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Giriþ

II. Abdülhamit, Þerif Hüseyin’i isyan eder ve Hicaz’da karýþýklýk
çýkarýr düþüncesiyle Ýstanbul’da tutmuþtu. Ýttihatçýlar, yönetimde etki-
li olmaya baþlayýnca Þerif Hüseyin’i Hicaz’a emir olarak gönderdiler.
Þerif Hüseyin I. Dünya Savaþý esnasýnda, II. Abdülhamid’in tahmin et-
tiði gibi isyan çýkarýr. Ýþin ilginç tarafý, isyan üzerine basýn bildirisi ya-
yýnlayan Ýttihatçý hükümet, “Biz, onun isyan çýkaracaðýný zaten bili-
yorduk.” türünden bir açýklama yapar.

Bu zamana kadar “Araplar, I. Dünya Savaþý’nda bizi arkamýzdan
vurdu.” söylemi meþhurdu. Kim, nasýl, ne þekilde sorularýný sormadan
bu söylem kullanýlýyordu. Aradan doksan yýl geçtiði hâlde bu söylem
tazeliðini koruyor ve belki de birileri tarafýndan bunun böyle olmasý is-
teniyor.

Öðrencilerime I. Dünya Savaþý’ný anlatýrken ilgili bölüme gelince
uzun bir açýklama yapma gereði duyuyor, meselenin perde arkasýný an-
latýyordum. Öðrencilerim, iþin gerçek yüzünü öðrenince þaþkýnlýk geçi-
riyorlardý. Ben, Þerif Hüseyin Ýsyaný’nýn gerçek yüzünü biliyor ve öð-
rencilerime doðru bilgi veriyordum. Fakat olayý kitaplarda yazdýðý þek-
liyle anlatýp, Araplarýn tümünü bir ihanet töhmeti altýnda býrakan
meslektaþlarým yok deðildi. Ýki millet sanki birbirinin ezelî düþmanýy-
mýþ gibi anlatýlýyordu.

Gerçeði bilmek sadece birkaç öðrenciyle sýnýrlý kalmasýn diye bu is-
yanýn perde arkasýný kitaplaþtýrmak istedim ve bunun için yoðun bir
araþtýrma yaptým. Bu olayýn daha iyi anlaþýlabilmesi için o dönemin
yönetiminde etkili olan Ýttihatçýlardan, Osmanlýnýn birlikte hareket
ettiði Almanlara; Ýngiliz casuslarýndan, yabancý okullara kadar geniþ
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bir yelpazeyi araþtýrmak zorunda kaldým. Araþtýrmalarýmda genel itiba-
riyle o dönemleri yaþamýþ olanlarýn hatýralarýný ölçü aldým. Satýr ara-
larýndan cýmbýzla topladýðým verileri sentezlediðimde ortaya, branþým
tarih olmasýna raðmen, beni bile þaþýrtan sonuçlar çýktý.

Bu kitabý okuyanlarýn Þerif Hüseyin Ýsyaný hakkýndaki düþüncele-
rinin deðiþeceðine ve Türk-Arap iliþkilerine farklý bir açýdan bakacak-
larýna inanýyorum. 

Remzi ÇAVUÞ
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Savaþ Öncesinde Osmanlýnýn Durumu

I. Dünya Savaþý esnasýnda geliþen hâdiseleri anlayabilmek için dev-
letin son dönemdeki durumunu gözden geçirmek gerekiyor. Osmanlý
Devleti’nin durumu savaþa girmeye müsait miydi deðil miydi? Koskoca
bir ülke savaþýn içine çekildi. Buna zaruret var mýydý? Devletin girdiði
ekonomik kriz Almanya’dan gelecek destekle aþýlmaya çalýþýldý. Can-
lar, kanlar, anneler, babalar, yavrular bu kadar ucuz muydu?

Osmanlý Devleti, sýrtlanlarýn yolu üzerindeydi. Sýrtlan, güçsüzleri,
acizleri, zor durumda olanlarý avlamayý seven mahlûk. Trablusgarp ve
Balkan Savaþlarýnda büyük yaralar almýþ bu yaþlý aslan, savaþý kabul et-
mekle sýrtlanlarýn önüne atýlýyordu.

20. yüzyýlýn baþlarýna gelindiðinde Balkan milletlerinin çoðu Os-
manlý Devleti’nden kopmuþ, Rusya ve Ýngiltere tarafýndan kullanýl-
makta olan Ermeniler ise sýk sýk olay çýkarmaya baþlamýþlardý. Yahudi-
ler, Filistin civarýnda yurt edinmenin derdine düþmüþ, kendilerini he-
defe götürebilecek her yolu meþru görüyorlardý. Hatta bunun için II.
Abdülhamid’e para teklif etmekten bile çekinmemiþlerdi. Çýkarlarý
için Jön Türkleri çok iyi kullanýyorlardý. Dýþ güçlerin ve bölgedeki
Hristiyan Araplarýn kýþkýrtmalarý ile Osmanlý Orta Doðusu patlamaya
hazýr bir bomba hâline gelmiþti. Ýktidar olma hýrsýna kapýlan Ýttihat-
çýlar yabancý güçlerin, Ermenilerin, Yahudilerin ve masonlarýn oyun-
caðý hâline gelmiþler; siyasi ihtiraslarý uðruna milleti ve orduyu böl-
mekten bile çekinmemiþler, darbeyle ele geçirdikleri iktidarý entrika,
kan ve rüþvetle elde tutmaya çalýþýyorlardý. Devletin savaþa girmesi
hâlinde içteki ve dýþtaki düþmanlarýn hemen harekete geçeceði ve yýl-
lardýr Türklerle iç içe yaþayan Ermeni ve Araplarý kullanacaðý muhak-
kaktý. 

Avrupalý devletler 16. yüzyýldan itibaren sömürgecilik faaliyetlerine
giriþmiþlerdi. Bundan sonra sömürmek, büyümenin, ayakta kalabilmenin,
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daha ileri gitmenin ve rakipleri ezebilmenin en etkili yolu olarak gö-
rüldü. Sömürgeciliðin gayriahlaki ya da illegal yönü düþünülmedi. Av-
rupalý devletler az zamanda çok yol aldýlar. Aldýklarý mesafeyi de bilim
ve teknikte ilerlemiþ olmanýn bir sonucu olarak gösterdiler. Onlarýn
gösterdiði sebebi bütün bütün görmezlikten gelmek de olmaz. Fakat
asýl sebep sömürgecilikti. Bilim ve teknikte ilerlemiþ olmak ise bir kýlýf
idi.

Sömürgeci devletlerle ayný dönemde yaþayan Osmanlýnýn ahlakýn-
da sömürmek yoktu. Bazý eyaletlerden hak ettiði vergiyi bile almýyor-
du. Avrupalýlarýn sömürmek amacýyla gittiði Hindistan’a Osmanlý yar-
dým amacýyla gidiyor ve yaptýðý masrafýn bile karþýlýðýný almýyor; Hi-
caz’dan vergi almadýðý gibi o bölgeye para da aktarýyordu. Sonuç ola-
rak, sömürmeyen Osmanlý karþýsýnda sömüren Avrupalý devletler bü-
yüdüler. Bunun neticesinde Osmanlý ülkesi de sömürgeciler için hedef
ülke hâline geldi.

Sömürgecilerin dört koldan harekete geçtiði dönemde ülkenin ba-
þýnda II. Abdülhamid vardý. Sultan, zayýflamýþ olan devleti, elinden
geldiðince, savaþtan uzak tutmaya çalýþýyor, sýrtlanlarý birbirleriyle den-
geliyordu. Öyle bir denge politikasýydý ki bu, kendisi de denge istiyor-
du. Hassasiyet gerekiyordu. Ýttihatçýlar yönetimde söz sahibi olduktan
sonra bu dengeyi koruyamayýp, devleti savaþtan uzak tutmayý birkaç ay
bile beceremediler. Trablusgarp Savaþý, Balkan Savaþý derken, devleti
I. Dünya Savaþý’na sürüklediler. 

I. Dünya Savaþý’nýn yaklaþtýðý dönemde Osmanlý hâkimiyeti altýn-
daki Arap topraklarýnda Ýngiliz ajanlarý cirit atýyordu. Oysaki Osmanlý
Devleti’nin Arap Yarýmadasý’na gönderdiði vali ve hâkimlerin bir
kýsmý Arapça bilmiyor,1 hâkimler ve valiler tercümanlar vasýtasýyla
halkla irtibat saðlýyorlardý. Hâlbuki Avrupalý devletlerin ajanlarý Arap-
çayý bir Arap gibi konuþabiliyordu. Daha da ilginç olaný, I. Dünya Sa-
vaþý esnasýnda Arap birliklerinin baþýna geçirilebilecek Arapça bilen
subayýmýz bile yeterli deðildi. Bu konuda çok eksiktik.2 Yýllardýr birlik-
te yaþadýðýmýz insanlarýn dilini bile bilmiyorduk. Ýngiliz casuslarý ise
kendilerini ne yapýp edip çöldeki bedevilere sevdirmeyi baþarýyor, on-
larla yatýp onlarla kalkýyorlardý.

H a i n  K i m ?
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O dönemin paþalarýnýn hatýralarýný okuduðumuzda çoðunun, “Ýngi-
lizler, Araplarý kýþkýrttý.” söylemini kullandýðýný görüyoruz. Bu söylem
Þeyh Sait Ýsyaný için de kullanýlýyor. “Ýngilizler, Þeyh Sait’i kýþkýrttý.”
deniyor. Özrümüz kabahatimizden büyük. Ýngilizler, dýþarýdan gelip bi-
zim ülkemizdeki insanlarý örgütlüyor, harekete geçiriyor ve bundan bi-
zim haberimiz olmuyor. Daha da önemlisi yýllardýr devlete baðlamayý
baþaramadýðýmýz insanlarý birileri gelip kullanýyor. Meselenin diðer yö-
nü ise Hicaz bölgesinde tam hâkimiyet kurmadýðýmýz hâlde, örgütle-
mediðimiz, hazýr hâle getirmediðimiz bir toplumla o bölgeleri etkileye-
cek bir savaþa girmeyi göze almýþýz. Ermenilerin devletten kopmasý an
meselesi olduðu hâlde onlarý da etkileyecek cepheler açmýþýz.

Ýttihat ve Terakki Partisi, devletin savaþ esnasýnda kullanacaðý mü-
himmat, gýda, giyecek ve ilaç stokunu pek önemsemediði için savaþ es-
nasýnda güney cephelerinde askerlerin yeterli yiyeceði ve giyeceði kal-
mamýþtý. Hayvanlar bitkindi.3 Yaþanan çekirge istilasý4 ise bu kýtlýðýn
üzerine tuz biber olmuþtu. Kanal’a doðru ilerlerken askerlerin, hayvan-
larýn yiyecek ve içecekleri kýsýlmýþtý. Alman komutan Von Kress, “Bu
kadar kýt yiyecekle çölü ancak kanaatli askerler geçebilir, aðýr þartlar
altýnda insanlar memnun, sýhhatli ve saðlam idiler.” diyor yazdýðý aný-
larýnda.5 Fahrettin Altay Paþa ise anýlarýnda, Kudüs savunmasýnda da
yeterli silah ve askere sahip olmadýðýmýzý söylüyor.6 Cemal Kutay,
Süveyþ Kanalý Savaþýnda 25.000 kiþiyle 185.000 kiþilik bir gücün üze-
rine taarruz ettiðimizi, Ýttihatçýlarýn Kanal’dan karþýya geçildiðinde
Mýsýr halkýnýn Türk ordusuna yardým edeceðini zannettiklerini, fakat
kanalý geçme ihtimalimizin bile çok düþük olduðunu7 söylüyor. Þerafet-
tin Turan da Osmanlý birliðinin sayýsýný 25.000 olarak veriyor.8 Mete
Tunçay ise Cemal Paþanýn Süveyþ’e 10. ve 25. tümenden oluþan 80.000
kiþi ile gittiðini yazýyor.9 Kanal’da Osmanlý kaybý 1150 civarýnda, Ýngi-
liz kaybý ise 175 civarýndadýr.10 Girenlerin sayýsý her ne olursa olsun so-
nuç ortadadýr. Osmanlý ordusu bu cephede periþan olmuþtur. Buradan
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çekiliþ Anadolu sýnýrýna kadar devam edecektir. Irak cephesinde de
durum Kanal cephesinden çok farklý deðildi, asker sayýmýz burada da
yetersizdi.11 Ýngilizlerin 1918’li yýllarda Irak’taki asker sayýsý 447.000
idi.12 Gazze’de yapýlan savaþta 191.000 Ýngiliz askerinin karþýsýna
40.000 Türk askeri çýkmýþtýr.13 Ekonomik ve teknik bakýmdan yeter-
sizliðimiz ise ordumuzu daha da sýkýntýya sokmuþtur. Ýngilizler savaþ es-
nasýnda bile su ihtiyaçlarýný gidermek için çölün ortasýnda metal boru-
lar döþerken biz hâlâ doðal yollarla su ihtiyacýmýzý gidermeye çalýþýyor-
duk. Meselenin diðer yönü ise baðlý milletler, Ýngilizler karþýsýnda Os-
manlýnýn ne hâlde olduðunu görüyordu. Koca Ragýp Paþanýn tabiri ile
“Aslanýn, pençelerinin ve diþlerinin olmadýðýný…” dosta ve düþmana
bir kez daha göstermiþtik.

Mustafa Kemal, Birinci Dünya Savaþý’ndaki ordularýmýzýn durumu-
nu þöyle anlatýyor: “Yüzlerce kilometre geniþliðinde bir cephe üzerinde
üç ordu vardý. Ýsimleri ordu; zayýf, daðýnýk birtakým kuvvetler...” di-
yor.14

Savaþta tecrübeli subay eksiðimiz çoktu. Bunun sebeplerinden biri
de Enver Paþanýn yaptýðý tasfiye hareketiydi.15 Kazým Özalp, Enver’in
yaþlý subaylarý tasfiye etmesine deðinerek, “Enver Paþanýn yaptýðý bu
gençleþtirme hareketi sonradan orduya çok faydalý oldu. Eski paþalarýn
yerlerini alan genç kumandanlar Birinci Cihan Harbinde tecrübe ka-
zandýlar ve Millî Mücadelede büyük baþarý gösterdiler.” diyor.16

Özalp’ýn yaklaþýmý da tuhaf, keþke devleti ve milleti periþan eden savaþ
esnasýnda tecrübeli komutanlarýmýz evlerinde oturmak zorunda
býrakýlmasalardý da ordunun baþýnda olsalardý. 

Kafkas cephesindeki Osmanlý ordusuna mühimmat, gýda ve giyecek
türü destek götüren gemi Ruslar tarafýndan Karadeniz’de batýrýlmýþ, as-
ker Ruslarla savaþtýðý gibi açlýða ve soðuða karþý da mücadele vermek
zorunda kalmýþtý. Ruslarýn gemi batýrmasý veya çekirgelerin istilasý,
bunlar olabilir, önemli olan savaþa girmeden önce tüm hazýrlýklarýn

H a i n  K i m ?
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yapýlmasýydý. Ýþte bu yoktu. Doðru dürüst hazýrlýk yapýlmadan savaþa
giriliyordu.

Avrupa’daki yükünü hafifletmek için Türk askerini cepheye süren
Alman makamlarý sürekli ümit baðýþlamýþ, gerçekleri maskelemiþlerdi.
Gerek onlar gerekse Ýttihatçýlar en iyi ihtimalleri düþünerek hareket
ediyorlardý. Ýttihatçýlar örgütlemedikleri, hazýr hâle getirmedikleri Or-
ta Asya Türklerinden ve Mýsýr halkýndan yardým göreceklerini umu-
yorlardý. Yardýmý umulan Türkler, savaþ esnasýnda Ruslar tarafýndan
Almanlara karþý savaþtýrýlýyordu.

I. Dünya Savaþý’nýn seferberlik planlarýný kendi menfaatleri doðrul-
tusunda yapan Almanlar,17 Kanal’a yönlendirdikleri Türk ordusunun
orada baþarýlý olmasýný istemiyordu. Falih Rýfký Atay, ‘Zeytindaðý’ adlý
hatýra kitabýnda, “Almanlarýn amacý, Türklerin Mýsýr’ý almasý deðil,
Ýngilizlerin Kanal’da tutulmasý ve Almanlarýn rahat olmasýydý. Hatta
Von Kress, ‘Bir defa buraya gelen kuvvetin vazifesi geri dönmek deðil,
ölmektir.’ diyordu.” þeklinde yazýyor.18 Cemal Paþa, Ýstanbul’dan Ka-
nal’a hareket ederken Alman büyükelçiliði, “Türkler kazanýrsa bu bi-
zim için çok kötü olur.” demiþtir.19 Aslýnda Cemal Paþa da bunun
böyle olduðunu biliyordu. Oraya giderken görevinin Almanlarýn iþini
kolaylaþtýrmak olduðunu biliyordu.

Almanya’nýn amacý Ýngilizleri oyalamak ve bu iþ için de Türk ordu-
sunu kullanmak, Mýsýr’a daha fazla Ýngiliz yýðmak ve Avrupa’da rahat-
lamaktý. Devletler arasý politikada dostluk yoktur; çýkarlar vardýr. Al-
manya, çýkarlarýný takip ediyordu ve kendi açýsýndan haklýydý. Onu
suçlamak doðru olmaz. Biz de kendi çýkarlarýmýzý gözetmeliydik.

Almanlarýn istekleri doðrultusunda hareket eden Cemal Paþa, Ka-
nal Harekâtý için, “Ben bunu münhasýran bir nümayiþ fikri ile yapýyor
ve Kanal’da kendilerini rahat býrakmayacaðýmýzý Ýngilizlere anlatmak
ve binaenaleyh Mýsýr’da büyük bir Ýngiliz kuvvetini baðlamak emeliy-
le yapýyordum.” diyor.20 Cemal Paþa, anýlarýnda iki tarafýn güç muka-
yesesini ise þöyle yapýyor: “En büyük harp gemilerinden tutun da zýrhlý
trenlere, her çeþit müdafaa vasýtalarýna malik olan Ýngiliz ordusu gibi
faal ve cesur bir ordu tarafýndan müdafaa edilen en az 100 metre geniþli-
ðindeki bir Kanal’ýn, bizimki gibi mevcut vasýtalarý, kanal önünde ancak
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dört gün kadar kalabilmesine müsait olan bu 14.000 tüfekli, birkaç ce-
bel bataryasý ve yalnýz bir tek obüs (top) bataryasýndan mürekkep bulu-
nan ve Kanal’ý geçmek için beþ on köprücü pantolonundan baþka bir þe-
yi olmayan bir ordu tarafýndan cebren geçilip zapt edeceðini, ciddi bir
mülahaza ile hiçbir zaman hatýr ve hayalime getirmedim.”21 Hatýra-
larýnýn baþka bir yerinde ise Cemal Paþa, “Ýngilizlerin Kanal’daki müda-
faa vasýtalarýnýn mükemmeliyeti itibariyle bu seferin zaferle nihayet bu-
lacaðýna ben ihtimal vermemekle beraber, bütün seferî kuvvete bir mu-
vaffakiyet imaný verebilmek için, her gece, yol boyunca tesadüf ettiðim
birliklere pek yakýn olan zaferden bahsediyordum.” diyor.22

Cemal Paþa, bile bile Türk ordusunu ölüme sürüklüyor. Almanlarýn
çýkarlarýna hizmet ediyor. 27 Ekim’de Karadeniz’e açýlan donanmaya,
“Souchon’un emirleri benim emrimdir.” tarzýnda bir buyruk veriyor.23

Alman komutaný ise önceden belirlendiði þekliyle Rus limanlarýný
bombalýyor ve Osmanlý ile Rusya’yý karþý karþýya getirmiþ oluyordu.
Osmanlýnýn bu þekilde savaþa sokulacaðýndan Sadrazam Sait Halim
Paþanýn bile haberi yoktu.24 Yani ayný Cemal Paþa, Osmanlý Devle-
ti’nin bir oldubittiye getirilerek savaþa sokulmasýnýn müsebbiplerinden
birisidir.

I. Dünya Savaþý’na girilirken, ittifak devletlerinin (Osmanlý, Al-
manya, Avusturya-Macaristan Ýmparatorluðu ve Bulgaristan’dan olu-
þan grup) toplam nüfusu 168.300.000 idi. Buna raðmen, sadece Ýngil-
tere’nin nüfusu 461.000.000, Rusya’nýn nüfusu ise 181.000.000 idi. Ýti-
laf devletlerinin toplam nüfusu ise 1.002.435.000 idi.25

I. Dünya Savaþý’ndan önce, Osmanlý Devleti’nin asker sayýsý
2.900.000, Avusturya-Macaristan Ýmparatorluðu’nun asker sayýsý
7.800.000, Almanya’nýn asker sayýsý ise 11.000.000 idi.26 I. Dünya Sa-
vaþý’nda, itilaf devletlerinin 42.7 milyon askerine karþýlýk ittifak dev-
letlerinin 22.9 milyon askeri vardýr.27 Ýtilaf grubunun maddi gücü ise
ittifak grubunun çok üzerindeydi. Ýngilizlerin sömürdüðü topraklarýn
geniþliði Ýngiltere’nin 104 katýydý. 
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Ýki grubun asker sayýsýnda büyük bir fark olduðu gibi savaþa ayýrdýk-
larý bütçede de çok büyük bir fark vardý I. Dünya Savaþý’nda, itilaf gru-
bunun harcamasý 125 milyar dolar, ittifak grubunun harcamasý ise 60
milyar dolar civarýndadýr. Osmanlýnýn gideri ise 1.5 milyar dolardý.28

Savaþta ekonomi de çok önemlidir. Çünkü Osmanlý cepheye gönder-
diði askerlerin bazýlarýna silah bile verememiþti. Askerlerden bir kýsmý-
na, yanýndaki arkadaþý þehit olunca silah kullanma sýrasý geliyordu.29

Buna karþýlýk Ýngilizler savaþa yeterince bütçe ayýrdýklarý gibi ayrýlýkçý
Arap liderlerine de bol bol para daðýtabiliyorlardý. Hatta savaþ es-
nasýnda kýtlýk çeken Arap halkýnýn ihtiyaçlarýný gidererek onlara, ‘Si-
ze Osmanlý deðil, biz sahip çýkabiliriz.’ mesajýný veriyorlar, kullandýk-
larý savaþ teknolojisi ve daðýttýklarý para ile Ýngiltere’nin çok güçlü ol-
duðu görünümünü veriyorlardý. Medine’yi savunmakla vazifeli olan
Fahrettin Paþa ise kýtlýktan dolayý askerlerine çekirge yemenin fayda-
larýndan bahsediyor ve çekirge ile yapýlacak yemeklerin tariflerini ve-
riyordu. 

Osmanlý, I. Dünya Savaþý’na girerken kararlý ve planlý bir iç siyaset-
ten yoksundu.30 Yönetenler, kendi içinde çeliþkideydiler. Birinin ak
dediðine diðeri kara diyebiliyordu. Yöneticilerin bir kýsmý savaþa gir-
meyelim derken diðer kýsmý savaþ taraftarýydý. Daha da ilginci padiþah,
devlet savaþa sokulurken haberdar bile edilmemiþti.

Savaþ planlarýný yaptýðýmýz, seferberlik ilan ettiðimiz günlerde dev-
let kademelerinde sayýlarý azýmsanmayacak kadar gayrimüslim vardý.
Kazým Karabekir, anýlarýnda “Savaþa girmekte olduðumuz günlerde bi-
le yani Goeben ve Bresleau’nun Çanakkale’den girdiði günlerde bile
Beyoðlu Telgrafhanesi’nde çalýþanlarýn büyük bir kýsmý Ermenilerden
oluþuyordu.”31 diyor. Savaþ esnasýnda Ermeniler, Türk ordusu ile ilgili
çok önemli ve gizli bilgileri elde ederek Ýngilizlere ulaþtýrýyorlardý. Sa-
vaþ esnasýnda muhaberat kadar gýda da önemliydi. Ýttihatçýlar, Yahudi
Emanuel Carasso’yu, savaþ yýllarýnda Ýstanbul’un gýda stoklarýnýn yöne-
ticilerinden birisi yapmýþlar, çok sayýda insan açlýktan veya hastalýktan
ölürken, o büyük bir servet kazanýyordu. Daha sonradan, zenginliðinin
sebebini soranlara ise “Satýn alma iþlemlerinden aldýðým komisyonlar.”
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diyordu.32 Bir ülke için, dýþiþleri bakanlýðý oldukça önemlidir. Balkan
Harbi’nin baþladýðý dönemde Ýttihatçýlarýn hariciye nazýrý, Ermeni
Gabriel Noradungiyan Efendi idi.33 Ýttihatçýlar, iktidar yolunda yürür-
ken Ermenileri, Yahudileri ve masonlarý kullandýklarýný zannediyorlar,
hâlbuki kendileri kullanýlýyorlardý.

Harp edeceðimiz bölgelerin haritalarý yeterince yenilenmemiþti.
Savaþ esnasýnda, Osmanlý subaylarýnýn elindeki haritada Necef Gölü
vardýr. Hâlbuki bu göl II. Abdülhamid zamanýnda planlý bir þekilde ku-
rutulmuþtu. Bu durumdan Erkân-ý Harbiye haberdar bile deðildi.34 Bu
tür garabetler I. Dünya Savaþý’ndan sonra da devam etti. Lozan’a Türk
delegesi olarak gönderilen Rýza Nur, “Lozan’a giderken bizde ne hazýr-
lýk var ne dosya var, hiçbir þey yok. Avrupalýlar ise tam teþekküllü gel-
miþler.” diyor.35 Yine Rýza Nur, Lozan hatýralarýnda, “Lozan görüþme-
leri esnasýnda devletin Düyun-ý Umumiye borçlarýný tam olarak bilen
bir uzmanýmýz,36 iktisadi meseleleri tam olarak bilen bir adamýmýz yok-
tu.37 Durumunu görüþmemiz gereken Trakya hakkýnda yeterli bilgisi
olan bir uzmanýmýz yoktu. O anda bize lazým olan Nöyyi Antlaþmasý’ný
bile bulamadýk.38” diyor. Yani sýnýrlarýmýzý korumak için yüz binlerce
asker besliyor, bir sürü masraf yapýyor, fakat sýnýrlarýmýz hakkýnda uz-
man yetiþtirmeyi ihmal ediyoruz. Lozan’a baþdelege olarak gönderilen
Ýsmet Paþanýn nutuklarýný bile Rýza Nur hazýrlýyordu.39

Osmanlýnýn son dönem devlet adamlarý, iktidar hýrsýnýn etkisi, iç
ve dýþ siyaseti bilmemeleri sebebiyle olacak, gaf üzerine gaf yapýyor-
lardý. Ýtalyanlarýn, Trablusgarp’a saldýrmayý planladýðý günlerde, Lon-
dra elçimiz, Babýâli’ye çektiði telgrafta, “Ýngilizler bu türlü iþgalci hare-
kete asla izin vermeyecektir. Ýtalya’nýn taleplerini þiddetle reddetmeli-
yiz.” demekteydi. Hâlbuki Ýngiltere ile Ýtalya arasýnda 1904 senesinde
Ýtalya’nýn Trablusgarp’ý iþgalini onaylayan antlaþma yapýlmýþtý bile.
Bundan Londra elçimizin haberi yoktu.40 Balkan devletlerinin Os-
manlýya karþý birleþtiði haberlerinin geldiði dönemde, bu konu hakkýnda
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kendisinden bilgi istenen Dýþiþleri Bakaný Asým Bey, meclis kürsüsüne
çýkarak, “Balkanlarýn aleyhimize birleþmeleri tamamen yalandýr, Bal-
kanlardan imaným gibi eminim.” demiþtir. Hâlbuki onun bu laflarý
söylediði günlerde Balkan devletleri arasýnda birleþme saðlanmýþtýr.41

Hariciye Nazýrý Asým Bey’in bu konuþmasýna deðinen Venizelos, “Ben
o anda Sofya’dan yeni dönmüþ, Bulgar Baþvekili Savof’la gizli muahe-
deyi imzalamýþtým ve Sýrp Baþvekili Pasiç’le Karadað Kralý Nikola’dan
ayný iþtirak teminatýný almýþtým.” diyor.42 Balkan Savaþý öncesinde
65.000 kiþi terhis edilmiþtir.43 Bu iþ de Ýngilizlerin tavsiyesi ile yapýl-
mýþtý.

Bu dönemin yönetiminde genel itibariyle II. Abdülhamid’in, “Yo-
lunu þaþýrmýþ kuzular” olarak nitelendirdiði Ýttihatçýlar etkiliydi.44

I. Dünya Savaþý’nýn baþladýðý günlerde Almanya, Ýngiltere ve Fran-
sa’nýn Müslümanlar üzerindeki olumsuz propagandasýnýn sonuçsuz
býrakýlmasý için Araplarýn ikna edilmesi gerektiðine ve ilgili bölgelere
etkili insanlar gönderilmesine inanýyordu. Mehmet Akif böyle bir
görev için seçilmiþti.45 Akif’i, Alman imparatoru Almanya’ya davet et-
ti. Burada Ýngiliz ve Fransýzlarýn sömürgelerden getirerek cepheye
sürdüðü Müslümanlara gerçekler anlatýlacaktý.46 Akif, Almanya’da
cepheye gidip, megafon türü bir cihazla Ýngiliz ve Fransýz tarafýnda sa-
vaþan Müslüman askerlere etkili duyurularda bulunup, onlara iþin ger-
çeðini anlattý. Bu konuþmalar ciddi etkiler yaptý. Müslüman askerlerin
cepheyi terk ettiðini gören Ýngilizler ve Fransýzlar onlarýn yerlerini de-
ðiþtirmeye baþladýlar.47 Almanlar, Akif’in konuþmalarýný plaklara kay-
dederek farklý cephelerde de kullanýyorlardý. Konuþmalar etkili de olu-
yordu. Müslüman askerlerin bazýlarý Almanlar tarafýna geçiyor, bazýlarý
silah býrakýyor bazýlarý ise Ýngiliz ve Fransýzlara silah çeviriyordu.48 Bu
þunu gösteriyor, bir kiþiyle bunlarý yapabiliyoruz, ya bu iþ için iyi bir
ekip hazýrlasaydýk, neler yapmazdýk ki? Ýngilizlerin, sadece Hindis-
tan’dan getirdikleri asker sayýsý 900.000 idi. Yetiþtirilmiþ iyi bir ekip bu
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askerlerin Ýngilizlere baðlýlýðýný azaltamaz mýydý? Planlý davranmadý-
ðýmýz hâlde birçok kiþi Ýngiliz saflarýndan ayrýlýp Türklerin safýna geç-
miþtir. Mehmet Akif, Arnavut asýllý bir Müslümandý ve Türkler lehi-
ne çalýþýyor, baþarýlý da oluyordu. Alman ajaný olan Wassmus, Arapça
ve Farsçayý çok güzel konuþuyordu. Buþir civarýndaki Arap kabilelerini
Ýngilizlere karþý ikna etmeyi baþarmýþtýr.49 Yani bir Alman, Müslüman-
larý ikna etmeyi baþarmýþtý, demek ki Osmanlý bu iþ için planlý-prog-
ramlý davransaydý sonuç çok daha güzel olabilirdi. Geniþ çölü dolduran
kabilelerin hareketine, Ýngiliz propagandasýna karþý, Mehmet Akif,
Þeyh Þerif Salih el-Tunusi, Mümtaz Bey ve Teþkilat-ý Mahsusa Reisi
Eþref Beyden oluþan bir iki kiþiyle gidiliyordu. Hem de savaþýn tam or-
tasýnda50 ki bu birkaç kiþinin bile çok büyük faydalarý görüldü.

Osmanlý Devleti’nin 20. yüzyýl baþýndaki durumunu göz önüne
aldýðýmýzda bu devletin savaþa girmesinin çýlgýnlýk olduðunu görüyo-
ruz. Hangi yönden bakarsanýz bakýn. Ýster ekonomik, ister politik ister-
se sosyal yönden, devlet hiçbir yönüyle savaþa hazýr deðildi. Ýngilizler
nakliye iþlerinin çoðunu deniz yoluyla yapýyorlardý. Bizim ise güney sa-
hillerimizi koruyacak donanmamýz bile yoktu.51 Ýngilizler, Basra Körfe-
zi’nden Irak civarýna hiç zorlanmadan asker çýkarmýþlardý.

Neden böyle bir þeyi söylemeye gerek duydum? Savaþ, aleyhimize
sonuçlanýnca, iþin sorumlusunu aramaya baþlamýþýz. Paþalarýmýzdan bir
kýsmý Alman komutanlarýný, tabiat þartlarýný, bir avuç Arap’ýn çýkar-
dýðý isyanlarý vs. sebep olarak göstermeye çalýþmýþ. Bunlarýn hiçbirisi
gerçek sebep deðil. Yenilgimizin asýl sebebi, devletin böyle bir savaþa
hazýr olmayýþý ve itilaf bloðunun ittifak bloðu karþýsýnda çok güçlü olu-
þudur. Ýngiltere’nin sahip olduðu sömürgeler kendi topraklarýnýn 104
katý, Fransýz sömürgeleri ise kendi topraklarýnýn 20 katýydý. Bu devlet-
lerin savaþ esnasýndaki kaynaðý bitmek bilmiyordu. Osmanlý ise kýtlýk
içindeydi. Askere ve hayvanlara gramla yiyecek daðýtýlýyordu. 
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Ýttihat ve Terakki Cemiyeti

Tarihteki bazý olaylarý yeterince anlayabilmek için çevreden mer-
keze doðru geliþen bir araþtýrma yapmanýz ve elde ettiðiniz parçalarý ti-
tizlikle birleþtirmeniz gerekir. Araplarýn, Osmanlýlara karþý çýkardýðý is-
yaný tam olarak anlayabilmek için Ýttihat ve Terakki Cemiyeti hak-
kýnda bilgi edinmek elzemdir. Çünkü Osmanlýlarýn son döneminde
yönetimi elinde bulunduran ve devletin gidiþatýna doðrudan doðruya
hâkim olan bu cemiyettir. 

Asýl amacýnýn II. Abdülhamid’i devirmek olarak52 görülen Ýttihat
ve Terakki Cemiyeti’nin kurucularýndan birisi Ýtalya’daki Karbonari
Kulübü’nün çalýþmalarýný bilen ve Brindizi’deki mason locasýna kayýtlý
olan Ýbrahim Temo idi.53 Cemiyetin kurucularýndan bir baþka kiþi ise
Dr. Abdullah Cevdet idi. Batýcýlýkta ifrata kaçan ve Batýnýn her hâliy-
le alýnmasý gerektiðini savunan kiþidir. 1889’da kurulan bu cemiyetin
ilk adý Ýttihad-ý Osmanî idi.54 Cemiyet, II. Meþrutiyet’in ilanýndan
sonra partiye dönüþtü.55 1908’de asýl hâlini aldý.56 Ýlk dönemlerinde
hayli karýþýklýklar yaþayan cemiyetin bitme safhasýna geldiði anlar bile
oldu. Cemiyeti bazen merkez þubeleri bazen de diðer þubeleri ayakta
tutmayý baþardý. 1889’dan 1908’e kadar devam eden yapýlanma süre-
cinde deðiþik isimler altýnda devam edildi. Cemiyetin 1906’da ‘Os-
manlý Hürriyet Cemiyeti’ olarak kuruluþunu Mithat Þükrü (Bleda)
þöyle anlatmýþtýr: “Akþam, geniþ dallarý ile bir þemsiye gibi baþýmýzýn
üstünde yayýlan çýnarýn altýnda Selanik’in meþhur gurubunu seyreder-
ken Olimpos biralarýný yudumluyor, bir yandan da cemiyetin nasýl
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örgütleneceðini düþünüyorduk.”57 Dr. Abdullah Cevdet ve diðer Ýtti-
hatçýlarýn düþünce yapýsý gözden geçirildiðinde, XIX. ve XX. yüzyýlda
Avrupa’dan yenilik aktarmak isteyen aydýn tabakamýzýn nasýl bir
kompleks içinde olduðunu da daha iyi anlarýz. 

