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Türkler, Müslümanl~~~~dinleri olarak kabul ettikleri gün, Islâm~~kendi
varl~~~~için büyük bir tehlike sayan H~ristiyanl~k dünyas~nca damgal~~ bir
halk olarak görülmeye ba~lanm~~lard~. Papa II. Pius'un çabalar~ na kar~~n,
Türklerin H~ ristiyanl~~~~kabullenmemeleri; siyasi ve dini sahada büyük
ölçüde bir çat~~ma niteli~inde olan Haçl~~seferlerinde Islâm davas~ na (say)
katk~da bulunmalar~, onlar~~Bat~~ H~ ristiyanlar~na hiç de sevdirmemi~ti.
Din u~rundaki bu sava~lar, Müslümanl~k ve H~ ristiyanl~k aras~nda
yüzy~llarca süren kin, nefret ve dü~manl~k yaratm~~t~. H~ ristiyanl~ k, Islâm~~
bir sap~ kl~k, bir umac~~ olarak görüyor, onun, Isa'n~ n verasetini ortadan
kald~ rmak amac~~ güttü~üne inan~yordu; dolay~s~yla, halifeli~i üstlenerek
(deruhte) Islam~ n davas~ n~~benimseyen Osmanl~~ Türkleri, H~ristiyanl~~~ n
bu nefret ve dü~manl~~~ na hedef olmu~lard~.
H~ ristiyan Bat~'n~ n ruhani ve sivil önderleri, Türkleri, H~ ristiyanl~~~~
kabulü reddettikleri yeniden ~ahlanan yabanc~~ bir dine kat~ld~ klar~~ ve
H~ ristiyan Bat~'n~ n mücevheri olan Istanbul'u ele geçirerek, y~ pranm~~~ve
çürük Ortodoks H~ ristiyan Bizans Imparatorlu~u'na son darbeyi (çarp~ )
vurduklar~~ için, onlar~~ asla affetmemi~ lerdi. Anglikan (Ingiliz) Piskoposu
William Barry, H~ristiyanlar~ n bu nefretini dile getirirken, Türklere
yöneltti~i yersiz suçlamalarda, kendi seleflerine oranla daha mutedil
davranm~~t~. Bu Piskopos, 1919 y~l~~ A~ustosunda ~unlar~~ yaz~yordu:
"Türk yönetiminin lânetli suçu, uygarl~~~~y~ k~p, y~k~nt~lar~~üzerine
uzanmakla Barbarl~ ktan ba~ka asla hiçbir ~ey olmay~~~~olamay~~~ d~ r... Gladstone'la birlikte ~unu kabullenmek zorunday~ z: ...0
* The Middle East Studies Association of ,North America (MESA-Kuzey Amerika'n~ n
Ortado~u Bilimleri Kurulu)'n~ n 28 Kas~m-1 Aral~ k 1984 tarihleri aras~ nda San Fransisko'da
düzenlenen 18. y~ll~ k konferans~ na sunulan tebli~.
Felix Valyi: Revolutions in Islam, Londra 1925, S. 27-8.
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(Türk), 'insan ~rklan aras~nda tarihte büyük H~ristiyan dü~man~'
olarak görünür". 2
Osmanl~~Imparatorlu~u Do~u Avrupa'ya yay~lmaya ba~lay~nca,
birçok H~ristiyan Padi~ah~n yönetimi alt~na girmi~ti. Bat~~Dünyas~, Islam~n
ilerleyi~i yüzünden küçülmekle kalm~yor, ayn~~zamanda, Do~u'nun karl~~
kaynaklan ve pazarlar~~~imdi dünya çap~nda güçlenen bir Islam devletinin
eline geçmekle Bat~'n~n d~~~ticaretini k~s~tl~yordu.
