruhafazakâr tica¡ci. örsütlerirxn üvciikierini iiì:.? lgz} yliat arasmcja
yuzde 70'e kadar altumasul saglamrçtrr. Bu srireçte içletmeler savaçtan çok
fazlaÞ'azanç saflamrç, iççi ücretleri ise yüzde dörde kadar artrç kaydetmiçtir.6a
Birinci Dünya Savaçr'mn finansal, ekonomik mobilizasyonu konusunda
gerçekleçtirilen icraatla¡dan biri de vergilerin, gelir vergisini de içerecek

çekilde, ytikseltiimesi olmuçtur.

Fakat yükseien vergilere raþen açrk bütçe harcamalarit k^amu borç-
larrnda hzh bir artqa neden olmuçtur. Yeni kurulmuç olan amerikan Merkez

53 Jerurifer D. Keene. "The united states". I companion to world lrar-l, Ed: -Iohn Horne,
Blackwell Publishing 2010, s. 513.* A.g.rn., s. 508-524.
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Banlcast (Federeat Reserve), yeni para basarak bu borçlann büyük bir krsmrnr

finanse edebilmiçtir.6s Birinci Dünya Savaçr, iç savaçtan beri kaynaklafll en

geniç mobilizasyonunu mümkün lolmrsür. Avnrpa ülkeleri ile kryaslandrÉrnda,

Amerika'mn kayrplarr büyuk olmasa bile Birleçik Devletler için bu travmatik

bir olay olmuçtur. Yaklaçrk 53.000 Amerikah savaçta ölmüç, 63.000 kiçi

yarclarwradan ya da hastahklardan (savaçm sonuna kadar etkili olan grip

salgrru baçta olmak üzere) ölmüçti.ir. 204.000 kiçi ölümcül olmayan a[rr

yaralanmalara marvz kalmrçtr.ó6 Birleçik Devletler'in savaça girmesi

borsalardaki düçüçe de neden olmuç, genel olarak borsalarda, özellikle savaçla

iliçkili borsalarda, düçüç gözlenmiçtir. Wilson yönetimi, bir taraftan savaç

harcamalarrm vergilendirme yoluyla dengelemeye çahçmaya giuniç,ó7 di[er

tarcftan savaçacak olan orduyu saylca büytitmek ba[lamrnda btirokratik ve

siyasal içerikli çahçmalar içerisine girmiçtir.

Rockoff, Amerika'mn 7977'de yaklaçrk 200.000 kiçilik bir orduya sahip

olduSunu ancak yaprlan bürokratik ve siyasal içerikli hazrhklarla bu saymrn

Inzla arttrrtldrlrm belirtmektedir. Yaklaçtk 4.791.172 erkek, Birinci Dünya

Savaçr'nda Amerikan Ordusu'nda hizmet vermiçtir. Bunlardan 2.084.000 kiçi

Fransa'ya ulaçmrçtr ve 1.390.000 kiçi de çatrçmalarda aktif rol almrçtr.

ARD'nin hir huç,uk yll sava$fiå düçünüldüfünde bu, kayda defier bir baçan

olarak görülebilir.bo Savaç bittikten sonra geliçetr olaylar" (banç antlaçmas¡

Versailles Anlaçmas¡ savaç 7Âmam müttefiklerinin ABD'ye borçlanmast),

uluslararast finans sistemindeki derin deliçikliklerinin nedenleri haline gel-

miçtir.6e Savaçm mobilizasyonunda gerçekleçtirilen uygulamalatdan biri de

ülkedeki savaç karçrth[rna karçr birtalcm uygulamalann hayata geçirilmesi

olmuçhr.