Ýttihat ve Terakki Cemiyeti’nin ortaya çýkýþýnda mason localarýnýn
da gayretleri olmuþtur.58 Masonlarýn ve Yahudilerin cemiyetle iliþkisi
ilk dönemlerde çok sönük görünse de 1902’den sonra, yani Herzl’in Fi-
listin konusundaki isteði II. Abdülhamid tarafýndan reddedildikten
sonra belirginleþmiþtir.59

Yahudi Emanuel Carasso, Ýttihatçýlarýn para babasý ve akýl ho-
casýydý.60 Rýza Nur, “Talat’ýn iþ yaparken danýþtýðý bir adam vardý, Ta-
lat’ýn dostu ve itimat ettiði bir adamdý. Devletin en mühim meselele-
rini bununla görüþürdü, Metr Salem Yahudiydi. Türkçe ve Fransýzcayý
iyi biliyordu. Lozan’da karþýmýzda yer aldý.” diyor.61 Rýza Nur, Emanu-
el Carasso için ise “Emanuel Carasso, Lozan görüþmeleri esnasýnda
Türkiye’den menfaat koparmaya çalýþan bir adam. Yahudi dönmesidir.
Ýttihat ve Terakki Partisi’nin Selanik þubesine girmeyi baþarmýþ za-
manýnda. Ýttihatçýlarla masonlar arasýndaki baðlantýlarý kurmuþ, ma-
sonlarýn parti içine sýzmasýna yardýmcý olmuþtu. Parti üzerindeki etki-
si oldukça fazlaydý. I. Dünya Savaþý baþlayýnca Ýttihatçýlar tarafýndan
iaþe müfettiþi yapýldý. Bu sayede büyük servet sahibi oldu. 1919’da Ýtal-
ya’ya kaçtý.” diyor.62 Yýlmaz Öztuna ise “Abdülhamit’e tahttan inme
kararýný bildirenlerden birisi olan Emanuel Carasso, Ýtalya’dan para
alan bir casustu.” demektedir.63 1909’da iktisat nazýrý olan, savaþ baþ-
larken istifa eden ve 1917’de tekrar iktisat nazýrý olan Cavit, Selanikli
bir dönme idi. Lozan’da Ankara hükümetine danýþmanlýk yaptý.64

Talat ve Cemal mason idiler, ayrýca Cemal Paþa aþýrý Türkçülüðü ile
de tanýnýyordu. Arap ayrýlýkçý hareketlerine karþý aldýðý önlemlerle de
bunu açýkça ortaya koymuþtur.65 Ayrýca, Ýttihat ve Terakki’nin kurucu-
larýndan olan Talat Paþa masonlardan para da almaktaydý.66 Cavit,
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Mithat Þükrü ve Ýsmail Canbolat’ýn da mason olduðu biliniyor.67 Ýtti-
hatçýlarla masonlar arasýndaki baðlantýlarý Carosso yapýyordu. Jön
Türklerin bir kýsmýnýn mason localarýna kayýtlý oluþu ve masonlarýn
etkinliðinin Ýttihat ve Terakki Cemiyeti içinde hissedilecek dereceye
gelmesi68 halkýn onlara karþý bakýþ açýsýný bulandýrýyor, ayrýlýkçý Arap
milliyetçiliðini yeþertmek isteyenler de onlarýn bu durumunu koz ola-
rak kullanýyorlardý. Þerif Hüseyin, Ýttihatçýlarý inançsýz ve insanlýk gö-
revlerini hiçe sayan kiþiler olarak anlatýyordu.69 Bu parti mensupla-
rýnýn içkili âlemlerde bulunmasý, Türkçülüðe kaymalarý, Araplarý dýþ-
lamaya baþlamalarý bölücülerin propagandalarýna dayanak teþkil ettiði
gibi Ýttihatçý komutanlarýn Ýstanbul’un gece hayatýna atýlýp kýþlaya sar-
hoþ gelmeleri askerlerle komutanlar arasýna uçurum sokuyordu.70

Ýttihatçýlarýn, ilk yapýlandýklarý ve faaliyet gösterdikleri yer Selanik
idi. Selanik nüfusunun yarýsýndan çoðunu Yahudiler ve dönmeler oluþ-
turuyordu.71 19. yüzyýlýn sonlarýnda Selanik’te dönmelerin sayýsý on
bin civarýndaydý.72 Bu insanlar kendilerini Müslüman olarak göstere-
rek devletin en üst kademelerini iþgal eder hâle gelmiþti. 

Ýttihat ve Terakki Partisi halk tarafýndan masonlarla iþbirliði yapan
ve laikliðe eðilimi olan bir parti olarak biliniyordu.73 Ayrýca Ýttihat-
çýlarýn genelinin pozitivist ve komitacý olduðu da bilinenler arasýnday-
dý.74 Gâvur, mason, memleketi satanlar olarak vasýflandýrýlýyordu. Bu
da halký onlardan soðutuyordu.75 Ýttihatçýlara muhalif olan gruplar ise
onlarýn açýklarýný propaganda aracý olarak kullanýyordu ki bu da iþin
tuzu biberiydi. Ayrýlýkçý Araplarýn kullanacaðý söylemlere de güç ka-
týlmýþ oluyordu. 

Ýttihatçýlar masondu veya deðildi, önemli olan halkýn bildikleriydi.
Halk, Ýttihatçýlarý masonlarla iç içe yaþýyor sanýyordu. Ýttihatçýlar, Ya-
hudi ve masonlarla gerçekten de çok yakýn iliþki içindeyse ki belgeler
bunu gösteriyor, o zaman akla þöyle bir soru geliyor. Ýttihatçýlar, Arap
bölgelerini terk etme konusunda ikna edilmiþ olabilir mi? Yahudiler,
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Filistin ve civarýnda bir yurt istiyordu ve bunun gerçekleþmesi ise Os-
manlýlarýn o bölgelerden çekilmesine baðlýydý. Yahudilerin Türkçülü-
ðü, Araplarý dýþlayan bir Türk milliyetçiliðini güçlendirme konusunda-
ki çabalarý da Ýttihatçýlarýn iyi planlanmýþ bir telkinle karþý karþýya kal-
dýðýný gösterir.

Ýttihatçýlarýn masonluðunu veya içkili âlemler yapmasýný Arap mil-
liyetçiliðinin oluþmasýna sebep olarak gösteremeyiz. Fakat onlarýn bu
durumu ayrýlýkçý hareketleri yürütenlerin eline koz veriyordu.

Araplarla Türkleri bir arada tutan ortak etken dindi. Fakat iki mil-
letin yol ayrýmýna yaklaþtýðý günlerde, Osmanlý üzerinde hâkim olan
güçlerin dinî yönlerinin güçlü olduðu da pek söylenemez. Falih Rýfký
Atay, “Namaza durduk (Cemal ve Enver Paþa ile). Bir ara önümüzden
testisini omuzlamýþ bir Arap geçti, bir tas su verdi. Þaþýrarak ellerimi
çözdüm ve suyu içtim. Tekrar ellerimi baðladýmsa da Arap koluma
yapýþtý ve ‘Para’ dedi. Meðer herif su satýyormuþ. Ceplerimi karýþtýrdým;
bozuk para bulamadým. Yanýmdaki yaverden rica ettim. Yaver sofu bi-
ri olacak ki önce selam, sonra Arap’a birkaç metelik verdi.” diyor.76

Yani ne yöneten ne de yönetilen mensubu olduðu dini yeterince tanýy-
or ve yaþýyor.

Niyazi Berkes, “Ýslam’a karþý soðuma bizde Arap’a karþý soðuma ile
at baþý gitti. Gerilememizin nedenini Ýslamlýkta bulanlar bunun so-
rumluluðunu Araplýkta bulmaya baþladýlar. Bilmiyorlardý ki ayný þeyi,
ters yönde olmak üzere Araplar da yapmakta. Onlar, geri kalmalarýnýn
nedenini Türk yönetimi altýnda kalmakta, Batý uygarlýðýnýn geliþme-
sinden böylece kopmuþ olmakta buluyorlardý.” diyor.77 Batý etkisinde
yetiþmiþ olan aydýnýmýzýn bilinçaltýna, geri kalma sebebi olarak Ýslam
dini yerleþtirildi. Fakat uzun yýllar Türkiye’nin yönetiminde etkili olan
bu kiþiler dinden uzak kalmalarýna raðmen ülkeyi bir arpa boyu ileri
götüremediler.

Ýttihatçýlar, emellerine ulaþabilmek için azýnlýklarý kullandýklarý gibi
yabancý devletleri aracý yapmaktan bile çekinmediler.78 Ermeni, Yahudi
ve masonlarý, amaçlarýna ulaþabilmek için kullanma yoluna girdiler.
Amaçlarýna ulaþabilmek için her yolu mübah görüyorlardý. Yabancýlarla
ortak düþmana karþý mücadele veriyor gibi bir hâlleri vardý. Ýttihatçýlarýn
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ilk kongresi 4-9 Þubat 1902’de Fransýz Akademisi üyelerinden M. Le-
fevre Pountalis’in evinde yapýldý.79 1902’de Paris’te toplanan Jön
Türklerin baþkanlýðýný Prens Sabahattin yapýyordu. Sathos isimli bir
Rumla, Sissina isimli bir Ermeni de Prens Sabahattin’e yardýmda bulu-
nuyorlardý.80 Jön Türklerin, Ermenilerden para desteði aldýklarý da bi-
linenler arasýndadýr.81 1903’te yaptýklarý ihtilal hazýrlýðýnda Ýngiltere
ve Yunanistan’dan destek almýþlardý.82 4-9 Þubat 1902’de Paris’te Ýtti-
hatçýlar, “Ahrar-ý Osmaniye” kongresini topladýlar. Bu kongreye Ýtti-
hatçýlarýn dýþýnda Ermeni, Rum ve Arnavutlar da katýldý. Onlarýn ta-
lebiyle bütün Osmanlý Ýmparatorluðu’nda, milletlere göre mahallî
muhtariyetler kurulmasý kararlaþtýrýldý.83

Ýttihatçýlarýn ortadan kaldýrmak için büyük gayret gösterdikleri Yýl-
dýz istihbaratýnýn daðýtýlmasýnda Ýngiliz Büyükelçisi Sir Gerald Lowt-
her’in de önemli rolü oldu.84 Ýttihatçýlarýn yapmak istedikleri, yaban-
cýlarýn ve Osmanlý düþmanlarýnýn da yapmak istedikleri idi veya onla-
ra öyle telkinler yapýlýyordu. Abdülhamit düþmanlýðý gözlerini kör et-
miþti, onunla ilgili gördükleri her þeyin düþmaný olmuþlardý.

Kim kimi kullanmýþtý? Ne askerî ne de siyasi tecrübesi olan Jön
Türkler mi yoksa Yahudiler, masonlar, Ermeniler ve Avrupalý devlet-
ler mi kullanýlmýþtý? Jön Türkler, yönetimde söz sahibi olmaya baþ-
ladýktan sonra Osmanlý için felaketli günler baþlamýþtýr. Osmanlýnýn
düþmanlarýndan bazýlarý kýsa vadede bazýlarý uzun vadede amacýna
ulaþmýþtýr. Ermeniler, zamanýnda birlikte hareket etmiþ olmanýn verdi-
ði güvenle Ýttihatçýlar idareyi ele geçirince daha rahat hareket etmeye
baþlamýþlardý.85 Bunda Ýttihatçýlarýn açýklarýný bilmeleri de etkili oldu.
Ýttihatçýlar, padiþaha ve devlete karþý geliþi alýþýldýk bir durum hâline
getirmiþlerdi. Yaptýklarý eleþtirilerle Osmanlý yönetimini halkýn gözün-
de aþaðýlamýþlardý. Aslýnda, baltayý ayaklarýna vurmuþlardý çünkü dibi-
ni delmeye çalýþtýklarý gemide kendileri de vardý.

Jön Türklerin imajý da ayrý bir sorundur. Jön Türklerin duruþu,
halkla yönetim arasýndaki uçurumu büyüttüðü gibi, ayrýlýkçý Arap mil-
liyetçiliðini körükleyenlere de koz veriyordu. 
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Ýttihatçýlar, Osmanlýnýn son döneminde, orduyu siyasete alet etme
geleneðini de baþlattýlar. Bu iþ için de ilk örgütlendikleri III. Orduyu
kullandýlar.86 Doðal yollarla elde edemeyecekleri iktidara böylece sahip
olmayý düþünmüþlerdi. Bundan sonra iktidara gelme ümidi kesilen par-
tiler veya gruplar orduyu kullanma yolunu tuttular. Bu, Osmanlý tari-
hiyle de sýnýrlý kalmadý. Ordunun siyasete karýþtýrýlmasýnýn zararlý so-
nuçlar doðuracaðýný bilen Mustafa Kemal, Ýttihat Terakki’nin Sela-
nik’teki ikinci kongresinde, cemiyetin masonlukla ilgisinin kesilmesini
ve ordunun siyasetten tamamen arýndýrýlmasýný teklif etti.87 Teklif isa-
betliydi; fakat bu nasýl olacaktý? Ýttihatçýlar, III. Ordu içinde yapýlan-
mýþtý, cemiyet üyelerinin önde gelenleri ordu mensubuydu. Ýlk adým
yanlýþ atýlýnca gerisi de öyle devam etmiþtir. Jön Türkler ordu ile o ka-
dar iç içe girmiþlerdi ki âdeta etle kemik olmuþlardý. Yine, kendilerine
karþý olanlara ‘mürteci-gerici’ deme geleneðini de Ýttihatçýlar baþ-
lattýlar.88 Kendi adamlarýný çok güzel kelimelerle (Büyük, hürriyetçi,
kahraman vb.) vasýflandýrýrken karþýlarýnda olanlarý aþaðýlayýcý kelime-
lerle yýpratma yolunu tuttular.89 Bu uygulama sonraki yýllarda da de-
vam etti. Ýktidarý elinde bulunduranlar muhaliflerini hain veya gerici
olarak vasýflandýrdýlar. Ýttihatçýlar, yönetimdeki güçlerinin sarsýldýðýný
hissettikleri an bunu meþrutiyet ve özgürlük tehlikeye giriyor diye an-
lattýlar. Kendi çýkarlarýna yönelik tehditleri devlete yöneliyor gibi
gösterip, þahsi çýkarlarýný milletin önem verdiði olgularla maskelediler.

Ýttihatçýlarýn, baþka milletleri düþünmek gibi bir politikalarý yoktu.90

Milliyetçilik olaylarýnýn iyice arttýðý bir dönemde yönetimi ele geçiren
Jön Türkler, II. Abdülhamid’in uyguladýðý ince siyaseti anlamaktan
uzaktýlar. Önceleri Ýttihad-ý anasýrý, milletlerin dayanýþmasýný savu-
nurken sonradan Turan milliyetçiliðine kaydýlar.91 Laiklikten, Latin
harflerinden, Arapçanýn tasfiye edilmesinden bahseder oldular. Hem
de Araplar arasýnda milliyetçiliðin yeþertilmeye baþladýðý bir dönemde.
Bu durum, Avrupalý devletler ve ayrýlýkçý Arap cemiyetleri tarafýndan
kullanýldý ve Araplar üzerinde Türkler aleyhine bir hava oluþturuldu.92

Ayrýlýkçý Araplar, Ýttihatçýlarýn Müslüman olmadýðýný, onlarla birlik
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olmaktansa Hristiyan ve Yahudi Araplarla birlik olmanýn daha iyi ola-
caðýný anlatýyorlar ve kendileriyle birlik olmayan Araplarý da ölümle
tehdit ediyorlardý.93

Ýttihat ve Terakki Partisi’nin ‘Türkçü’ tutumu Araplarda impara-
torluk içinde elde ettikleri tarihî haklardan uzaklaþtýrýlma tedirginliði-
ni oluþturdu. Özellikle de Cemal Paþanýn bazý Arap liderlerini idam et-
tirmesi Araplarýn Osmanlý aleyhtarlýðýný güçlendirdi.94 Ýttihatçýlar,
Araplara verdikleri sözleri de tutmadýlar. Yönetimde aktif hâle getiri-
leceðini ve Arapçanýn Meclis-i Mebusanda resmî dil olacaðýný söyle-
miþlerdi.95 Ýktidarda söz sahibi olduktan sonra bir zamanlar birlikte ha-
reket ettikleri insanlara yaptýklarý vaatleri unuttular. Onlara karþý sert
bir dil kullanmalarý ise Araplarla Ýttihatçýlar arasýndaki havayý daha da
gerginleþtirdi.96 Araplarýn ýsrarcý davranýþlarý ve araya güçlü devletleri
sokmalarý sonucunda Ýttihatçýlar geri adým attý ve Suriye civarýnda, söz
verdikleri þekilde, ýslahatlar yapmak zorunda kaldýlar.97 Bu davranýþlarý
da pek isabetli olmadý. Araplara, “Yaptýðýnýz baský kadar hak koparýr-
sýnýz.” mesajýný vermiþ oldular. 

Belki de Araplara verilen sözler unutulmamýþtý. Baðýmsýzlýk için ha-
reket edeceði bilinen Þerif Hüseyin’in Hicaz’a emir yapýlmasý ve baþ-
lattýðý isyana göz yumulmasý belki de verilen sözlerin bir sonucuydu.

Ýttihatçýlar, yönetimde söz sahibi olabilmek için her türlü yolu de-
nediler. Devletin, Balkan devletleri ile savaþtýðý bir zamanda, 23 Ocak
1913’te askerî darbe yaparak yönetimi ele geçirdiler ve ülkede tam bir
diktatörlük kurdular.98 Öncelikle, darbelerine bir sebep oluþturmaya
çalýþmýþlardý. Kamil Paþanýn Edirne’yi Bulgarlara býraktýðý üzerinde
dehþetli bir propaganda yaptýlar. Hâlbuki Kamil Paþanýn böyle bir þey
yapmadýðý Hikmet Bayur’un Türk Ýnkýlap Tarihi’nde yayýnladýðý vesi-
kalarla da kesin þekilde anlatýlmýþtýr.99 Ýþin ilginç tarafý, Edirne’yi Lon-
dra Antlaþmasý ile Bulgarlara verenler de kendileri oldu. Darbe esna-
sýnda tetikçilik yapan Yakup Cemil’i de daha sonradan kendileri öl-
dürdüler.100
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Yönetimde âdeta tek baþlarýna söz sahibi olma hýrsýna kapýlmýþlardý.
Kendilerini engelleyecek olanlarý çeþitli bahanelerle tasfiye edip se-
çimlerde istedikleri kiþilerin kazanabilmesi için nüfuzlu kiþilerin þeref
ve haysiyetleri ile oynadýlar.101 Yüksek makamlara rahat ve hýzlý gele-
bilmek için yaþlý ve tecrübeli subaylarýn birçoðunu emekliye ayýrdýlar.
Bu durum ordu açýsýndan pekiyi olmadý. Ordu, tecrübesiz kiþilerin eli-
ne kaldý. Savaþlarda bunun acýsý pek aðýr þekilde çekildi.102 Savaþta or-
dularý yöneten Alman generalleri ve itilaf devletlerinin generalleri bil-
gili ve tecrübeli kiþiler olmasýna raðmen bizim ordu komutanlarýmýz
otuz yaþ civarýnda, duygularýna kapýlan tecrübesiz kiþilerdi. Kendileri
için bir tehdit olarak gördükleri II. Abdülhamid’i 31 Mart Hâdise’sin-
den sorumlu tutarak tahtýndan indirdiler.

II. Abdülhamid’i beceriksizlikle suçlayan Ýttihatçýlarýn daha devlet
yönetiminde etkileri hissediler hissedilmez felaketler üst üste gelmeye
baþladý. 5 Ekim 1908’de Bulgaristan baðýmsýzlýðýný ilan etti. 6 Ekim
1908’de Avusturya, Bosna-Hersek’i ilhak, ayný günlerde Girit, Yuna-
nistan’a baðlandýðýný ilan,103 1911’de Ýtalya, Trablusgarp’ý iþgal etti.
Ýngiltere’nin, Ýtalya’nýn Trablusgarp’ý iþgalini bir antlaþma ile tanýdý-
ðýndan Ýttihatçýlarýn haberi bile olmadý. Hatta dostumuz olarak gör-
düðümüz Almanya bile Trablusgarp’ýn iþgalini onaylamýþtý. II. Abdül-
hamid, Balkanlardaki kilise ihtilafýný öne çýkararak Balkan devletleri-
nin Osmanlýya karþý birleþmesini önlüyordu. Ýttihatçýlar, yönetimi
devraldýktan sonra 9 Temmuz 1910’da çýkardýklarý Kiliseler Kanunu
ile Balkan devletleri arasýndaki kiliseler ihtilafýný çözdüler ve onlarýn
ittifakýna zemin hazýrladýlar.104 Balkan devletlerinin Osmanlýlara karþý
birleþtiði haberleri Ýstanbul’da duyulmaya baþlayýnca dünyadan haberi
olmayan Jön Türk yöneticiler buna inanmadýlar. Balkan devletlerinin
ani baskýnýyla baþlayan savaþ Osmanlý için tam bir felaket oldu. Ýtti-
hatçýlar savaþ esnasýnda bile siyasi hýrslarýndan feragat edemediler ve
orduyu siyasi entrikalarla böldüler.

Balkan savaþlarýndan sonra yokluk ve bunalým içinde olan ülkeyi
I. Dünya Savaþý’na sürüklediler. Birkaç Ýttihatçýdan baþka savaþa gir-
me taraftarý olan yoktu. Bir zamanlar meclis açýlsýn diye isyan çýkaran
Enver Paþa, I. Dünya Savaþý öncesinde 19 Temmuz 1914’te meclisi

H a i n  K i m ?

26

101 Ünal, a.g.e., Sayfa: 489
102 Öztuna, a.g.e., Sayfa: 215
103 Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, Sayý:16, Sayfa: 73
104 Turan, a.g.e., Sayfa: 96



kapattý.105 Neden mi? Savaþa girilebilmesi için meclisin izninin alýn-
masý gerekiyordu. Meclisin ise böyle bir çýlgýnlýðý onaylamayacaðý bel-
liydi. Devletin savaþa girdiðinden padiþahýn bile haberi olmamýþtý.
Çünkü devletin savaþa girebilmesi için, anayasaya göre hükümdarýn
tasdiki gerekliydi.106 Yani, Ýttihatçýlar milleti ve devleti bir oldubittiye
getirerek savaþýn içine sokmuþlardý.

Enver ve çevresindeki birkaç kiþi savaþý Almanya’nýn kazanacaðýna
inanýyor, Almanya da ilk taarruzda Fransa’yý bertaraf edeceði söylemi-
ni kullanýyordu. Ýttihatçýlarý da buna inandýrmýþtý. Almanya, kesin za-
fer kazanacaðýný zannettiði cephede Fransýzlar tarafýndan durduruldu.
Marne Muharebesi, Almanlara umduðunu vermedi. Buna raðmen Ýtti-
hatçýlar, Osmanlý Devleti’ni savaþa soktular.107 Alman komutaný
Schlieffen, daha savaþtan önce Fransa’ya yapýlan bu taarruzun amacý-
na ulaþmamasý hâlinde sulh yapmak gerektiðini söylemiþti.108 Yani, bu
taarruz Almanlar için ya hep ya da hiçti. Ýttihatçýlar ve Almanlar
yapýlacak hamlede en kötü ihtimalleri düþünmek yerine en iyi ihtimal-
leri düþünmüþlerdi. Kanal üzerine yapýlan taarruz da ümitle beslenmi-
yor muydu? I. Dünya Savaþý’na giriþimiz bile en iyi ihtimaller üzerine
bina edilmiþ ümitlerle olmuyor muydu? Ümitler kâbusa dönüþtü, Ýtti-
hatçýlar 2 Kasým 1918’de ülkeyi terk etti.109

Turan Ýmparatorluðu kurma düþüncesindeydiler; fakat Orta Asya’da
bir organizasyonlarý yoktu. Savaþa girerken, yýllardýr kukla olarak kul-
landýklarý halifenin dünya Müslümanlarýna yapacaðý cihat çaðrýsýna
güvendiler. Sömürgeci devletlerin emri altýnda yaþayan insanlarýn Os-
manlýya yardým edeceðini, yýllardýr yüzünü bile görmedikleri insanlarý
etkileyeceklerini zannettiler. Almanya’nýn telkinlerine kanmýþlar, Al-
manlar da onlara cesaret vermiþ, “Sizin halifeniz kutsal cihat çaðrý-
sýnda bulunacak olsa Ýngilizler ve Fransýzlar, sömürgelerindeki Müslü-
manlarýn isyanlarýndan dolayý periþan olur.” türünden söylemler kul-
lanmýþlar ve turan hayalleriyle de onlarýn baþýný döndürmüþlerdi.

II. Abdülhamid’i maaþlarý zamanýnda ödeyemediði için tenkit edi-
yorlardý, fakat bile bile bu durumdaki bir devleti savaþa soktular.
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Ýlk anda samimi düþüncelerle yola çýksalar da sonradan ortaya koy-
duklarý, onlarýn iktidar olma hýrsýna sahip olduklarýný ortaya koydu.
Bunu, yaptýklarý askerî darbelerle ve döktükleri kanlarla gösterdiler.
Askerî okullarda milletin ekmeðini yiyerek okuyan bu topluluk, siya-
setle ilgilendiði kadar askerlik mesleði ile ilgilenseydi, silahý, ekmeðini
yediði millete çevireceðine düþmana çevirseydi belki de daha baþarýlý
olurdu ve daha çok sevilirdi.

Askerî okullarda okuduklarý ve göreve baþladýklarý yýllarda meslek-
lerinden ziyade siyasete merak sardýlar. Ýþin ilginç yaný her ikisini de
beceremediler. Devlet yönetimini entrikalarla, darbelerle hilelerle el-
de ettiler. Fakat birkaç yýlda koskoca devletin daðýlmasýna sebep oldu-
lar. Girdikleri I. Dünya Savaþý’nda da baþarýsýzlýklarý sonucunda binler-
ce askerimizin þehit olmasýna ve sakat kalmasýna sebep oldular. 

Ýttihatçýlarýn özelliklerini, zaaflarýný, baþka milletlere bakýþ açýsýný
onlarla bir zamanlar iç içe yaþamýþ olan ve Arap ayrýlýkçý hareketleri-
nin baþýný çeken kiþiler biliyorlardý. Ýttihatçýlarýn, bir devleti ne hâle
getirebileceðini de yakýndan görmüþlerdi. Onlarýn gelecek vaat etme-
yen, Ýslami deðerlerden uzak, iktidar hýrsýyla yanýp tutuþan, entrikacý
ve suikastçý insanlar olduklarýný kendi halklarýna anlatmýþlardý.

Ýttihatçýlar aslýnda, kendilerini iktidarda etkili konuma getirecek
bir düzen istiyorlardý. Ne halkýn özgürlüðü ne de muhalif hareketler ne
de azýnlýklarýn istekleri onlarý ilgilendiriyordu. Meþrutiyetten sonra
beklemedikleri bir havayla karþýlaþtýlar. Plan ve programdan yoksun
olan bu acemi grup, muhalif hareketleri, zor kullanarak veya türlü en-
trikalarla susturma yolunu takip etti.

Ahmet Emin Yalman, Talat Paþanýn, “Çok hata iþledik. Bunlarýn
en büyüðü de bir felaket dakikasýnda yerimizi alacak ve memleketi
karýþýklýktan koruyacak namuslu bir muhalefetin vakit ve zamanýyla
ortaya çýkmasýna, halkýn sevgisini üstüne toplamasýna meydan býrak-
mamamýzdýr.” dediðini yazýyor.110
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II. Abdülhamid

II. Abdülhamid, devletin en buhranlý döneminde yönetime gelmiþ,
iç ve dýþ siyasetteki tüm çalkantýlara raðmen yenileþme hareketlerini
devam ettirmiþtir. Özellikle onun döneminde modern okullarýn sayýsý
artmýþ, kendisi de modern eðitimin nimetlerinden faydalanmýþ, Fran-
sýzca ve Batý müziði üzerine kurslar almýþ, birkaç parçayý seslendirebi-
lecek kadar piyano çalmayý öðrenmiþtir.111

II. Abdülhamid, ayný devirde yaþamýþ Avrupalý politikacýlarýn da
övmek zorunda kaldýklarý etkili bir siyasetçiydi. Avrupalý politikacýlar
II. Abdülhamid’le giriþtikleri mücadeleden zevk alýyorlardý. Osmanlý
sarayýna girmeyi baþarmýþ olan casus Vambery, II. Abdülhamid için,
“En ince ayrýntýsýna kadar Avrupa politikasýndan haberdardýr. Karar
vermeden önce danýþmanlarýnýn fikirlerini alýr, onlarý tarttýktan sonra
kendi fikrini oluþturur.” demektedir.112 Yine Vambery, II. Abdülhamid
için, “Benim, Þarklýlarýn düþüncelerini okumaktaki tecrübem, II.
Abdülhamid gerçeðini tahlil etmeye yeterli deðildir. O, benim ha-
yatýmda tanýdýðým en kurnaz þarklýdýr. Bu özelliði ile kendisini kan-
dýrmaya çalýþan tüm elçileri þaþýrtmakta, zavallýlar þaþkýnlýkla kalakal-
maktadýrlar. Yine hepsine ayrý ayrý gösterdiði olaðanüstü nezaketi,
dostluðu ve sevimliliði karþýsýnda elçiler padiþahýn niyetini aþaðý-yukarý
tahmin edebilmekle birlikte, hiçbir zaman esas politikasýný anlayama-
maktadýrlar.” demektedir.113 Vambery, iyi bir beden dili uzmanýydý, fa-
kat II. Abdülhamid’in düþüncelerini okumakta zorlanýyordu. 

II. Abdülhamid, I. Dünya Savaþý’nýn çýkacaðýný çok önceden tah-
min edenler arasýndaydý. Savaþýn büyük tahribata sebep olacaðýný ve
savaþý Ýngiltere’nin kazanacaðýný daha savaþ baþlarken söylemiþti.114

29

111 Yeni Türkiye, Sayý: 31, Sayfa: 255
112 Öke, Prof. Dr. Mim Kemal; Saraydaki Casus, Hikmet Neþriyat, Ýstanbul, 1991, Sayfa:

39I
113 Öke, a.g.e., Sayfa: 77-78
114 Yeni Türkiye, Sayý: 31, Sayfa: 266



Devir, denizlere hâkim olanlarýn devriydi. Ýngiltere de denizlere hâ-
kimdi. I. Dünya Savaþý esnasýnda asker ve araç-gereç naklini pek zor-
lanmadan yapmýþ, karþý cephede bulunanlarýn sahillerini abluka altýna
almýþtýr. Hicaz sahillerinin, Basra Körfezi’nin ve Süveyþ Kanalý’nýn Ýn-
gilizler tarafýndan çok iyi kontrol edildiðini savaþýn içinde bulunmuþ
komutanlarýmýz hatýralarýnda anlatmaktadýrlar.

Bazýlarý, onu baskýcý ve gaddar olarak tanýtma gayretinde olsa da o
aslýnda halkýný düþünen bir padiþahtý. Okkasý 30 paraya satýlan ekme-
ðin fiyatýna 10 paralýk bir zam yapmak isteyen fýrýncýlarý huzuruna
çaðýran Sultan II. Abdülhamit, onlara: “Siz yine ekmeði 30 paraya sat-
maya devam edin. Sattýðýnýz her ekmek için istediðiniz 10 parayý ben
vereceðim. Çünkü memlekette ekmek fiyatýna zam yapýlýrsa bunu
bütün zaruri ihtiyaçlarýn pahalýlaþmasý gibi bir hareket kovalar ki hal-
kýmýz bundan büyük ýstýrap çeker.” demiþtir.115 Halkýn onunla bir so-
runu yoktu. Onunla sorunu olanlar yönetime gelme hýrsýna kapýlmýþ
ve sömürgeci devletlerin maþasý hâline gelmiþ olan Jön Türkler idi.

II. Abdülhamid’e karþý bir zamanlar propaganda yürüten ve Ýttihat
ve Terakki Cemiyeti’nin ayakta kalmasýný saðlayan Ahmet Rýza, Cum-
huriyet devrinde Cumhuriyet Gazetesi’nde onu öven yazýlar kaleme
aldý.116 Zamanýnda onu anlayamadýðýný ve ona karþý çalýþmýþ olduðun-
dan piþmanlýk duyduðunu dile getirdi. II. Abdülhamid’i anlayamadýk-
larýný Enver, Talat ve Cemal de daha sonra itiraf etmiþtir.117 O dönem-
lerin tarihçisi Ahmet Refik, Talat Paþa için, II. Abdülhamid’in cena-
zesi Sultan Mahmut Türbesi’nden içeri girerken gözyaþlarýný tutamayýp
hýçkýra hýçkýra aðlamaya baþladý.” diyor.118 Ýttihatçý liderler hatalarýný
daha I. Dünya Savaþý sürerken anlayýp II. Abdülhamid’in yanýna akýl
danýþmaya gitmiþlerdi. 

II. Abdülhamid’e karþý geliþte özgürlüklerin kýsýtlanmýþ olmasý ol-
dukça etkiliydi. Fakat özgürlük isteyenlerin bir kýsmýnýn niyet, tutum ve
davranýþlarýnýn devlet için tehlike arz etmesi, modern dünyanýn kiþi
özgürlüðünü kutsallaþtýrdýðý bir dönemde II. Abdülhamid’i müstebit bir
görünüm sergilemeye yönlendirmiþti. Ona karþý geliþte, þahsi hesaplar
da vardý. Mahmut Celalettin Paþa, bir maden imtiyazý hakkýnda usul-
süz talebi II. Abdülhamid tarafýndan reddedildiði için Jön Türklere
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katýlmýþtý.119 Yine ona karþý geliþte, Yahudilerin ve Ermenilerin per-
vasýz isteklerinin reddediliþi de vardý. Yine ona karþý geliþte Avrupalý
devletlerin düþmanca tavrý120 ve onun hakkýnda olumsuz bir kamuoyu
oluþturma için kullanýlan casuslarýn etkisi de vardý. II. Abdülhamid’in
ilk yýllarýnda etkili olan Ali Suavi’nin hanýmý Mary Ýngiliz casusu-
dur.121 Ve daha nice casuslar devlet adamlarýnýn etrafýnda pervane gi-
bidir. Devletin önemli kadrolarýnda görev alan Ermenilerin, üst kadro-
nun çocuklarýný eðitmekle görevli olan yabancý uyruklu mürebbiyele-
rin bir kýsmý da yabancý devletler adýna casusluk yapýyordu. Bunlar ge-
rektiðinde bilgi aktarýyor, gerektiðinde havayý yabancýlarýn isteði doð-
rultusunda deðiþtiriyordu. Ekonomi piyasasýný altüst etmeleri bile dev-
rin padiþahýnýn eleþtirilmesi için ortam oluþturuyordu. 

Bazýlarý onun, özgürlükleri kýsýtladýðýný savunuyordu. Hem de Er-
menilerin, Bulgarlarýn, Yahudilerin fýrsat kolladýklarý bir anda alabil-
diðince özgürlük isteniyordu. Onu suçlayanlar ondan sonra özgürlükle-
ri daha da kýstý. Politikasýný beðenmeyenler devleti birkaç yýlda peri-
þan etti.

Bazý tarih kitaplarýnda II. Abdülhamit’in þüpheci, evhamlý, korkak
bir kiþiliðe sahip olduðu anlatýlmaya çalýþýlýr. Bunun sebebi ise onun
casus teþkilatý kurmuþ olmasý ve çok ihtiyatlý davranmasýdýr. Fakat Os-
manlý ülkesinde yabancý casuslarýn kol gezdiði, devlet mekanizmasýn-
da dostla düþmanýn ayýrt edilmekte zorluk çekildiði, padiþaha yönelik
suikastlarýn düzenlendiði, dost zannedilenlerle düþmanlarýn kol kola
gezdiði bir dönemde II. Abdülhamid gibi bir siyaset dehasýnýn farklý
davranmasý da beklenemezdi.

Jön Türkler yönetimde daha etkili olmak, Ermeniler baðýmsýz bir
Ermenistan kurmak, Yahudiler Filistin’i ele geçirmek, Avrupalý devlet-
ler Osmanlý ülkesini rahat sömürebilmek için öncelikle II. Abdülha-
mid’in yönetimden uzaklaþmasý gerektiðine inanýyor, bunun için de
her yolu mübah görüyorlardý. Hakkýnda çýkarýlan yalan haberlere, ha-
zýrlanan tuzaklara ve teþebbüs edilen suikastlara kadar ellerinden gele-
ni yapýyorlardý. II. Abdülhamit ise kendisini ve kurtlar sofrasýna düþ-
müþ olan devletini koruyabilmek için istihbarattan, sýkýyönetime ka-
dar her çareye baþvuruyordu. Çevresinde dolaþanlarýn hangisi dost han-
gisi düþman belli deðildi. Hâl böyle olunca da tedbirli hareket etmek
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kaçýnýlmaz oluyordu. Düþmanlarý II. Abdülhamid’in tedbirli ve kuþku-
lu davranýþlarýný da yadýrgayarak ona ‘evhamlý’ diyorlardý. 

Abdülhamit, Ýngiltere ve Fransa’nýn, Müslümanlarýn birliðinden
çekindiðini biliyordu. Fakat Müslümanlarýn birlikte hareket edecek þu-
urda olmadýðý da bir gerçekti ki Abdülhamit bunun farkýndaydý. Bun-
dan dolayý da ‘Pan-Ýslamizm’ politikasýný tehdidin öbür tarafýna geçir-
miyordu. Aslýnda onun etkili bir Ýslam birliði politikasý da yoktu. Bunu
ortaya çýkaran da evhamlý davranan da yine Avrupalý sömürgecilerdi.

20. yüzyýlýn baþlarýnda Avrupalý devletler Osmanlý ülkesinde arke-
oloji çalýþmalarý görünümü altýnda petrol aramaya baþladýlar. II.
Abdülhamid bunu fark etmekte gecikmedi. Ýngilizlerin, Osmanlý sýnýr-
larý içindeki yeraltý ve yer üstü servetlere hâkim olmak için yaptýklarý
bütün teþebbüsleri geri püskürtmeye çalýþtý.122 Musul’da petrol olduðu
daha o günlerde anlaþýlmýþtý. Musul üzerinde dönen oyunlarý fark etti
ve 1890’da Musul’u özel mülk hâline getirdi.123 Herhangi bir savaþta
Musul kaybedilmiþ olsa bile, özel mülkiyet sayýldýðýndan, buradaki
petrolleri iþlemek isteyenler II. Abdülhamid’den izin almak zorunda
kalacaklardý. Ýttihat ve Terakki Partisi yönetimde etkili olmaya baþ-
ladýktan sonra, Musul ve civarýný Ticaret ve Ziraat Nezaretine intikal
ettirdi.124 Musul’un devlet hazinesine geçirilme iþinin bir Ýngiliz oyunu
olduðunu söyleyen tarihçiler de var. Osmanoðlu ailesi Musul ve ci-
varýndaki gayrimenkullerini geri alabilmek için konuyu Lozan Antlaþ-
masý’nda gündeme getirir. Bölgedeki petrol kaynaklarýný kaybetmek is-
temeyen Ýngiltere ortaya sahte bir ferman çýkarýr. Ýngiltere’nin Ýstan-
bul Büyükelçiliði’nde tercüman olarak çalýþan Sir Andrew Raine ta-
rafýndan hazýrlanan sahte fermanda II. Abdülhamid’in tahtýný devre-
derken þahsi tapusunu ‘fakir kalmasýn’ diye Osmanlý Devleti’ne hibe
ettiði öne sürülüyordu. Bu sahte belgeyi Lozan’a delil olarak sunan
Ýngilizler böylece Osmanoðullarýnýn hakkýný gasp etmiþ oldular.125 Lo-
zan’a giden Türk heyetinin ödenecek borçlardan bile haberi yoktu ki
Musul’daki petroller üzerindeki hukuku görüþsünler. Hatta Musul’u
Ýngiltere’ye býrakacak bir antlaþmanýn bir an önce imzalanmasýný Ýs-
met Paþa içtenlikle isteyenler arasýndaydý. Rýza Nur, bu durumu Lozan
hatýralarýnda geniþ bir þekilde anlatmaktadýr.
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II. Abdülhamid, Arap milliyetçiliðini kontrol altýnda tutuyor,126 is-
yanlarý daha büyümeden bastýrmayý baþarýyordu.127 Fakat ayný politi-
kayý Ýttihat ve Terakki Partisi devam ettiremedi.128 II. Abdülhamit,
Arap bölgesine ve Doðu Anadolu’ya ayrý bir önem verirdi. Bu bölge-
lerdeki ileri gelenlerin çocuklarýnýn öðretmen ve yönetici olarak yetiþ-
tirilmesi için Ýstanbul’da parasýz-yatýlý bir okul bile açmýþtý.129 Ýsyan-
larýn bu bölgelerde çýkmasý II. Abdülhamid’in neyi önlemeye çalýþtýðý-
ný göstermektedir. Bu hareketler önce baþlasaydý veya II. Abdülha-
mid’den sonra devam ettirilebilseydi daha güzel sonuçlar alýnabilirdi.