Türkler Viyana surlar~~önüne gelerek, tesanüdünü yitirmi~~H~ristiyan
Avrupa'n~n kalbine sald~rmaya haz~rlamnca, bunun getirdi~i ~ok etkisi,
H~ristiyan devletleri, H~ristiyanl~kla ba~da~mayan, önemsiz ve bencil
ç~karlann~~o süre için bile olsa bir yana b~rakarak birle~meye, Balkanlan da
içine almak üzere Do~u Avrupa'da Anadolu ve belki tüm Ortado~u'da
Islami ortadan kald~rmak için yeni bir Haçl~~Seferi ba~latmaya sevketmi~ti. 3
Kimi Islam alimlerinin -Ortado~u'nun bugünkü durumu gözönünde
tutulursa- hala sürmekte oldu~una inand~klan Müslümanl~~a kar~~c~l bu
ak~m Anadolu'nun Müslüman ve gayri Müslim halklann~n u~rad~klan
büyük felaketin tek nedeni de~ilse bile ba~l~ca nedenlerinden birini
olu~turmaktad~r. Oysa Türkler, Woodhouse, Dakin, Maier, Lewis, Shaw ve
öteki birçok Bat~l~~bilim adamlann~n da do~rulad~klar~~gibi, 4 fethettilderi
ülkelerin H~ristiyan halklar~~tarafindan ço~u kez iyi kar~~lanm~~lard~.
Osmanl~~Devleti'nin kurulu~undan beri, özellikle bu devletin yükselme
döneminde, onun hudutlan içinde ya~ayan ~rksal ve dinsel az~nl~klar, köken,
kültür ve inanç ayr~m~~yap~lmadan, Osmanl~~ ho~görülü~ünden, ayr~ca
güçlü ve iyi dilekli büyük bir devletin sa~lad~~~~tüm öteki yararlardan epeyi
faydalanm~~lard~. Onlara hayat, özgürlük ve mülkiyet güvenli~i, sosyal,
e~itim ve dil özerkli~i ve ekonomik refah sa~lanm~~; Osmanl~~millet sistemi
içinde ~rld ve dini hüviyetlerini ban~~ve düzen içinde koruma firsat~~
verilmi~ti. Bu, yans~z ve yetkili tarih yazarlan aras~nda gittikçe ço~alan bir
2 William Barry: "The Turks, Cardinal Newman, and the Council of Ten", Nineteenth
Century and After, No. DX, A~ustos 1919. S. 2 17.
3 Richard Storeman: "The origins of European Philhellenism", Histog Today, c• 34,
Aral~k 1984, S. 21 Ve 27.
4 Sir Charles Eliot: Turkg in Europe, Londra 1908, s. 43; Edesal~~ (Urfa) Matheos,
Chronicles, No. 12g; The Arm~nian Issue in Nine Q~~~stio~~s and Answers, D~~~Politika Enstitüsü yay~n~,
Ankara 1982, s. 6; C.M. Woodhouse: Modern Greece; a short histog, Londra 1977, s. 93; Douglas
Dakin: The unification of Greece, 1770-1923, Londra 1972, s. !ol.
5 Millet sistemiyle ilgili ek bilgi için bak~n~z Paul Wittek: The rise of the Ottoman Empire,
Londra 1938, s. 28 vd.; H.A.R. Gibb ve Harold Bowen: Islamic Society and the West, c. 1 bölüm 2
Londra 1957, s. 207-61; Kemal Karpat: Turkey's Politics, Princeton 1959, s. 4.