Sava$ sürecinde, savaç karçrtr hareketi ve Alman pronaqa'n<lactlanru

kontrol etmek içín htiktrmet Amerikahlartn'konuçmâ öZþtirlü[ùnü krsrtlayrcr

bfu dizi düzenleme yapmlçtr. Düçman ülkelerle haberleçmeyi sansürleme ve

bunlarla yaprlan bütün ticari faalþtleri düzenleme izni veren 1917 "düçmanla

ticareti önleme yasast" (The Trading with the Enemies Act) ile tüm yabancr

dillerdeki yaymlann ingilizce çevirilerinin Posta Bakanhlrna teslim edilmesi

zorunlu hale getirilmiç, 1917 Casusluk Yasast ile de (The Espionage Act)

"askere knnlmayt engelleme, isyam teçvík etme ve yalanlar yayarak düçmana

65 Rockoffl America's Econamic Way of llar, s.8-
66 Ag.e., s. 102.
67 A.ge., s. 108.
68 Ag.e., s. 110.
6e A.g.e., s. 140.
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yardtmct olma" suç kabul edilmiçtir. 1918'deki isyana Teçvik Yasan; bayrak,
yasa, hükämet ya da askerî birlikler hakùrnda herhangi btr "lötü ya da haince
dil" lç¡llanlrrtayr yasaklayarak tedbirleri daha ileri bir boyuta taçmtçtr. Savaçm
kazamlmasr ile Alman tehdidi ortadan kalkmrç, ancak Bolçevizm tehdidi
hükämetin yeni endiçe kaynaþr olarak yerini almrçtr. "Hain göçmenler"
üzerindeki endiçe devam etmiç, fakat federal araçtrmacilar bu defa Rus
Dewimi'nin baçlangrcrndaki radikal komünist fikirleri Amerika'ya tastma-
larrndan çüphelenilen Dopu Avnrpaliara dikkat çekmeye baçlamrçtr. Savaç
göçmen karçrtr gruplarr artlrmtç, ancak savaç sonrasmda göçmen nüfusunda
oldukça önemli btr azalma görülmügtür. Normalde, vrlda vaklaçrk bir milyon
Avnrpa göçmali alan ülke 200.000 den daha az göçmen kabul etmeye
baçlamrçtrr.70

3-Savaçln ABD Açrsrndan Yarath[r Sonuçlar

AIJD'nin l.Dùnya Savaçr'na girmesi, savaçm seyrini de[içtirmesinin
yam sra gerek ABD'nin kendi iç geliçimi gerekse dünya ülkeleri arasmdaki
etkiler açsmdan önemli sonuçlan olmuçfur.

ABD'nin savaça dâhil olmasr tüm dengeleri degiçtirmiç, guçlü tekno-
lojisi, disiplinli ordusuyla ve sagladr[-r büyrik miktardaki kredilerle itilaf
devletlerinin savaçi kazanmasmda önemlí bir rol oynamrçtu.7lAr.nupa'run
1914'teki savaça girrnedeki acelecilifinin aksine Birlesik Devletler'in sava$a
girmesi iki buçuk yl sonra gerçekleçmiçtir. ABD, müttefiklerinin safina resmi
olarak katrimadan önce de kendini dünya çaprndaki çat4maiann ortaya
koydufu firsal ve tehlikeler arasinda bulmuçfur. ABD'nin 1917'de Aiman-
ya'ya savaç ilan etmesi ve sürecin mobiiizasvorru için verile¡r uffaçlar,
Amerikan toplumunu da dönüçtürinüçti.ir. OncelìkÌe, orduvu li¿zulamak ve
nnrt rlaniz qstrr nn¡;rqf\¡clqrq rrlacfrrma ihtì.n ^r cÄz lznnrrc,, nlmrrch¡r l.ìÄñê'-i'.v¡rr¡s9rw.

hüktimeti ekonomiyi yönlendirmek, muhalefeti kontrol eûnek ve erkekleri
askere almak gihi yeni gr¡ç ve sorumluluklar üstlenmiçtir. Aslmda ABD'de
toplumun tùm kesimlerinde dengelerin yerinden oSinadr$i ve toplumun farkh
kesimlerinden farkh taleplerin gündeme geldigi bir süreç yaçanmrçtr. Bu
konudaki çarprcl geliçmelerden birisi, ekonornik delerlerle teçvik edilmig
iscilerin kadrnlarrn ve siwehlarrn rnrrfteclrL heþlcnnt fqlen efmcleridir-t t _--- _--,