Bu dönemlerde Osmanlý ülkesinde binlerce yabancý casus vardý.
Ýngiltere, Fransa, Almanya, ABD gibi devletler Osmanlý Devleti üze-
rinde elde etmek istedikleri çýkarlar doðrultusunda casuslar kullanmýþ-
lardýr. Bunlardan bazýsý imam, bazýsý þeyh, bazýsý müderris, bazýlarý dok-
tor kisvesi altýnda hareket ediyordu. Hepsi de rolünü iyi oynuyordu.
Ýmamýn imamlýðýndan, þeyhin þeyhliðinden kimsecikler þüphelenmi-
yordu. Osmanlý yöneticilerinin çok dikkatli olmasý gerekirdi. Fakat
Ýstanbul’daki iç çekiþmelerden ne dýþ siyasete ne de ülke içindeki gidi-
þata ilgi gösterildi. Jön Türkler iktidar yolunda kendi arkadaþlarýný bi-
le harcýyordu.

1902’li yýllarda Theodor Herzl, kendilerine Filistin ve civarýnda
otonom bir bölge ayrýldýðýnda, Osmanlýnýn dýþ borçlarýnýn ödeneceði-
ni, Osmanlý lehine propaganda yapýlacaðýný ve Ermeni terörünün ön-
leneceðini vaat ediyordu. II. Abdülhamid ise bir karýþ toprak bile sata-
mayacaðýný bu vatanýn kendisine ait olmadýðýný bu topraklarýn mille-
tin malý olduðunu söylüyordu.130 II. Abdülhamid, Yahudilerin Filis-
tin’e yönelik emellerini bildiðinden, oradan para karþýlýðý toprak alma-
larýný önlemek için bölgedeki topraklarýn % 80’ini devlet arazisi hâli-
ne getirmiþ ve özel mülklerin Yahudilere satýþýný zorlaþtýracak yasalar
hazýrlatmýþtý.131 Siyonistlerin II. Abdülhamid’e karþý Ýttihatçýlarla iþ-
birliði yapmasý Herzl’in Filistin konusundaki isteðinin reddedilmesin-
den sonra iyice belirginleþti.132 Yahudiler, Filistin civarýnda ancak II.
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Abdülhamid tahttan indirildikten sonra etkili olabileceklerini an-
lamýþlar ve bu iþi de en iyi yapacak olanlarýn Jön Türkler olduðuna ka-
rar vermiþlerdi.

Önceden de bahsettiðimiz gibi Ýttihatçýlar ona darbe yapabilmek
için yabancý güçlerden bile destek almaktan çekinmiyordu. 1896’ya
gelindiðinde II. Abdülhamid’e darbe yapma planý uygulamaya konul-
muþtu. Darbe planý, bir akþam Tokatlýyan Lokantasý’nda içkiyi fazla
kaçýran cemiyet üyesi Nadir tarafýndan Askerî Okullar Genel Müfetti-
þi Zülfü Ýsmail Paþaya söylendi. “Paþam, bilsen yarýn neler olacak.” de-
miþti Nadir.133 Sarhoþ kafalarýn yaptýðý planlar suya düþmüþtü. 

31 Mart Hâdisesi’ni II. Abdülhamid’in tertiplemediði bilinmekte-
dir.134 O dönemde cereyan eden hâdiseler bunu gösteriyor.135 II.
Abdülhamid, meþrutiyeti ilan ettiði günlerde meþrutiyeti koruyacaðýna
dair þeyhülislamýn huzurunda yemin etmiþtir.136 Ünlü Ýttihatçýlardan
Talat Paþa ve Ahmet Rýza bile, daha sonradan Abdülhamit’in 31 Mart
Hâdisesi ile ilgisi olmadýðýný söylemiþtir.137 Bu olayý Ýttihatçýlar veya
onlarýn muhalifleri düzenlemiþ, fakat Ýttihatçýlar, sonucu kendi lehle-
rine kullanmýþ ve olaydan sorumlu tuttuklarý II. Abdülhamid’i tahttan
indirmiþlerdi. (27 Nisan 1909) Onlar, her þeye raðmen II. Abdülha-
mid’den çekiniyor ve her fýrsatta onu zayýflatmanýn yolunu arýyor-
lardý.138 Bu olay, onlar için bir fýrsat oldu. Ona, tahttan indirildiði ha-
berini bile hakaret edercesine duyurmuþlardý. II. Abdülhamit, kendisi-
ne tahttan inmesi gerektiði kararýný bildirenlerin hiçbirinin Türk ol-
madýðýný (Yahudi Emanuel Carasso, Ermeni Komitacýsý Aram Efendi,
Arnavut Esad Toptani Paþa ve Gürcü Arif Hikmet Paþa) görünce:
“Bir Türk padiþahýna, 33 sene bu makamda bulunmuþ Ýslam halifesi-
ne hal’ kararýný bildirmek için bir Yahudi, bir Ermeni, bir Arnavut ve
bir nankörden baþkasýný bulamadýlar mý?” demiþtir. Maalesef, hiçbiri-
si de Müslüman deðildir.139 1909 Darbesi ile 33 yýldýr bölge siyasetini
avucunun içinde bulunduran ve meselelere vâkýf bir insan tahttan in-
diriliyordu. 
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1909 Martý sonlarýnda Yýldýz Sarayý’ný korumakla görevli olan Arap
ve Arnavut askerlerin yerine avcý taburlarý tehdit olarak kullanýlarak,
Türk kökenli askerler getirilir. Bu duruma Arap ve Arnavut asýllý as-
kerler direnmek istese de Mahmut Muhtar Paþa, avcý taburlarýný kulla-
narak silah yoluyla karþýlýk vermek ister. Sadrazam Hüseyin Hilmi Pa-
þanýn arabuluculuðu sonucunda problem çözülür. Arnavut ve Arap
asýllý askerler saraydan uzaklaþtýrýlýr.140 31 Mart Hâdisesi’nin yaklaþtýðý
günlerde böyle bir hâdise ilginç, sanki yapýlacak darbeye zemin hazýr-
lanýyor, Yýldýz savunmasýz duruma getiriliyordu. 

31 Mart Hâdisesi’ni çýkaran avcý taburlarý isyandan birkaç hafta
önce Selanik’ten Ýstanbul’a getirilmiþti.141 Bu taburlarýn meþrutiyeti
korumak için getirildiði söyleniyordu142 Ýþin ilgi çeken yaný 31 Mart
Hâdisesi’ni bu taburlar baþlattý. Celal Bayar, avcý taburlarý için, “Bu ta-
burlarýn kumandanlarý ve subaylarýnýn çoðu Ýttihat ve Terakki Cemi-
yeti’ne mensuptu. Hemen hepsinin meþrutiyet inkýlabýnda hizmetleri
görülmüþtür. Ýstanbul’a inkýlabýn koruyucusu olarak geldiklerini ifti-
harla söylüyorlardý.” diyor.143 Kazým Özalp de avcý taburlarý için, “Meþ-
rutiyet ilan edildikten sonra korunmasýna çok önem veriliyordu. Bu
nedenle bir avcý taburu Rumeli’den Ýstanbul’a yollanmýþtý.” diyor.144

Avcý taburlarýnýn çýkardýðý isyana neyin ne olduðunu, iþin nereye va-
racaðýný bilmeyen halk da katýldý. “Din elden gidiyor.” diye baðýrdýlar.
Bunlarýn içinde hiç þüphesiz yeni düzenden dolayý çýkarlarý sarsýlanlar
da vardý. O gün için geçer akçe olan “Din elden gidiyor.” sloganýný kul-
lanýyorlardý. Bu isyaný bastýrmak için Selanik’ten Ýstanbul’a Hareket
Ordusu geldi.

I. Ordu mensuplarý, Hareket Ordusunun Balkan çapulcularýndan
oluþtuðunu ve bu orduyu rahat bir þekilde haklayabileceklerini söyle-
diyseler de II. Abdülhamid, “Müslümaný Müslümana kýrdýrmaya-
caðým...” diyerek I. Ordunun harekete geçmesini önlemiþtir. Hatta or-
du komutanlarýndan harekete geçmemeleri için yemin bile almýþtýr.145

“Asker, zinhar kurþun atmasýn. Eðer kurþun atacaklarsa ilk önce beni
vursunlar, sonra kurþun atmaya baþlasýnlar.” demiþtir.146 Onlara çapulcu
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demekte de haklýydý. Çünkü onlar, Ýstanbul’a geldiklerinde sarayý bile
yaðmaladýlar. Birçok masum insanýn kanýna girdiler.147 O, yine de
elinden geldiðince insanlarý birbirlerine kýrdýrmadý.148 Ýsteseydi, I. Or-
duyu çok rahat kullanabilirdi ki ordu mensuplarý bunu kendileri teklif
etmiþti. I. Ordu bu sürüyü darmadaðýn edecek bir güçteydi. Fakat o, iç
savaþ istememiþti. Mahmut Þevket Paþa, Yýldýz Sarayý’ný bile yaðma-
latmýþ, padiþahýn tahttan indirilmesi kararýný da meclisten silah zoruy-
la çýkartmýþtý.149 Hareket Ordusu’ndaki Müslüman olmayan askerler
Ýstanbul’da kendilerine karþý gelmeyen, kendi iþlerine bakan, hatta
canýný kurtarmak için kaçmaya çalýþanlarý bile vurmuþlardýr.150

Hareket Ordusu’nun Ýstanbul’a sevk edildiði günlerde, Ýttihatçý su-
baylar, erlerin arasýna karýþarak, Ýstanbul’daki olaylarda Ruslarýn par-
maðý olduðu dedikodusunu yapmýþlardýr.151 Hareket Ordusu’ndaki
Müslüman askerlere halifeyi kurtarmaya götürüldükleri söylenmiþ, bir-
liklerin ön saflarýna er elbisesi giydirilmiþ subaylar yerleþtirilmiþti.  On-
larýn peþine Bektaþi Arnavutlar, Bulgarlar, Rumlar, Sýrplar ve Yahudi-
ler konmuþtu.152 Sayýsý onbeþ bine kadar çýkan bu ordunun düzenli as-
ker sayýsý sadece iki tabur kadardý. Bu ordunun çoðunluðunu Yahudi,
Arnavut, Sýrp, Rum ve Bulgarlar oluþturmaktaydý.153 Bu ordunun
baþýnda Mahmut Þevket Paþa vardý. Kendisi hürriyet kahramanlarýn-
dan sayýlýyordu. Ýttihatçýlar onu da þiþirmiþti. Bu kahraman, Balkan
Harbi esnasýnda garp ordusuna kolordu komutaný olarak tayin edildi-
ðinde verilen vazifeye gitmemiþti. Sebebi sorulduðunda da “Caným bu
tayin benim þöhretimi kýrmak, askerî þerefimi ihlal etmek için yapýl-
mýþtýr. Ben, þöhretimi nasýl feda ederim.” demiþtir.154 O dönemde
Ýstanbul’da makam-mevkiler sýk sýk el deðiþtiriyor, hâl böyle olunca da
yüksek makamlara göz dikenler Ýstanbul’dan ayrýlmak istemiyordu.
Mahmut Þevket Paþa da çok geçmeden sadrazam yapýldý. Fakat bu iþin
tadýný doya doya çýkaramadan bir suikasta kurban gitti.

31 Mart Hâdisesi’nin meþrutiyete karþý çýkarýlmýþ gerici bir ayaklan-
ma olduðunu bir kýsým tarihçilerimiz yýllarca dillerinden düþürmediler.
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Hem de bunu iþin gerçek yüzünü bile bile yaptýlar. Hâlbuki o günü tah-
lil edenler 31 Mart Hâdisesi’ni çýkaran neferlerin ne istediklerini bile
bilmeyen bir güruh olduðunu anlatýyor.155 Avcý taburlarýnýn isyankâr
er ve erbaþlarýnýn “Meþrutiyeti istemeyiz.” gibi bir söylemlerinin ol-
madýðýný o günleri yaþayanlarýn hatýralarýndan anlýyoruz.156

Onlarý harekete geçiren sebep her ne olursa olsun, bilinen bir þey
var ki o da baþlarýndaki ittihatçý subaylardan memnun olmayýþlarý ve
bu durumun bazý fýrsatçýlar tarafýndan kullanýlmasýydý. Ýstanbul’a geti-
rilen avcý taburlarýnýn inandýðý gibi yaþamasýna müsaade edilmemiþti.
Askerin geneli gusül abdesti almalarýna, namaz kýlmalarýna vs. müsa-
ade edilmediðinden ittihatçý subaylarýn dine mugayir hareket ettiðin-
den yakýnýyorlardý.157 Ýttihatçý subaylara karþý isyan çýkarmaya her an
hazýrlardý.

31 Mart Hâdisesi’nin arkasýnda yabancý devletler olabilir miydi? O
günleri bilen Ahmet Emin Yalman, 31 Mart Hâdisesi’nin bir Ýngiliz
tertibi olarak görüyor.158 Yalman, hatýralarýnda, “Gizli ajanlar, bir is-
yanda elebaþý olacak istidatta çavuþlarý, bu arada bilhassa Hamdi Ça-
vuþ adýnda birini gözlerine kestirmiþler, mektepli subaylara karþý ken-
dilerini zehirlemek için her çareye baþvurmuþlardý. Mesela, bu çavuþ-
larý Galata’da Osmanlý Bankasý’nýn önüne getirmiþler, ‘Burasý ecnebi-
lerin kendi tuttuklarý adamlara rüþvet daðýttýklarý yerdir. Bakýnýz ne
kadar çok subay da rüþvet alanlarýn arasýndadýr.’ demiþlerdir. Ayný su-
rette Tokatlýyan Oteli’nin bir genelev olduðunu söylemiþler, oraya gi-
ren subaylarýn çokluðuna çavuþlarýn dikkatini çekmiþlerdir.” diyor.159

Hâdise, Ýngiliz tertibi mi yoksa Alman tertibi miydi? Bu soruya kesin
cevap vermek zor. Almanya olsun diðer sömürgeciler olsun, II. Abdül-
hamid’e karþý Jön Türkler kullanýlmak isteniyordu.160 Hans Rohde,
1908 Ýhtilali için, “Fransýz ve Ýngiliz topraklarýnda hazýrlanmýþ ve ge-
rek Londra ve gerek Paris hükümeti tarafýndan yardým görmüþ ve ora-
daki uzuvlarýna yardým yapýlarak Türkiye’de gittikçe artan Alman nü-
fuzu aleyhine istifade olunmuþtur.” diyor.161 Avrupalý devletler II. Ab-
dülhamid’i etkisiz kýlabilecek her fýrsatý deðerlendirmek istiyordu.
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Osmanlý ordusunu eðitmekle görevli olan Alman Goltz Paþa, bir
ayaklanma tertip ederek sultana baský yapýlmasý gerektiðine inanýyor
ve bunu 16 Ekim 1899’da Alman makamlarýna yazdýðý mektupta dile
getiriyordu. Ve yine Goltz, ordu içinde hoþnutsuzluðu tahrik edebile-
cek durumda olduklarýný mektubunda dile getiriyor.162 Goltz, ayný
mektubunda, askeri çok kýsa zamanda isyan ettirebileceklerini ve bu is-
yaný da yine kendileri bastýrarak sultanýn gözüne de girebileceklerini
ve bunu birkaç haftada uygulayabileceklerini söylüyor163 ve bu durum
Alman subaylarýn Osmanlý ordusu üzerindeki güçlü etkisini gösteriyor-
du. Orduyu istedikleri zaman, istedikleri þekilde yönlendirebildikleri
görülüyor. Almanya’nýn Osmanlý Büyükelçisi Wangenheim, “Orduyu
kontrol eden kuvvet Türkiye’de en büyük kuvvet olacaktýr. Hiçbir Al-
man düþmaný hükümet, ordu tarafýndan kontrol edilmedikçe iktidar
mevkiinde kalamayacaktýr.” demektedir.164

31 Mart Hâdisesi, Ýstanbul’daki Almanlar tarafýndan sevinçle kar-
þýlanmýþtý.165

Lord Eversley, “Almanya’nýn Jön Türkleri kullanarak Abdülhamit’i
bertaraf etmek istediðinden...” bahsediyor.166

Jön Türklerin askerî kanadý Almanya, sivil kanadý Fransa ve Ýngil-
tere taraftarýydý. II. Meþrutiyetin ilaný ile yönetimde siviller etkili ol-
maya baþlamýþtý.167 II. Meþrutiyetin ilanýndan sonra sadrazam olan Ka-
mil Paþa Ýngiliz dostudur. Bu dönemde Almanya’nýn dýþlanmasý yerine
Ýngiltere ve Fransa ile birlikte hareket edilmesi gündeme geldi.168 Al-
manya’nýn bu durumu deðiþtirmek için harekete geçeceði muhakkaktý.
Yýllardýr yaptýðý yatýrýmýn boþa gitmesini istemezdi.

31 Mart Hâdisesi’ni bastýrmakla kendisini vazifeli sayan Hareket
Ordusunun baþýna, Alman komutaný Goltz’un tavsiyesiyle Mahmut
Þevket Paþa getirilmiþtir. 31 Mart Hâdisesi’nden sonra yönetimde Jön
Türklerin askerî kanadý etkili olmaya baþladý.169
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Türkçülük

Türkçülük düþüncesi, sömürgeci devletlerin Fransýz Ýhtilali’nin yay-
dýðý milliyetçilik düþüncesini kullanarak, büyük devletleri parçalayarak
sömürmeye hazýr hâle getirdikleri ve baðlý milletlerin Osmanlýdan
kopmak için çaba sarf ettikleri süreçte ortaya çýkmýþtýr. Bir anlamda,
Araplar arasýnda milliyetçiliðin yeþermeye baþladýðý dönemde ortaya
çýkmýþtýr.

19. yüzyýlda Batýlý devletler, Osmanlýyý milliyet esasýna göre bölme-
nin planlarýný yapýyorlardý. I. Dünya Savaþý sonuçlandýðýnda bu plan-
larýn büyük oranda gerçekleþmiþ olduðu görülmüþtür.170 Türklerin elin-
de sadece Anadolu kalmýþtýr. Sömürgecilerin Sýrplar, Romenler, Yu-
nanlýlar, Ermeniler arasýnda milliyetçiliði yeþertmeleri belki doðal kar-
þýlanabilir. Bunlar, kýþkýrtýcý konumda olan Batýlý devletlerle ayný dini
paylaþýyorlar. Fakat Türklere de milliyetçiliði, diðer milletlerle ayný
dönemde aþýlamalarý düþündürücüdür. 

Özellikle ayný çatý altýnda yaþayan fakat milliyetleri farklý olan
Müslüman topluluklar için deðiþik bir metot izleyip, onlarýn Ýslam ön-
cesi dönemini gün yüzüne çýkarýyorlar ve bu dönemlere merak
uyandýrýyorlardý.171 Ayný çatý altýnda yaþamakta olan uluslarý birbirin-
den ayýrmak için gayret gösteriyorlardý. Arap milliyetçiliðinde olduðu
gibi Türk milliyetçiliðinin geliþmesi ve Ýslam karþýtý bir tavýr takýn-
masýnda yabancý unsurlarýn bu doðrultuda yaptýðý çalýþmalar etkin rol
oynamýþtýr.172 Emperyalizme hizmet eden oryantalistler Türklerin,
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Ýslam öncesi dönemlerini aðýrlýklý olarak iþledikleri gibi Arap bölgele-
rinde de Ýslam öncesi dönemleri gün yüzüne çýkararak onlar arasýnda
milliyetçiliði yeþertmeye çalýþmýþlardýr.173 Böylece, topluluklarýn ken-
dilerini farklý hissetmesini saðlýyorlardý. Türklerin geçmiþteki kahra-
manlýklarýný, Araplarýn peygamberle ayný soydan geldiðini, Kur’an’ýn
Arapça olduðunu sýk sýk dile getiriyor ve öylece her iki tarafta da
üstünlük düþüncesini oluþturuyorlardý. Araplarda ve Türklerde, ‘Ben
daha üstünüm.’ düþüncesini oluþturmuþlardý.

Ýlk Türkoloji çalýþmalarý Avrupalýlar tarafýndan baþlatýlmýþ, Ýslam
öncesi Türk tarihine ait eserler üretilmiþtir. Türk kökenli Türkçülerin
genelinin de etkilendiði kitaplar bunlardýr.174 Türkçülüðün mayasý bu
kitaplarla tutulmuþtur. Osmanlý ülkesinde Türkçülük çalýþmalarýný ilk
baþlatanlar da yabancý uyrukludur. Osmanlý ülkesinin ilk Türkçülerin-
den sayýlan Mustafa Celalettin Paþa (1826-1876) aslen Leh asýllýdýr ve
asýl adý Konstanty Polkozic-Borzeçki’dir. 1848’de Osmanlýya sýðýn-
mýþtýr.175 Ýlk tahsilini papaz okulunda yapan bir kiþidir.176 1869’da “Les
Anccienes Turcs” adlý eserinde birçok kavmin Türk kaynaðýndan gel-
diðini ileri sürmüþtür.177 Onun fikirleri ilk anda gülünüp geçilecek
cinsten görülse de Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yýllarýnda resmî tarih
anlayýþýmýza temel teþkil etmiþtir. Türk olmayan bir kiþinin radikal bir
Türkçü gibi davranmasý ilginçtir. Mustafa Celalettin Paþanýn oðlu En-
ver Celalettin Paþa da Türkçülük üzerine çalýþmýþ ve özellikle Ýslam
öncesi Türklüðüne dikkat çekmeye çalýþmýþtýr.178 Türklerin, Müslü-
man olmadan önceki yaþantýlarý, gelenekleri ve görenekleri yüceltil-
meye çalýþýlýyordu. Ayný dönemde Araplar arasýnda da Ýslam dini ile
paralel olmayan bir milliyetçilik yeþertiliyordu. 

Ýslam öncesi Türk tarihi tezi üzerine çalýþmalar Avrupa’da baþ-
lamýþtý;179 Türkçülüðü Osmanlý ülkesinde baþlatanlar da onlarýn yo-
lundan gidiyordu. 

Osmanlýda ilk Türkçe sözlük yazarlarýndan sayýlan Þemsettin Sami
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(1850-1904) bir Arnavut’tur.180 1880 ve 1890 arasýnda çeþitli dergi ve
gazetelerde çýkan yazýlarýyla Türk dilinin kendine öz vasýflarýný belir-
terek Arapçadan dilimize geçmiþ kelimeler yerine Doðu Türk lehçesin-
den kelimeler almayý teklif ediyor,181 Arapça kelimelerin Türkçeden
tasfiyesini istiyordu.182 Bu düþünceler ilk günlerde gayet masum görü-
nüyor, siyasal ayrýlýktan bahsedilmiyor, sadece dilde Türkçülük
yapýlýyordu. Araplar arasýnda milliyetçiliði baþlatanlar da yabancý uy-
rukluydu, onlar da önce Arapça üzerine çalýþmalar yaparak iþe baþla-
mýþlardý. Arapçýlýðý yeþertmeye çalýþan yabancýlar, “Türk aydýnlarý ve
yöneticileri Arapçayý tasfiye etmeye çalýþýyor.” türünden söylemleri
kullanarak iki millet arasýndaki ayrýlýðý körüklemeyi ihmal etmiyordu.

Ahmet Vefik Paþa, Türkler hakkýnda lengüistik ve tarihî çalýþma-
larýn baþlatýcýsý sayýlmaktadýr.183 Türk dili ve tarihine zaman zaman
Ýslamiyet çerçevesi dýþýnda eðilen, davranýþlarýnda da bu Türkçülü-
ðünü gösteren,184 sözlük çalýþmalarýyla konaðýný bir Türkologlar der-
gâhý hâline getiren,185 yönetim ve eðitimde Türkçeye üstünlük tanýma
konusunda ýsrarcý olan186 Ahmet Vefik Paþa, Yahudi bir dönmenin to-
runu idi. Aslen Yahudi olan bir kiþi Türkçülük üzerine hararetli çalýþ-
malar yapýyordu. Türkçülüðü destekleyen Yahudi asýllý tek kiþi Ahmet
Vefik Paþa deðildi. 19. yüzyýl sonu ile 20. yüzyýl baþlarýnda Musevile-
rin, Turancýlýk ve Türkçülük fikirlerinin yeþermesinde büyük rolleri
olmuþtur.187 Yahudi asýllý ve asýl adý Moiz Kohen olan ve sonradan isim
deðiþtiren Tekin Alp, Türkçülüðün kurucularýndan sayýlan Ziya
Gökalp’i etkileyenlerin baþýndadýr. Türk milliyetçiliðinin geliþimi için
özel bir gayret göstermiþtir.188 Tekin Alp, Ziya Gökalp’i sürekli övüy-
or ve onun fikirleri ile Türkiye’nin kalkýnacaðý telkinini yapýyordu. Zi-
ya Gökalp’e “Türkçülüðün hakiki peygamberi” diyordu.189 Yine Ziya
Gökalp’i etkileyenlerden birisi de Alman Yahudilerinden Par-
vüs’tür.190 Alexander Helphand (Parvus takma adlý), 1910-1915 yýllarý
arasýnda Ýttihat ve Terakki’nin müþaviri olarak Türkiye’de bulundu.
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Türk Yurdu adlý dergide yazýlar yazdý. Bu kiþi Almanya’nýn I. Dünya
Savaþý’ný kazanmasýnýn Türkiye için faydalý olacaðý propagandasýný
yapýyordu. Parvus, uzun yýllar Almanya’da yaþamýþtý.191 Garip bir te-
sadüf müdür bilinmez; Türkçülüðün savunucusu olan Jön Türkler ile
Yahudiler arasýnda çok sýký iliþkiler vardý. Bunun sebebi belki de Jön
Türklerin örgütlendikleri þehir olan Selanik’in yarýsýndan çoðunun
Yahudi asýllý olmasýdýr. Fakat bilinen bir gerçek daha var ki o da Ya-
hudilerin Filistin civarýnda yurt edinebilmesi için herhangi bir yolla
bölgenin Osmanlýdan koparýlmasý gerekiyordu. Bunun bir yolu da
Türklerle Araplarýn ayrýlýðýndan geçiyordu. Jön Türkler, Araplarla
Türklerin yol ayrýmýna doðru sürüklendiði bir dönemde radikal bir
Türkçülük yaptýlar. Bu da Araplarýn, Türklerden soðumasýnda kýsmen
de olsa etkili oldu.

Avrupa’da Türkçülüðü savunan Lumley Davids, Leon Cahun ve
Arminius Vambery Musevi’ydi.192 Prof. Vambery, Ýngilizler adýna
Ýstanbul’da, hatta Osmanlý sarayýnda casusluk yapan bir Türkologtur.
Filistin’de Yahudi devleti kurulmasý konusunda çabalarý olmuþtur.193

Deðiþik amaçlar için gittiði Orta Asya’yý Müslüman bir hacý görünü-
münde gezmiþtir.194 Osmanlý hariciyesinde tercüman olarak istihdam
edilen195 Vambery, II. Abdülhamid’e þehzadeliði döneminde Fransýzca
öðretmenliði bile yapmýþtýr.196 II. Abdülhamid, onun Ýngilizler adýna
casusluk yaptýðýný biliyordu ve Ýngiliz hariciyesini yönlendirmek için
onu kullanýyordu.

Osmanlý ülkesinde Türkçülüðün yeþermesinde Rus hâkimiyeti al-
týnda yaþamýþ olan Türklerin de katkýlarý oldu. Önce kültürel alanda
iþlenen Türkçülük sonradan siyasi bir boyut kazandý. Tatar asýllý Yusuf
Akçura tüm Türklerin bir bayrak altýnda toplanmasýný savunarak
Pantürkizm’in babasý sayýldý. Avrupalý devletler, Osmanlý ülkesindeki
Türkçülüðü destekledikleri gibi Rusya içindeki Türkçülüðü de destek-
liyorlardý. Rusya içindeki Türkçülük hareketini, özellikle Rusya’nýn
Hindistan’a inmesini önlemek isteyen Ýngiltere destekliyordu.197
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Rusya hâkimiyeti altýnda yaþayan Türk aydýnlarýnýn Pantürkizm
düþüncesini iþlemesi doðal karþýlanabilir. Esaret altýnda, daðýnýk bir þe-
kilde yaþamakta olan bir milletin baðýmsýzlýðýný kazanmasý için bu tür
çalýþmalarýn yapýlmasý ve Osmanlý ileri gelenlerinin de böyle bir dü-
þünceye ortak edilmesi Rusya Türklüðü açýsýndan elzem görünüyor. Fa-
kat ayný düþüncenin Osmanlý ülkesinde yaygýnlaþtýrýlmasý ve radikal
bir boyut kazanmasý maksadý aþmýþtýr.

Batýlý devletler Türkçülük çalýþmalarýný ya Türkoloji enstitüleri ku-
rarak destekliyor ya da Türkçülük çalýþmasý yapanlarý deðiþik övgüler-
le teþvik ediyorlardý. Mehmet Emin Yurdakul’un, Türk dilinin aðýr-
lýðýný kullanarak yazdýðý yazýlarý, Ýngiliz Þarkiyatçý E. J. W. Gibb, þaire
gönderdiði mektupta, “Türk milleti sesini sizin eserinizle duyurmuþ-
tur... Meðerse altý yüz yýl sizi beklemiþ.” diyerek övmüþtür.198 Yahudi
asýllý Tekin Alp ise Ziya Gökalp için, “Türkçülüðün hakiki peygambe-
ri” demiþtir. O dönemde Batý karþýsýnda aþaðýlýk kompleksi içinde olan
aydýnlarýmýzýn bu tür övgüler hoþuna gidiyor ve kendilerini iyi bir yol-
da zannediyorlardý.

II. Meþrutiyet döneminde Türkçü yazarlar, dilden Arapça ve Farsça
kelimeleri ayýklama yolunu tuttular.199 Bu tür çalýþmalarý gören Arap-
lar, Osmanlý ülkesinde Arapçanýn eski gücünü kaybettiðini düþünme-
ye baþladýlar.200 II. Meþrutiyetten sonra devlet yönetiminden uzak-
laþtýrýlmýþ olmaktan, Türkçenin resmî dil olmasýndan yakýndýlar.201 Ve
onlar da Arapçaya sahip çýkma düþüncesi ile harekete geçtiler. Bu her
iki tarafta da ilk anda, gayet masum görünüyordu. Dilde milliyetçilik
yapýlmýþ oluyordu. Milliyetçilik hareketleri de zaten ilk anda dilde ve
kültürde baþlýyor sonra siyasi bir boyut kazanýyordu. 

I. Dünya Savaþý’nýn devam ettiði günlerde Hüseyin Cahit Yalçýn,
maarif nazýrý yapýlmak istenir. O ise bu bakanlýðý ancak Latin harfleri-
nin kabulü þartýyla üstlenebileceðini bildirir. Talat Paþa ise savaþ anýn-
da böyle bir dönüþümden yana deðildir.202 Hüseyin Cahit, Talat Paþa-
ya, “Latin harflerini kabul ettirmek için maarif nazýrlýðýný istiyorum,
ancak siz bu düþüncede deðilsiniz.” demiþtir.203 Olaðanüstü bir zaman
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diliminde H. Cahit’in böyle davranmasý ilginçtir. Araplarla Türkler
arasýnda gerginliðin arttýðý bir an… Bu kiþi Ýttihatçýlarýn sözcülüðünü
yapanlardan biriydi. Lozan görüþmeleri esnasýnda Fransýzlar lehine ha-
reket ettiði için Rýza Nur tarafýndan kovulan bir kiþi H. Cahit Yalçýn...
Savaþýn tam ortasýnda Arap harflerini býrakýp Latin harflerini kabul
edelim, diyor. Araplarýn küsmesini bir tarafa býrakacak olsak bile, sa-
vaþ esnasýnda böyle bir deðiþikliðin sonuçlarý nasýl olurdu, harf deðiþik-
liðine gitmenin devam etmekte olan savaþa ne katkýsý olacaktý? 

Turancýlýk (Pantürkizm) düþüncesinin Araplarýn Osmanlýdan kop-
ma düþüncesini oluþturan sebeplerden biri olduðu da bir gerçektir.204

Bizim Pantürkizm söylemlerini kullandýðýmýz, Arapçayý dýþlayýp
Türkçenin üstünlüðünü destanlaþtýrmaya çalýþtýðýmýz günlerde Arap-
larda da milliyetçiliðin baþlamasýný tabii karþýlamak gerekir. Yine bir
taraftan Orta Asya Türklerinin Rusya’nýn hâkimiyetinden kurtul-
masýný savunduðumuz günlerde Araplarýn da baðýmsýzlýk savunmasýný
da tabii karþýlamak gerekir ki Mustafa Kemal Paþa, Arap baðýmsýzlýðý-
na karþý deðildi ve hatta bunun gerekliliðine de inanýyordu.205 1907
yýlýnda kendi eliyle çizip Ali Fuat Cebesoy’a gösterdiði bir Türkiye ha-
ritasýnda, Türklerin çoðunlukta olduðu bir devlet savunuluyor. Harita-
da Yemen, Hicaz, Filistin ve Trablusgarp yok. Suriye’den Halep,
Irak’tan Musul haritanýn içinde görülüyor. Ali Fuat Cebesoy bu gerçe-
ði ölümünden bir yýl önce 1967’de açýklamýþtýr.206

Türkçülük yapan Ýttihatçýlarýn, Araplara milliyetçiliði çok görme-
si207 farklý bir garabet ki Araplar arasýnda yayýlan söylemlerin (özgür-
lük, laiklik vb.)  çoðu da Avrupa’dan Ýttihatçýlar tarafýndan getirilmiþ-
ti.208 Diðer uluslara baðýmsýzlýk veriliyor, Araplara gelince iþ deðiþiyor-
du. Hatta onlara verilen sözler bile tutulmuyordu. Bu farklý uygulama
Hristiyan kökenli ayrýlýkçý Araplar tarafýndan propaganda aracý olarak
kullanýlýyordu.

Ziya Gökalp, Türkçülüðün öncülerinden ve onu sistemli hâle geti-
ricisi olarak kabul edilmektedir. Anadolu insaný Hz. Peygamber’e
(s.a.s.) saygýdan dolayý yeni doðan erkek çocuðuna ön isim olarak
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O’nun isimlerinden birini vermiþtir. Mustafa, Mehmet, Mahmut, Mu-
hammed, Emin. Ziya Gökalp’in de adý Mehmet Ziya idi. Sonradan
‘Mehmet’ ismini attý.209

Mehmet Ziya’nýn ilk yýllarýnýn, doðduðu þehir olan Diyarbakýr’da
geçtiði, dindar bir aileye mensup olduðu biliniyor. Din dýþý felsefeyle
ilk defa biyoloji öðretmeni Dr. Yorgi sayesinde tanýþýyor Ziya.210

Gökalp, ilk felsefe derslerini bu öðretmenden alýyor. Ailesinden aldýðý
dinî eðitimle Yorgi’den aldýðý felsefe dersleri Ziya’nýn kafasýný epeyce
karýþtýrmýþ, intihara teþebbüs ettiyse de kurþun kafa kemiðine saplanýp
kalmýþtý. Ýntihar sebebi için, “Hayvan gibi sadece yemek içmek için ya-
þamaktansa, ölümü üstün tutmak düþüncesini benimsemek zorunda
kaldým. Bu sebeple kendimi öldürmek istedim.” demiþtir.211 Yine ken-
disini intihara götüren sebeple ilgili olarak, “Uzvi hiçbir hastalýðým, iç-
timai hiçbir sýkýntým yoktu. Bütün ýstýraplarýmýn kaynaðý, felsefi
düþüncelerimdi.” demiþtir.212 Mehmet Ziya’nýn akýl hocalarýndan
olan213 Dr. Abdullah Cevdet hayata veda etmek isteyen talebesinin
ameliyatý ile bizzat kendisi ilgilendi. Ölümcül tehlike atlatýldýysa da
kurþun kafa kemiðinden çýkartýlamadý. Ord. Prof. Hilmi Ziya Ülken,
“Ziya Gökalp geçirdiði psikolojik kriz dolayýsýyla intihara teþebbüs et-
ti. Görünüþte bu felsefi bir buhrandý. Yorgi Efendi ona felsefe öðreti-
yor, Yunan filozoflarýný tanýtýyordu. Bir yandan da aile bakýmýndan
dinci ve muhafazacý idi. Bu iki yön arasýnda kalan Ziya, þiddetli bir
inanç krizi geçirdi, kurþun kafasýnda kaldý.”214 diyor.

Ziya’ya ilk felsefi düþünceleri aþýlayan Yorgi, daha sonraki yýllarda,
Ziya’ya Türk ulusçuluðu hakkýnda araþtýrma yapýlmasý ve bu fikirlerin
güçlendirilmesi hakkýnda telkinlerde bulunuyordu.215 Ziya, bu telkin-
lerle karþýlaþtýðýnda Diyarbakýr’da deðil Ýstanbul’da idi. Önceden Kürt-
çülük üzerine yazýlar yazýp Kürt milliyetçiliði üzerinde dururken216

Ýstanbul’a geldikten sonra üst kadronun takip ettiði modaya uyarak o
da Türkçü oluvermiþtir. Hatta Kürt olmadýðýný ispatlamak için büyük
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gayretler göstermiþtir. Diyarbakýr halkýnýn Türk olduðunu ispatlamaya
bile çalýþmýþtýr.217 O devrin þahitleri Türkçülük cereyanlarý baþlayýnca
Ziya’nýn Kürtçülüðe dair yaptýðý çalýþmalarýný yaktýðýný söylemekte-
ler.218 Kürtçülük üzerine yazdýðý kitaplardan biri ise 12 Eylül 1980 dar-
besinin olduðu günlerde Giresun Halk Kütüphanesi’nden özel bir emir
üzerine alýnmýþtýr.