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zümre taraf~ ndan do~rulanmaktad~ r. Bu yazarlar, Osmanl~~ Imparatorlu~u'nun, esas~ nda, kendi gayri Müslim uyruklar~ na ezgi yaparak onlar~~
istismar eden müstebit bir teokrasi olmad~~~ n~; bunun aksine, onlara büyük
ölçüde yerel, toplumsal ve bölgesel özerklik verdi~ini ve o günkü Avrupa ile
k~ yaslan~ rsa, kendi hudutlar~~ içinde ya~ayan çok say~daki etnik ve dinsel
gruplara kar~~, örnek olu~ turacak biçimde tolerans gösterdi~ini kabul
etmektedirler. 6
Bunu, özellikle Padi~ah Abdülmecit'in, tüm uyruklar~ mn dinsel ve
hukuksal e~itliklerini onaylayan Islahat Hatt-~~ Hümayunu'nu 18 ~ubat
1856'da yay~ nlamas~ ndan sonra, Osmanl~~ Imparatorlu~u'nun çe~itli
illerinde görev yapan kimi Ingiliz diplomatik ve konsolosluk temsilcileri de
do~rulam~~lard~ r. ~~ 774.'te imzalanan Küçük Kaynarca Antla~mas~'ndan
sonra, Osmanl~~ Imparatorlu~u'ndaki H~ ristiyanlar, kimi anla~malar ve
silâhl~~ müdahalelerle Çar'~ n koruyuculu~u alt~ na girmi~lerdi. Ama ~~ 856'da
imzalanan Paris Antla~mas~, Padi~ah~ n H~ ristiyan uyruklar~ mn, o tarihten
sonra, tek bir devletin koruyuculu~u yerine toplu (kollektif) olarak, tüm
büyük devletlerin koruyuculu~u alt~ nda olmas~~ hükmünü koymu~ tu.
Dolay~s~ yla, Türkiye'deki Ingiliz diplomatik ve konsolosluk temsilcileri,
kendilerini, Osmanl~~ H~ ristiyanlar~ n~ n ç~ karlar~ n~~ gözetlemekle ve bu
H~ ristiyanlara yap~lan i~lemler konusunda kendi yönetimlerini ve Türk
makamlar~ n~~ (kat) uyarmakla görevli saymaya ba~l~ yorlard~.
Onlar~ n ayd~ nlat~c~~ birçok raporlar~ nda aç~ klad~ klar~ na göre, H~ ristiyan
milletlerin genel durumu, özellikle 183o'lardan beri büyük ölçüde bir
geli~me kaydetmi~ti. Pek az bir miktar say~ labilecek olan askerden muaf
vergisi (bedel-i askeriye)ne kar~~l~ k, kendilerine verilen askeri muaf~ yetten
yararlanan bu H~ ristiyan milletler, Müslümanlar~ n zarar~na zengin
oluyorlard~. Müslümanlar, hayatlar~ n~~ Imparatorlu~un savunmas~ nda
6 Örnek olarak bak~n~z Elim, op. cit.; Arnold J. Toynbee: The Western Question Greece and
Turkey, Londra 1923; Felix Valyi op. cit.; E. Alexander Powell: The struggle for power in Moslem
Asia, New York 1925; Sir Telford Waugh: Turkey,yesterday, today and tomorrow, Londra 1930;
H.A. Lybyer'den Eleanor Bisbee ~u yap~ t~nda söz eder: The New Turks, Philadelphia 1951, S. x;
Geoffrey Lewis: Turkey, Londra 1965; Bernard Lewis: The emergence of Modern Turkey, Oxford
1966; F.G. Maier: Cyprus from earliest times to the present day, Londra 1968; Stanford J. Shaw ve
Ezel Kural Shaw: History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, c. II, Cambridge University

1 977.
7 Turkey No. 17 (1877): Instructions addressed to Her Majesty's Embassy at Constantinople
respecting financial and administrative reforms and the protection of Christians in Turkey (Mali ve idari

~slah ve Türkiye'deki H~ristiyanlar~n korunmalar~~ konusunda, Majeste Kraliçenin
Istanbul'daki Büyükelçili~ine gönderilen yönergeler), 856-75, Londra 1877, Bölüm II, No. 78
ve 80.