Ordunun hazrlanmasr ve bu hazrhklann ristesinden gelmek için önemli
mücadeleler ve¡ilnústir. ABD, çiff.liklcrclcrr labrikalara. clitim kamnlannelan

70 Keene, "The Ilnitert States", s. 520.
TrAksof s. 123.
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savaç meydanl anna, Beyaz Saray'dan belediye binalanna, ulusun kaynaklarrm

Amerika'run ilk genel savaçl için seferber etmekle sadece Almanya'ya karçt

zafq kazarwønuç, aynt zamanda bu durum Amerikan toplumunu ve ABD'nin

dtinyada oynadr$ rolü de dönüçtürmüçtür.72

1913 verilerine göre nüfusu 97,3 milyon olan, 4,8 milyon askerin

silahaltrna ahndrpr ve bunlarur 1 milyondan fazlasrmn savaçmak üzere

Arrnrpa'ya gönderildi[i Amerika'da, savaç için 35 milyar dolar harcanmrç; bu

maliyetin karçilanmasr için halka devlet bonolan sat$l yapilmlç ve vergiler

artrrrlmlçtr.t' Savaçtn mobilizasyonunda, merkezi htikümetin rolü oldukça

dikkat çekmiç, merkezi hükümetin bu kadar aktif rol aldrlr bir savaçta banç

dönemi ekonomisinde de bu rolün artaca$t beklenmiçtir. Ancah toplumdaki

beklentilerin aksine,l.Dlinya Savaçr'run etkileri bu konuda oldukça srmrh

olmuçtur.

Bazr istisnalar olsa da savaçm kurumsal etkileri oldukça krsrth kalmrçtr.

Savaç dönemini düzenleyici kontrol aktörlerinin çogu, savaç biter bitmez sona

erdirilmiçtir. Mesela, Savaç Endüstrileri Kurulu, o kadar hrzh kapatrlmrçtrr ki

kurul baçkam Baruct¡ çahçanlarrn maaçlarrnt kendi cebinden ödemek duru-

munda kalmrçtr. Bu arada, savaç zamaru kamulaçtrrlan demir yollarr yeniden

özel mülkiyete geçmiçtir.TaBelki de savaçm en önemli kurumsal yankrsr,

alkolün yasaklanmasmda ortaya çrkmrçtrr. Çahçanlarr daha tiretken yapmak ve

deperli kaynaklan muhafaza etmek temelinden hareket edilen alkol karçrtr

hareketin geliçiminde, Amerika'da yaçayan ve bira endüstrisinde önemli

konumda olan Almanlara yani Alman-Amerikahlara karçr duyulan nefretin de

etkisi olmuçtur.75 Savaç aym zamanda, alkol karçrtr hareketin savunucularmm

anayasada alkolün daprtrmrm ve imalatru kahcr olarak yasaklayan bir düzen-

leme eklemesine firsat yaratmrçtr.76

Savaç süresince, imalat ve tarrm sektörlerini mobilize etmek, askere

almak, ulaçrmt ve medya aSlanm düzenlemek,benzeri görülrnemiç bir devlet

gücünü zorunlu hale getirmiç ve hüktimetin savaç dönemi ekonomiyi yönetme

lelenegi sonraki yrllar içinde geliçen 'idareci deviet'kawamrnrn temelini

oluçturmuçtur. Devletin Amerikan halkrru gözetlemesi, mghalefetin mümkün

olmadrlr bir atmosferi yaratmrç ve feshedilemeyecek bir polis devlet aygttmt

7'Keene, *The United States", s. 508.
73 Aragon-Maurois, s. 59.
?o Rockoq Until it's Over, s. 21.
tt 4.g."., s.2l-22.
iô Keene., "The United States", s. 514.
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ortaya çrkarmlç, ùikerun kaynaldannr ciüzenlemek rçrn alman önlemler modern

^ --^--:1-^-- 
l^--l ^r:-^:¡uilsr lrQllr uçvrsLllll yaraululru.