Ziya Gökalp’in ilginç bir kiþiliði vardýr. Batýlý sosyolog ve filozoflar-
dan hangisini incelese onun peþinden gidiyordu. Takip ettiði kiþilerle
birlikte fikirleri de deðiþiyordu. Milliyetçilikte de aynýsýný yaptý. Önce
Kürtçü, sonra Turancý oldu. Atatürk döneminde Turancýlýðý da terk
ederek sadece Türkiye Türklüðünü ilgilendiren yazýlar yazdý.

Türkçenin, Arapçanýn etkisinden kurtulmasýný savunanlardan biri
olan Ziya Gökalp, II. Meþrutiyet döneminde ibadetlerin Türkçe yapýl-
masýný tavsiye etmeye baþlamýþtýr.219 Dindar bir aileden gelen Ziya’nýn
hayatýnda çeliþkiler bitmek bilmemiþtir. Ýslamiyet’i ne tam olarak
dýþlayabilmiþ ne tam olarak yaþamýþtýr. Kendisini yakýndan tanýyanlar-
dan biri olan Yahya Kemal, “Kendi aramýzda, ara sýra onun evinde, ara
sýra Ada’nýn Yorgolu, Dil, Viranbað, Hýristos gezinti yerlerinde raký ve
yemek düzenleyerek içmeye baþlarken coþar, sofraya otururken þu eski
beyti söylerdi:

– ‘Ýçelim þarap içelim. Nice bir gâv (öküz) gibi âb (su) içelim’ der-
di.” diyor.220

Ziya Gökalp ve diðerlerinin kendi milliyetlerini dýþlayarak Türkçü-
lüðe, devlete baðlý milletlerle yol ayrýmýna geldiðimiz bir dönemde, sýký
bir þekilde sarýlma niyeti neydi bunu kesin olarak bilemiyoruz. Yalnýz
bildiðimiz, Türkçülük çalýþmalarýnýn, Arap milliyetçiliðinin yeþerme-
sinde itici bir güç olduðudur.221

Eþref Kuþçubaþý, anýlarýnda “Arap ileri gelenleri Türk unsurunun
Arap aleyhtarý olduðunu hissediyor, Arap diline düþmanlýk beslendiði-
ni biliyorlardý. Hükümet resmî yazýþmalarda Arapça kullanýmýný yasak-
lamýþtý.” diyor.222 Yönetimde etkili olanlarýn böyle bir politika izlemesi
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düþündürücüydü, dört yüz yýldýr yapýlmayan þey son birkaç yýlda, hem
de Araplarla yol ayrýmýna gelindiði bir anda yapýlýyordu.

Türkçülük çalýþmalarýnýn Batýlýlar tarafýndan baþlatýlmasý ve Os-
manlý ülkesinde de özellikle Yahudiler tarafýndan desteklenmesi ve
Türk olmayanlar tarafýndan hararetle savunulmasý kafamýzda deðiþik
þüpheler uyandýrýyor. Türkçülüðün savunucularýndan olan Ahmet Ve-
fik Paþanýn Yahudi dönmesi, Mustafa Celalettin Paþanýn Leh, Ömer
Seyfettin’in Çerkez, Ziya Gökalp’in Kürt, Cemalettin Afgani’nin Af-
gan olmasý ve bunun yanýnda Türkçülüðün savunucularýndan olan
Mehmet Emin Yurdakul, Hüseyin Cahit Yalçýn, Ziya Gökalp, Cema-
lettin Afgani gibi kiþilerin (Mehmet Emin Yurdakul’a Türklük bilinci-
ni ilk aþýlayanlardandýr.223) mason olmasý þüpheleri artýrýyor.224

Sonuç: Türkçülüðün ve Arapçýlýðýn yeþermesinde Türk ve Arap ol-
mayanlar etkili olmuþtur. Sonuçta yüzyýllardýr birlikte yaþayan iki mil-
let yol ayrýmýna getirilmiþtir. I. Dünya Savaþý’yla siyasi ayrýlýk da ger-
çekleþmiþtir. Her iki milletin birlikteliðini istemeyenlerin abarttýðý Þe-
rif Hüseyin Ýsyaný ise araya paslý bir býçak gibi saplanmýþtýr.  
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Kutsal Cihat

Osmanlý halifesi sembolik de olsa Ýslam dünyasýnýn lideri olarak
görülüyordu. Fakat bu liderliðin gücü hiç bir zaman test edilmemiþti.
Devletin en güçlü zamanlarýnda Osmanlý Devleti’nden yardým isten-
miþti. Osmanlý Ýslam devletlerinin aðabeyi gibi görülüyor ve istenen
yardýma da cevap veriyordu. Devlet güçlüydü ve onun kararlarýný baþ-
ka devletlerin deðiþtirmesi çok zordu. Yardým etmek istediðine yardým
edebilirdi. I. Dünya Savaþý yýllarýna gelindiðinde iþ farklýydý. Þimdi Os-
manlý yardým istiyordu fakat yardýma çaðrýlanlar güçlü ve baðýmsýz de-
ðildi; yardýmý istenenler yardýma muhtaçtý. Onlarýn yardýma gelip gel-
meyeceði de araþtýrýlmamýþtý. I. Dünya Savaþý esnasýnda yapýlan çaðrý
(Kutsal Cihat Çaðrýsý 23 Kasým 1914’te yapýldý.)225 gerçek bir deneme
olmuþtu. Osmanlý yaptýðý çaðrýdan olumlu cevap alamadý. Ýslam dün-
yasýnýn birlik hâlinde olmadýðý ve Müslüman devletlerin güçlü olma-
dýðý açýkça görülmüþtü.  

Kutsal Cihat Çaðrýsý Neden Etkili Olmadý? 

Türkiye’deki Alman Askerî Heyet Baþkaný General Liman Von
Sanders, ‘Türkiye’de Beþ Yýl’ adlý eserinde, “Esasen Mukaddes Cihat,
Türkiye’nin o zamanki durumuna da uygun düþmüyordu. Türkiye bir
taraftan Almanya ve Avusturya gibi Hristiyan milletlerle birlikte ve
müttefik olarak savaþýyor, Alman ve Avusturyalý subay ve erleri kendi
ordusunda bulunduruyor ve diðer taraftan da Müslümanlarý Hristiyan-
lara karþý yardýma çaðýrýyordu...” diyor.226 Diðer müttefikimiz olan
Avusturya-Macaristan Ýmparatorluðu da farklý düþünmüyor. Avustur-
ya-Macaristan Ýmparatorluðu’nun Ýstanbul’daki Askerî Ataþesi General
Pomiankowski ise “...Halifenin Hristiyanlarla ittifak hâlinde olduðu
hâlde yine baþka Hristiyan devletlere karþý cihat ilan etmesinin büyük
bir hata olduðunu belirtmek isterim.” diyor.227
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Ýngilizler ise Osmanlýnýn yaptýðý ittifakýn niteliðini kullanarak kut-
sal cihat çaðrýsýnýn etkili olmamasý için, “Kâfirlerle düþüp kalkan ve
onlarla haçlý niþaný alan ve takan halife ‘kâfir’ sayýlýr. Halife þeriatta
olmayan bir þeyi yapýyor; yani kâfirlerle anlaþýyor ve baðdaþýyor, do-
layýsýyla kâfir sayýlýr.” söylemini yayýyorlardý ve böyle bir çaðrýnýn ya-
pýlacaðýný tahmin ettikleri için de kendilerine göre önlemlerini almýþ-
lardý. Halkýn Ýttihat ve Terakki yönetiminden memnun olmayýþý, kut-
sal cihat çaðrýsýna ortam hazýrlanmayýþý da çaðrýnýn etkisiz olmasýna se-
bep olmuþtur.228 Ýttihatçýlarýn da hayalci olduðu, gerçekleri göz
önünde bulundurmadýðý bir kez daha görüldü.

Birinci Dünya Savaþý esnasýnda, güney cephesinde mücadele veren
IV. Ordunun komutaný Cemal Paþa, hatýralarýnda, “Kutsal Cihat, iti-
laf devletleri tarafýndan Orta Doðu Hristiyanlarýna, ‘Müslüman olma-
yan tüm halk katledilecek.’ þeklinde anlatýlýyordu.” diyor.229 Yani, Os-
manlýnýn yapacaðý çaðrýya karþý diðer cephenin devletleri tarafýndan
halk aþýlanmýþtý. Kutsal cihat çaðrýsý daha baþlamadan bitirilmiþti. 

Kutsal cihat çaðrýsýný büyük ümitlerle yapsak da olumlu sonuç ala-
bilmek için yatýrým yapmamýþýz. Savaþa girmeden aylar, belki de yýllar
önce bunun alt yapýsý hazýrlanmalýydý. Savaþa girilir veya girilmezdi; bu
baþka bir konu. Fakat kutsal cihat çaðrýsýný ve buna muhatap olacak
Müslüman devletleri bir koz olarak görüyorsak alt yapý hazýrlamalýydýk.
II. Abdülhamid, Ýslam dünyasý ile iliþkiler konusunda güzel adýmlar
atmýþtý. Fakat o sonu belli olmayan maceralara girerek insanlarý peri-
þan etme düþüncesine kapýlan bir hükümdar deðildi. Elinden geldiðin-
ce halký ve devleti savaþtan uzak tutmaya çalýþmýþtý. Kendisi Ýslam âle-
minin o günkü durumunu da iyi tahlil etmiþ olacak ki  “Cihadýn ken-
disi deðil, fakat ismi bizim elimizde bir silahtý. Ben bazen sefirleri teh-
dit etmek istediðim vakit, bir Ýslam halifesinin iki dudaðý arasýnda bir
kelime vardýr; Allah bunu çýkartmasýn derdim. Cihat bizim için ismi
olup cismi olmayan bir kuvvetti.” demiþtir.230

Müslüman milletleri, sömürgeci devletlere karþý isyana çaðýrmýþýz,
gelin bize yardým edin demiþiz. Ve yaptýðýmýz çaðrýdan da medet um-
muþuz. Almanlar, Turan imparatorluðu fikrini iþleyerek Ýttihatçýlarý
ümitlendirmiþler, kutsal cihat çaðrýsýný abartarak da onlarý savaþa girme
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konusunda cesaretlendirmiþtir. Ýttihatçýlar, Yýldýz Hafiye Teþkilatýný
daðýttýktan sonra kurduklarý Teþkilat-ý Mahsusa’yý kiþisel çýkarlarý için
kullanmak yerine devletin çýkarlarý için kullansalardý belki Müslüman
devletlerin nabzýný tutma adýna daha faydalý adýmlar atmýþ olurlardý.
Fakat emekleme döneminde olan ve üyelerinin çoðu askeriyeden gel-
me bir teþkilattan çok þey de beklenemezdi. Teþkilat-ý Mahsusa’ya, o
dönemdeki Ýngiliz, Fransýz ve Alman istihbarat teþkilatlarýyla karþýlaþ-
týrýldýðýnda istihbarat teþkilatý bile denemez. Orta Doðu’da gezen Ýngi-
liz casuslarý birkaç dil bilirken Teþkilat-ý Mahsusa üyelerinin çoðu
Türkçeden baþka dil bilmiyordu. 

Yardýma çaðýrdýðýmýz milletlerin çoðu o dönemde Ýngiltere’nin,
Fransa’nýn ve Rusya’nýn sömürgesi altýnda ve onlarýn kontrolündeydi-
ler. Kendi baþlarýna hareket edecek durumda olmadýklarý gibi, teþkilat-
çý birer liderden de yoksunlardý. Ayrýca sömürgeci devletler, sömürge-
leri altýnda yaþayan bu milletleri yapýlacak olumsuz propagandalara
karþý fikren aþýlý hâle getirmiþler. Ýsyan çýkabileceðini tahmin ettikleri
bölgelere ekonomik ve siyasal vaatlerde bulunmuþlar; sözlerini de tut-
muþlardý. Ýttihatçýlar ise I. Dünya Savaþý’nýn eþiðine gelinen dönemde
bile Araplara verdikleri sözleri ya tutmamýþlar ya da onlarý oyalama yo-
luna girmiþlerdi.

Osmanlý Devleti’ne baðlý Araplar neden çaðrýya duyarsýz kaldý?
Tüm Araplarý duyarsýzlýkla suçlayamayýz. Savaþ esnasýnda Araplardan
oluþmuþ birliklerin sayýsý azýmsanamayacak kadar çoktu ve cephelerin
çoðunda onlardan faydalanmýþýz. Daha fazlasý beklenebilir miydi? Ha-
lifenin, Ýttihatçýlarýn elinde oyuncak hâline gelmiþ olmasýnýn ve dev-
leti yöneten Ýttihatçýlarýn yanlýþ politikalarýnýn Arap ileri gelenleri ta-
rafýndan bilinmesi, Arap ayrýlýk hareketinin baþýný çeken Hristiyan ve
Musevi Araplarýn propagandalarý, yabancý devletlerin casuslarýnýn fa-
aliyetleri, bölgede yýllardýr faaliyet gösteren yabancý okullarýnýn etkisi
tüm Arap dünyasýnýn kutsal cihat çaðrýsýna uymasýný mümkün kýl-
mazdý. Kaldý ki o dönemde Osmanlýya baðlý Araplar da kendi içinde
ayrýlmýþlar ve Ýbni Suud, Ýbni Reþid, Ýmam Yahya gibi Arap ileri gelen-
leri birbirleri ile mücadele hâlindeydiler. 
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Almanlar

Almanya, siyasi birliðini 1871 yýlýnda tamamladý ve o dönem Av-
rupa devletlerinin büyümek için en etkili yol olarak gördükleri sömür-
geciliði, Almanya da kullanmaya baþladý. Baþarýlý olabilmek için bazen
düþman bazen dost görünüyordu. Devletlerarasý iliþkilerde dostluk ol-
maz, çýkarlar olur ama sömürgeci devletler dost gibi davranmayý da
kendilerini hedefe ulaþtýracak bir metot olarak uyguluyorlardý. 

Almanya, hedeflerine ulaþabilmek için Osmanlýya dost görünme
yolunu tuttu. Onun bu yolu kullanmasýnda yýllardýr Osmanlýnýn bü-
tünlüðünden yana olan Ýngiltere’nin Berlin Antlaþmasý’ndan sonra po-
litika deðiþtirmesi etkili oldu. Devleti, denge politikasý ile ayakta tuta-
bileceðini bilen II. Abdülhamid, Almanya’nýn dost görünen tavrýný
devletin lehine kullanmanýn yollarýný aradý. Ýngiltere’nin Osmanlýya
yönelik sömürgeci ve tehditkâr tutumuna karþý Almanlarýn imtiyaz-
larýný geniþleterek onlarý Ýngilizlere karþý kullanmaya çalýþtý.231 Bu po-
litika büyük oranda baþarýlý da oldu. Hedeflerinden birisi Hicaz’a kadar
uzanacak bir demiryolu yapmaktý. Almanlar, Musul petrollerine ulaþa-
bilmek232 ve bölgede daha etkili olmak için demiryolu yapýmýna önem
verdiler. Musul petrolleri üzerinde imtiyaz elde etmek istediklerini
açýkça dile getirmekten bile çekinmediler.233 Osmanlý ülkesine, Ýngil-
tere’nin Hindistan’a yerleþmesi gibi yerleþmek istiyorlardý.234 Almanya
büyük bir imparatorluk kurmanýn peþindeydi ve Osmanlý ülkesi onun
için vazgeçilemezdi. Ekonomik yayýlmacýlýk için Anadolu-Hicaz De-
miryolu imtiyazýný aldýlar. II. Abdülhamid, Almanya’nýn Osmanlý üze-
rine yatýrým yapmasýna taraftardý. Çünkü Almanya, yatýrým yaptýðý bir
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ülkeyi kurtlar sofrasýna atmak istemezdi. Bu durum denge politikasýnýn
bir cilvesidir. Bundan dolayý Almanya diðer sömürgeci devletlere karþý
bir denge unsuruydu.235 Çünkü hiçbir devlet yatýrým yaptýðý ülkeyi baþ-
ka bir devlete býrakmak istemezdi.

Almanlar, asýl niyetlerini Ýngilizler kadar gizleyemiyorlardý. Dost
göründüðü devleti kullanmak ne Osmanlý ne de Almanya için kolay
oldu. Almanlar büyük bir Almanya hayaliyle Osmanlý ülkesine yatý-
rýmlar yaparken II. Abdülhamid de onlarýn Osmanlý ülkesindeki yerle-
þimine sessiz kalmak zorunda kalýyordu. Bu sessizlik, politika icabýydý.
Almanlar belki hayalci olabilirdi ama II. Abdülhamid devlet iþlerinin
hayalle yürümeyeceðini kabul edecek kadar zeki ve bilgiliydi. Elini ver-
se de kolunu kaptýrmýyordu. Almanlar, II. Abdülhamid’in bu özelliði-
ni iyice kavradýktan sonra onu yönetimden uzaklaþtýrmanýn yollarýný
aradýlar. 31 Mart Hâdisesi bu iþ için büyük bir fýrsat oldu. 

Almanlarýn, II. Abdülhamid’i tahttan uzaklaþtýrmak istemesinde,
özellikle, onun I. Dünya Savaþý’na Almanya’nýn yanýnda girmeyeceði-
ni hissettirmesi ve Almanlarýn Orta Doðu’ya yönelik hareketlerini
kýsýtlamasý etkili oldu.236 II. Abdülhamid, 31 Mart Hâdisesi sonucun-
da tasfiye edildikten sonra Almanlarýn ümitleri yeniden filizlendi.
Çünkü iktidarda kendileri gibi hayalci olan Ýttihatçýlar etkili olmaya
baþlamýþtý. Tabii, Almanlarýn onlardan bir farký vardý ki o da devlet
yönetme tecrübeleriydi. Neyi nasýl yapacaklarýný biliyorlardý. 

Mustafa Kemal, daha I. Dünya Savaþý yýllarýnda Almanlarýn Arap
topraklarý üzerinde emelleri olduðunu ve buralara sahip olmak istedik-
lerini Enver Paþaya bildirmiþtir.237 Fakat bir Alman hayraný olan En-
ver Paþa için bu uyarý pek önem taþýmamýþtýr. Veliaht Yusuf Ýzzeddin
Efendi de Almanlarýn planlarýný biliyor ve bu konuda Mehmet Reþad’ý
uyarýyordu. Sonucunda bunu canýyla ödedi. Almanlar, onu Ýttihatçýla-
ra öldürttüler.238 Daha niceleri bu yolda makamýndan ve canýndan ol-
du. Fakat perde arkasýndaki Almanlar kendilerini çok hissettirmediler.
Çünkü Jön Türkler iyi bir maþaydý.

Osmanlýnýn son dönemini görmüþ olan Binbaþý Vecihi Bey aný-
larýnda: “Osmanlý sýnýrlarý içine asker kisvesi ile giren her Alman, her
zaman bir subay veya bir nefer deðildi. Ekseriya bir simsar, bir ticaret

H a i n  K i m ?

54

235 Yeni Türkiye, Sayý: 31, Sayfa: 210  
236 Kocabaþ, a.g.e., Sayfa: 196
237 Mango, a.g.e.,Sayfa: 206 
238 Kocabaþ, a.g.e., Sayfa: 252



komisyoncusu veya bir ziraat, maden, orman mütehassýsý idi. Bunlar
Almanya’daki açlarý beslemek için kaynaklar arar, bulur, sevk ederler.
Bazýlarý arazimizin zirai yapýsýný tetkik eder, bilinmeyen madenleri
araþtýrmakla meþgul olurdu. Harp neticelenmeden Türkiye sanki Al-
man müstemlekesi olmuþtu.”239 demektedir. Türkiye’yi, oluþturmayý
düþündükleri büyük imparatorluklarýnýn bir parçasý olarak görüyor-
lar,240 Anadolu ve bu coðrafyanýn çevresini sömürülmeye müsait güzel
bir yer olarak düþünüyorlardý.241

Almanya, Türkiye’yi kendisi için ekonomik bir pazar hâline getir-
mek istemekte, ilk merhalede bundan baþka bir niyeti yokmuþ gibi
görünmekte ve Osmanlý Devleti’nin parçalanmasýnda ve paylaþýlma-
sýnda kendi menfaatini gözetmekteydi.242 Bu düþüncelerini deðiþik or-
tamlarda dile getiriyordu. Alman paþalarýndan Ýmhoff Paþa, Türkiye
için: “Tam koloni yapýlacak yerdir.” diyordu.243 Hatta bazý hayalci Al-
man ileri gelenleri, iþi Osmanlý ülkesini kendi sýnýrlarý içinde göster-
meye kadar vardýrmýþtý.

Alman yazarlarýndan Bresnitz Won Südakov, 1890’lý yýllarda,
“Türkiye taksim edilmeli. Ancak bu taksim merkezi Avrupa devletleri
tarafýndan gerçekleþtirilmelidir... (Rusya’nýn paylaþýma katýlýmýna
karþý…)244 Alman strateji uzmanlarýndan P. Rohrbach, savaþ sýrasýnda
þu açýklamayý yapmýþtýr: “Fransýzlar, Ýngilizler ve Ruslar Boðazlarý ele
geçirip Almanya’yý Doðu’dan koparmýþ olsalardý bu olayýn sonuçlarý
beklenilemeyecek kadar tehlikeli olacaktý ve Almanya’nýn dünya dev-
leti olma hayali sona erecekti.”245 Almanlarýn ‘Deutsche Zeitung’ der-
gisinin 1899’un Ekim sayýsýnda: “Baðdat Demiryolu projesi Türkiye’yi
bir Alman sömürgesi durumuna getirmek için çok önemli bir araçtýr.”
þeklinde yazmýþtýr.246 Yine bir baþka Alman dergisi olan ’Das Grossere
Deutschland’ ise: “Osmanlý topraklarýndan uzak kalacak bir devlet,
uluslararasý özelliðini kaybedecektir. Almanya bu sebeple tarihinin en
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önemli ve ayný zamanda en buhranlý noktasýnda bulunmaktadýr.” de-
mektedir.247 1903’te bir Alman gazetesi ise þunlarý yazýyor: “Mezopo-
tamya ve Suriye’nin eski uygarlýðýnýn yeniden uyanmasýnda rolümüzü
en enerjik bir þekilde oynamadýðýmýz takdirde bu, Almanlar açýsýndan
en büyük aptallýk olacaktýr.”248

Almanlar yýkýlacak olan Osmanlýdan en büyük payý koparmanýn
hayalini kuruyorlardý.249 Berlin-Baðdat demiryolu inþaatý Almanya’nýn
Osmanlý ülkesine yönelik ümitlerini artýrdý.250 Almanlar 5 Mart
1903’te Baðdat demiryolu hattýnýn imtiyazýný alýrken, yolun her iki ta-
rafýnda 20 km’lik mesafedeki madenlerin iþletilmesi hakkýný da aldýlar.
Bölgede hýzlý bir þekilde petrol aramaya baþladýlar. Bölgede onlarýn
güçlenmesini istemeyen Ýngilizler ise Arap yarýmadasýndaki þeyhlerle
anlaþmalar yapmaya, onlarý kendi lehinde kullanmaya baþladýlar.251

Ýþin ilginç tarafý Almanlar da ayný yolu izleyip, hedefledikleri Arap
bölgelerinde Türk-Arap ayrýlýðýný körüklediler.252 Alman komutanlar,
I. Dünya Savaþý esnasýnda bile Araplarý Almanya’ya ýsýndýrma gayreti
içindeydiler.253 Ahmet Emin Yalman, anýlarýnda “Alman kumandan-
larýn ve ajanlarýnýn Araplarla meskûn yerlerde bir nüfuz bölgesi kur-
maya teþebbüs etmeleri, altýn daðýtmalarý ve göz göre göre bizim aley-
himize çalýþmalarý, zihinleri karýþtýrmýþtý.” diyor.254

Alman sermayesinin Osmanlý piyasasýna ilk giriþi 1888’de Deuts-
che Bank’a Haydarpaþa-Ýzmit ve Ýzmit-Ankara demiryolu inþaatý imti-
yazýnýn verilmesiyle olmuþtur.255 Almanya’nýn Osmanlý Devleti’ne ih-
racatý 1880’de 5 milyon mark, 1893’te 40 milyon mark, 1910’da 230
milyon marktýr.256 Almanya kýsa zamanda Osmanlý üzerindeki etkisini
artýrmýþtý. Osmanlý ülkesini kendi pazarý hâline getirmek isteyen Al-
manya çok kýsa sürede büyük adýmlar atmýþtýr.

Almanya, ekonomik etkisini arttýrýrken farklý alanlarla ilgilenmeyi
de ihmal etmemiþtir. Okullar açarak misyonerler ve casuslar vasýtasýyla
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deðiþik propagandalar yaparken, Osmanlý askeriyesinin eðitimini de
üstlenerek Osmanlý subaylarý üzerinde büyük bir etki oluþturdu. Alman
generaller yaptýklarý propagandalarla Osmanlý subaylarýna Alman-
ya’nýn güçlü bir devlet olduðunu kabul ettirdiler. Subaylarýmýz o hâle
gelmiþti ki bazýlarý Alman komutanlar gibi davranmaya baþlamýþtý.
Ýttihatçý subaylara Turancýlýk (Pantürkizm) düþüncesini de Alman ge-
neraller telkin etmiþlerdi.257 Ýttihat ve Terakki’nin ileri gelenleri Al-
manlar tarafýndan bütün Türkleri Osmanlý bayraðý altýnda toplama ko-
nusunda ümitlendiriliyordu. Almanlar, Osmanlýyý savaþa sokacak bu
fikirle yakýndan ilgileniyor ve bu konuda neþriyat yapýyorlardý.258 Jön
Türkleri gerçekleþmesi çok zor olan bir hayalin peþine düþürmüþlerdi. 

Alman Askerî Heyeti Baþkaný Goltz, II. Abdülhamid döneminin
bazý generallerini kastederek: “Birçok general bizim dostumuzdur. Ve
kararlaþtýrýlan parayý muntazam almaktadýrlar. Bize yardýma hazýrdýr-
lar.” demektedir.259

II. Abdülhamid’den sonra yönetimde etkili olan Ýttihatçýlar, Al-
manlarýn dümen suyuna girmekten kurtulamadýlar. Çünkü uzun süre
devam eden birliktelik Ýttihatçý subaylarý Almanlarýn etkisine sokmuþ-
tu. Almanlar, Jön Türkleri kullanmak için mason localarýndan da isti-
fade etmiþlerdi.260 Ýttihatçýlarýn masonlarla iç içe yaþamasý Almanlarýn
iþini kolaylaþtýrýyordu.

Ýttihatçýlar, etkisine girdikleri Almanya ile I. Dünya Savaþý’nýn baþ-
ladýðý günlerde, 2 Aðustos 1914’te gizli bir ittifak antlaþmasý imzaladý-
lar.261 Ýttihatçýlarýn savaþa girmesinde, önceki yenilgilerin telafi edil-
mesi, kapitülasyonlardan kurtulmak, Turan imparatorluðu kurmak gi-
bi düþünceler etkili olduðu gibi devletin ekonomik olarak kriz içinde
olmasý da etkili olmuþtu. Osmanlý, I. Dünya Savaþý’na girerken yoksul-
luk içindeydi. Almanya kendisiyle savaþa girilmesi durumunda Os-
manlýya istenildiði kadar para yardýmý yapacaðýný, orduyu maddi ba-
kýmdan destekleyeceðini vaat eder ki Almanya’ya yaklaþmamýzda etki-
li olmuþtur.262
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Osmanlýnýn 1914’teki toplam dýþ borcu 153.7 milyon lira idi. Borcun,
% 49’u Fransa’ya, % 20’si Almanya’ya, % 11’i Belçika’ya, % 7’si Ýngil-
tere’ye idi.263 Almanlar kendileri ile savaþa girildiði takdirde, savaþ de-
vam ettiði müddetçe, Osmanlý Devleti’ne her ay 500.000 lira vermeyi
vaat ediyordu. Bu paranýn yýllýk tutarý, o zamanki Osmanlý bütçesinin
yaklaþýk olarak beþ katýydý.264 1914’te seferberlik ilan edildiðinde Os-
manlý devlet bütçesindeki paranýn miktarý 1.200.000 liradýr.265 20
Ekim 1914’te Osmanlý ile Almanya arasýnda 5 milyon altýn lira, büyük
bir kýsmý savaþa girdikten sonra verilmek üzere bir borç anlaþmasý im-
zalanýnca, savaþa girme konusunda ilk adým da atýlmýþ oldu.266 Bundan
sonra adým atma sýrasý Osmanlýya gelmiþti. O günlerde, Alman Genel-
kurmay Baþkaný Moltke, dýþiþlerine gönderdiði yazýda: “Türkiye ile it-
tifak antlaþmasý derhâl yayýmlanmalý. Türkiye mümkün olur olmaz
Rusya’ya savaþ ilan etmelidir.” demektedir.267 Kazým Karabekir Paþa,
hatýralarýnda: “Almanlar daha günler öncesinde Kafkasya ve Mýsýr’da
savaþ olacaðýnýn yaygarasýný baþlattýlar. Amaç, Avrupa ordularýný Or-
ta Doðu’ya kaydýrmaktý.” demektedir.268 Osmanlý savaþa girdikten son-
ra da Almanlar, Avrupa’daki yüklerini hafifletebilmek için ordularý
Orta Doðu’ya yönlendirmek için çaba harcadýlar. Bununla ilgili olarak
Binbaþý Vecihi Bey, anýlarýnda: “Alman komutanlar, Almanya’nýn
Avrupa’daki yükünü hafifletmek için Osmanlý cephelerinde lüzumlu
lüzumsuz bir sürü taarruza geçerek düþmanýn dikkatini çekerlerdi.
Amaçlarý Türkiye cephesine daha fazla düþmaný çekmekti.” demekte-
dir.269

Ýttihatçýlar savaþa girerken, Almanya’nýn telkinlerine kanarak, sa-
vaþýn 8-9 ay süreceði zannýndaydýlar. Onlara göre bu savaþa girmek kâr
içinde kâr idi. Tabii tüm Ýttihatçýlar ayný düþünmüyordu. Belki de ço-
ðu savaþa girme taraftarý deðildi. Enver Paþa ve onun gibi düþünen bir-
kaç kiþi Osmanlýnýn Almanya yanýnda savaþa giriþinde etkili olmuþtu.

I. Dünya Savaþý’nda ordularýmýzýn büyük bir kýsmýna komuta etme
yetkisi verilmiþ olan Almanlar270 gerçekten dost muydu?
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Dostumuz görünen Almanya, Avusturya-Macaristan Ýmparatorlu-
ðu’nun Bosna Hersek’i, Ýtalya’nýn Trablusgarp’ý iþgalini sessiz bir þekil-
de karþýlamýþtý.271 Osmanlý, I. Dünya Savaþý’na girerken kapitülasyon-
larý kaldýrdýðýný ilan ettiðinde, buna ilk karþý çýkan Almanya oldu.272

Savaþ öncesinde Pantürkizm’in savunucusu olan Almanlar, Ruslar sa-
vaþtan çekilip de Türkler Kafkasya’da ilerlemek isteyince hemen
Türklerin karþýsýna çýktýlar.273 Çünkü Türk ordusu, Hazar’a, petrol
kaynaklarýna varmýþtý.274 Osmanlýnýn Azerbaycan üzerindeki ilerleme-
sine karþý çýkan Almanlar, burada Türklere karþý Ermenileri kullanmak
istediler.275 Almanya 1898 yýlýnda, Filistin’de kurulabilecek bir Yahu-
di yurdunu olumlu karþýlamaktaydý.276 Kudüs, Ýngilizler tarafýndan iþ-
gal edilince müttefikimiz olan Almanya’da ve Avusturya-Macaris-
tan’da sabahlara kadar sürecek kutlamalar yapýlmýþ, kiliselerde ayinler
düzenlenmiþtir.

Alman komutaný Kress, savaþ esnasýnda, Cemal Paþaya çektiði tel-
grafta Alman ve Avusturya askerlerinin periþanlýðýný anlatýyor, bir an
önce destek gönderilmesini istiyor ve emrindekilerin çoðu Türk oldu-
ðu hâlde onlardan bahsetme gereði bile duymuyordu.277

Binbaþý Vecihi Bey, anýlarýnda: “Alman askerler, I. Dünya Savaþý
esnasýnda Toros civarýndan geçen gýda, giyecek ve mühimmat vagon-
larýna deðiþik tekniklerle müdahale edip Türk birliklerine giden mal-
zemeleri çalýyorlardý. Bazen üstü açýk vagonlara çengel atýyorlar, bazen
durmakta olan vagonlarýn altýný deliyorlardý. Sabunlarý çalýp, çuval-
larýn içine taþ doldurmak, gaz ve benzin tenekelerini boþaltýp içine su
doldurmak onlarýn iþiydi...278 Þam elden çýkarken, Almanlar arka-
larýna bile bakmadan Türkleri geride býrakýp kaçmýþlardý.” diyor.279

Osmanlý ordularý, Almanlarýn çýkarlarý doðrultusunda sevk edildi-
ler. O günleri bilen Halit Ziya Uþaklýgil, hatýralarýnda, “I. Dünya Savaþý
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esnasýnda Osmanlý hükümeti Almanlarýn etkisindeydi.” diyor.280 Os-
manlý subaylarý, eðitimcileri olan Almanlarýn etkisine girmiþlerdi.281

Rusya’nýn dikkatini Avrupa’nýn dýþýna çekmek isteyen Almanlar,
Enver Paþa komutasýndaki orduyu Kafkasya’ya yönlendirdiler. Türk or-
dusu burada tam bir hezimet yaþadý. Cemal Paþayý 25.000 kiþilik orduy-
la Süveyþ Kanalý üzerine, 180.000’i aþkýn askerden oluþan Ýngiliz birli-
ðinin üzerine gönderdiler. Bu cephedeki savaþ da yenilgiyle sonuç-
landý. Almanlar için Türklerin çýkarlarý veya caný deðil, Almanya’nýn
çýkarlarý önemliydi. Çünkü onlar bu savaþa para yatýrmýþ ve ümit bað-
lamýþlardý.

Almanlar, kendileri açýsýndan, yapmalarý gerekeni yapmýþlardý.
Kendi çýkarlarýný en iyi þekilde takip etmek zorundaydýlar. Budan do-
layý onlarý suçlamak isabetli olmaz. Osmanlý devlet adamlarý da devle-
tin ve halkýn çýkarlarýný yeterince gözetebilirlerdi. Kiþisel ihtiraslarýna
kapýlan Jön Türkler, tecrübeli devlet adamlarýný ve subaylarý iþ baþýn-
dan uzaklaþtýrmayabilirlerdi. 
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Arap Bölgesinin Durumu

Anadolu’nun güneyinden baþlayýp Basra Körfezi ve Hint Okyanu-
su’na kadar olan bölgeyi Müslüman Arap olarak kabul etme meylinde-
yiz. Hâlbuki bölgenin tamamý Arap olmadýðý gibi Müslüman da deðil.
Arap olanlarýn tamamý da ayný kültüre sahip deðil. Þehirde yaþayanlar-
la çölde yaþayan bedevilerin kültürü ve anlayýþý birbirinden çok fark-
lýydý. Bedevi için bir þehirlinin erdem olarak kabul ettiði birçok þeyin
hiçbir deðeri yoktur. Din birliði, millet birliði, ahde vefa vs. pek bir þey
ifade etmez.

Hicaz bölgesinde genel itibariyle sadece Müslümanlar olsa da diðer
yerlerde Hristiyan ve Yahudiler de vardý. Filistin civarýnda Hristiyan
ve Yahudilerin sayýsý azýmsanmayacak kadar çoktu.282 Filistin’de akýlla-
ra durgunluk verecek derecede çeþitlilik gösteren mezhepler vardý.283

Bazý beldelerin tamamýna yakýný Hristiyandý.284 I. Dünya Savaþý baþlar-
ken Filistin’de Türk, Arap, Rum, Yahudi, Maruni, Ermeni, Latin ve
Frank kökenli insanlar yaþýyordu.285 Suriye’de farklý milletler ve dinle-
rin yanýnda putperestler bile vardý. Yurtseverlik duygularý buralarda
pek güçlü deðildi.286 Maruniler Ýslam düþmanýydý. Müslümanlara karþý
yaptýklarý hareketlere karþý Ýngiliz ve Fransýzlar tarafýndan parayla
ödüllendiriliyorlardý.287 Suriye ve Lübnan halký, hem etnik hem de
dinî bakýmdan homojen bir yapýya sahip deðildi. Bölgede, Sünni ve Þii
halkýn yaný sýra Hz. Ali’ye Allah’ýn duhul ettiði inancýný kabul eden
Nusayriler olduðu gibi, aþýrý Þii gruplar, Yahudiler, Dürziler, Katolik
mezhebine yakýn olan Hristiyan Maruniler, Rum Ortodokslar ve diðer
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Hristiyan gruplar vardý.288 Irak halký da týpký Suriye ve Lübnan halký
gibi homojen deðildi. Burada da baþta Araplar, Kürtler ve Türkmenler
olmak üzere Asuriler, Sünniler, Þiiler, Yezidiler, göçebe ve kentli in-
sanlar vardý. Osmanlý Devleti bu unsurlarý kendi reislerinin yerel yöne-
timi altýnda serbest býrakarak bir arada tutmaya çalýþýyordu.289

1914’te Filistin’in nüfus daðýlýmý: Genel nüfus: 808.638; Arap
(Ýslam): 697.950; Rum: 60.272; Yahudi: 31.675; Maruni: 2.549; Erme-
ni: 1.314; Latin: 14.878290 Suriye ve Beyrut bölgesinde ise nüfus
daðýlýmý þöyleydi: Ýslam: 1.705.940; Hristiyan: 319.590; Yahudi:
46.451291

Arap bölgelerinde milliyet farký olduðu gibi Müslümanlar arasýnda
da mezhep farklarý vardý. Vehhabilerin sayýsý ve gücü azýmsanamaya-
cak kadar çoktu ve bunlar, bölgedeki yönetimi ele geçirmenin peþin-
deydi.292 Osmanlýnýn son iki yüz yýlýnda çeþitli aralýklarla devleti uð-
raþtýrmýþlardý.

Ayrýca, Araplar arasýnda yüzyýllardýr süregelen kabilecilik anlayýþý
vardý ve milliyetçilikten çok kabilecilik anlayýþý ön plana çýkýyor, ka-
bileler arasýnda sýk sýk sürtüþmeler oluyordu. Bölgenin din ve milliyet
farký Arap bölgesinde mutlak bir birliðin kurulmasýný önlemekteydi. 

Neden din ve milliyet farklarýný dile getiriyorum?

I. Dünya Savaþý esnasýnda Arap bölgesindeki cephelere gönderilen
Anadolu gençleri oralarda kimin Arap kimin Arap olmadýðýný veya
kimlerin Müslüman olup olmadýðýný anlayabilir miydi? Bu soruya mut-
lak manada “Evet” demek çok zor. Ýngiliz casus Lawrence’yi bile Arap-
lardan ayýrmak oldukça zordu. Türk askerleri için Araplar gibi giyinen
ve Arapça konuþan herkes Arap’tý. Anadolu askeri için, yanýndaki ar-
kadaþý Mustafa’yý öldüren Maruni de Ýngilizlere haber uçuran Yahudi
de Arap idi. Memleketinde savaþ anýlarýný anlatýrken, bölge halkýndan
gördüðü her kötülüðün faili olarak Araplarý göstermekte tereddüt bile
etmedi.

Bölgenin farklý etnik gruplardan oluþmasý ve ayrýlýkçý faaliyetlerin
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varlýðý sömürgecilerin iþini kolaylaþtýrdý. Savaþ esnasýndaki Türk-Arap
iliþkileri savaþtan sonra Türklerle Araplarýn yollarýný ayýrdý. Hâlbuki
savaþtan sonra da bu iki milletin birbirine çok ihtiyacý vardý ve birlik-
te hareket etmeleri gerekirdi. Her iki bölgede de Avrupalý sömürgeci-
lere karþý baðýmsýzlýk mücadelesi verildi. Sömürgecilerin planlarý tut-
muþ, amaçlarýna ulaþmýþlardý. Ektikleri tohumlardan hâlâ istifade et-
meleri, Türklerin ve Araplarýn üzerlerine yazýlan senaryoya uyma gaf-
letinde olduklarýný göstermektedir. Hâlâ halkýmýzýn önemli bir kýsmý,
“Araplar bizi, I. Dünya Savaþý’nda, arkamýzdan vurdu.” demektedir.
Koskoca profesörlerimiz, kitaplarýnda böyle yazýnca, bu tür söylemleri,
halkýmýza da çok görmemek lazým. 

Suriye, Lübnan ve civarýnýn deðiþik milletlerden oluþmasýnýn sonu-
cu ne olabilir, daha doðrusu, Ýslam’a karþý inançlara sahip milletlerden
oluþmasýnýn sonucu ne olabilir? Savaþ zamanýnda Osmanlý ordusuna
sahip çýkmak yerine çapulculuk yapmanýn peþine düþerler ki bunlar sa-
vaþ esnasýnda yaþanmýþtýr. Etnik gruplarý tam olarak tanýmayan, on-
larýn ayýrt edici özelliklerini anlamaktan uzak olan Anadolu insaný
bölgedeki herkesi ‘Arap’ olarak isimlendirmiþ ve tedirginleþmiþtir.
Çünkü cephede dostla düþman ayýrt edilemez olmuþtu.  

Bölgenin ekonomik durumu nasýldý?

I. Dünya Savaþý yýllarýnda Arap bölgelerini gezenlerin anýlarýna
baktýðýmýzda, bölge halkýnýn yoksulluk içinde olduðunu anlýyoruz. O
günlerde bölgeyi gezen bir kýsým aydýnlarýmýz, yoksul ve eðitimsiz
halkýn durumunu alaycý ve aþaðýlayýcý bir üslupla ele almaktalar. Hâl-
buki bu beyefendiler o güne kadar bu millet için hiçbir iyiliklerinin ol-
madýðýný bilirler. Rütbe için, makam-mevki için, kendi aralarýndaki
rekabetten dolayý deðiþik bölgelere göreve gittiklerini kendileri itiraf
ediyorlar. 

Mehmet Akif, Arabistan’da halktan bir kýsmýnýn yoksul hâlini
görünce: “Ne yapabildik bu masum insanlara? Doktor yok, ilaç yok,
ilim yok, irfan yok, medeniyet yok, huzur yok, kanun yok, devlet yok...
Sonra da neden Ýngiliz altýný, neden Fransýz kültürü, neden Alman il-
gisi onlarý cezbediyor diyoruz.” demiþtir.293 Teþkilat-ý Mahsusa Reisi
Eþref Bey ise: “Bu insanlara ne verdik ki ne istiyoruz?” demiþtir.294
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Akif, yine bir yoksulluk manzarasý karþýsýnda: “Bu adamdan, þu hayat
içinde sadakat beklemeye hakkýmýz var mý?” demektedir.295 Yoksulluk
içindeki bu insanlarýn, Ýttihatçý yöneticilerin Ýstanbul’daki içkili-ka-
dýnlý âlemlerden haberdar olmamasý mümkün deðil. Arap ayrýlýk-
çýlýðýný körükleyenlerin bunu propaganda aracý olarak kullanmamasý
mümkün deðil. “Siz burada sefalet içinde yaþarken, Türk yöneticileri-
niz Ýstanbul’da âlem yapýyor.” dememeleri mümkün deðil. 

Osmanlý Devleti, Hicaz’da tam bir hâkimiyet kurmuþ mudur?

Bölgenin durumunu fert fert incelemeye kalkarsak bu soruya evet
demek çok zor. Hangi devletin emrinde yaþadýðýný pek de önemseme-
yen binlerce bedevi vardý ve bu insanlar devleti deðil baþlarýndaki
þeyhlerini tanýyýp onun emrine tâbi idiler. Ayrýca bölgede birden çok
kabileyi emrinde birleþtirmiþ ve âdeta bir beylik durumuna gelmiþ
olanlar vardý. I. Dünya Savaþý baþladýðýnda Þerif Hüseyin, Ýbni Suud,
Ýmam Yahya ve Ýbni Reþid bölgenin etkili yöneticilerindendi. Hicaz’da
Mekke Emiri Þerif Hüseyin, Asir’de Seyit Ýdris, Yemen’de Ýmam Yah-
ya, Arabistan’ýn Necit ve Þammar bölgelerinde Ýbni Suud ve Ýbni Re-
þid bulunuyordu.296 Devlet, bazen, bunlara söz geçiremez hâle geliyor-
du. 

Yavuz Sultan Selim zamanýnda barýþ yoluyla Osmanlýya katýlan Hi-
caz’da Mekke emirlerinin eskiden beri sahip olduklarý imtiyazlý statüle-
ri aynen korundu.297 Osmanlý, Hicaz’ýn idaresini þeriflere býrakmýþtý.
Ancak bölgede kontrolü saðlamak için Cidde vilayetini tesis ederek,
burayý Osmanlý idaresinin bölgedeki merkezi yaptý.298 Mekke emirleri-
ne fazla müdahale edilmiyordu. Devlet protokolündeki statüleri vezir-
lerle eþitti.299

Osmanlý, peygamberimize (s.a.s.) ve onun soyundan gelenlere olan
saygýsýndan dolayý, hâkimiyet niþaný olan bayraðýný Mekke ve Medine
kalelerinin burçlarýna astýrmamýþtýr. Sultan Abdülaziz’e kadar Medi-
ne’de, II. Abdülhamid’e kadar da Mekke’de bu gelenek devam etmiþtir.
XIX. yüzyýlýn ikinci yarýsýndan itibaren bölgeye girmeye baþlayan ya-
bancýlara Osmanlý hâkimiyetini hissettirmek için Hicaz’daki kalelere
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de bayrak çekilmiþtir.300 Medine’ye gönderilen valiye de ‘vali’ yerine
‘Medine Muhafýzý’ denmiþtir. Osmanlý kendisini buralarýn hâkimi de-
ðil, hizmetçisi olarak görmüþ ve bunu bölge halkýna da hissettirmiþtir.
Halkla devlet arasýndaki karþýlýklý sevgi ve saygýdan dolayý da bölgede
yüzyýllarca, önemli bir problem çýkmamýþtýr.

Diðer vilayetler kendi masrafýný kendi içinde karþýladýðý hâlde Hi-
caz’ýn masraflarýný tamamýyla Osmanlý Devleti gönderirdi. Emirlere de
her yýl önemli miktarda para ve hediyeler Surre-i Hümayun adý ile
gönderilirdi.301 Hicaz’dan ithalat vergileri dýþýnda vergi alýnmadýðý gi-
bi buralarýn halký askerlikten de muaf tutulmuþtur.302 Savaþ esnasýnda
eli silah tutanlara askerlik mecburiyeti getirilmek istenmesi bölge
halkýyla devlet arasýnda sürtüþmelere bile sebep olmuþtur.

Arap bölgesinin durumu incelendiðinde devletin buralarý ilgilendi-
recek bir savaþa girmesi pek uygun görünmüyor. Çünkü bölgenin eko-
nomik durumu, savaþ esnasýnda bir orduyu destekleyecek yeterlikte de-
ðildi. Ýngiliz veya Fransýzlarýn saldýrýsýna açýk olan sahillerde de önlem
alýnmamýþ, bölge halký, uzun sürecek bir savaþa hazýrlanmamýþtýr. Bu
sebeple halk, savaþ esnasýnda kýtlýklar yaþamýþtýr. Bölgede kullanýlacak
olan Türk askeri buralarýn çöl havasýna alýþkýn ve çoðu, ömründe bir
defa bile deve görmüþ deðildi. Alman komutanlardan bazýlarý deveye
binmek için merdiven aramaya kalkmýþtýr.
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Arap Cemiyetleri

Türk aydýnýnýn Türkçülük yapmaya baþladýðý dönemlerde Arap
aydýnlarý da Arapçýlýk yapmaya baþlýyorlar. Milliyetçilik her iki tarafta
da kültürel boyutlu baþlýyor. Dil, tarih, folklor vs. Meselenin düþündü-
rücü tarafý ise her iki tarafta da ulusçuluk çalýþmalarýný baþlatan ve
körükleyenlerin Türk ve Müslüman Arap olmayýþý.

I. Dünya Savaþý esnasýnda meydana gelen en etkili isyan Þerif Hü-
seyin Ýsyaný’dýr. Bunun dýþýnda isyanlar olduysa da onlarýn sonucu be-
lirleyicilikten uzaktýr. Ve bunlardan da çok az kýsmýnda milliyetçilik
düþüncesi etkili olmuþtur. Aþaðýda söz edeceðimiz Arap cemiyetlerinin
yapmýþ olduðu milliyetçilik çalýþmalarýnýn Araplarýn tümü üzerinde et-
ki yaptýðýný söylemek çok zor. Hele hele çölü dolduran, günlük geçi-
minden baþka bir gailesi olmayan bedeviler için milliyetçiliðin pek bir
deðeri yoktu.

Irkçý Arap cemiyetlerinden çoðunu Hristiyan Araplar kurmuþtu.
1847’de ilk cemiyet kurucularýndan olan Butrus el-Bustani ve Nasif el-
Yazýcý birer Hristiyan idi. Yine 1868’lerde cemiyet kuran Selim el-Bus-
tani ve Münif Khuri da birer Hristiyan idi. Arap Dünyasý Derneði,
1904’te Necip Azuri adýnda bir Hristiyan tarafýndan Paris’te kurul-
du.303 El-Nahdatü’l-Lübnaniye Cemiyeti’nin üyelerinin çoðu Hristi-
yan idi. Bu cemiyet Fransýz konsolosluðunun korumasý ve kontrolü
altýndaydý.304 Cemiyetlerin etkili üyelerinden olan Naum Mekrzel,
Halil Zeyniye, Þükrü Ganim, Hayrullah, Þarl Diyas birer Hristiyan
idi.305 Islahiye Cemiyeti’nin kurucularý olan Rýzkullah Ekaþ ve Halil
Zeyne Rum Katolik’ti.306 Cemiyetlerden bazýlarýnýn kurucularýndan
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olan Davut Berekat ve Ýskender Amun birer Hristiyandý.307 El Nah-
datü’l-Lübnaniye’nin önemli üyelerinden olan Zuvin bir papazdý.308

Nahle Matran, Rum Katolik kilisesine baðlý ve Ýttihat Terakki Parti-
si’ne mensup bir kiþiydi.309 Pirtrad Ortodoks, Ziyne ve Erkaþ Rum Ka-
tolik, Mösyö Hani Maruni, Doktor Sabit Protestan idi.310 Arap hare-
ketindeki liderlerden Emin El Huzmani ise bir Katolik idi.311

Arap milliyetçiliðini körükleyen cemiyetlerin geneli Ýngiliz ve
Fransýzlarýn etkisinde çalýþtýlar.312 Fransýz Konsolosluðu’nun Beyrut’ta-
ki cemiyetleri maddi olarak desteklediði biliniyordu.313 Suriye’deki
ayrýlýkçý Araplarýn çýkardýðý gazetelerin Fransýzlar tarafýndan maddi
olarak desteklendiði de bilinenler arasýndadýr.314 Neden destekliyordu?
Sömürmeyi düþündüðü bölgeyi Osmanlýdan yavaþ yavaþ koparmak
için! Bunun için de kendisine yakýn gördüðü Hristiyanlarý kullanýyor-
du. Örneðin, El Nahdatü’l-Lübnaniye Cemiyeti, Fransýzlarý bölge
halkýna sevdirmeye çalýþýyordu.315 Araplarýn kültürel baðýmsýzlýðý te-
masýný iþleyenlerden ilki Ahmet Faris Þidyak isimli bir Maruni’dir.316

Türkiye-Suriye Islahat Komitesi’ni destekleyenlerden birisi olan Abbe
Kateb, Katolik papaz idi.317 Cemiyetlerin ileri gelen isimlerinden olan
bu tür kiþiler Müslüman Araplara, onlarý Osmanlýdan soðutacak pro-
pagandalar yapýyorlardý. Fransa ve Ýngiltere gibi devletleri Osmanlýdan
daha güçlü gösteriyorlar ve bu devletlerin Araplara daha iyi sahip çýka-
caðý propagandasýný yapýyorlardý.

Arap milliyetçiliði hareketinin baþlatýcýlarý Hristiyan Araplar
idi.318 Bunun yanýnda 1860-1914 yýllarý arasýndaki Arap milliyetçiliði
çalýþmalarýnýn öncülüðünü yapanlarýn geneli Hristiyan Araplardý.319

Ýlk anda Arapçaya önem vererek Müslüman Araplarýn da desteðini
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aldýlar.320 Fakat iþin asýl baþlatýcýlarý Hristiyan Araplar deðildi. Onlar
da birer maþaydý. Asýl failler, bölgeyi sömürmek isteyen Ýngiltere ve
Fransa idi. Arap milliyetçiliðini yeþertmek için oluþturduklarý örgütleri
Hristiyan Araplarla temas hâline getiriyorlardý.321 Bizim Türkçe üzeri-
ne yaptýðýmýz milliyetçi çalýþmalar, Hristiyan Araplar tarafýndan gecik-
meden kullanýlýyordu. Osmanlý devlet adamlarýnýn Arapçaya karþý
tavýr takýndýðý anlatýlýyor ve böylece Araplarda dil milliyetçiliði güçle-
niyordu. 

Türkçe üzerine yapýlan çalýþmalarýn da Türk olmayanlar tarafýndan
baþlatýlmasý düþündürücüdür. Ýki milletin birbirinden uzaklaþtýrýlmasý
çok masumca baþlatýlmýþtýr.

Ýngiltere, Mýsýr’da daha etkili olabilmek ve Osmanlýya yönelik sem-
patiyi ortadan kaldýrmak, Ýslam Birliði Politikasý’ný akim býrakmak için
bölgede Mýsýr milliyetçiliðini körükledi.322 19 Ekim 1876’da Londra’da
Ýngiliz mali desteðiyle yayýna giren Mirat al-Ahval adlý Arapça gazete
Rýzkullah Hassun ve Luis Sabuncu adlý iki Lübnanlý Hristiyan ta-
rafýndan çýkarýlmaktaydý. Bu gazetenin ana temasý “Arap hilafetini sa-
vunmak ve Türk hilafetinin geçersizliðini ortaya koymak.” idi.323 Hi-
lafetin Araplara ait olmasý gerektiðini, Türklerin hilafeti zorla ele ge-
çirmiþ olduðunu iþleyen ve Ýngilizler tarafýndan desteklenen bu tür ga-
zeteler ta 1876’da faaliyete baþlamýþtý.324 3 Ocak 1881’de Luis Sabun-
cu (Hristiyan bir Arap) Ýngilizlerin 10 bin sterlinlik yardýmýyla bütün
Ýslam âlemine yayýlarak, Arapça, Farsça, Türkçe ve Urduca dilinde
çýkacak olan Al Hilafa gazetesini çýkarmaya baþladý. Gazeteyi Ýngiliz
elçilikleri ve konsolosluklarý daðýtýyordu.(Abdülhamit 1890’da Sabun-
cu’ya yüksek ücretli bir iþ vererek bu gazetenin yayýnýný durdurdu.)325

Ýngiltere, Araplarla Türkler arasýndaki ayrýlýðý yeþertmek için hali-
felik meselesini kullandý. Ýlk anda, halifelik isteði çok masum görünü-
yor, bölücü bir tavýr gibi görünmüyordu. Mekke þerifinde, Mýsýr hidi-
vinde veya Osmanlý padiþahýnda olmasý bölücü bir tavýr gibi görün-
müyor, iþin içine zamanla Arap milliyetçiliði de sokuluyordu. Mýsýr’da
kurulan El-La-Merkeziyye ve ona baðlý diðer Arap cemiyetlerinin
amacý halifeliði Mýsýr’da Ýngiltere’nin korumasý altýnda oluþturmaktý.
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Suriye bölgesini Hayfa’dan Mýsýr’a kadar Ýngiltere ve Hayfa’dan Ýs-
kenderun’a kadar Fransa’nýn korumasýna býrakmak, Suriye’de baðýmsýz
bir Müslüman prensliði kurmak da bu cemiyetin amaçlarýndandý.326

Suriyeli bir Hristiyan olan Necip Azuri, Arapça konuþan halklarý tek
bir ulus görürken, buna Fransýz ve Ýngiliz sömürgesi altýnda olan Mýsýr
ve Kuzey Afrika Araplarýný katmýyor, Osmanlý sýnýrlarý içinde yaþayan
Araplarý hedef alýyordu.327 Dürzi lideri Yahya el-Atraþi, Suriye’nin
Fransýzlar tarafýndan iþgaline teþebbüs edilmesi hâlinde, Fransýzlara
yardým edeceðini vaat etmiþ ve Fransýz hükümeti de kendisine resmen
silah göndermiþtir.328 Asýl amaç, Araplarýn baðýmsýzlýðý deðil, bölgenin
sömürgeciler lehine düzenlenmesidir. Arap milliyetçiliði Ýngiliz ve
Fransýz sömürgesi altýna giren bölgelerde deðil de Osmanlý yönetimi
altýnda olan bölgelerde iþleniyordu.  

Sömürgeci devletlerin telkinleri sonucunda Hristiyan Araplar
tarafýndan kurulan cemiyetler nasýl bir propaganda yapýyordu?

Savaþ öncesinde Arap gizli cemiyetleri Osmanlýnýn bitmekte oldu-
ðunu, bu devletin Araplara sahip çýkamayacaðýný söylüyor, Osmanlý-
nýn günden güne bitmekte olduðunu iþliyorlardý.329 Son dönemde kay-
bedilen topraklarýn (Trablusgarp, Bosna-Hersek vb.) Osmanlý devlet
adamlarý tarafýndan satýldýðýný duyuruyorlar,330 böylece halkta, “Os-
manlý halkýna sahip çýkmýyor.” düþüncesi oluþuyordu. Toprak kaybet-
mek, bir bölgeyi sadece herhangi bir devlete býrakmak anlamýna gel-
miyor, halktan da vazgeçmek anlamýný taþýyordu. Cemiyetler, Türkle-
rin Endülüs Müslümanlarýný ölüme terk ettiðini, Abbasi Devleti’ni
Türklerin (Moðollarla Türkleri ayný millet gibi gösteriyorlardý.) yýk-
týðýný, Tunus ve Cezayir’in Fransýzlara peþkeþ çekildiðini, Trablus-
garp’ýn Ýtalyanlara satýldýðýný anlatýyorlar ve Türklerin Arap kültürünü
yok etmeye çalýþtýðý propagandasýný yapýyorlardý.331 Kitap yüzü görme-
miþ olan ve hâdiselerin arka planýný araþtýrmaktan aciz olan bedeviyi
bunlara inandýrmak gayet kolaydýr. Ýngilizler ve Fransýzlarýn da bize
karþý Ermeni ve Rumlarý casus olarak kullanmalarý boþuna deðildir. Di-
limizi, dinimizi, geleneðimizi, her þeyimizi biliyorlar ve bizden gibi
görünebiliyorlardý. 
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“Harekete geçmek bir isyan deðil, kendimizi kurtarmaktýr; yoksa biz
de diðer milletler gibi sömürülürüz.” diyordu ayrýlýkçý cemiyetler.332

Arap cemiyetleri, insanlara Osmanlýnýn onlarý soyduðunu, ihmal etti-
ðini, Arap ülkelerini yabancýlara peþkeþ çektiðini, Ermenilere gösteri-
len ilginin bile Araplara gösterilmediðini anlatýyorlardý.333 Osmanlý, I.
Dünya Savaþý’na girince ayrýlýkçý Arap cemiyetleri þu söylentileri yay-
maya baþladýlar: “Ýngiltere ve yandaþlarý Araplara karþý deðil; ancak
Araplarý kurtarmak için Türkiye’ye savaþ ilan etmiþtir. Osmanlý ordu-
su bozuldu. Binlerce ölü, binlerce yaralý, binlerce esir var, Çanakkale
düþtü. Bir haftaya kadar Ýstanbul, anlaþmalý devletlerin elindedir, bo-
þuna uðraþmayalým. Þayet Suriye bölgesine Ýngiliz ve Fransýz askerler
çýkarsa sakýn onlara karþý savaþmayýnýz. Osmanlý Devleti zayýftýr. Türk
askerleriyle beraber çalýþmayýnýz, içeri çekiliniz.”334 Osmanlý Devleti,
aciz bir þekilde tanýtýlýyor, bu devlete baðlý kalmanýn akýlsýzlýk olduðu,
Osmanlýdan ayrýlan devletlerin ilerlediði, Sýrplar, Yunanlýlar, Romen-
ler, Bulgarlar örnek verilerek anlatýlýyordu.335 Ayrýlýkçý Araplar, Hris-
tiyan azýnlýklara verilen haklarýn Araplara verilmek istenmeyiþini
yadýrgýyorlardý.336

Arapçýlýk cereyanýný yürütenler, Türklerin geri bir ulus olduðunu,
devlet içindeki diðer uluslarý da geri býraktýklarýný, müstebit ve zalim
olduklarýný ve Arap düþmanlýðý yaptýklarýný anlatýyorlardý.337 Hülagü
ve Timur’un yaptýðý zulümler Türklere mal ediliyordu. Osmanlýnýn
Endülüs’e yeterince yardýmcý olmadýðý, Cezayir ve Tunus’un Fransýzla-
ra satýldýðý, Trablusgarp’ýn Ýtalyanlara satýldýðý ve Hakký Paþa ile Cavit
Bey’in 1913-1914 yýllarýnda Londra ve Paris’te yaptýklarý anlaþmalarla
Irak’ýn, Suriye’nin, Basra Körfezi kýyýlarýnýn Ýngiliz ve Fransýzlara sat-
týklarý da anlatýlýyordu.338

Hristiyanlarca kurulan ve yönetilen Arap cemiyetlerinin bu tür du-
yurularý yaparak halk üzerinde etkili olmaya çalýþmasý gayet tabii idi.
Hem Osmanlý vurulacak hem de itilaf devletleri desteklenmiþ olacaktý.
Böylece bölgedeki Hristiyan ahali Hristiyan bir devletin yönetimine
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girmiþ olacaktý. Bölge halkýnýn da kendilerinden gördükleri bu ayrýlýk-
çýlara inanmalarý gayet kolay oluyordu. 

Ýtalya’nýn Hadide konsolatosu tercümaný Suriye Hristiyanlarýndan
Habib Yusuf’un mektubundan bir pasaj: “Hükümet (Osmanlý) Yemen
Araplarýný adamakýllý yatýþtýrmaya var gücüyle çalýþýyor. Hayal, boþu-
na... O devre çoktan geçmiþtir. Çünkü biz, Araplarý daima uyarýp des-
tekliyor ve haklarýný nasýl almak gerektiðini öðretiyoruz onlara.”339

Gizli cemiyetler, Arap halkýný Türklere karþý kýþkýrtmak için her
yola baþvuruyordu.340 Arap er ve subaylara, “Osmanlý batmak üzere,
kendi baþýnýzýn çaresine bakýn.” türünden þeyler anlatýyorlardý. Buna
benzer daha bir sürü yalan haber kasýtlý olarak yayýlýyordu.341

Refik al Azm gibi ayrýlýkçýlar, Türklerin Ýslam ümmetinden sayýla-
mayacaðý tezini kullanýyordu.342 Halil Ganem, 1876’da Osmanlý top-
lumunu, “Türkler, esir Müslümanlar, Hristiyanlar” olarak ayýrýyor-
du.343 Osmanlýnýn, Araplarý esir gibi kullandýðýný vurguluyordu. Hâl-
buki Osmanlý, Arap milliyetçiliðinin baþladýðýný fark ettiði an, aþýlama
çalýþmasý baþlatmalýydý. Bölücü fikirlere karþý halký hazýrlamalýydý çün-
kü etkili propaganda için bu gerekliydi. Fikir yerleþtikten sonra insan-
larý ikna etmek çok zordur. Kim nasýl ikna olur, fikir kimler arasýnda
yayýldý, yayýlýmýn niteliði nedir? Bu sorularý cevaplandýrmanýz çok zor-
dur. Hâlbuki ayrýlýkçý fikirlerin ilk iþlenilmeye baþladýðý andan itibaren
harekete geçilseydi, önlem alýnmýþ olurdu. Arap milliyetçiliðini kimle-
rin neden yaymak istediði, sonucun ne olacaðý etraflýca anlatýlýrdý fa-
kat bu yapýlmadý ve iþ iþten geçtikten sonra harekete geçildi. 

Ayrýlýkçý cemiyetler, Osmanlý Devleti’nin I. Dünya Savaþý’na giri-
þini büyük bir isyan baþlatmak için fýrsat olarak görüyorlardý.344 Arap-
lar, I. Dünya Savaþý’nýn kendi lehlerine sonuçlanmasýnýn Türklerin
yenilgisine baðlý olduðuna inandýrýlmýþtýr.345 Osmanlý devlet adam-
larý,  savaþa girmekle onlara bu fýrsatý verdi. Arap bölgesinde nelerin
döndüðünü tam olarak biliyorlar mýydý acaba? Fahrettin Altay Paþa,
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Enver Paþa için: “Enver’in hamiyetine, vatanperverliðine, muntazam
çalýþmasýna ve cesaretine bir diyecek yoksa da memleket idaresi için
tecrübesi yok. Anadolu’yu ve Arap ülkelerini bilmez. Devlet idaresin-
de yetiþtirilmiþ olsaydý hem kendisi hem de devlet bilinen akýbete uð-
ramazdý.” demektedir.346

Arap hareketinin baþýna geçenlerden bazýlarý I. Dünya Savaþý önce-
sinde Ýttihatçýlarla birlikteydiler. Onlarýn açýklarýný gözlemlemiþlerdi.
Bu durum kendi aralarýnda yazdýklarý mektuplardan da anlaþýlmak-
tadýr.347 Ýttihatçýlar II. Abdülhamid’e karþý olan herkesle iþbirliði yap-
maya meyilliydiler. Amaçlarýna ulaþabilmek için dost düþman ayrýmý
yapmýyorlardý. Böylece, hem devletin sýrlarý baþkalarýnýn eline geçiyor
hem de azýnlýklar ve yabancýlar devletin padiþahýna söz söyleme cesa-
reti gösteriyordu. 

Lübnanlý Hristiyan aydýnlarýn Arap milliyetçiliðini canlandýrma
konusunda çabalarý vardý.348 Ýlk Arap milliyetçilerinin büyük bir bölü-
mü Lübnan asýllý Hristiyanlardýr.349 Bununla beraber bölgede Arap
milliyetçiliðini yeþertmeye çalýþanlarýn tamamýna yakýný Hristiyandý.(Ýlk
milliyetçi hareketler Suriye’de yaþayan Araplar arasýnda daha çok
kültürel ve edebî faaliyetler þeklinde baþlamýþtýr.350) 

Araplarýn ayrýlýkçý hareketlerinde Osmanlýnýn ekonomik bakým-
dan geri olmasý, Osmanlýdan ayrýlmanýn rahatlýk olarak görülmesi, Os-
manlý memurlarýnýn rüþvet almasýndan býkýlmasý ve bazý menfaatçile-
rin yabancýlara âlet olmasý da etkili oldu.351 Osmanlýnýn hýzla daðýl-
masý Araplarda, baþlarýnýn çaresine bakma düþüncesini oluþturdu.352

Osmanlý ile birlikte devam etmenin Araplar açýsýndan bir faydasý gö-
rülemez olmuþtu. Osmanlý ile birlikte onlar da Batý âleminin gerisinde
kalmýþ ve Avrupalý devletlerin sömürü faaliyetlerine karþý koyamaz ol-
muþlardý. Bu durum ayrýlýkçý cemiyetler tarafýndan yoðun bir þekilde
propaganda aracý olarak kullanýlýyordu.

Arap milliyetçiliði çalýþmalarý ve isyanlar Arap bölgelerinde I.
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Dünya Savaþý öncesinde de yýllardan beri vardý ve bu Osmanlý yöneti-
cileri tarafýndan da biliniyordu. Atatürk, hatýralarýnda 1905’te Suriye
bölgesinde Dürzilerle sürtüþmeler yaþandýðýný ve bunlarýn üzerine as-
kerî birlikler gönderildiðini dile getirmiþtir.353 1911’de bile Dürzilerin
isyanlarý var.354 Dürzilerin isyanlarýný milliyetçi bir karakterde görmek
de çok zor. Bu insanlar hâlinden memnun olmakta zorlanan bir toplu-
luktu. Suriye’nin Fransýzlarýn mandasýna girdiði dönemde de büyük
çaplý ayaklanmalar yapmýþlardýr.355

Savaþ öncesinde Yemen’de ve baþka bölgelerde de isyanlar vardý.
Yemen’de binlerce Türk askeri þehit olmuþtu. Yani bölgenin tam ola-
rak Osmanlýya baðlý olmadýðý, bölgede istikrar olmadýðý, Ýngilizlerin
bazý kabileler üzerinde etkili olduðu, çölü dolduran yüz binlerce bede-
vinin Osmanlý ile Ýngiltere arasýnda fark görmeyeceði biliniyordu. Bu-
na raðmen Arap bölgelerinin muhatap alacaðý bir savaþýn içine girildi.

Sonuç: Sömürgeci devletlerin ve Hristiyan Araplarýn organize etti-
ði Arap cemiyetlerinin Arap milliyetçiliðinin yeþermesinde etkisi oldu.
Fakat bu etkiyi tüm Araplara teþmil etmek çok zordur. Daha da önem-
lisi I. Dünya Savaþý esnasýnda ‘Arap Ýsyaný’ olarak bilinen ve asýl belir-
leyici isyan olan ‘Þerif Hüseyin Ýsyaný’nýn Arap milliyetçiliði ile pek il-
gisi olmamýþ, bu isyan Þerif Hüseyin’in kiþisel ihtiraslarýnýn bir sonucu
olarak zuhur etmiþtir.
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Ýngiltere ve Fransa

19. yüzyýlýn sonlarýnda Avrupalý büyük devletler, Osmanlý sýnýrlarý
içerisindeki yeraltý kaynaklarý ile yakýndan ilgilenmeye baþladýlar.356

Bazý petrol þirketleri en iyi ajanlarý Osmanlý ülkesine gönderme konu-
sunda seferber olmuþlardý.357 Ýngilizler baþta da Deterding (Royal Doyç-
Shell Grup’un baþý) olmak üzere, Arap bölgelerinin casuslar vasýtasýy-
la Türklerden koparýlacaðýna inanýyordu.358

Ýngilizler, Suriye ve Irak civarýna Arapçayý çok iyi konuþan sosyo-
log ve iktisatçýlar gönderiyordu. Bunlarýn görevi, halký Osmanlý yerine
Ýngiltere’yi istemeye ikna etmek idi.359 Bunun için de Ýngiltere’nin çok
güçlü bir devlet olduðunun propagandasýný yapýyorlar ve daðýttýklarý
altýnlarla Ýngiltere’nin ekonomik gücünü ispatlamaya çalýþýyorlardý.

I. Dünya Savaþý’na girilirken bölge ajan kaynýyordu. Ýngilizler, Su-
riye bölgesinde isyanlar çýkararak Ýngiliz iþgaline zemin hazýrlamaya
çalýþýyorlardý.360 1902’den sonra da Arap bölgelerinde üst üste isyanlar
tertiplediler.361

Bölgeyi önceden sömürgelerine giden bir yol olarak gören Ýngilte-
re, 19.  yüzyýlýn sonundan itibaren doðrudan sömürge olarak görmeye
baþlamýþ ve bölgeye yönelik yapýlanmasýný da buna göre þekillendir-
miþti. 

Ünlü petrol patronu Henry Deterding, Orta Doðu petrollerinin el-
de edilebilmesi için Türklerin bölgeden atýlmasý gerektiði tezini savu-
nuyordu.362
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Avrupalýlar, böl-parçala-yut yöntemini izliyordu.363 Bunun için de
Araplarla Türklerin birbirinden koparýlmasý için politikalar üretildi.
Orta Doðu’ya deðiþik görünümler altýnda casuslar gönderildi. Öðret-
men, doktor, gezgin, araþtýrmacý, arkeolog… Ýngilizler, amaçlarýna ula-
þabilmek için, Osmanlý coðrafyasýndaki ayrýlýkçý hareketleri körükle-
meyi devlet politikasý hâline getirmiþ,364 Arap milliyetçiliðini yeþert-
mek ve Türklerle Araplarýn yollarýný ayýrmak için Hristiyan Araplarý
kullanmaya öncelik vermiþti.365

Ýngilizler, propaganda çalýþmalarýnda sömürgelerinden elde ettikle-
ri altýnlarý kullanýyordu. Kuveyt’ten Aden’e kadar bütün þeyhleri aylý-
ða baðlamýþ,366 Osmanlý parlamenterlerini ve toprak aðalarýný bile pa-
ra karþýlýðýnda kendilerine baðlamýþlardý.367 Jön Türkler de II. Abdül-
hamid’e karþý çalýþmalarýnýn karþýlýðý olarak Ýngilizlerden para almýþ-
lardý.368

Ýngilizler, I. Dünya Savaþý’ndan sonra Arap bölgelerine yerleþebil-
mek için Türkiye’yi meþgul etmeyi de ihmal etmedi. Bu iþ için Yu-
nanlýlarý kullanmaya karar verdiler. Çünkü onlar hayalperestti. Yapý-
lan vaatlere hemen kanýp harekete geçebilirlerdi. Lloyd George, Yu-
nan Baþvekili Venizelos’u kandýrmayý baþardý. Venizelos, Anadolu üze-
rine gitmeye “Evet!” dedi.369 Böylece, Ýngilizlerin sömürgecilik hýrsý
uðruna Yunanlýlar da sonu belli olmayan bir maceraya atýlmýþlardý. 