Savaçm Amerikan drç politikasr üzerindeki etkisi <ie oldukça önemli
olmuçtur. Uluslararasr çatrçmalar için daha kapsamh bir amaç sunmaya çahçan
'Wilson, gelecekteki Amerikan denizaçrn maceralarl için temel olabilecek

ideolojik ilkeleri ortaya koymuçtu. Kendi kaderini tayin etme hakkr temelinde
demokrasiyi yaymak, Amerikan drç politikasrmn temeli haline gelmiçtir. Bu
nedenledir ki Wilson'un ortaya koydu[u 14 ilke, Amerikan Baþmnzhk
Bildirgesi ve Ozgürlük Bildirgesi ile birlikte Amerikan tarihindeki en önemli
helgelerclen biri olmuçtrv."Ayrrca bu ilkeler, l.Diinya Savaçr soffÍrsr clünya

siyasetinin çekillenmesinde önemli rol oynayan Paris Antlagrnasr, Milletler
Cemiyeti'nin kurulmasr gibi oluçurnl ara da kaynakhk etmiçtir.78

Finansal güç, yorgun düçmriç Britanya'dan ABÐ'ye geçmiçtir. New
York, dünyamn en önemli sermaye pazarr olarak Londra'run yerini almrçtrr.

tsirleçik l)evletler, geliçmekte olan bir ülke için normal olan borçlu ülke
statüsünden olgun ekonomi için uygun olan borç veren ülke konumuna
geçmiçtir. Bazt Ingllizler, denizaçrr menkul krymetlerinin bir krsmindan
ieragat etrniçtir. Sermayeyi arttrmaya çairçan geiiçmekte oian üikeier pararun

oldugu yereyani, (New York kentinde ABD'nin ve dünyanrn önde gelen

finans kuruluçlarmm toplandr$r sokak) Wall Street'e gitmek zorunda
kalmrçlardr.t' Savaç sonunda, Britanya'mn dünyaya kredi sa$ayan statiisü

degiçmiç ve Britanya yatrrmlanm Amerika'ya satmak zorunda kalmrçtr. Bu
nedenle, drinya finansuul merkezi Londr-a'dan l.{ew York'a kayruçtrr.8o Baçta

da belirtildiÉi gibi, Almanya-Amerika iliçkilerindeki gerçek kriz mühimmat-
lan taçryan Britanya gemisi Luisitania'yr Almanya'mn batrmasryla gerçekleç-

miç, Luisitania olayr Amerika-Almanya iliçkilerini krnlma noktasrna getir-
rniçtir.8! Ancak süreç saciece aimanya özeiiyie ve bu oiayia smrh kaimamrç,

I917'ye kadar Britanya'nrn savaça devam edebilmek için Amerikan kredi-
lerine ve kaynaklarrna ba[rmh hale gelmiç olmasr sonucunu da dofurmuçtur.
Birleçik Devletler, nerdeyse bir gecede kendini borç alan bir ülkeden borç

veren bir ülkeye dönüçtürerek dünyadan ve Britanya sermayesinin egemen-

71 
^/\.9.m., s. )zr.