Ýngilizler, sömürmek için gittikleri ülkelerde çok süslü söylemler
kullanýyorlardý. Özgürlük, insan haklarý, modernleþme, dostluk vs. Fa-
kat ortaya koyduklarý, söyledikleri ile çeliþki içindeydi. Arkalarýnda
yoksulluk, iç savaþ, istikrarsýzlýk ve kültürel yozlaþma býrakýyorlardý. I.
Dünya Savaþý’nda ne kadar insancýl olduklarýný ortaya koymuþlardý.
Mýsýr’daki Türk esirlerine zorla at ve katýr eti yediriyorlardý. Birçok as-
ker kokmuþ eþek ve beygir etlerinden hastalanýp öldüler.370 Mýsýr’daki
hastanede Türk esirlerin gözlerini oydurmak için Ermeni doktorlarý
kullanmýþlardý.  Ermeni tabipler, Mýsýr’daki Ýngiliz hastanesinde 2000
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civarýnda Türk askerinin gözlerini oydu.371 Çöl þartlarýndan gözleri ra-
hatsýzlanan Türk esirler Ýngilizler tarafýndan hastaneye sevk edilirdi.
Kendi arzularý dýþýnda Ermeni doktorlar tarafýndan gözleri oyulurdu.
Hâlbuki ilaçla tedavi edilecek türden rahatsýzlýktý bunlar. Böylece bir-
çok asker gözlerinden oldu.372

Ýngiltere ve Fransa, Arap bölgelerinde etkili olabilmek için her yo-
la baþvurmuþlardý. Bu iþ için misyonerleri, casuslarý, sömürgecilik ama-
cýyla kurduklarý okullarýný, yerli iþ birlikçilerini vs. kullanýyorlardý.
Onlar için kendilerini hedefe götürecek, yeni sömürgeler elde ettire-
cek her yol mübahtý. Sömürgeciliðin ahlaký buydu. Baþkasýnýn hakkýný
iradi bir þekilde gasp edenlerin nasýl bir ahlaký olabilir ki?
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Casuslar

Sömürgeci devletler, amaçlarýna ulaþabilmek için casuslarý da kul-
lanýyorlardý. Bunlardan, haber alma iþinden, hedef kitleleri yönlendir-
meye kadar pek çok alanda istifade ediyorlardý. Onlar bazen bir Türk’e
Arap gibi bazen de bir Arap’a Türk gibi görünebiliyorlardý. Lawrence,
Araplarla o kadar içli dýþlý olmuþtu ki onlardan biri gibi biliniyordu.373

Casuslarýn geneli Orta Doðu dillerinin birkaçýný ana dili gibi konuþ-
mayý becerebiliyordu. Deðiþik meslek adlarý altýnda geldikleri Orta Do-
ðu’da kendilerini sevdirmeye, bölge halkýyla içli dýþlý olmaya, onlarýn
dilini ve kültürünü öðrenmeye gayret gösteriyorlardý.374 Casuslar hal-
kýn arasýna karýþabilmek ve kendilerini sevdirebilmek için sýradan iþ-
lerde bile çalýþabiliyorlar,375 harekete geçme zamanlarý geldiðinde de
en azýlý, sinsi ve acýmasýz düþman oluyorlardý. Türkler ve Araplar iþ iþ-
ten geçtikten sonra imamlarýnýn, baþlarýndaki yöneticilerinin, þeyhle-
rinin ve komþularýnýn bir casus olduðunu anlýyorlardý. Çünkü Ýngiliz-
ler þeyh, derviþ, imam kýlýðýna soktuklarý adamlarý vasýtasýyla halký al-
datýyorlardý.376

Sir Mark Sykes’in 1902-1905 arasýna Orta Doðu’da gezmediði ha-
vali kalmamýþtý.377 Gertrude Bell, daha 1899’larda Kudüs’e gelmiþti.
Görevi Þam’la Medine arasýndaki bilgileri toplamaktý.378

Ýngiliz ajanlarýnýn çoðu, soylu ve zengin ailelerden geliyordu. Bu,
güven ve üst kadrolarla kolay iletiþim kurmalarý, onlarý hissetmeleri, re-
ferans saðlamalarý açýsýndan önemliydi. Ýyi eðitim, özellikle de Þarkiyat
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tahsili görmüþlerdi ve ayný zamanda dindardýlar.379 Ýþlerini en iyi yapa-
bilecekler arasýndan seçilmiþlerdi. 

Araplarýn milliyetçi ve ayrýlýkçý gayretleri, mükemmel bir oryanta-
list eðitimi gören Ýngiliz ajanlarý tarafýndan teþvik ve sevk edilmiþtir.380

Arap ülkeleri dünyada görülmemiþ geniþlikte casus aðý içine alýnmýþ-
týr.381 Orta Doðu’yu gizli anlaþmalar doðrultusunda bölen Ýngiltere ve
Fransa, iþlerini o kadar mükemmel yapýyordu ki kendi casuslarý ve on-
larýn yönlendirdiði isyankâr Araplar bile buna göre hareket etmek zo-
runda kalýyordu.382 Herkes, kendine biçilen rolü oynuyordu, zamaný
geldiðinde casuslarýn gözünün yaþýna da bakýlmýyordu. Çünkü onlar
çok önemli þeyleri biliyorlardý ve aðýzlarýna sahip olamayabilirlerdi.

Gertrude Bell denen Ýngiliz kadýn casus, Dürzi ve Keldani topluluk-
larý içinde çalýþmalar yaparak Osmanlý karþýtlýðý kampanyasý yapýyor-
du.383 Casus Sidney Reyi (Yahudi Rosnblum) ile Filbi, Vahhabileri
ayaklandýrmak için çalýþmýþlar ve Suud bin Abdülaziz’i isyana teþvik
etmiþlerdi.384

Arminius Vambery (1832-1913) uzun süre Türkiye’de yaþamýþ ve
Türk aydýnlarý ile doðrudan doðruya temaslar kurabilmiþtir.385 O, bir
Ýngiliz ajanýydý.386 Ýngiltere’ye yazdýðý mektupta, Osmanlý Devleti’nin
daðýlmasýnýn çabuklaþtýrýlmasýný istiyordu.387 Bunun için de elinden
geleni yapýyordu.

Ýngilizler, Orta Doðu’da Yahudi yurdu edinmenin peþinde olan siyo-
nistlerden de kendileri adýna çalýþacak casuslar edinmiþtir.388 Sarah
(Yahudi), IV. Ordunun tahkimatý hakkýnda Ýngilizlere bilgi veriyor-
du.389 Sarah, kurye olarak sevgilisi Absolom’u kullanýyordu. Bu kiþi son
iþinde Mýsýr’a giderken Araplar tarafýndan öldürüldü. Bunu öðrenen
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Sarah: “Senin intikamýný gaddar Türklerden alacaðým.” diye baðýrmýþ-
tý.390 Sarah almýþ olduðu bir görev esnasýnda, Türklerin eline düþeceði-
ni anlayýnca tabancasýyla intihar etmiþtir.391 Aaronsohn da Filistin’de
Ýngilizler adýna çalýþan bir Yahudi casusudur ve Sarah’ýn kardeþidir.
Güzel dul kardeþi Sarah’ý Alman subaylardan bilgi almak için kullan-
mayý düþünmekten de çekinmemiþtir.392 Bu durum aslýnda Sarah’a has
bir davranýþ deðildir. Casuslarýn genelinin hayatý incelendiðinde aldýk-
larý görevi yerine getirebilmek için her yolu mübah kabul ettikleri
görülür.

Casuslar sadece haber alma iþiyle görevli deðildi. Hedef kitleleri,
mensubu olduklarý devletlerin çýkarlarýna göre de yönlendirirlerdi.
Ýngilizler ve Fransýzlar, Çanakkale’ye getirdikleri Müslüman askerlere,
“Halifeyi, Almanlarýn elinden kurtarmaya gidiyoruz. Almanlar, Ça-
nakkale Boðazý’ný tutmuþlar. Savaþta sakýn din kardeþleriniz olan Türk-
lere ateþ etmeyin. Maksadýmýz onlarý da Almanlarýn elinden kurtar-
maktýr. Türk askerlerinin baþýnda kýrmýzý fes var, Almanlarýn baþýnda
ise toprak rengi baþlýk vardýr. Bunlarý öldürün. Gayret ve kahramanlýk
gösterin de halife ve padiþah efendimizi çabuk kurtaralým.” diyorlardý.
Hâlbuki Türk askerlerin baþýnda hâkî baþlýklar vardý. Türkleri Alman
olarak gösteriyorlardý.393 Orta Doðu’ya deðiþik kisveler altýnda giren
casuslar, Osmanlýnýn yaptýðý yenilikleri, Arap toplumuna Osmanlýnýn
dinden uzaklaþmasý olarak anlatýyorlardý.394 Ýngilizlerin kasýtlý olarak
düþürdükleri çantadaki planlar, Ýngilizlerin donanma yardýmýyla Gaz-
ze’ye saldýracaklarýný göstermiþti.395 Hâlbuki Filistin’e saldýracaklardý.
Yapmacýk Ýngiliz planlarýný Türklerin eline geçirtecek olan Alb. Mei-
nertzhagen, Türklere yaklaþtýðý bir anda yaralanmýþ numarasý yapýp,
üzerindeki kan kapsüllerini patlattý. Dengesini kaybetmiþ gibi kaçar-
ken de evrak çantasýný düþürdü.396 Allenby, Kudüs’ü ele geçirdiði zafe-
ri Türklerin bu þekilde yanýltmasýna borçludur. Ve “Haçlý savaþlarý iþ-
te þimdi sona erdi.” demiþtir.397 Allenby’nin Kudüs’ü ele geçirmesi,
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müttefiklerimiz olan Almanya’nýn ve Avusturya’nýn kiliselerinde bile
kutlanmýþtýr.398

Ýngiliz Casusu Yüzbaþý Shakespear, savaþýn ilk döneminde, Mekke
ve civarýna Ýbni Suud’un hâkim olabileceðini ve Þerif Hüseyin üzerine
deðil de onun üzerine oynanmasý gerektiðini Ýngiltere’ye defalarca bil-
dirmiþti. Shakespear, daha 1911’li yýllarda Araplarýn isyan ettirilebile-
ceðini, Abdülaziz Ýbni Suud’un buna hazýr olduðunu Ýngiltere’ye bildir-
miþti.399 I. Dünya Savaþý’nýn ilk dönemlerinde Ýbni Suud’un yanýnda
savaþa bile katýlmýþ, Osmanlýnýn desteklediði Ýbni Raþid’e karþý sa-
vaþmýþ, bu savaþta vurulmuþ ve 24 Ocak 1916’da 36 yaþýnda ölmüþ-
tür.400 Onun yerine Leachman tayin edilmiþti. Casus Leachman,
Araplar arasýnda yaþarken bölgedeki Osmanlý-Alman etkisini kýrmaya
çalýþýyor, bu iþ için de bedevi kabilelerin reislerini kullanýyordu.401 Le-
achman, 1920’de Baðdat’ta öldürüldü.402 Kendilerini iþlerine adamýþ-
lar, çoðu kez ölümü göze alarak görev almýþlardýr. Hedeflerindeki in-
sanlarý çok iyi takip ediyorlardý. I. Dünya Savaþý’nýn yaklaþtýðý günler-
de çöldeki etkisi azýmsanmayacak kadar güçlü olan Þeyh Mübarek has-
talanmýþtý. Baþýnda Ýngiliz operatör Dr. Kelly, Amerikan misyonunun
baþý sayýlan Dr. Harrison ve Shakespear vardý.403

Ýngiliz casuslarýnýn, Araplarýn kullanýlmasýna mühim hizmetleri ol-
muþtur. Fakat bilinen bir þey var ki o da efsaneleþtirilen casus Lawren-
ce’nin savaþtan sonra yaptýklarýný abartarak anlatmasýdýr.  Ýngiliz ya-
zarlar bile Lawrence’nin anlattýklarýnda tutarsýzlýklar ve abartýlar oldu-
ðunu söylüyorlar.404 Lawrens çekinmeden yalan söyleyebilen, hiç ol-
mayan þeylerden öyküler oluþturan, kendisini yüceltmeye çalýþan,
Türkleri karalamak için kendisini bile bir cinsel sapýklýk içinde göster-
mekten çekinmeyen bir ruh hastasýydý. Anlattýklarýnýn çoðu kendisini
yakýndan tanýyanlar ve onunla ayný dönemde, ayný mekânlarda yaþa-
yanlar tarafýndan bile yalanlanmýþ ve söylediklerinin tutarsýz olduðu
delilleriyle ispatlanmýþtýr.405 Kut’ta Ýngiliz birlikleri Enver Paþanýn am-
casý Halil Paþa tarafýndan sýkýþtýrýlmýþ, Ýngiliz birliðini bu durumdan
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kurtarmak isteyen casuslar Halil Paþaya görüþme teklif etmiþlerdi. Gö-
rüþme esnasýnda Halil Paþanýn direndiðini gören Lawrence, atýnýn üze-
rindeki sandýðý kumun üzerine atýnca, yere çil çil altýnlar daðýlmýþ ve
Halil Paþa, bu rüþvet karþýsýnda gülerek: “Siz bizi tanýmýyorsunuz.” de-
miþtir.406 Bu iþi Lawrence’den baþkasý gururuna yedirip yapmamýþtý.
Araplara karþý çok iyi görünen Lawrence, Vech ele geçirildiðinde ca-
miye sýðýnan ve teslim olan Müslüman Türk halkýný, “Esir istemiyo-
rum.” diyerek kýlýçtan geçirtmiþtir.407

Lawrence’nin yaptýklarýný abartarak anlatmasý veya kendisinin da-
ha sonradan efsaneleþtirilmesi buna baðlý olarak Araplarýn çýkardýðý is-
yanýn da olduðundan fazla gösterilmesinde etkili olmuþtur. Lawrence
ile beraber, kolay kandýrýlan, çýkarýndan baþka bir þey düþünmeyen,
günlük hayatý soygunla ve çapulculukla geçen bedeviler çalýþmýþtý.
Hatýralarýnýn çoðu da onlarla ilgilidir. Þerif Hüseyin’in asker kadrosu-
nu da bedeviler oluþturmuþtu. Bedeviler, parayý veren taraftan yana
olan çapulculardý. Onlarýn hâl ve hareketlerini Araplarýn geneline teþ-
mil etmek isabetli olmaz.

Casuslarýn bir kýsmýnýn ölümü esrarengiz bir þekilde oldu ve fail-i
meçhul olarak kaldý.408 Öyle olmasý gerekiyordu, görevleri bitmiþti ve
çok þey biliyorlardý. Ne olur ne olmazdý? 

Arap bölgesine çok önceden gelmeye baþlamýþ olan Ýngiliz casus-
larýnýn Arap isyanlarýndaki etkisini göz ardý edemeyiz. Fakat birkaç ca-
sunun olaylarý kendi maharetiymiþ gibi göstererek abartmasýna da ba-
karak isyanlardaki asýl sebebin Ýngiliz casuslarýnýn kýþkýrtmalarý oldu-
ðunu da söyleyemeyiz. Casuslarýn Ýbni Reþit ve Ýbni Suud üzerine de
çalýþmalarý olmuþtu. Ýbni Suud’u savaþ esnasýnda Türk ordusunun kar-
þýsýna doðrudan çýkaramadýklarý gibi Ýbni Reþid’i Osmanlý ittifakýndan
koparmayý da baþaramamýþlardýr. Þerif Hüseyin’in neler yapabileceði
daha önceden de biliniyordu ve II. Abdülhamid onu Hicaz’a gönder-
memeye özen gösteriyordu. Þerif Hüseyin’in isyana kalkýþmasýný Ýngi-
liz casuslarýnýn maharetine vermekten çok kendisinin ihtiraslý kiþiliði-
ne vermek daha isabetli olsa gerek. 

Ýngiliz casuslarý iþlerini gerçekten çok güzel yaptýlar. Daha I.
Dünya Savaþý baþlamadan Arap bölgelerinin tahlilini yapmýþlar ve
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bölgede kimin ne yapabileceðini çok önceden tespit etmiþlerdi. Bölge-
nin haritalarýný çýkarmýþlar, etkili kiþilerle dostluklar kurmuþlar, men-
subu olduklarý devletlerin ilgili bölgelerde gözü kulaðý olmuþlardýr.
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Misyonerler

Misyonerlik deyince akla ilk gelen þey Hristiyanlýðý yayma çaba-
larýdýr. Hâlbuki durum tamamen böyle deðildir. Hristiyanlýðýn yayýl-
masý buz daðýnýn su üstünde kalan kýsmýndan ibarettir. Misyonerler sa-
yesinde sömürgeci devletler hedef bölgeleri sömürülmeye hazýr hâle
getirirler, kültürel deðiþimleri kendi kontrolleri altýnda yaptýrýrlar, bazý
bölgelerdeki topluluklar ateþli birer milliyetçi yapýlýrken bazýlarý milli-
yetçilik düþüncesinden uzaklaþtýrýlýrlardý. Bazýlarý aþýrý dindar yapýlýr-
ken bazýlarý dini tanýmaz hâle getirilir veya yaþamakta olduðu dinden
soðutulur. Her ne olursa olsun, sonuçta hedef toplumlar sömürülmeye
müsait hâle getirilir. 

Misyonerler bazen bir asker, bazen bir doktor, bazen bir öðretmen,
bazen bir barýþ gönüllüsü olarak görünürler.409 Doðrudan doðruya Hris-
tiyanlýðý yayma yerine, Batý uygarlýðýnýn körü körüne takipçilerinde,
önce bir kültür tahribatý yapmayý tercih ederler. Deðerleri saðlam olan
toplumlarýn inanç ve deðerlerini tenkit etmeyip, öncelikle, onlarýn
güvenini kazanýrlar.410 Geleneksel deðerler ve inanç sistemlerine sýký
sýkýya baðlý olan cemiyetlerde misyonerlerin tercih ettikleri yol, toplu-
mu dejenere ve yozlaþtýrma yoludur. Yani, ahlaki deðerleri zayýflatma,
dinî duygularý gevþetme, kýsaca toplumu dayandýðý temellerden kopar-
madýr.411 Hedef ülkelerdeki birliði zedelerler, dine ve kutsal deðerlere
ve devlete baðlýlýðý azaltýrlar.412

Misyonerler, Müslümanlarý Hristiyanlaþtýrmada en etkili yolun,
Müslümanlarýn küçük çocuklarýný okutmak olduðunu biliyorlar413 ve
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buna baðlý olarak da bu amaca hizmet edecek okullar açýyorlardý. Bu-
ralarda okuyan Müslüman çocuklarý Hristiyan olmasa da Müslüman
olarak da yaþamýyordu. 

Avrupalý güçler, sömürge yönetimi altýna aldýklarý yerlerde Batý ti-
pinde modern okullar açarak ve Hristiyan misyoner teþkilatlarýnýn fa-
aliyetlerine çeþitli kolaylýklar saðlayarak Batý medeniyetinin deðerleri-
ni Müslüman toplumlar arasýnda mümkün olan en iyi þekilde yerli
kültürlerle kaynaþtýrýlmýþ olarak yerleþmesine ve Batý medeniyetinin
temel özelliklerinin benimsenmesine zorladýlar. Neticede, Avrupa sö-
mürgeciliði Ýslam ülkelerinde yeni idari ve ekonomik yapýlar ile Batý
eðitimi görmüþ yeni bir aydýn tabakasýný ortaya çýkardý.414

Misyonerlik faaliyetleri Müslüman Araplarýn Hristiyanlaþtýrýlmasýna
deðil, ulusal bilinçlerinin uyandýrýlmasýna yönelik olarak uygulanmýþ-
týr.415 Çünkü Müslüman bir topluluðun Hristiyanlýða döndürülmesi çok
zordur. Bunu çok iyi bilen ve Ýslam dinini sömürü düþünceleri karþýsýn-
da bir bekçi gibi gören müsteþrikler416 toplumun dinî duygularýný zayýf-
latmaya ve milliyetçiliði yeþertmeye çalýþmýþlardýr. Arap toplumu ancak
bu þekilde birlikte yaþadýðý Türklerden ayrýlabilir ve sömürülmeye hazýr
hâle gelirdi. Yani milliyetçi ve Ýslam dinini þuurlu bir þekilde yaþamayan,
Batý hayraný bir Arap tipi oluþturmaya çalýþýyorlardý. Bunda da büyük
oranda baþarýlý oldular.

Misyonerler etkilemek istedikleri ya da korumalarý altýna aldýklarý
topluluklara destek olarak, telkinlerde ve yardýmlarda bulunarak, silah
vererek, okul ve yetimhane gibi kurumlarý kullanarak etkili olurlar.417

Kendilerini yardýmsever, hoþgörülü, sevecen göstermeleri bölge halký-
nýn kendilerine güven duymasýnda etkili olur. Bu politikalarý sadece
yüz yýl öncesine münhasýr deðildir. 1991’den sonra misyonerler Kuzey
Irak’ta Kürtler arasýnda faaliyet göstermeye baþlayýp, deðiþik yardýmlar-
la kendilerini sevdirmeye çalýþtýlar.418

Misyonerler öncelikle Müslüman olmayan azýnlýklar üzerinde çalý-
þýyor, böylece onlarý kendi mezheplerinin baðlýlarý hâline getiriyor,
onlarýn milliyetçilik duygularýný güçlendiriyor ve onlarý Osmanlýya is-
yan edecek duruma getiriyorlardý.419 Böylece, hem Osmanlýyý içten
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içe parçalýyor hem de devlet içinde kendilerini daha güçlü hâle getiri-
yorlardý. Türk topraklarýnda 1893’lü yýllarda 1317 Amerikan misyone-
ri görev yapýyordu. Bunlarýn 223’ü Amerika’dan gelmiþ, 1094’ü de Er-
meniler arasýndan yetiþmiþtir.420

Türkiye’ye 1821’den itibaren gelmeye baþlayan Amerikan misyo-
nerleri421 Ermenileri kullanýyor,422 onlara Türk düþmanlýðý aþýlýyor423

ve Ermenileri kullanmak isteyen Amerikalýlar onlar için Osmanlý ül-
kesinde misyoner okullarý açýyorlardý.424 Amerikan misyoner okullarý-
nýn Ermeniler üzerindeki etkisini, ‘American Missions in the Near
East’ adlý eserinde dile getiren Amerikalý Prof. Earle, “Bulunduklarý
duruma karþý daha etkin bir hoþnutsuzluk duymayý ve köylü Müslüman
komþularýna karþý keskin bir üstünlük duygusu beslemeyi elde ettiler.”
demektedir.425 Açtýklarý modern okullarla kendi devletlerinin Os-
manlýdan daha güçlü ve modern olduðunu gösteriyorlar, azýnlýklarýn
ancak Osmanlýdan ayrýlmakla geliþebileceði propagandasýný yapýyor-
lardý.

Kadýn misyoner Maria A. West, yazmýþ olduðu ‘Romence of Missi-
ong’ adlý kitabýnda, “Ermenilerin ruhuna girdik, hayatlarýnda ihtilal
yaptýk.” demektedir.426 Öyle bir etkidir ki bu, Osmanlý ülkesinin hiçbir
bölgesinde çoðunluða sahip olmayan Ermeniler Osmanlý topraklarý üze-
rinde baðýmsýz devlet kurma hayaline kapýlmýþlar ve Batýlý devletlerden
aldýklarý güvenle büyük ve kanlý isyanlara giriþmiþler, yýllardýr birlikte
yaþadýklarý Türk komþularýný hiç çekinmeden öldürebilmiþlerdir.

Amerika’nýn Sivas konsolosu Mr. Jewet, “Ermeniler, karaktersiz ve
yurt sevgisinden yoksun bir topluluktur. Sýradan bir Ermeni göze gir-
mek ve para kazanmak ve hatta intikam almak için casus, muhbir ve
çok zaman da sahte muhbir olmaktadýr.” demektedir.427 Bu aslýnda ye-
rinde bir itiraftýr. Ermeniler sömürgeci devletler tarafýndan maþa olma-
ya müsait olarak görülmüþ ve kullanýlmýþtý.

Sömürgeci devletler hedef bölgeleri hakkýnda bilgi toplamak ve
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bölge halkýný istedikleri tarafa yönlendirmek için oryantalistleri kul-
lanýrlardý.

Oryantalistlerin amacý neydi? Batýlýlar, ticaretlerini geniþletmeye
ve inkiþaf etme yolundaki sanayileri için Doðu ülkelerinden ham mad-
de elde etmeye önem veriyorlardý. Bunun için Ýslam ülkelerine yolcu-
luðun, onlarý tanýmanýn, fiziki, zirai ve beþeri coðrafyasýný öðrenmenin
ve böylece kendi ticaret ve sanayilerine büyük faydalar saðlayacak ga-
yelerini gerçekleþtirmenin gerekli olduðuna inanýyorlardý. Bu sebeple
mali müesseseler, þirketler ve bazý durumlarda devlet baþkanlarý, araþ-
týrmacýlarý mali yönden destekliyorlardý. Ayný þekilde ilgili hükümet-
ler kendilerine gerekli himaye ve gözetimi temin ediyorlardý. Emperya-
list devletler, sömürge hâline getirdikleri ülkeleri nasýl idare edip hük-
medeceklerini bilmeleri için oralardaki kendi memurlarýna o ülkelerin
dillerini, edebiyat ve dinlerini öðretmeye mecbur kaldýlar. Bu safhada,
din ve kanunlarýna itina gösterdikleri gibi, geniþ halk lehçelerine ve
yaygýn âdetlerine önem vermeye baþladýlar.428

Müsteþrikler, kolay idare edilmeleri için Müslümanlarýn inanç-
larýnýn zayýflatýlmasý gerektiðine inanýyor,429 Müslümanlarý inanç ve
kültürleri hakkýnda þüpheye düþürmeye gayret ediyorlardý.430 Müslü-
manlarýn güçlü ve zayýf yönlerini öðrenip ve böylece zayýf yönlerden is-
tifade etmeye, güçlü yönleri de zayýflatmaya çalýþýyorlardý.431 Sonucun-
da, bu ülkelerde kültür buhraný oluþturuyorlardý.       

Bir kýsým müsteþrikler Arap toplumlarýnýn tanýnmýþ þahsiyetleriyle
dostluk baðlarýný tesis edip, bu dostluðu bir perde yapýyor ve bunun ar-
kasýndan harp esnasýnda casusluk faaliyetlerini yürütürdü.432
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Yabancý Okullar

Batýlý devletler sömürmeyi hedefledikleri bölgelere okullar kuruyor-
lardý. Bu okullar, sömürgeciler için birer üs vazifesi görüyordu. (Merzi-
fon’daki Amerikan Koleji, Pontusçu Rumlarýn bir üssü olarak kul-
lanýlýyordu. Bu durum belgelerle sabitlenmiþtir.433) Bu okullar sayesin-
de, halkýn kültürünü etkileyip, hedef bölgelerdeki ileri gelenlerin ço-
cuklarýný kendi istekleri doðrultusunda yetiþtirirlerdi. (Halide Edip
Adývar, Üsküdar Amerikan Kýz Koleji mezunudur.) Milletin düþman
iþgalinden kurtulmak istediði dönemde o, Sivas Kongresi’ne bir mek-
tup göndererek kurtuluþ için Amerikan mandasýnýn gerekli olduðunu
dile getirmiþtir.434) Batýlýlar, kendi devletlerini bu okullar sayesinde
büyük, demokratik, insan haklarýna saygýlý, hoþgörülü olarak tanýtýr-
lardý. 

Yabancýlarýn kurduðu kolejlerde Batý edebiyatý adý altýnda Ýncil’den
ve Tevrat’tan bazý metinler okutuluyor, öðrenci fark etmeden Hristi-
yanlýðýn etkisine giriyordu. “Ben Hristiyaným.” demiyor, fakat bu tesi-
rin bir taþýyýcýsý oluyordu.435

Osmanlý ülkesinden çýkar elde etmek isteyen yabancý devletler,
azýnlýklarýn haklarýný koruma bahanesi ile onlarý kendilerine ýsýndýrý-
yor, bu yolda maddi ve manevi desteklerini de esirgemiyorlardý.436 On-
lar için hastaneler, yetimhaneler ve okullar açýyor ve onlarýn çocuk-
larýný kendileri için kullanýma hazýr birer maþa hâline getiriyorlardý. I.
Dünya Savaþý’nda en iyi casuslarý, okullarýnda yetiþtirdikleri Rum ve
Ermenilerdi.
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Azýnlýk ve yabancýlarýn açtýðý okullar milliyetçi hareketleri güçlen-
diriyordu.437 Örneðin, Amerikan kolejleri Ermenilere Ermeniceyi öð-
reterek onlara milliyetçilik duygusunu aþýlýyordu.438 Arap bölgelerinde
kurulan yabancý okullar ise Arapçaya ve Ýslam öncesi Arap tarihine
büyük ehemmiyet veriyor, bu hareketler de masum görünüyordu. Os-
manlý devlet adamlarý çýkýp da “Neden bu insanlara dillerini ve eski ta-
rihlerini öðretiyorsunuz?” diyemezdi. 

1903 yýlýnda yaklaþýk 20 milyonu bulan Osmanlý nüfusunun
1.375.000’i öðrenciydi. 1904’te, Orta Doðu’da 60.000 talebesi olan
6000 misyoner mektebi vardý.439 1884’te Elazýð’da Protestan misyoner-
lerinin açtýðý okul sayýsý 83’tür. Protestan misyonerler Diyarbakýr’da
22, Erzurum’da 24, Bitlis’te 22 okul açmýþlardý.440 I. Dünya Savaþý ön-
cesinde Osmanlý ülkesinde 500 Katolik Fransýz okulu, 675 Amerikan
okulu, 178 Ýngiliz okulu bulunuyordu. I. Dünya Savaþý öncesinde Os-
manlý ülkesinde 27 resmî Amerikan okulu vardý ve bu okullarda 5.852
öðrenci eðitim görüyordu.441 1904 yýlýnda Amerikalýlarýn 465 misyo-
ner okulu ve bu okullarda da 22.867 öðrencisi vardý.442 Yabancýlarýn
açtýðý okullarýn çoðu ilkokuldu.443 1897 kayýtlarýna göre Fransýzlarýn,
Osmanlý ülkesinde 127 okulu görünüyordu. Bu okullarýn 59’u ilkokul,
40’ý ortaokul, 28’i ise lisedir.444 Yabancý okullarýn genelinin Arap böl-
gelerini mesken tutmasý da yine düþündürücü bir gerçektir.445

Okullar 1900’den sonra Osmanlýdan koparýlmak istenen Suriye, Fi-
listin, Lübnan, Güneydoðu Anadolu ve Balkanlarda yoðunluk kazan-
mýþtý.446 Ýngilizler, Lübnan’ýn köylerine kadar okul açmýþlardý.447

1909’da sadece Amerika’nýn Suriye’deki köy ve þehirlere serpiþtirilmiþ
okullarýnýn sayýsý 147’dir.448 1899’da Ýngilizlerin Beyrut’ta 1 okullarý
varken, bu sayý 1903’te 24’e çýkmýþtýr. Petrolün varlýðý anlaþýldýktan
sonra okullarýn sayýsý da artýþ göstermiþtir.449
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Ýtalyanlar ise sömürmek istedikleri Trablusgarp’a (Libya) 1911 ön-
cesinde 10 okul açmýþlardý.450 Yabancý devletler sömürmek istedikleri
bölgeye sadece okul açmakla yetinmiyorlar, bölge ekonomisi üzerinde
de legal yollarla kontrol saðlamaya çalýþýyorlardý. Ýtalyanlar, 1907’de
Libya’da Banco di Roma’yý açtýlar. Bu banka, bölgede etkili olan Sü-
nûsî þeyhlerine hediyeler gönderiyor, halk arasýnda nüfuzlu olan kiþiler
Ýtalyan etkisi altýna alýnmaya çalýþýlýyordu. (Þeyhler hediyeleri kabul
etmelerine raðmen Osmanlý idarecilerini de durumdan haberdar edi-
yorlardý.)451

Bu eðitim hareketlerinin sonucunda, Orta Doðu’da açýlan yabancý
okullar Arap milliyetçiliðinin yeþermesinde etkili olmuþtur.452

Yabancý okullarda okutulacak kitaplar dýþarýda hazýrlanýp getirilir-
di. Osmanlýnýn bu kitaplarý gümrüklerde kontrol etme yetkisi de vardý.
Fakat devletin bu konuda yetiþmiþ uzmaný yok denecek kadar azdý ve
kitaplarýn çoðu kontrol edilemiyordu.453 Osmanlý, 1895’lerde yabancý
okullarýn imkânlarýný kýsýtlama yoluna giriyor, Avrupalý devletler Os-
manlýyý sert bir dille uyarýyor ve hatta savaþla tehdit ediyorlardý. Bu se-
beple, okullarýn faaliyetlerini kýsýtlamýyorlardý.454 Kapitülasyonlar da
yabancý okullarýn yasal sýðýnaðý olmuþtu.455

Arap bölgelerinde açýlan yabancý okullar Arapça ve Araplarýn
Ýslam öncesi tarihi üzerinde durarak, Osmanlýyý aciz göstererek, Arap-
larýn üstün olduðu düþüncesini sýk sýk vurgulayarak Arap milliyetçili-
ðinin yeþermesine önayak olmuþtur. Bunu yaparken de kendi devletle-
rinin yüceliðini kabul ettirmeyi, kendi devletlerinin himayesine gir-
menin yükselmek için en etkili yol olduðunu anlatmayý da ihmal et-
memiþlerdir. Bu okullar gerçekten de beklenen meyveyi vermiþtir. Su-
riye ve Lübnan civarýnda Arap milliyetçiliðine öncülük edecek cemi-
yetler kurulmuþ ve bu cemiyetler Avrupalý devletlerin himayesine gir-
menin faydalý olacaðýný bölge halkýna kabul ettirme gayreti içinde ol-
muþlardýr.
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Yahudiler ve Masonlar

Osmanlý Devleti’nin son dönemini anlayabilmek için Yahudiler ve
masonlar hakkýnda kýsmen de olsa bilgi sahibi olmak gerekir.

Yahudiler, 19. yüzyýlýn sonlarýna gelindiðinde ekonomik olarak bel-
li bir seviyeye gelmiþ olmanýn verdiði güven, bazý devletlerin kýþkýrt-
malarý ve yüzlerce yýldýr müstakil bir vatana sahip olamamanýn acýsý ile
Filistin civarýnda yurt edinmenin yolunu tutmuþlar ve bunun için giz-
li ve açýk çalýþan teþekküller oluþturmuþlardý. Osmanlý Devleti’nin üst
kademelerini iþgal etmiþ olan dönmelerin, Avrupa’da ekonomik olarak
köþe baþýný tutmuþ olan Yahudilerin, evrensel deðerler maskesine bürü-
nen masonlarýn Yahudi yurdu hedefine giden yolda büyük katkýlarý ol-
muþ, bazen para, bazen makam-mevki, bazen propaganda, bazen ulus-
lararasý politika kullanýlmýþtýr.

“Bugün ve gelecekte, belki de kýyamete kadar güçlü, daima haklý
karþýsýnda galebe çalacaktýr.” diyen Dr. Theodor Herzl, Filistin’in an-
cak güç kullanarak elde edilebileceðini vurguluyordu.456 Yahudiler, bu
hükme nasýl varmýþtý? Yüzyýllardýr, haklý veya haksýz olmalarýna bakýl-
maksýzýn deðiþik devletler ve topluluklar tarafýndan zulme maruz býra-
kýlmýþlardý. Adaletle hükmetmeyen güçler için haklý olmak pek bir þey
ifade etmemiþ, zamanla Yahudiler de ayný ahlaký edinmiþlerdi. Fakat
onlar da kendilerine zulmedenler gibi ifrata kaçmýþlar. Haklý haksýz, za-
lim mazlum ayýrt etmeden insanlara zulmetmeye baþlamýþlardý. Bugün
Filistin civarýnda yaþananlar Yahudilerin bu tutumunu açýkça ortaya
koymaktadýr.

Theodor Herzl, kendilerine Filistin ve civarýnda otonom bir bölge
ayrýldýðýnda, Osmanlýnýn dýþ borçlarýnýn ödeneceðini, Osmanlý lehine
propaganda yapýlacaðýný ve Ermeni terörünün önleneceðini vaat ediyor-
du. II. Abdülhamid ise bir karýþ toprak bile satmayacaðýný, bu vatanýn
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kendisine ait olmadýðýný, bu topraklarýn milletin malý olduðunu söylü-
yordu.457

Bundan sonra Yahudiler de II. Abdülhamid’in karþýsýna çýkmak
için geçerli bir sebep bulmuþlardý. Bu iþ için de en etkili yol olarak Ýtti-
hatçýlarla birlikte hareket etmeyi gördüler.458 Çünkü Ýttihatçýlar, II.
Abdülhamid’e karþý olduklarý gibi devlet yönetme tecrübesinden ve
uluslararasý politikanýn inceliðinden habersiz, askeriyeden yetiþme ol-
duðu hâlde askerlikten de pek haberi olmayan bir gruptu. Türkçülüðe
radikal bir þekilde sarýlmalarý ise siyonistleri ayrýca ümitlendiriyordu.
Çünkü Türkçülük güç kazandýkça buna tepki olarak Arapçýlýk da güç
kazanacak ve Türklerle Araplarýn yollarý ayrýlacak ve neticede Yahu-
diler de doðal olarak Filistin civarýnda yurt sahibi olacaktý. Yahudile-
rin, Türkçülük çalýþmalarýný hararetli bir þekilde desteklemesi boþuna
deðildi.

Ýttihat ve Terakki Cemiyeti’nin kurucusu sayýlan Ýbrahim Temo,
Ýtalya’daki Karbonari Kulübü’nün çalýþmalarýný bilen ve Brindizi’deki
mason locasýna kayýt olan bir kiþiydi.459

Yahudiler, Osmanlý yönetimine ya dönmeler vasýtasýyla ya doðru-
dan ya da masonlar vasýtasýyla müdahale ediyorlardý. Rýza Nur, “Ta-
lat’ýn iþ yaparken danýþtýðý bir adam vardý. Talat’ýn dostu ve itimat et-
tiði bir adamdý. Devletin en mühim meselelerini bununla görüþürdü.
Metr Salem. Yahudi’ydi. Türkçe ve Fransýzcayý iyi biliyordu. Lozan’da
karþýmýzda yer aldý bu adam.” diyor.460 Rýza Nur, Emanuel Carasso için
ise “Lozan Görüþmeleri esnasýnda Türkiye’den menfaat koparmaya
çalýþan bir adam. Yahudi dönmesidir. Ýttihat ve Terakki Partisi’nin Se-
lanik þubesine girmeyi baþarmýþ zamanýnda. Ýttihatçýlarla masonlar
arasýndaki baðlantýlarý kurmuþ, masonlarýn parti içine sýzmasýna
yardýmcý olmuþtu. Parti üzerindeki etkisi oldukça fazlaydý. I. Dünya Sa-
vaþý baþlayýnca Ýttihatçýlar tarafýndan iaþe müfettiþi yapýldý. Bu sayede
büyük servet sahibi oldu. 1919’da Ýtalya’ya kaçtý.”461 diyor. Carasso, sa-
vaþ yýllarýnda Ýstanbul’un gýda stoklarýnýn yöneticilerinden birisi oldu.
Çok sayýda insan açlýktan veya hastalýktan ölürken, o büyük bir servet
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kazandý. Zenginliðinin sebebini ise satýn alma iþlemlerinden aldýðý ko-
misyonlara baðladý.462 Hasan Cem ise ‘Dünyada ve Türkiye’de Mason-
luk’ adlý kitabýnda, “E. Carasso, Ýttihatçýlarýn para babasý ve akýl hoca-
sýydý.” diyor.463 Ýttihatçýlar, Yahudi dönmesi olduðu bilinen Cavit Be-
yi de maliye nazýrý yapmýþlardý. Bu kiþi de Lozan görüþmeleri esnasýnda
Osmanlýnýn borç meselesini rüþvet karþýlýðýnda Fransýzlar lehine hal-
letmeye çalýþmýþtýr.

Ýttihat ve Terakki’nin kurucularýndan olan Talat Paþanýn mason-
lardan para aldýðý bazý kaynaklarda dile getirilmiþ464; kendi menfaati
için böyle bir þeyi belki de yapmamýþtýr. Yaptý veya yapmadý. Bilinen
bir þey var ki o da Ýttihatçýlarýn az veya çok Avrupalýlarla veya içimiz-
deki azýnlýklarla iþ birliði içinde olmasýdýr. Bu da onlarýn etkilerine gir-
me ihtimallerinin olduðunu gösterir. Ayrýca halkýn Ýttihatçýlara karþý
güvenini sarsar. Ayrýlýkçý Hristiyan Araplar bu durumu, Ýttihatçýlarý
tenkit ederken koz olarak da kullanmýþlardýr.

Orta Doðu’da Yahudiler lehine deðiþim olabilmesi için bölgenin
Osmanlýlarýn etkisinden mutlaka çýkarýlmasý gerekiyordu. I. Dünya
Savaþý’ný bunun için bir fýrsat olarak görmüþ olacaklar ki Kazým Kara-
bekir, anýlarýnda “Almanlar, Osmanlýyý savaþa sokabilmek için mason-
larý kullanmýþtýr.” demektedir.465 Bu tür çýkarýmlar size gerçekten uzak
gibi görünebilir. Fakat Yahudilerin o dönemde Filistin civarýnda yurt
edinmek için gösterdikleri gayretler ve yaptýklarý planlar enine boyu-
na incelendiðinde çok ince hesaplarýn yapýldýðý görülür. O dönemleri
yaþayan Kazým Karabekir, anýlarýnda, “Yahudi tüccarlar savaþý hisseder
hissetmez stoklarýný yapmýþlardý. Savaþ esnasýnda pahalý satacaklardý.
Ayrýca Ýngilizlerin vaat ettiði Yahudi devleti de iþtahlarýný kabartýyor-
du.” diyor.466 Þu veya bu þekilde Yahudiler, Osmanlýnýn savaþa girme-
sini istiyordu. Tabii ki tüm Yahudileri bu düþüncedeymiþ gibi göster-
mek de yanlýþ olur. Yahudilerin bir kýsmý Osmanlý Devleti’nin çatýsý
altýnda yaþamaktan oldukça memnundu ve siyonistlerin Yahudi halký-
ný sonu pek mutlu olmayacak bir maceraya doðru sürüklediðine inaný-
yorlardý. 
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Yahudi tarihçi Martin Gilbert, ‘Birinci Dünya Savaþý’nýn Tam Ta-
rihi’ adlý kitabýnda: “Birçok Yahudi, Türkiye’nin yenilgisinin Filis-
tin’de bir Yahudi özerkliðine yol açmasýný umuyordu. O kýþ (1917)
Londra’da Romanya doðumlu bir Filistin Yahudisi Alex Aaronsohn,
Türkleri Filistin’den çýkartmanýn bir yolunu bulmak amacýyla Ýngiliz-
lere hizmet sundu. Ailesi, Filistin’de bir casus þebekesi bile kurmuþtu.
O, bu þebekeyi Ýngilizlerin hizmetine verdi. Gazze ve Birüssebi arasýn-
daki çöldeki kuyularý ve su kaynaklarýný iyi biliyorlardý. Bu bilgi, Ýngi-
liz kuvvetleri ileri harekâta geçecekleri vakit, çok iþe yaradý. Ýngiliz
hükümeti Filistin’deki Türk idaresini Ýngiliz idaresi altýnda bir Siyonist
antite ile deðiþtirme düþüncesine yaklaþtý. O yaz, Lord Rotschild, Filis-
tin’de bir Yahudi ulusal ülkesi kurulmasý için bir taslak sundu; böylece
Yahudiler, müttefik ordularýnda görev alarak Türklerin bozguna uð-
ratýlmasýný önemli bir amaç hâline getirmeye teþvik edileceklerdi. Al-
lenby ordusu, Yafa’nýn kuzeyindeki sahilin yaný baþýndaki ovada Ku-
düs’ün kuzeyine doðru hareket etmeyi beklerken, birçoðu Rusya do-
ðumlu 5000 Filistinli Yahudi silah altýndaydý...” diyor. (Aktaran: Cen-
giz Çandar)

Yahudiler ve masonlar, Ýttihatçýlarý Araplara, Araplarý Ýttihatçýlara
karþý kýþkýrtýyorlardý. Her gün biraz daha yaklaþan savaþýn farkýndaydýlar
ve baþlayacak savaþýn kendileri için neler saðlayabileceðini de he-
saplýyorlardý. Daha I. Dünya Savaþý’nýn ortalarýnda Ýngilizlerden Filis-
tin civarýnda bir Yahudi yurdunun sözünü almýþlardý. Savaþ hâlinden
faydalanarak hazinelerini týka basa doldurmalarý ise iþin cabasý olmuþtu.

H a i n  K i m ?

96



Þerif Hüseyin Ýsyaný

Þerif Hüseyin, Osmanlý Devleti’nin en kritik anýnda çýkardýðý is-
yanla meþhur olan ve iki milletin arasýný açmak isteyenlere malzeme
veren kiþidir. Hüseyin bin Ali (Þerif Hüseyin), 1856’da Mekke’de doð-
muþ, Abdülhamit’in iktidarý sýrasýnda, sakýncalý görülerek, Ýstanbul’da
tutulmuþtu. II. Abdülhamid, onu Ýstanbul’da Þura-yý Devlet üyesi ola-
rak bulundurmuþtur.467 Ýttihatçýlar, yönetimde etkili olmaya baþladýk-
tan sonra onu Mekke Emiri yapmýþ468 ve Þerif Hüseyin, Mekke’nin
yönetimine tayin usulüyle gelmiþ oldu.469

Daha I. Dünya Savaþý baþlamadan Hicaz’da Arap krallýðý kurmanýn
yollarýný aramýþ ve bunun için Ýngilizlerin desteðine baþvurmuþtu. Sa-
vaþ esnasýnda hedefine ulaþtýðýný zannetmiþ, 1924’te elde ettiði yerleri
Ýbni Suud’a terk etmek zorunda kalarak önce Kýbrýs’ta sonra ise Am-
man’da yaþamaya mahkûm olmuþ ve 1931’de ölmüþtür. Ýsyankâr ihti-
yarýn son günleri de periþanlýk içinde geçmiþtir.

Þerif Hüseyin, daha savaþ baþlamadan Ýngilizlerle diyalog kurmuþ-
tur. Fakat Ýngiltere ona karþý temkinli yaklaþmýþ ve kesin bir þey söyle-
memiþtir. Osmanlý, savaþa girdikten sonra Ýngiltere’nin tavrý deðiþir ve
Þerif Hüseyin’i isyana teþvik eder.470 Þerif Hüseyin, oðlu Abdullah’ý
Kahire’ye gönderdiðinde, Ýngiliz temsilcisi, Alman nüfuzunun Osmanlý
ülkesinde artmasýna karþýlýk, Arabistan’da oluþacak böyle bir yapýlan-
maya taraftar olmasýna raðmen Abdullah’a olumlu cevap vermez ve
uygun bir zamaný bekler.471 Osmanlý, savaþa girerek bu uygun zamaný
oluþturur.
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Dr. Philip Stoddard, “Ýttihatçýlar, Þerif Hüseyin’in oðlu Abdullah
ile Ýngilizlerin görüþtüðünü biliyordu. Bilinmesine raðmen Þerif Hüse-
yin’e karþý harekete geçilmemesi þaþýrtýcýdýr.” diyor.472

Þerif Hüseyin’in isyanýný Arap milliyetçiliði ile açýklamak çok zor.
Þerif Hüseyin’in ortaya çýkýþýna kadar Arap milliyetçiliði gayrimüslim-
lerden oluþan küçük bir çevrenin çalýþmalarýyla sýnýrlýdýr. Müslüman-
lardan çok az kimse bu harekete taraftar olmuþtu.473 Arap milliyetçili-
ðinin yeþerdiði yerler daha çok Hristiyan Araplarýn bulunduðu Suriye
ve Beyrut civarlarýydý. Þerif Hüseyin’in isyaný ise bu bölgelerin uzaðýn-
da gerçekleþmiþtir. Ýsyan, Araplardan ziyade Þerif Hüseyin’in þahsi is-
yaný olmuþtur.474 Olayýn Arap milliyetçiliði ile doðrudan ilgisi olma-
mýþtýr.

Ýngilizler, Þerif Hüseyin’e ilk anda büyük bir Arap krallýðý vaat eder
gibi görünse de aslýnda büyük bir Arap krallýðýna karþýydýlar. Çünkü bu
onlarýn iþine gelmezdi. Böyle bir bölgenin sömürülmesi zor olurdu. Ay-
rýca büyük bir Arap devleti gelecek adýna tehlikeli olabilirdi. Þerif Hü-
seyin’in büyük bir Arap devleti istediðini kesin olarak anlayýnca ondan
yüz çevirdiler.475

Ýngilizler, Þerif Hüseyin’in kendisini Arap kralý ilan etmesini ten-
kit ederek, “Ýngiliz müþavirine danýþmaksýzýn Arap milletinin kralý ol-
duðunu ilan etti. Bu hareket tedbirli bir iþ deðildir. Çünkü Arabis-
tan’ýn büyük liderlerinden hiçbirinin ona bu unvaný layýk görmeleri
muhtemel deðildir.” diyorlardý.476 Þerif Hüseyin’in krallýk ilan ettiði
günlerde Osmanlýya baðlý Arap topraklarýnda birbirinden baðýmsýz
baþka liderler de vardý ve hiçbirisi Þerif Hüseyin’in hâkimiyetini kabul
edecek durumda deðildi.

Þerif Hüseyin’i þehir halklarý da desteklemiyordu. Onun asýl destek-
çileri kendilerine verilecek parayý önemseyen, din ve milliyet gibi þey-
leri pek önemsemeyen bedevilerdi ve onlarý da para hareket ettiriyor-
du. Ýngilizler, isyana karþýlýk, Þerif Hüseyin’e ayda 40 bin altýn vermiþ-
lerdi.477
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Hicaz bölgesi yerel liderlerin etkisi altýndaydý. O dönemde Os-
manlýnýn bölgede mutlak bir hâkimiyete sahip olduðunu söylemek çok
zordur. I. Dünya Savaþý’ndan birkaç yýl önce yaþanmýþ Yemen Ýsyaný ve
diðer isyanlar bunun yakýn örneklerini teþkil etmiþtir. Son dönemde
Arap liderleri ile Osmanlýdan çok Ýngiliz casuslarý ilgilenmiþ ve onlara
güven telkin etmiþlerdir. Þerif Hüseyin ve Ýbni Suud, Osmanlýnýn kut-
sal cihat çaðrýsý konusunda ne yapacaklarýný bile casus Shakespear’e
sormuþlardýr. O da Osmanlýnýn çaðrýsýna uymalarýnýn uzun vadede
kendi zararlarýna olacaðýný anlatmýþ ve onlarý bu konuda beklemeye ik-
na etmiþtir.478 Osmanlýnýn bölgedeki etkisi veya Araplara verdiði gü-
ven ne kadardý ki bu insanlar Ýngiliz casuslarý ile savaþa giriþ keyfiyet-
lerinin teatisini yapýyorlardý.

Þerif Hüseyin ve oðullarýný Arap devleti kurma konusunda ümit-
lendiren nokta ise, Osmanlýnýn yýkýlýþýnýn yakýn olduðunu anlamalarý
ve sömürgeci devletlerden aldýklarý cesaret idi.479 Þerif Hüseyin, I.
Dünya Savaþý’nýn ilk yýllarýnda bile kendisinde harekete geçme cesa-
reti bulamamýþtýr. 1916 yýlýnýn haziranýna kadar hem itilaf ve ittifak
grubunun savaþtaki durumunu mukayese yapmýþ hem de etrafýna adam
toplamýþtýr. I. Dünya Savaþý baþlarken Þerif Hüseyin’in etrafýndaki
adamlarýn sayýsý birkaç yüz kiþiyi geçmiyordu. Ýttihatçý hükümet ken-
disine verilen istihbaratý gerektiði gibi deðerlendirip önlemini alsaydý,
Þerif Hüseyin isyana kalkýþamazdý.

Þerif Hüseyin’in bölgede isyan çýkaracaðýnýn belirtileri fazlaydý. Fa-
kat buna raðmen Ýttihatçýlarýn etkili bir önlem almamasý düþündürü-
cüdür. Ýsyandan sonra Ýttihatçý hükümetin yaptýðý gazete duyurusu þöy-
ledir: “Bütün iþ Hüseyin’in þahsi eseridir. Ýslamlýk ve Araplýkla ilgisi
yoktur. Hüseyin’in hýyaneti çoktandýr biliniyordu; o bir Ýngiliz aleti
idi...”480 Yani, âdeta bile bile onun isyanýna göz yumduk deniyor.

Nisan 1915’te Þerif’in adamlarý Alman deniz birliðine saldýrdýlar.
Bu mücadele iki gün sürdü.481 Ýttihatçýlar bunu Þerif Hüseyin’in düþ-
manlýðý olarak görmek istemediler veya öyle göründüler.
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Durumu o dönemin etkili isimlerin hatýralarýndan da faydalanarak
inceleyelim:

Teþkilat-ý Mahsusa Reisi Eþref Bey, Þerif Hüseyin’in bölgede Ýngi-
lizler baþarý kazanmaya baþladýðýnda Osmanlýya karþý isyana kalkýþaca-
ðýný haber verince Cemal Paþa: “Nasýl olur? Bu adam Kur’an-ý Kerim
üzerine el basarak yemin etti. Ceddinin büyük hatýrasý namýna teminat
verdi. Bu adam bu kadar alçak mýdýr?” demiþtir.482 IV. Ordu komutaný
Cemal Paþa, Þerif Hüseyin’in hainlik yapacaðý konusunda uyarýldýysa
da buna aldýrýþ etmemiþtir.483 Ýsyan iyice belirdiði hâlde Cemal Paþa
acil önlem almýyor hâlâ Mekke Emiri Þerif Hüseyin’in isyana giriþme-
yeceðine inandýðýný söylüyordu.484 Belki de rolünü çok iyi oynuyordu.
O günlerde Suriye üzerine güzel yatýrýmlar yapmanýn peþinde olan Ce-
mal Paþa, Hicaz’la ilgilenmiyordu. Neden ilgilensin ki? Hicaz’dan ver-
gi gelmediði gibi üstüne üstlük oraya para akýtýlýyordu. 

Eþref Kuþçubaþý, hatýralarýnda Þerif Hüseyin’in isyan edeceðini bir
buçuk yýl öncesinden haber vermeye baþladýklarýný fakat Ýttihatçý yö-
netimin bu raporlarý önemsemediðini söylüyor.485

Þerif Hüseyin’in oðlu Faysal, Cemal Paþaya güven telkin etmek, IV.
Ordu bölgesindeki gidiþatý takip etmek için Cemal Paþanýn yanýnda
ordu karargâhýnda duruyordu. Hicaz Ýsyaný’nýn baþlayacaðý günlerde
Faysal, Cemal Paþanýn yanýndan ayrýlmak istemiþtir. Bu durum üzerine
Cemal Paþa, hatýralarýnda þu yorumu yapmýþtýr (16 Mayýs 1916): “ Ma-
demki bir kere Þerif Hüseyin ve evlatlarý tarafýndan aldatýlmaya baþ-
lamýþtým, bu aldanmakla nihayete kadar devam etmeyi tercih ediyo-
rum.”486 Yine Cemal Paþa ayný gün Fuat Erden’e, “Pek yakýn bir za-
manda bir Hicaz Ýhtilali karþýsýnda kalacaðýmýza emin olunuz.” di-
yor.487

Faysal, Cemal Paþanýn yanýnda anahtarý IV. Ordu tarafýndan bilin-
meyen bir þifre kullanarak babasý Þerif Hüseyin’le telgraf vasýtasýyla
haberleþiyor, fakat Cemal Paþanýn hâlâ gözü açýlmýyor488 veya farklý bir
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tutum içine girmiþ. Faysal, Osmanlý subaylarýnýn gözleri önünde isyaný
teþkilatlandýrmýþtýr.489

Ýttihatçýlar, Þerif Hüseyin’i 1909 senesinde Hicaz’a Mekke Emiri
olarak gönderince, Þerif Hüseyin’in Mekke emirliðini ele geçirmek
için uðraþtýðýný bilen ve onu danýþtay üyesi olarak Ýstanbul’da tutan II.
Abdülhamid490, Ali Fethi Okyar’a, “Eyvah bu adam baþýmýza iþ aça-
cak.” demiþtir.491 Aslýnda böyle olacaðýný Ýttihatçýlar da çok iyi biliyor-
lardý.

1913 yýlýnýn sonlarýnda hükümet, Hicaz idaresinin de devletin di-
ðer yerlerinde uygulamaya sokulan merkezileþtirme modeline uymak
zorunda olduðuna karar vermiþti. Mekke Emiri Hüseyin buna karþý
çýkýnca, hükümet onu görevinden almaya karar verdi. 1914’e gelindi-
ðinde hükümet karar deðiþtirdi ve bunu da Miralay Vehib Beye bildir-
di. Vehib Bey, Þerif Hüseyin’in oðlu Abdullah’ýn Ýngilizlerle irtibat
hâlinde olduðunu biliyordu ve Þerif Hüseyin’i de tutuklamak için ha-
zýrdý.492 Vehib Bey, daha isyan baþlamadan çok önce, Cemal Paþaya
çektiði telgrafta, “Þerif, bir dakikada ne söylerse öteki dakikada daima
tersini söyler. Ýngiliz taraftarýdýr. Ondan mücahit elde etmeye uðraþ-
maktan vazgeçmek ve ‘Sarf ettiðin gayretler için müteþekkiriz.’ demek,
asla meydana getirmediði bir þey için ona devamlý para vermekten da-
ha iyi olur.” demiþtir.493 Þerif Hüseyin ve oðullarýnýn isyan edeceðini
Almanlar da Ýstanbul’a bildirmiþ, fakat önlem alýnmamýþtýr.494 Vehib
Paþa, daha 17 Mart 1914’te, Þerif Hüseyin’in durumuyla ilgili olarak
Milli Savunma Bakanlýðý’ný telgrafla uyarmýþtý.495

Medine Müdafii Fahrettin Paþanýn istihbarat kâtibi Naci Kâþif
Kýcýman hatýralarýnda, “Medine Muhafýz ve Kumandaný Basri Paþa,
yakalamýþ olduðu bir propagandacý casus vasýtasýyla isyanýn tertibini ve
bu tertiple alakadar olanlarý ve isyanýn ne zaman ve ne suretle baþlaya-
caðýný haber almýþ ve durumu mufassal bir rapor hâlinde Dâhiliye Ne-
zareti’ne bildirmiþti.496 Þerif ve oðullarýnýn durumunu bilen Basri Paþa,
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kendilerine verilmek üzere gönderilen silahlarý da vermemiþti.497 Þerif
Hüseyin’in çocuklarý Ali ve Faysal’ýn tutuklanmasý hâlinde isyana te-
þebbüs edilmeyecekti. Bunun için Cemal Paþadan müsaade talep edil-
diyse de cevap alýnamadý.” diyor.498 Naci Kâþif Kýcýman, hatýralarýnda
“Basri Paþa, isyanýn baþlayacaðýný bildiren raporu Galip Paþaya da gön-
dermiþtir. Galip Paþa, Hüseyin’in böyle bir þey yapmayacaðýný söyle-
miþtir.499 Cemal Paþa, ilk kurþun Þerif Hüseyin ve oðullarýndan gelme-
dikçe harekete geçilmemesini bildirmiþtir. Aksine hareket edenin de
þiddetli bir þekilde cezalandýrýlacaðýný Medine’ye bildirmiþtir.” di-
yor.500

Ýsyan hakkýnda bilgi verenler bile suçlanmaya baþlayýnca, bölgede-
ki yetkili kiþiler bile duyarsýz davranmaya baþladýlar. Mekke’de
130’ncu Alay 2’nci Tabur Komutaný olarak bulunan Yüzbaþý Mümtaz,
hatýralarýnda “Hicaz’da vuku bulan bir ihtilal ve fenalýða karþý hiçbir
tertibat alýnmamýþtý ve Hicaz Emiri hakkýnda tahkikat yapmak ve Ur-
ban ile temasta bulunmak yasaklanmýþtý.” diyor.501 Sanki kurulan bir
senaryoya müdahale ettirilmiyordu. Belki Þerif Hüseyin de bu senaryo-
nun bilinçsiz oyuncusuydu; belki de her þeyden haberi vardý.  

Mekke, Medine ve Cidde gibi üç önemli merkezde ayný zamanda is-
yan baþlayacaðý bilindiði hâlde önlem alýnmamýþtýr.502 Cemal Paþa,
hâlâ ilk kurþun, asilerden gelsin demektedir. Asiler harekete geçtiðin-
de iþ iþten geçmiþtir. Haziran 1916’da, yani isyanýn baþlamakta olduðu
günlerde, Mekke’deki Türk askerlerinin sayýsý kýrk yedi kiþiden ibaret-
ti. Þehir dýþýndakiler de sayýlacak olursa askerlerin toplamý bini geçmi-
yordu.503 O günlerde Þerif Hüseyin’e katýlanlarýn sayýsý dört bin civa-
rýnda tahmin ediliyor.504 Fahrettin Paþa, 2 Haziran 1916 sabahý Cemal
Paþaya çektiði telgrafta isyanýn baþlamak üzere olduðunu ve kendisinin
desteklenmesini bildiriyordu.505 3 Haziran 1916’da Fahrettin Paþa ile
Basri Paþa, IV. Orduya çektikleri telgrafta isyanýn baþlamakta olduðunu
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ve silah gönderilmesini bildirdiler.506 Ýsyan baþladýktan sonra, IV. Or-
dudan ayrýlabilecek bir birlikle bölgeye gidilmesi istendiyse de ordu-
nun buna yeterli sayýda asker çýkarmasý mümkün olmadýðýndan bu fi-
kirden vazgeçilmiþ, Hicaz mevcut durumuyla baþ baþa býrakýlmýþtýr.507

3 Haziran 1916’da destek birliði yola çýkarýldýysa da508 bundan destek
birliði olarak söz etmek çok zordur.

Savaþýn baþlangýcýnda Þerif Hüseyin’in emrindeki askerlerin sayýsý
500 kiþiyi geçmiyordu.509 Þerif Hüseyin’in ise tereddütleri vardý. Ýtti-
hatçý yöneticilerin duyarsýzlýðý sonucunda kýsa zamanda Þerif Hüse-
yin’in tereddütleri azaldý, askerleri arttý. O dönemin hükümetinin yu-
muþak davranýþlarý, iþi alttan almasý veya gecikmesi ile Þerif’in iþini ko-
laylaþtýrmýþ ve onlara cesaret vermiþti.510

Þerif Hüseyin, Ýngilizlerle Osmanlýya karþý isyan konusunda, anlaþ-
týktan sonra bile Hicaz yönetiminin babadan oðla geçecek þekilde ken-
di yönetimine býrakýlmasýný Enver ve Cemal Paþaya bildirir. Büyük bir
ihanetle çok büyük bir krallýk elde etme yerine ihanetsiz bir þekilde
küçük bir bölgenin muhtariyetine razý olduðunu göstermiþtir.511 Ýtti-
hatçýlar ne onun isteðini yerine getirdiler512 ne de gelmekte olan isya-
na karþý önlem aldýlar. Cemal Paþa, Þerif Hüseyin’in yaptýðý muhtari-
yet teklifini reddettiðini hatýralarýnda dile getiriyor.513

Sanki bölgeyi gözden çýkarmýþlar da olayýn sorumlusu olmak istemi-
yor gibiler. Türk milleti, “Yöneticilerimiz kutsal bölgeleri terk ettiler.”
diyecek; Araplar ise Osmanlýya karþý büsbütün küsecekler. Güney sa-
hillerinde etkili olmaya baþlayan Ýngilizlere karþý güçlü bir donanma
oluþturulamadýðýna göre arada tampon bir bölgenin oluþmasý da fena
olmazdý. Þerif Hüseyin’in yönetimindeki Hicaz tampon bölge vazifesi
görebilirdi.

Ýttihatçý hükümet isyana göz yummaktadýr. Galip Paþanýn vurdum-
duymazlýðý, Cemal Paþanýn tavýrlarý, bölgeye yeterince asker gönderil-
memesi vs. bunu gösteriyor. Almanlar da zaten böyle bir þeyden yanalar.

Osmanlýnýn Hicaz’daki son valisi ve komutaný Galip Paþa, I. Dünya
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Savaþý ile ilgili anýlarýnda þunlarý anlatýyor: “Mekke Emiri Þerif Hüse-
yin’in isyana hazýrlandýðý aþikârdý. Hüseyin’in ikinci oðlu Abdullah,
senelerce Mýsýr’da kalarak Ýngilizlerle anlaþmýþtý. Dördüncü oðlu Fay-
sal Ýstanbul hükümetini oyalamakla meþguldü. Hicaz’a benden evvel
vali ve kumandan olarak gönderilen Vehib Paþaya, Babýâli gizli bir
emir vermiþ, Þerif Hüseyin yerine Þerif Ali Haydar’ýn geçirilmesine ka-
rar verildiðini, bir fýrsatýný bularak Þerif’le ihtilaf hâline gelinmesini ve
askerî kuvvetle sarayý çevirerek Þerif’in, makamýndan indirilmesini
bildirmiþti. Vehib Paþa, bu fýrsatý yakalamýþ, fakat Babýâli, harbin buh-
ranlý bir devresinde, Hicaz’da hâdise çýkarmaktan çekinerek verdiði
sözde durmamýþ, bunun üzerine de Vehib Paþa istifa etmiþtir.”514

Galip Paþa, hatýralarýnda Mekke’ye görevine gittiði zaman Þerif
Hüseyin’in oðlu Ali tarafýndan kendisine bir suikast tuzaðý kurulduðu-
nu söylüyor.515 Daha göreve bile baþlamadan böyle bir þey oluyor. Ve
bu durumu dile getirdikten sonra da “Nereye gittiðimi ve kiminle
mücadele edeceðimi anlýyorum.” diyor.516 Belki de Vehib Paþadan, iþin
iç yüzünü öðrendiði için duyarsýz davranmak zorunda kalýyor. Yine Ga-
lip Paþa, anýlarýnda; 

“Mekke Emiri Þerif Hüseyin’in, Ýngilizlerden altýn aldýðýný öðren-
miþtim... Ýngilizlerin Þerif Hüseyin’e altý bin altýn gönderdikleri habe-
rini Emir Avni’r-Refik’in yeðeninden almýþtým...” diyor.517 Daha da il-
ginci, Galip Paþa, Þerif Hüseyin’in isyana kalkýþacaðýný ve harekete
geçtiðini birbirinden deðiþik örneklerle dile getiriyor.518 “Þerif Hüse-
yin, sadece kendi çevresindeki adamlarý ihanete hazýrlýk için yeterli
bulmayarak, Hint’ten, Çin’den adam getiriyordu. Tabii, Ýngilizlerin va-
sýtasýyla yapýyordu bunu...” diyor.519 Bunlarý Osmanlýnýn Hicaz’ý koru-
makla görevlendirilen paþasý söylüyor. Galip Paþa, Taif’e yazlýða çekil-
diði hâlde, Þerif Hüseyin geleneði terk ederek Mekke’de kalmayý yeðler
ve Ramazan’ý Mekke’de geçirmek istediðini bahane eder.520 Daha göre-
ve baþladýðý günlerde bölgede isyan çýkacaðýný tahmin ettiðini söyle-
yen Galip Paþa, Þerif Hüseyin’e karþý önlem almaz. Ýsyanýn baþlamakta
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olduðu kendisine bildirildiði hâlde Galip Paþa yine de aldýrýþ etmez.521

Mekke’de isyan çýkmýþ ve Taif’in de iþgal olunacaðý kendisine haber
verilmiþ; fakat Galip Paþa hâlâ duyarsýzdýr.522 Hicaz isyanýnýn baþladýðý
günlerde bile Galip Paþa hâlâ Taif’te istirahat ediyor hâldedir.523

Galip Paþaya, Cidde Mutasarrýfý eliyle Râbi Þeyhi (Türklere baðlý
bir kiþi) Hüseyin Mübeyrik’ten gelen bir mektupta, “Emirin ayaklana-
caðý, oðlu Ali’nin aracýlýðýyla kendisinin bu ayaklanmaya çaðrýldýðý ve
ayaklanmanýn 5 Haziran 1916’da, Medine, Mekke, Cidde ve Taif’te
ayný zamanda baþlayacaðý...” bildirilmiþti.524 Ýsyan, kendisine yeriyle ve
zamanýyla tam olarak bildirilmiþti.

Ýsyanýn belirtileri oluþtuðu hâlde Galip Paþa (Pasiner), Mayýs
1916’da askerî birliðin önemli bir kýsmýyla yazlýk merkez olan Taif’e
gitti.525 Bedeviler karþýsýnda onlarý cesaretlendiren tavizler verip, Þerif
Hüseyin’in aleyhinde olan memurlarýn iþine son verileceðini bildirdi.
Güya böylece Þerif Hüseyin’in güvenini kazanmaya çalýþtý. Þerif Hüse-
yin de Osmanlýnýn maaþlý olarak emrine verdiði yerli birliklere: “Pa-
ranýzý ben veriyorum, yalnýz bana baðlý olacaksýnýz ve kendi oðullarýmý
dahi vurun desem vuracaksýnýz.” gibi telkinlerde bulunur.526 Onun bu
sözleri bile isyanýn baþlayacaðýnýn farklý bir belirtisidir. Cemal Paþa, is-
yan ihtimaline raðmen Þerif Hüseyin’e silah ve mühimmat göndermiþ-
tir.527

Þerif’in oðlu Abdullah, Galip Paþaya: “Her þeyden haberimiz var.
Fahrettin Paþa, Mekke’ye gelince kapýnýz önünde bizi ipe çektirecek,
Þam’daki idamlardan sonra sýranýn bize geldiðini sanki bilmiyor mu-
yuz?” demiþtir.528

Galip Paþanýn bu duyarsýzlýðýnýn veya bile bile gerekli tedbirleri al-
mamasýnýn sebebi neydi? Þerif Hüseyin ve oðullarýnýn isyan edeceðini
bilen ve onlarý tam tutuklayacaðý zaman Vehib Paþanýn Ýstanbul’daki
Ýttihatçýlar tarafýndan durdurulmasýnýn ve istifa etmesinin asýl sebebi
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neydi? Galip Paþa, Vehib Paþanýn durumundan hangi dersi çýkarmýþtý
ki Þerif Hüseyin isyanýna seyirci kalýyordu? Elimizdeki bilgi ve belge-
lerle bu sorulara cevap veremiyoruz.    

Almanlar, Mekke ve Medine civarýna güç gönderilmesine karþýy-
dýlar.   Onlar için, kutsal cihatta sözü geçmeyen halife ile Þerif Hüse-
yin’in hiçbir farký kalmamýþtý. Araplarla savaþýlacaðýna, Ýngilizler üze-
rine gidilmesi gerektiðine inanýyorlardý. Alman komutan Liman Von
Sanders, bunu hatýralarýnda da anlatmýþtýr.529 Almanlarýn, stratejileri
savaþ esnasýnda belirleyici miydi? Irak’ta ilk anda baþarý elde edildi.
Ýngiliz birlikleri General Towshend’le birlikte esir alýndý. Fakat Enver
Paþa, Almanlarýn isteðine uyarak, Ýran’ý Rus kuvvetlerinden temizle-
meye karar verdiði için, Irak Cephesi’ndeki taarruzlarý devam ettire-
medik. Böylece Ýngilizler karþýsýnda zayýf kaldýk.530 Almanlar, savaþ es-
nasýnda, Türk çýkarlarýndan çok kendi çýkarlarýný düþünmüþlerdi. Bu-
nu onlarla yan yana savaþmýþ olan komutanlarýmýz anýlarýnda anlat-
mýþlardýr. Orta Doðu cephelerinde etkili olan kendi komutanlarýmýz da
Hicaz’daki birliði (Fahrettin Paþa komutasýndaki birlik) güçlendirmek
yerine, oradaki birliðin de Filistin Cephesi’ne kaydýrýlmasýný istiyor-
lardý.531 Kendilerince haklýydýlar, çünkü tüm cephelerde desteðe ihti-
yaç vardý. Üstelik savaþýn kaderini belirleyecek cephe Hicaz deðildi.
Buna baðlý olarak da onlar için, belki Þerif Hüseyin isyanýnýn pek öne-
mi yoktu.

Þerif Hüseyin ve oðullarý bölgenin sahipsiz býrakýlmasýný fýrsat ola-
rak görüyorlardý. Birkaç bin kiþilik bir takviyenin gelme ihtimali bile
onlarýn cesaretini kýrabilirdi. Buraya asker gönderilmeyerek onlar teþ-
vik edilmiþ oldu. Medine’ye kadar geldiði hâlde Mekke’ye ulaþtýrýlma-
yan 3.500 kiþilik Türk birliði Mekke’de baþlayacak isyan için caydýrýcý
bir güçtü, fakat oraya gönderilmedi.532 Osmanlýnýn, Arap bölgesinde-
ki birliklerin bir kýsmýný Çanakkale’ye kaydýrarak bölgedeki askerleri-
ni azaltmasý Þerif Hüseyin ve oðullarýný cesaretlendirdi.533 Osmanlý sa-
vaþ boyunca hiçbir zaman Hicaz’a yeterli kuvvet göndermedi. Hatta
savaþ baþlarken bile buraya asker gönderilip gönderilmemesi tartýþýldý.
Þerif Hüseyin ve diðer Arap liderlerine Ýngilizler deniz yoluyla yardým
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getiriyordu. Osmanlý Devleti’nin Arap Yarýmadasý sahillerini deniz
gücü ile koruma altýna almasý gerekirdi. Fakat bu yapýlmadý ve yapýla-
mazdý. Osmanlý karadan ve denizden gereken önlemleri almamýþtý,
alamamýþtý. Basra’daki Osmanlý kuvvetleri burayý savunabilecek yeter-
lilikte deðildi ve Ýngilizler zorlanmadan Basra’yý ele geçirmiþlerdi.534

Böylece Araplara kendi acizliðini, Ýngilizlerin ve Fransýzlarýn büyük-
lüðünü gösteriyordu. Þerif Hüseyin, Ýngilizlere karþý savaþmaya kalk-
saydý Osmanlýdan gereken yardým gelebilir miydi? Þüpheli veya ha-
yýr… Asker ve silah olsa zaten kuzeydeki cephelerde kullanýlýrdý. Ku-
zey cephelerini yakýndan gören Faysal bunu biliyordu. Osmanlýnýn du-
rumu Araplara gelecek vaat etmemiþti. Þerif Hüseyin ve oðullarý sa-
vaþýn ilk 2-2,5 yýlýnda isyana kalkýþmadýlar, belki de hâlâ Osmanlýdan
ümitleri vardý.

Þerif Hüseyin güçlenene ve Osmanlý bölgeyi sahipsiz býrakana ka-
dar Þerif Hüseyin’e katýlacak kiþilerin geneli tereddüt içindeydi. Or-
tamýn uygun hâle gelmesiyle Þerif Hüseyin’e katýlmakta tereddüt yaþa-
madýlar. Artýk bölgenin yeni sahibi olarak Þerif Hüseyin görülüyordu.
Gücüne güvenilen Osmanlý yoktu, gereken önlemler zamanýnda alýn-
mamýþtý.

Cemal Paþa, hatýratýnda savaþ esnasýnda Hicaz ve civarýnda açlýk
tehlikesi bulunduðunu söylüyor.535 Fakat halk ihtiyacýný Ýngiliz bölge-
lerinden satýn almayla gideriyordu. Ýngilizler, bölgeye doðrudan asker
sokmuyorlardý. Hristiyan askerlerin Hicaz’a giriþine Müslüman sömür-
gelerin tepki göstereceðinden çekiniyorlardý. Þerif’in yardýmýna da
Müslüman sömürgelerden getirdikleri askerleri destekçi olarak gönder-
miþlerdi. Ýngilizler her hâlleriyle bölgede Osmanlýdan daha güçlü ol-
duklarý görüntüsünü veriyorlardý.

Þerif Hüseyin de kendisine göre haklýydý ve bölge halkýnýn gözünde
de haklý görünmek için deðiþik propagandalar yapýyordu. Ýttihatçýlarýn
sergiledikleri tutum ve davranýþlar ise Þerif Hüseyin’e zengin bir pro-
paganda malzemesi veriyordu.

Þerif Hüseyin, Arap halkýna yaptýðý bildiride, Suriye’de Cemal Pa-
þanýn Arap eþrafýný idam ettiðini, meþrutiyetten sonra yönetimin bozul-
duðunu, Hz. Peygamber’e (s.a.s.) saygýsýzlýk gösterildiðini, memleketin
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halife tarafýndan deðil Cemal, Enver ve Talat üçlüsü tarafýndan yöne-
tildiðini dile getiriyordu.536 Cemal Paþanýn kritik bir dönemde Arap
ileri gelenlerini astýrmasý, Ýttihatçýlarýn padiþah V. Mehmet’i kukla hâ-
line getirerek devleti þahsi fikirleri doðrultusunda yönetmeye çalýþma-
larý ve yaptýklarý hatalar Þerif Hüseyin’e malzeme vermiþtir.

Þerif Hüseyin, Ýngilizlerden de aldýðý dersle: “Taarruz harbine giren
bir halifenin cihat çaðrýsýna uyulmaz.” türünden söylemler kullanýyor-
du. Osmanlýnýn sömürgeci bir siyaset izleyen Almanya’nýn yanýnda yer
almasý da onu haklý çýkarýr nitelikteydi.537

Þerif Hüseyin, Türkçülerin Arapçaya karþý baþlattýklarý çalýþmalarý
propaganda aracý olarak kullanmayý da ihmal etmemiþtir.538

Hicaz isyanýnýn baþlayacaðý günlerin arifesinde oruç vardý, ramazan
ayý yaklaþýyordu. Askere oruç tutmayabilecekleri söylenmiþti. Þerif
Hüseyin bunu da cahil halka Ýttihatçýlarýn dinî vecibelere karþý du-
yarsýzlýðý olarak anlatmýþtýr.539

Þerif Hüseyin, isyanýnýn Ýttihatçýlara karþý olduðunu anlatýyor,
Ýstanbul’a gönderilen Kutsal Emanetlerin de Ýttihatçýlar tarafýndan
çalýnmýþ olduðu yaygarasýný yapýyordu.540 Hâlbuki Fahrettin Paþa, Me-
dine’nin iþgal olabileceði ihtimaline binaen Kutsal Emanetleri güven-
ce altýna almak istemiþti.