78 Asena Boaaç, "Wilson ilkeled'nin Türk Drç Politikasrna Yansunalan: Realist ve Pragnatist Bir

lpr;nekf,Ê, Ákonen i L B a h; Ð er gt s i, 7 / 1 4, (201 4), *. L 66.
'' Rockoff, Arnerica's Economic -Way of War; s. i50.
tu Alan Kramer, þnamic of Destt'ut'Íiott: Cultw'e an'l Mass Kílling in the Fit"st World War, Oxfard
University Press, 2007, s. 32 1.
tl Keene, "The United States", s. 509.
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li[indeki yurt içi pazaiardan bir pay elde etmeye baçlamrç ve bu konumunu

savaç sonrasrnda da sürdtirmüçttir. Savaç anlaçmalanrun oftaya çrkardr[r sabit

gelir ve içler, savaç dönemi ticaretinin yararlanmn Amerikan ekonomisinin her

alarwtayayrlmasura neden olmuç ve bu durum ABD ekonomisinin yaprsal bir

unsuru haline gelmiçtir.82

ABD dünyamn en, çok enerji tüketen ve en büyük sanayilerinden biri
haline gelrniçtir. Savaçtan önceki dönemde, 1880 ve 1913 arasmda, Birleçik

Devletler hâlihazrda dünyamn baçta gelen endüstriyel ulusu olmakta sadece

Briønya'yr geçmekle kalmamrç, aym zamanda o kadar hrzh geliçme göster-

miçtir ki tüm Avnrpa devletlerinden daha fazla äretim gerçekleçtirebilecek bir

duruma gelmiçtir. 1913',e gelindiþinde Amerika'nm ekonomik gþcü, zaten

Almanya ve Britanya'yr geçmiçtir. Çelik üretimi ve enerji ttiketimi Almanya,

Briønya ve Rusya'dan daha fazla olmuçtur. Birinci Dünya Savaçr itibariyle

Rusya ve Amerika arasrndaki farkfihklara bakrldrprnda ise, Rusya'mn cephe

hattrnda Amerika'dan on kat fazla ya kaplamasma ra$nen Amerika'mn altt

kat fazla çelik; toplam endüstriyel ürtinlerde ise dört kat fazla üretim yaptr[r ve

on kat fazla enerjiti.ikettipi görülür ve bu fark savaç sonrasr dönemde de uzun

süre devam etmiçtir.83

IgI 'e gelindijlinde Amerikan donanmasr Batr yankürcsili savunmaya

nrul$cdir bir goç olarak belirmiçtir. Amerikan donanmasmm sava$a kafrlmasr

memnuniyetle karçrlamrken karadaki durumun aksine denizdeki genel stratejik

konurn deliçmemiçtir. Bu nedenle, Rus ordusunun 1917'deki çöküçü ve

sonrasmdaki Rusya'run müdahaleleri ve giriçimleri, Amerika'run savaça

girmesiyle engellenememiç veya yavaçlatrlamamrçt¡. Amerika Britanya,

Fransa ve itaþ'ya kedi, yiyecek malzemesi, ham madde ve mühimmat

sallayarak en önemli desteSini ekonomik anlamda gerçekleçtirmiçtir' Bu

durum Britanya'run askerîçabalarml ve silah üretimini finansal bir rahatsrzhk

ya da iflas olmakszrn yüksek seviyelerde stirdtirmesini güvence altrna almrçttr

ve ABD'nin dünyarun 'lider ülkesi' olma özelli$ine zeminhazrlamrçtlr.8a Bu

çatlçma ortamr Amerika açsurdan, banç koçullanrun yarataca$rndan daha

geniç kapsamh bir çekilde Amerika'run kaynaklarrun askerî nedenlerle

mobilize olmasma neden olmuç ve bu durum dünyamn en güçlü ordularmdan

birinin oluçmasrna zemin hazrlamtçttr. Avmpa'daki savaç hali, savaç gemisi

inçasrmn hrzlanmasma neden olmuç; Amerikan ordusu böylelikle Kraliyet

82 Agm., s. 510.
8r Kennedy, s. 23.
8a Ag.rn., s.24.



356 Zamanrn izleri

Donanmasr'na rakip olacak bir dwuma gelmiç ve sonrasmda dünyanm en

guçlü donanmalalrndan biri ortaya çrkmrçtrr. Ayrrca savaç, ekonomik
merkezin Atlantik'in bir tarafindan difer tarafma kaymasma neden olmuçtur.
Bnrada sorulmasl gereken soru çudur: Buzaten her koçulda gerçekleçmeyecek