Þerif Hüseyin, Hicaz’ý bundan sonra Türklerin takviye edemeyece-
ðini, hükümetin bunda güçsüz olduðunu ileri sürerek, aç kalma psiko-
zuna ittiði halk kitlelerini, olumsuz yönde etkileme yolunu tuttu.541

Kýsmen de olsa baþarýlý oldu. Ancak, savaþtan önce fakirlik içinde olan
bölge halký savaþla birlikte kýtlýk yaþamaya baþlamýþtý. 

Faysal ise isyanýn baþladýðý günlerde: “Ey Arap evladý! Ben Medi-
ne’yi muhasara ediyorum. Ruslar, Anadolu’nun büyük bir kýsmýný isti-
la ettikleri gibi, Ýngilizler de Irak’ý zapt etmiþlerdir. Yakýnda Kudüs de
düþecektir. Mekke’de yeni kurulan saltanata tâbi olmak üzere uya-
nýnýz.” beyanýnda bulunuyordu.542

H a i n  K i m ?

108

536 Belen, a.g.e., Sayfa: 303
537 Tekin, Emrah; Gizli Ordular, Kamer Yayýnlarý, Ýstanbul, 1998, Sayfa: 64
538 Koloðlu, Orhan; Gazi'nin Çaðýnda Ýslam Dünyasý, Boyut Kitap-larý, Ýstanbul, 1994,

Sayfa: 93
539 Bayur, a.g.e., Sayfa: 280
540 Bayur, a.g.e., Sayfa: 290
541 Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi, Cilt:6, Genelkurmay Basýmevi, Ankara, 1978,

Sayfa: 169 
542 Kafkas, Mehmet; Geçmiþi Bilmek 1, Nil Yayýnlarý, Ýzmir, 1996, Sayfa:24



Þerif Hüseyin Ýsyaný bazý tarihçilerimizin anlattýðý kadar büyük ve
etkili miydi? Gerçek niteliði neydi?

Yakup Kadri, savaþýn sonunda, Cemal’e neden savaþa girilmiþ oldu-
ðunu sorduðunda, o: “Aylýk vermek için.” demiþtir.543 Devlet, memur-
larýna ve subaylarýna maaþ veremeyecek durumdaydý. Hicaz, vergiden
ve askerlikten muaf bir bölgeydi. Hatta hazineden aldýðý destekle
yaþýyordu. Sait Halim Paþanýn sadrazamlýðý zamanýnda (1917 Þubatýna
kadar Sait Halim Paþa sadrazam idi.) Hicaz’dan çekilme kararý alýn-
mýþtý. Talat Paþa, sadrazam olunca bunu veto etti.544 Ýttihatçýlar böyle
bir bölgeyi gözden çýkarmýþ olabilirler miydi? 

Ahmet Emin Yalman: “Ziya Gökalp, Araplara istiklal verilmesini
Yeni Mecmua sütunlarýnda, 15 Mart 1918’de ortaya attýðý fikri Va-
kit’te çýkan makaleleriyle halka duyurdu ve bu fikrini savundu.” di-
yor.545 Ahmet Emin Yalman, “Mustafa Kemal’in arkadaþlarý arasýnda
ileri sürdüðü düþünce þuydu: Yunanistan’la anlaþalým, Girit üzerindeki
iddialarýmýzdan vazgeçelim, hatta sahillerimize pek yakýn olmayan
adalarý da Yunanlýlara verelim... Mustafa Kemal benzer düþünceleri
Talat Paþaya açýnca o, ‘Hakkýn var, fakat Girit vesaire hakkýnda itidal
yolunu tutmaya kalkýþýrsak, ihtilal kopar. Halkýn heyecaný karþýsýnda
duruma hâkim olamayýz.’ demiþtir.” diyor.546 Mustafa Kemal Paþa, Arap
baðýmsýzlýðýna karþý deðildi ve hatta bunun gerekliliðine de inanýyor-
du.547 1907’de kendi eliyle çizip Ali Fuat Cebesoy’a gösterdiði bir
Türkiye haritasý var. Bu haritada Türklerin çoðunlukta olduðu bir dev-
let savunuluyor. Haritada Yemen, Hicaz, Filistin ve Trablusgarp yok.
Suriye’den Halep, Irak’tan Musul haritanýn içinde görülüyor. Ali Fuat
Cebesoy, bu gerçeði ölümünden bir yýl önce 1967’de açýklýyor.548 I.
Dünya Savaþý’nda Suriye’de bulunmuþ olan Falih Rýfký Atay: “Halide
Edip, daha Halep’e giderken, Suriye’ye muhtariyet verilmesini savunu-
yordu.” diyor.549 Acaba, Hicaz da halka hissettirilmeden, iþin sorumlu-
luðu Þerif Hüseyin’in üzerine atýlarak mý terk edilmek istenmiþti?

Savaþ yýllarýnda Osmanlý istihbarat teþkilatý, Teþkilat-ý Mahsusa’nýn
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reisi olan Eþref Kuþçubaþý, Araplarý kastederek: “Onlardan ihanet gör-
medik. Bizi asýl arkadan vuran, altýnlardan baþka kendilerini baðlaya-
cak bir gaye ve mefkûresi bulunmayan politikacýlarýydý. (Þerif Hüseyin
vb.)” diyor.550 Faysal’ýn gözünü siyasi ihtiras o kadar bürümüþtür ki Or-
ta Doðu’da Yahudi devletine zemin hazýrlanmasýný bile olumlu
karþýlamýþtýr.551 O dönemi inceleyen kaynaklarýn geneli de Araplarýn
genelinin Þerif Hüseyin hareketini tasvip etmediðini haber veriyor.552

Araplarýn bir kýsmý bile Araplarýn Türklere karþý ayaklanmadýðýný, Þe-
rif Hüseyin isyanýný bir üst sýnýf azýnlýðýn manevrasýndan baþka bir þey
olarak görmediklerini dile getirmiþlerdir.553

Þerif Hüseyin, Asir’deki Seyyid Ýdris’i ve Yemen’deki Ýmam Yah-
ya’yý da iþ birliðine çaðýrdýysa da onlardan olumlu cevap alamamýþ-
týr.554 Ýbni Suud olsun Irak Araplarý olsun, Þerif Hüseyin’in tüm Arap-
larýn baþý olma isteðine karþýydýlar.555

Ýngiliz yazarý Robert Lacey, Þerif Hüseyin isyaný için: “Onun akýmý,
bir Arap ayaklanmasýndan çok bir Ýngiliz-Haþimi komplosu idi.” de-
mektedir.556

Þerif Hüseyin’in asýl gücünü bedeviler oluþturuyordu. Onlar için ki-
min yanýnda olduklarýndan çok çýkarlarý önemliydi. I. Dünya Savaþý’nýn
baþladýðý günlerde Ýbni Suud ile Ýbni Raþid savaþ hâlindeydi. Bunlarýn
yanýnda savaþa giren bedevilerin duruma göre taraf deðiþtirdiði bile olu-
yordu.557 Onlar için Ýngiliz, Alman, Türk de fark etmiyordu. Fýrsat bul-
dukça her birini soyuyorlardý.558 Dine baðlý olmayan, ayný zamanda
inançtan da yoksun olan bedevilerin baþlýca benimsedikleri iþ çölde ça-
pulculuktu.559 Falih Rýfký Atay, anýlarýnda: “Ýngiliz cephelerinden at
kaçýrýp bize satan bedeviler, dönüþlerinde de bizim atlarýmýzý çalýp Ýngi-
lizlere satarlardý.” diyor.560 Ali Ýhsan Sabis ise anýlarýnda: “Osmanlý
Devleti’ne yabancý bir devlet gibi bakan aþiretler, hangi tarafý kuvvet-
li ve parasýný çok görürlerse o tarafa ilhak etmekte ve çapul ve yaðma
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için kavgaya iþtirak etmekteydiler.” demektedir.561 Lawrence’nin teþki-
latlandýrmasýyla bedeviler tren yollarýna büyük hasarlar veriyorlardý.
Bunda Ýngilizlerin verdikleri paralar etkili olduðu gibi onlarýn tren yo-
luna karþý düþmanlýðý da etkili oluyordu. Bu yollar, onlarýn klasik taþýt-
larýnýn deðerini düþürmüþ, gelirlerini daraltmýþtý. Bundan dolayý, I.
Dünya Savaþý’nda raylarýn imhasýný seve seve yaptýlar.562 Hicaz halký
Medine’ye kadar gelmiþ olan demir yolunun Mekke’ye ulaþmasýný pek
istemiyordu. Bu isteksizlik, özellikle develeri ve türlü ulaþým vasýta-
larýný kullanarak Mekke-Medine arasýnda hacý taþýmacýlýðý yaparak ge-
çimini saðlayanlar arasýnda yaygýndý. Osmanlýnýn Mekke ve civarýnda
etkisinin artmasýný istemeyen Þerif Hüseyin gibi þahýslar da Mekke-
Medine arasýndaki demir yolunun yapýmýna karþýydý.563

Bu isyan, Þerif Hüseyin’in kiþisel ihtiraslarý ve dýþ tahriklerle orta-
ya çýkan, dýþ güçler ve Müslümanlýða karþý olan, Ýslam’la Araplýðý ayný
kefeye koyan bir kýsým Türkler tarafýndan abartýlmýþtýr

Þerif Hüseyin’in isyaný beklenildiði kadar büyük olmaz ve istenilen
neticeyi de saðlamaz.564 Çok büyük bir güce sahip olduðu anlatýlan Þe-
rif Hüseyin, çok az bir kuvvetle savunulan Medine’yi bile alamamýþ-
týr.565 Þerif Hüseyin, Mekke’yi ele geçirdiðinde orada çok küçük bir
birlik vardý. Þerif Hüseyin ciddi bir çarpýþmaya bile girmeden þehri tes-
lim almýþtýr.566 Mekke’deki kalede Osmanlý birliði iki bölükten ibaret-
ti.567 Cidde, Ýngilizlerin desteði ile ele geçirilmiþ, Taif ise Ýngilizlerin
desteði ile kuþatýlmýþtýr. Galip Paþa, ciddi bir mücadeleye girmeden
Taif’i Ýngilizlere teslim etmiþtir.568

Olayý þu açýdan da ele almak gerekir: Þerif Hüseyin’in isyan ettiði
bölge asýl savaþ alaný deðildir. Savaþýn kaderini kuzeyde Suriye, Filis-
tin, Irak civarlarýndaki çarpýþmalar belirleyici olmuþtur. Cephelerdeki
karþýlýklý durumlar incelendiðinde Türk ordusunun düþman ordularýna
göre asker sayýsý ve teknik nitelik olarak çok geride olduðu görülür.
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Bazý cephelerde düþman birliklerindeki asker sayýsý Türk birliklerinin
3-4 katýný geçiyordu. Türk ordusunda eline silah verilemeyen binlerce
asker vardý. Yani, Þerif Hüseyin, savaþýn kaderini belirleyecek nitelik-
te bir isyan çýkarmamýþtýr. “Biz, Þerif Hüseyin Ýsyaný’ndan dolayý mað-
lup olduk.” söylemi gerçekçi ve tutarlý deðildir.

Ýngilizler 1924’ten itibaren Ýbni Suud ve Þerif Hüseyin’i birbirine
düþürmüþ ve bu mücadeleyi Þerif Hüseyin kaybetmiþtir.569 Þerif Hüse-
yin 1924’te Ýbni Suud karþýsýnda Hicaz’ý terk etmek zorunda kalmýþ-
týr.570 Ýbni Suud, Türklere karþý açýkça savaþma niyeti olan bir kiþi de-
ðildi ve ayný zamanda büyük bir Arap krallýðý isteði, halife olmak gibi
bir niyeti de yoktu. Þerif Hüseyin ise Büyük Arap Krallýðý istiyor ve
Osmanlýya karþý da açýkça saldýrýyordu.571

Osmanlý ilk dönemde Þerif Hüseyin’i Ýbni Suud’a karþý kullanmýþ-
týr.572 Osmanlýnýn bölünmüþ Arap güçlerinden istifade etmeye ça-
lýþmasý, bir kýsmýný diðerlerine karþý silahlandýrmasý, ama bu durumu
gizleyememesi Araplarýn Osmanlýya karþý düþmanca tavýrlarýný ar-
týrdý.573

Ýsyan küçüktü, fakat önde gelen kiþilerin Türklere karþý tutumu
mütereddit kiþileri olumsuz etkiliyor, Türk askerlerinin Araplara karþý
güveni zedeleniyordu. Kime güvenip kime güvenemeyeceklerini þaþýr-
mýþlardý.

Þerif Hüseyin ve oðullarý Ýngilizlerin oyununa gelmiþler, ne savaþ
esnasýnda ne de savaþtan sonra olaylarýn gidiþatýný yönlendirebilmiþ-
lerdi. Büyük bir Arap devleti hayal ediyorlardý. Buna karþýlýk bölge,
Sykes-Picot gizli antlaþmasýna göre Ýngilizler ve Fransýzlar arasýnda
paylaþýlmýþtý. Suriye, Fransýzlarýn; Irak, Mavera-i Ürdün ve Filistin
Ýngilizlerin payýna düþmüþtü. Gizli antlaþmalarýn açýða çýkmasýndan
sonra Ýngiliz oyunlarýna geldiklerini daha iyi anladýlar.574 Kendileri
için yazýlan senaryonun figüraný olmalarýnda, uluslar arasý politika ve
devlet yönetimi konusunda deneyimsiz ve bilgisiz olmalarýnýn575 da et-
kisi vardý. Yýllardýr siyasetin içinde olan Ýngilizleri ve Fransýzlarý kulla-
nacaklarýný zannetmiþler, fakat kýsa bir zamanda onlarýn dümen suyuna

H a i n  K i m ?

112

569 Kutsal Topraklarda Casuslar Savaþý, Ýrfan Yayýnevi, Ýstanbul, 1995, Sayfa: 185
570 Turan, Ömer; Medeniyetlerin Çatýþtýðý Nokta Ortadoðu, Yeni Þafak, Sayfa: 109
571 Kutsal Topraklarda Casuslar Savaþý, Ýrfan Yayýnevi, Ýstanbul, 1995, Sayfa: 183
572 a.g.e., Sayfa: 70
573 a.g.e., Sayfa: 45
574 Armaoðlu, a.g.e., Sayfa: 441
575 Koloðlu, a.g.e., Sayfa: 146



uymak zorunda kalmýþlardý. Kýsacasý, Arap devleti ve baðýmsýzlýk ama-
cýyla çýktýklarý yolda kullanýlmýþlardý.576

Ýngiltere bir yandan Þerif Hüseyin’e Arap krallýðý vaat ederken bir
yandan da Filistin’de Yahudi yurdu kurulmasýný kabul ediyordu.577 Þe-
rif Hüseyin ve oðullarýnýn gözünü hýrs o kadar kapatmýþtý ki bu duru-
mu dahi kabul ediyorlardý.
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Ýsyan ve Müslümanlar

Tarihçilerimizin geneli I. Dünya Savaþý’ný anlatýrken Þerif Hüse-
yin Ýsyaný’ný Araplarýn geneline teþmil etme gayreti içindeler. Hâlbu-
ki Araplarýn geneli Þerif Hüseyin Ýsyaný’ný tasvip etmediði gibi Türk
ordusunun yanýnda olmuþtur. Þerif Hüseyin’i ise destekleyenlerin ge-
neli dinî ve millî düþünceden uzak, iþi çapulculuk olan ve parayý vere-
nin yanýnda olan bedevilerden oluþmuþtur.

Sadece Mekke’deki Þerif Hüseyin ve etrafýndaki bedevi Araplara
münhasýr kalan, Irak, Suriye, Lübnan, Yemen, Filistin ve Araplarla
meskûn baþka bir yerde raðbet görmeyen bu isyan, beklenen ilgiyi gör-
mediði gibi aksine husumetle karþýlanmýþtýr. Osmanlý Devleti’ne karþý
yapýlan bu ayaklanma, Afgan ve Hindistan Müslümanlarý tarafýndan
þiddetle tenkit edilmiþ ve ayaklanma, Ýngilizler tarafýndan kýþkýrtýlan
kiþilerin gerçek bir ihaneti olarak deðerlendirilmiþtir. Arap Yarýmadasý
dýþýnda kalan Suriye ve Irak halklarý, isyanýn Arap milliyetçiliðinin ta-
bii bir neticesi olarak algýlanamayacaðýný belirterek Osmanlý kuvvetle-
rine karþý isyanda bulunmaktan imtina etmiþlerdi.578

Musul’a inceleme yapmak üzere giden Milletler Cemiyeti temsilci-
si Kont Teleki’nin Milletler Cemiyeti Genel Sekreterliðine gönderdi-
ði rapordan bir kesit: “Komisyonun Musul’a vardýðý 27 Ocak gününde
Mösyö Ruddulo ve M. Þarrer refakatinde þehirde gezmek arzu ettim.
Evimizden çýkarken, resmî elbisesini giyinmiþ bulunan Cevat Paþa
(Cevat Çobanlý) bana refakat etmeyi teklif etti. Bu resmî elbisenin
halk üzerindeki tesirini görmek istediðimden paþanýn bu teklifini bü-
yük bir memnuniyetle kabul ettim... Arap olduklarýný zannettiðim otuz
kadar þahýs paþanýn etrafýný sararak ellerini öptüler ve bir taraftan da
“Yaþasýn Türkiye.” diye tezahürat yaptýlar. Arkamýzdaki kalabalýk ve
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tezahürat daha da arttý...”579 Musul’un Türkiye’den ayrýlmak istemedi-
ði o gün bilinmekteydi.  Lozan’dan sonra da Musul Türkiye’yi istiyor-
du. Fakat Ýngilizler her yola baþvurarak onlarýn sesini kesiyordu.
Yýldýrma, dayak, iþkence, hapis vs.580 Neden? Petrol için. 

Revale aþiretleri baþ þeyhi Nuri Þa’lan ayrýlýkçý liderlerden bir kýs-
mýný tutuklayarak Cemal Paþaya teslim ettiðini Cemal Paþa, hatýra-
larýnda anlatýyor.581 Türkçülüðü ile tanýnan Cemal Paþa yine hatýra-
larýnda, “Þam ulemasýyla daima iyi münasebette bulundum ve hakiki
ulema arasýnda Osmanlý hilafetine ihanet edebilecek bir zata tesadüf
etmedim.” diyor.582

Þeyh Sünûsî 15 Kasým 1920’den itibaren Ankara’ya gelerek milli
mücadele adýna çalýþmaya baþlamýþtýr. Ankara’da Mustafa Kemal tara-
fýndan karþýlanmýþ ve kendisine halký millî mücadele konusunda bi-
linçlendirme görevi verilmiþtir. Sünûsî, Eskiþehir’den Diyarbakýr’a ka-
dar birçok yeri dolaþmýþ ve halký mücadeleye çaðýran vaazlar vermiþ-
tir.583

Mustafa Kemal’in Þeyh Ahmed’ül Þerif el Sünûsî Hazretleri’ne
mektubu:

“Geliþiyle onurlandýðýmýz mutlu bayramýn (Ramazan Bayramý) kutlan-
masýný ve bu yolla ulusun ve ülkenin mutluluðu ve kurtuluþu için bol dua-
larýnýzý içeren yüce telgrafýnýz Meclis Genel Kurulu’na sunulacaktýr. Göste-
rilen yüksek duygulara özellikle teþekkürlerimi ve karþý kutlamalarýmý sunar,
Ýslam’ýn kurtuluþu amaçlarýna yönelik olan bugünkü savaþçýlarýn baþarýlý ol-
malarý için dualarýnýzý beklerim. (TBMM Baþkaný Mustafa Kemal Anka-
ra, 25 Haziran 1921)584

Kuzey Iraklý Uceymi Sadun Paþa (Arap) 1919 Haziranýnda Diyar-
bakýr’a kadar gelip kolordu komutanýna, hilafete baðlýlýðýný bildirmiþ-
tir.585
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Mustafa Kemal’in Erzurum Valiliði’ne Amasya’dan, 15 Haziran
1919’da çektiði telgraf;

“Irak Þeyhülmeþayihi Uceymi Paþa Hazretlerine;

Diyarbakýr’a geldiðinizi öðrendim. Geçen savaþta (I. Dünya Savaþý)
Ýkinci Ordu Komutanlýðý ile Diyarbakýr’da ve Dördüncü Ordu Komutanlýðý
ile de Halep’te bulunduðum zamanlarda asil soyunuza özgü yiðitliðinizi ve
kutsal halifeliðe baðlýlýðýnýzý duyunca, görmediðim saygýn kiþiliðinize karþý
yüreðimde büyük bir sevgi doðmuþtu. Bütün Ýslam’ýn iki göz bebeði olan
Türk ve Arap uluslarýnýn bölünmeleri yüzünden ayrý ayrý güçsüzleþmeleri-
ne karþý el ele vererek Muhammed ümmetinin özgürlük ve baðýmsýzlýðý uð-
runda savaþmak bizler için Tanrý buyruðudur. Uluslarýn soyluluk ve gele-
neklerini koruyup kutsal halifelik çevresinde toplanarak Müslüman olma-
yanlarýn tutsaklýðýndan kurtulmaya yönelik çabanýzla soylu kiþiliðinizle bir-
lik olduðumu iletirim. Bu konudaki yüksek görüþlerinizin On Üçüncü Ko-
lordu aracýlýðýyla ulaþtýrýlmasýný, karþýlýklý görüþ bildirmenin ergin deðerlen-
dirmenize býrakarak saygýlar sunarým.”586

Mustafa Kemal’in Amasya’dan 21 Haziran 1919’da, Uceymi Paþaya
çektiði telgraf:

Birinci Dünya Savaþý süresince devlete baðlý kalmýþ ve pek büyük görev-
leri yapmýþ olan Irak aþiretleri baþkanlarýndan Uceymi Paþa Diyarbakýr’a
gelmiþtir. Kendisi, halifelik makamýný, dýþiþleri bakanlýðý aracýlýðýyla anlaþýk
temsilcilerin engellemelerine ve görüþmeyi kesmelerine karþýn kýrk beþ günde
çölü deve üstünde geçerek Iraklýlarýn hakiki vicdanýný uygarlýk ve insanlýk
dünyasýna sonsuza kadar halifelik makamýna baðlý bulunduklarýný, bunun
yansýz hükümetlerce bir kurul gönderilerek incelenmesini ve ancak ondan
sonra Irak’ýn geleceðine karar verilmesini belirtmiþ ve istemiþ ve aldýðý vekil-
lik tutanaðý örnekleri de telgrafta gönderdiði...”587

Bir yanda isyan eden Araplar; diðer tarafta ordumuzun komuta ka-
demesindeki Araplar vardý.588 Osmanlýya karþý bir araya gelip ayrýlýkçý
planlar yapan Araplar olduðu gibi onlarý þiddetle kýnayan Araplar da
vardý.589 Milli mücadele yýllarýnda da benzer bir tablo yaþamadýk mý?
Bir tarafta düþmana karþý savaþanlar, bir tarafta millî mücadelecilere
karþý isyan edenler ve askerden kaçanlar vardý.
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Ýbni Suud Arabistan’da önemli bir güçtü. Osmanlý, daha savaþtan
önce Ýbni Suud’a Necd bölgesinde fiili bir baðýmsýzlýk tanýmýþ590 ve
Ýbni Suud, Osmanlý ile çatýþmamaya özen göstermiþti.591 Osmanlýya
karþý savaþ ilan etmedi.592 I. Dünya Savaþý’nda Osmanlýya karþý müca-
delesi görülmedi.593 Hâlbuki bu kiþi I. Dünya Savaþý’ndan sonra Þerif
Hüseyin’i Mekke’den çýkarmayý baþaracaktýr. Gücü küçümsenecek bir
lider deðildi. Cemal Paþa hatýralarýnda Ýbni Suud’un Osmanlý ordusu-
na yardýmcý olduðunu bile belirtmektedir.594 Bu kiþi Þerif Hüseyin ile
birlikte hareket etseydi, isyanýn boyutu çok daha büyük olabilirdi. He-
le hele de isyana birkaç çapulcu deðil de Arap halkýnýn tamamý destek
verseydi karþýmýza çok daha vahim tablolar çýkabilirdi.

Ýbni Reþid de Arabistan’ýn etkili liderlerinden biriydi. I. Dünya Sa-
vaþý esnasýnda Osmanlýnýn yanýnda yer aldý.595 Þerif Hüseyin’i ne Ýbni
Suud ne de Ýbni Reþid desteklemiþtir. Ýbni Reþid iyi bir Türk dostuydu.
Mekke Emiri Þerif Hüseyin, Ýbni Suud ile Asir’deki Seyid Ýdris ve Ye-
men’deki Ýmam Yahya ile anlaþmazlýk hâlindeydi. Zaman zaman da
aralarýnda çarpýþmalar olurdu.596

Arap liderleri kendi içinde mücadele hâlindeydi. Emirlerindeki be-
devileri ve diðer insanlarý karþýlarýnda gördükleri diðer Arap liderlere
karþý savaþtýrýyorlardý. Yani eli silah tutanlarýn önemli bir kýsmý kendi
milletine silah çekmekten çekinmeyecek bir psikoloji içindeydi. Yýl-
lardýr süregelen iç mücadeleler bu türlü bir ruh hâli oluþturmuþ olabi-
lir. Böyle bir ortamda bu gruplardan herhangi birinin Türklere karþý
harekete geçirilmesi zor olmasa gerek. Anadolu Türk beylikleri, bir za-
manlar kendi aralarýnda çok çetin mücadelelere girmiþlerdi. Karþýla-
rýndakinin Türk olmasýndan çok hangi beyliðin mensubu olduðu ve o
anda kimin kime karþý savaþtýðý önemliydi. Bu bir milliyetçilik mesele-
si deðildi. Hepsi de Müslüman ve Türk idi. 

Piyade Tuðbay Gazi Mehmet Seyhun, hatýralarýnda Yemen civa-
rýnda etkili olan Ýmam Yahya’nýn I. Dünya Savaþý esnasýnda Osmanlýya
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sadýk kaldýðýný, hatta Osmanlýyý destekleyip, Ýngilizlerin taleplerini
reddettiðini dile getiriyor.597

Þerif Hüseyin’in kardeþi Þerif Nasýr Bey, isyan günlerinde Þerif
Hüseyin için, “Biraderim hakkýnda ne söylerseniz söyleyiniz buna ta-
mamýyla müstahaktýr.” demiþtir.598

Bedeviler için öncelikle menfaatleri vardýr. Kim daha çok para ve-
rirse onlar o taraftan olurdu. Sina Cephesi’nde Türk ordusu bedeviler-
den faydalanmýþtýr.599 Bu insanlar dinlerine pek baðlý olmasalar da Si-
na’da Türklere sadakat göstermiþlerdir.600 Fakat Þerif Hüseyin’in em-
rindekilerin büyük bir çoðunluðunu bedeviler oluþturuyordu. I. Dünya
Savaþý esnasýnda Türk ordusunun içinde Arap birlikleri de görev
almýþtý. Arap erlerden oluþan tümenler vardý.601 Çanakkale’deki 25.
tümeni Araplar oluþturuyordu.602 Osmanlý Devleti’nin savaþ yýllarýn-
daki casusluk teþkilatý olan Teþkilat-ý Mahsusa’nýn bünyesinde Arap
uyruklu insanlar vardý.603 Teþkilat-ý Mahsusa adýna ölümü göze alarak
casusluk yapan Mýsýrlý Hüseyin El-Riyad Türk deðildi.604 Bunun
yanýnda, Þerif Faysal ve diðer asilerin Türklere karþý yaptýklarý planlarý
Türk komutanlara haber veren Araplar da vardý.605 Yani, Türklere kar-
þý savaþanlar olduðu gibi Türklerin yanýnda yer alanlar da vardý.606

Ýngilizler, Mýsýr’ý sömürdüðü ve yoðun propaganda yaptýklarý hâlde
bölgenin Osmanlý halifesine baðlýlýðýný söküp atamamýþlar, Arap hila-
feti konusunda Mýsýr ileri gelenlerinin çoðundan destek bulamamýþ-
lardýr.607

Cezayir halký, Anadolu zaferini ve Yunanlýlarýn maðlubiyetini se-
vinç gösterileriyle karþýlamýþtýr.608
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Teþkilat-ý Mahsusa Reisi Kuþçubaþý Eþref, hatýralarýnda: “Baþta
Mekke Emiri Þerif Hüseyin olarak, muharebenin en buhranlý devresin-
de ordumuzu arkadan vurma hareketlerini, Kanal Seferi sýrasýnda sabo-
tajlarý, Yemen’de en elveriþsiz þartlar içinde mücadele eden Ali Said
Paþa ordusuna yiyecek götüren katarlarý talan eden Urban hareketleri-
ni tespit ettik. Biz de kendimize yardýmcý, tertemiz, vefalý Araplar bul-
duk. Rahatça söyleyebilirim ki halkýn büyük kýsmý, bizimle beraberdi.
Karþýmýzda olanlar, daha çok politikacýlar, siyasi kanallardan menfaat-
lerini temin etmek isteyenler, yabancý propagandalara alet olanlardý.
Bunlar, Arap halkýnýn daha sonra da baþlarýna bela oldular ve halka
huzur yüzü göstermediler.” diyor. 

Arap liderlerinden Ýdris’e karþý verilen savaþta Arap askerler de
Türkler tarafýnda mücadele veriyor,609 kendi milletinden olanlara
karþý Türklerin yanýnda yer alýyorlardý.

Prof. Dr. Þükrü Hanioðlu, 27-03-2005 tarihinde, Zaman Gazete-
si’nde, “Dört yüz yýllýk bir iliþkiye basit bir ihanet söylemiyle yaklaþýyo-
ruz. I. Dünya Savaþý’nda Kafkasya’da ilerleyen Irak taburlarýný, Balkan
Harbi’nde Ýstanbul’u Bulgar iþgalinden koruyacak son müdafaa hattý
olan Çatalca’yý Anadolu askeriyle beraber savunan Suriye taburlarýný
nasýl açýklayacaðýz?” demektedir. Aslýnda bu dört yüz yýllýk dönemde,
Araplarla Türkler arasýnda anlaþmazlýk yok deðildi. Fakat bu büyük
kinler oluþturmayan aile içi kavgalarý gibiydi. ”610 diyor.

Ermenilerin geneli I. Dünya Savaþý’nda aleyhimize hareket etmiþ-
tir. Fakat Fahrettin Paþanýn anlattýðý hatýra oldukça ilginç: Fahrettin
Altay’ýn birliðinde Arþak isimli ve Ermeni asýllý bir yedek subay var-
mýþ. Ýngilizlerden esir almak gerektiðinde 30 erden oluþan birliðin baþý-
na o verilmiþ ve baþarýlý olmuþtur. Hiç zayiat vermeden Ýngiliz karako-
lunu basarak oradan 12 esir almayý baþarmýþtýr. Bu esirler vasýtasýyla
Ýngilizler hakkýnda bilgi alýnacaktý.611 Fahrettin Altay’ýn görev yaptýðý
ayný birlikteki Arnavut asýllý tabur komutaný Ýsmail ise Ýngilizler ta-
rafýna geçmiþ ve siperlerin müdafaasýný gösteren haritayý da onlara ver-
miþtir.612 Araplarýn isyanýný önlemek için ölümü göze alarak Necit
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Çöllerindeki kabilelerle görüþen Mehmet Akif Ersoy da Arnavut’tur.613

Akif, Çanakkale Zaferi’ni duyduðu gece “Çanakkale Destaný’ný yazma-
dan canýmý alma...” diyerek dualar etmiþtir. Bu duasýný aðlaya aðlaya
yapmýþtý. Bu destaný yazmak çöl yolculuðunda nasip olmuþtu ona.614

Araplarýn Türk ordusunu desteklediðini gösteren örnek oldukça
fazladýr. Ýngiliz istihbaratý bile Araplarýn çoðunun Türklerin yanýnda
yer aldýðýný rapor etmiþtir.615 Fakat madalyonun diðer tarafý da var.
Ahmet Emin Yalman anýlarýnda, “Savaþ yýllarýnda Avusturya’dan ki-
losu 5 kuruþa alýnan þeker, kilosu 300 kuruþtan halkýmýza satýlýyordu.
Ve bu iþte de baþrolü Ýttihatçýlarýn Maarif Nazýrý Þükrü Bey oynadý.”
diyor.616 Irak cephesinde, Türk ordusuna karþý aslen Türk olan Pa-
çacýzade Mezahim’in hainliði görüldü.617

Terhisi geciken erlerimizden bazýlarý zorla tezkeresini alýp kaçabili-
yordu. Hatta bunun için isyan edip tümen komutaný Süleyman Þefik
Paþanýn evini bile sarmýþlardý. Çarþýyý yaðma etmiþler ve zorla tezkere-
lerini alýp uzaklaþmýþlardýr.618 Milli mücadele yýllarýnda da istiklal
mahkemeleri askerden kaçan binlerce Türk askerini yargýlamýþ, bun-
larýn bir kýsmý da idam edilmiþti.

Savaþ yýllarýnda Faysal’ýn yanýnda yer alan ve 1933’te Faysal’ýn Mu-
sul’da yaptýðý büyük katliamýn telkincisi olan Nuri Said Paþa bir
Türk’tür.619 Bu kiþi Ýngilizler tarafýndan satýn alýnmýþ ve Arap liderler-
le hareket edip Osmanlý askerine karþý savaþmaktan çekinmemiþti.620

Öyle bir zaman gelmiþ, Amerikalýlar adýna çalýþmaya baþlamýþ ve bunu
canýyla ödemiþtir. Ýngilizler onu bir gece yarýsý öldürüp, cesedini köpek-
lere yem yapmýþlardý. Irak baþvekilliðine kadar yükselmeyi baþaran bu
adamýn sonu berbat olmuþtu.621 Askerlerimizin açlýktan yürüyemez hâ-
le geldiði bu savaþ esnasýnda, orduya ait buðdayý satan ve böylece mal
mülk sahibi olan komutanlarýmýz da vardý.622 Savaþtan kaçan ve fýrsatý
ganimet bilerek devletin ve milletin malýna tecavüz ederek zengin
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olanlar arasýnda Türkler de vardý. Milli mücadele yýllarýnda Düzce’de,
Hendek’te, Bolu’da, Konya’da, Afyon’da, Yozgat’ta isyan edenler de
Türk idi. Neden Çopur Musa’dan dolayý tüm Afyonlularý, Çapanoðul-
larýndan dolayý tüm Yozgatlýlarý suçlamýyoruz? Mantýksýz ve haksýz bir
suçlama olurdu.  Fakat onlarýn isyanýndan dolayý bugün Bolu’yu, Kon-
ya’yý, Afyon’u ve Yozgat’ý suçlamýyoruz da Þerif Hüseyin’in çýkardýðý is-
yandan dolayý tüm Arap âlemini suçluyoruz. Çünkü böyle olmasýný is-
teyenler var. Türkiye ile Arap dünyasýnýn iyi iliþkiler içinde olmasýný
istemeyenler var.

I. Dünya Savaþý Türklerle Araplarýn yol ayrýmý oldu. Araplar ba-
ðýmsýz olacaklarýný düþünürken kendilerini Ýngilizlerin ve Fransýzlarýn
sömürgesi altýnda buldu. Türkiye ise Orta Doðu’yu rahat sömürmek is-
teyen Ýngiltere ve Fransa’nýn baþýna sardýðý Yunan ve Ermeni gailesi ile
uðraþmak zorunda kaldý. 1923 yýlýnda kendisine gelmeyi baþaran Tür-
kiye’de bundan sonra da hummalý bir inkýlap baþladý. Araplarla Türkler
arasýna inþa edilen duvar biraz daha yükseltilmiþ oldu. Araplar ise man-
dater sistem aldatmacasý altýnda Avrupalýlar tarafýndan sömürüldü.
Türkiye’nin 1923-1940 arasýnda Arap âlemini sömürmekte olan Avru-
palýlarla dost gibi geçinmesi Arap âlemi tarafýndan hoþ karþýlanmadý.
Türkiye ise Araplarýn tepkisini önemsemedi bile. II. Dünya Sava-
þý’ndan sonra SSCB’nin saldýrgan tutumundan dolayý Türkiye’nin Av-
rupa’ya ve Amerika’ya daha fazla yakýnlaþmasý aradaki mesafeyi biraz
daha açtý. Hele hele de 28 Mart 1949’da Türkiye’nin Ýsrail’i tanýmasý
Araplarda þok etkisi yaptý.

Araplarda milliyetçiliðin baþladýðý dönemlerde Türklerde de milli-
yetçilik hareketleri baþlamýþtý. Sanki ayný el her iki milleti birbirinden
uzaklaþtýrmak için düðmeye basmýþtý.

Avrupalý devletler, I. ve II. Dünya Savaþý’nda karþý karþýya geldiler.
Öncesinde de birbirlerini yercesine savaþlar yaptýlar. Ne oldu? Þu anda
ayný çatý altýndalar. Kendi aralarýnda deðiþik birlikler oluþturmuþlar. Ya
biz? Araplar bizi arkadan vurdu, onlar en kötü günlerimizi fýrsat bildiler
vs. diyerek hâlâ oyuna geliyor ve koskoca Arap âlemini dýþlýyoruz. 

Arap isyanýný Ýngiliz casuslarý övünmek için, maðlup paþalarýmýz
yenilgiye bahane gösterebilmek için, dýþ mihraklar Araplarla Türkler
arasýna soktuklarý ayrýlýk tohumlarýný daha da yeþillendirmek için,
Cumhuriyet devri aydýnýmýz da inkýlaplarýn verdiði havaya kapýlarak
abartýlý bir þekilde anlatmýþlardýr. Ve Ýttihatçýlar için de Hicaz’ýn terk
ediliþine güzel bir bahane olmuþtur.
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