miydi? Yukarrda da açrklandrg gibi Amerika 1914'ün öncesinden baçlayarak
dünyamn endüstriyel merkezi olmaya do[r'u yol almrçtr. Uluslararasr altm,
kredi ve yatrrmcrhk sistemlerine dair yaprlmrç ayrrntrh çahçmalar, finansal
merkezin Atlantik boyunca kaymaya baçladr[rm zatøn orTaya koymak-
tadr.ssAmerika'nm 1914'ün öncesinden baçlayarak dünyarun endüstriyel
merkezi olmaya yöneliçi, do$al sürecinde ilerleyerek onu dünyarun en griçlü

ülkelerinden biri haline getirecektir.

Savaç, ABD içinde önemli bir demografik dönüçümü de beraba'inde
getirmiçtir. Güneycieki siyahlar; Awupa'dan gelen arahkh göçmen akrç¡
askere alnma ve aftån savaç tiretiminden kaynakh içsizlili karçrlamak için
kuzeye göç etmeye baçlamrçlardr. Ancak Afrikah Amerikahlann 'vadedilmiç
topraklarda' iç bulabilme umudu, hayal krrrkhlryla sonuçlannuçtr. Niteliksiz
ya dayan nitelikli fabrika içlerine srkrçrp kalan ve sadece beyazlan kabul eden

sendikalardan ùyelikleri drçlanan siyah iççiler, genelde grev krnct iççi konu-
muna sokulmuçlardr. Ekonomik rekabetin ve rkçr düçmanhþrn birleçmesi,
savaç süresince kuzey çehirlerinde rrkçr eylemlerin gerçekleçmesini tetikle-
miçtir. Savaçm sonucunda, beyazlarn rksal stattikolarml si.irdürme arzulan ve

Afro-Amerikahlann de[içim talepleri birbirleriyle çeliçmeye baçlamrçtr.
Irksal çiddetin artmasl 1919'da linçlerin ani artrçr ile sonuçlanmrçtr.86 Büttin
bu geliçmeler yaçanrken kadmlar, fabrika ve ofislerde defiiçik yeni roller
üstlenmeye ba-çlamrçtr. Oy haklc savunucularq kadmlara oy hakkr verilerek
onlann savaç dönemi katkrlarmm ödüllendirilmesini talep etmiçtir" Ulusal

Kaún Partisi üyeleri aylarca "karhnlar özgürlük için riaha ne irariar

beklemeli" dövizleriyle, Beyaz Saray'ur önrinde beklemiçlerciir. Savaçm

sonucunda, Amerikan anayasasr nihayetinde 19. düzenlerneyle kadrnlara oy

hakkrnr tarumrçtr. Fakat savaç dönemi hareadrklan emek, kadmlar için daha

yäksek ücretli ya da nitelikii endüstriyel mesleklerde kahcr firsatlar
yaratamamrçtu.tt Bu geliçmeler, stirecin ABD üzerinde kurumsal ve ideolojik
boyutiarcia demokratik eticiier yaratmadrgrnr göstermektedir. Savaçrn yarattlgl
bir diler geliçme de bilimin, özelliklede sosyal bilimlerin, savagm hizmetinde

kullamlmasr oimuç, yaprlan çahçrnalar savaç soffasrnda endüsfi çahçmalarrna

85¡-* c ?d-1<t \.8r,1.' ¿- J f JJ.
8u Keene, "The United States", s. 513.ttAg^., s.5i3-5i4.
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da uyarlanmrçtr.

En dikkat çekici bilimsel uygulamalardan biri, Psikolog Walter Ðill
Scott'un yaptl$ çahçmalar olmuçtur. Scott'm geliçtirdigi testler ve uygula-

malarla askerler ve yönetici personel arasmda 'en yeteneklilerin' ve 'en

uygunlarm' ortzya çrkarrlmasmda ilk kez psikoloji metodlarr kullamlmrç, bu

çahçmalar savaçtan sonra ticaret ve sanayi dünyasrnda personel seçimlerinde

de geçerli hale gelmiçtir. Savaç sonuna kadar 3 milyon askerin iç niteliklerini

de$erlendiren Scott'un bu çahçmalan, Almanya ve ingiltere'de de etkili

olmuç; psikologlar askeri personelin seçimi ve alr silahlarrr menzilini bulmak

için teknikler geliçtirmiç;, "endüstri psikolojisi" adryla bir psikoloji dah ve iç

hayatnda "insan kaynaklafl" birimi ortaya çrkmrçtr.88 Bu anlamda 1" Dünya

Savaçr sosyal bilimlerin de askeri amaçlat için çok yoÉun kullamldrpr bir savaç

olmuç ve bu durum sonraki savaçlara da örnek teçkil etmiçtir'

Sonuç

l. Dünya Savaçt, dtinya tarihinin gördügü ilk küresel savaç olrna

özellilinin yam srra, tarihi geçmiçi 3 yüz yrldan daha az olan ve tarnamen

drçsal etkiler aracrhfr ile inça edilmiç bir devlet olan ABD'nin, o günden

bugüne kaclar bir claha hiç inmedifii 'tarih sahnesine' iddiah bir güç olarak

çrkrçrna da kapakhk eden önemli hir dörriim nokf,nstcür"

Dünya tarihinde daha önce eçi benzeri görülmemiç büyüklükte bir savaç

olan l. Dünya Savaç¡ gerek ABD',nin kendi içerisinde gerekse ewensel

boyutta birtaklm etkiler yaratmrç ve merkezinin Avrupa'dan Amerika'ya

dolru kayrnaya baçladr[t "yeni bir dünya"ntn kurulmasma neden olmuçtur.

özellikle, savaç koçullanru kendi lehine kullanmada oldukça "baçanh" olan

ABD'nin, gerek içeride gerekse drçarrda daha etkili ve aktif bir devlete dönüç-

mesi, gtinümüze kadar süregelen ekonomik ve politik güç dengelerinin

baçlangrcrm teçkil etmiçtir. Savaçur mobilize edilmesi ve toplumun otganizas-

yonunda diSer devletlerin çok ötesinde bir baçarr yakalamas¡ zaten oldukça

avantajh dolal çartlara sahip bu ülkenin özellikle savaç süresince önü. ahnmaz

biçimde büyümesini ve etkinlik alarum geniçletmesini beraberinde getirniçtir.

Ancak, ekonomiyi yönlendiren giiçlü bir özel sektörün bulundufu ülkede,

devletin ekonomi üzerindeki etkisi dolal olarak savaç sürecindekinden daha az

olmuç, devlet, daha ziyadq síyasi etkinlik alanlarmm geniçletilmesi yönünde

aktif roller üstlenmiçtir.

** Dr,ane p. Schultz-Sydney Ellen Schult4 Modern Psilcoloji Tarihi,Çev.: Yasemin Aslay, istanbul

2007 , s.35 1-353.
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Ustlenilen söz konusu rol,2. Dünya Savaçr'nda da savaçm kaderini
beiirleyen üike statüsünü depiçtirmemiç ve ABD gittikçe artan biçimde
iäinyaya yön veren ana aktör oiarak güntimùzcie cie oi<iukça eti<ln bir pozisyon
üstlenmiçtir. Üzerinden yüz yrlhk bir süre geçmiç olmasma raþen, ortaya

çrkrçrna kaynakhk eden sorunlann hâlâ devam ettili 1. Dünya Savaç1 bu
yönüyle de halen tarhçrlmasr gereken bir tarihsel olay olma özelli[ini
stirdürmektedir.
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