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yitirmemi~lerse, evlerine dönünce, yerel ko~ullar~ n de~i~ti~ini, sürülmemi~~
ve verimsiz bir duruma gelen topraklar~ n~ n H~ ristiyan tefecilerce
gaspedildi~ini görüyorlard~ . 8 Dinlerine ba~l~~ ama pek konu~kan
olmad~ klar~ ndan, suskunluk içinde ezgi çekmeyi, s~zlant~ lar~ n~~ Osmanl~~
ba~kentindeki katlara duyurmay~~ye~~tutuyorlard~; oysaki H~ ristiyanlar~ n,
gerek Istanbul'da, gerekse Imparatorlu~un öteki tüm bölgelerinde,
s~zlant~lar~ na çare bulunmas~ n~~ talep eden konsolosluk, acentelik ve
büyükelçilik gibi birçok temsilcileri vard~. Ingiliz Konsolosu Palgrave'in
866'da bildirdi~i gibi, onlar~ n ~ikayetleri incelenmekle kalm~yor,
~ikayetleri yoksa onlar için ~ikayetler uyduruluyordu. 9
Arada s~ rada, kimi H~ ristiyanlar, özellikle Osmanl~~ Imparatorlu~u'nun
çöküntü devresinde, yay~lgan ve sömürgeci devletlerin, Imparatorlu~un
çökmesi için onun baz~~ az~ nl~ klanyla düzen çevirmeye ba~lad~ klar~~s~ rada,
kötü bir yönetime katlanmak zorunda kalm~~larsa da, ço~u kez kendi
önderlerinin ezgilerine maruz kalm~~lard~ r; çünkü bu önderlere, toplumlar~n~~ yönetmede büyük ölçüde özerklik verilmi~ti, ama bu yetkiyi kötüye
kullanm~~lard~ . Devlet onlar~ n içi~lerine pek az kar~~~ yordu. Dolay~s~ yla
H~ ristiyanlar bazan, Osmanl~~ yönetiminin kötü idaresinden de~il, kendi
önderlerinin kötü idare~erinden ezgi çekiyorlard~ . Bununla birlikte,
Padi~ah~ n Müslüman ve gayri Müslim uyruklar~, ulusalc~l~k ve ihtilalci
fikirlerin 19. yüzy~l ba~lar~ nda Osmanl~~Devleti'ni sarsmaya ba~lamas~ na
de~in, millet sistemi sayesinde, nispeten bar~~~ ve güvenlik içinde
ya~am~~lard~ r. 1°
Onlar~ n bu durumu, o günkü Avrupa'da ya~ayan etnik ve dinsel
az~ nl~ klar~ n statü ve kaderleriyle k~yaslamrsa, Avrupa'da ya~ayan
Musevilerin Irlandal~~ Katoliklerin, Fransa ve Silezyal~~ Protestanlar~ n,
Macaristanl~~ Kalvinistlerin ve daha birçok az~ nl~klar~ n, kendi dinsel
inançlar~~ için zulme u~rad~ klar~~ ve ço~unun, ancak Osmanl~~ Imparatorlu~u'na s~~~ nmakla teselli buldu~u görülür. Bat~l~~ kimi bilim adamlar~ n~ n da
do~rulad~ klar~~gibi, Osmanl~~ Imparatorlu~u'nda Müslüman, H~ristiyan ve
Musevi, yan yana, ahenk içinde ya~~yorlard~. Alexander Powell'e bak~lacak
Turkey No. 16 (1877): Reports by Her Majesty's diplomatic and consular agents in Turkey
respecting the condition of the Christian subjects of the Porte (Bab-~~ Ali'nin H~ristiyan uyruklar~ n~ n
durumu konusunda Majeste Kraliçenin Türkiye'deki diplomatik ve konsolosluk temsilcilerinin
raporlar~ ), 1868-85; Londra 1877, No. 1 /1.
Bilâl N. ~im~ir: British Documents on Ottoman Armenians, Ankara ~~982, Belge No. 23/ ~~, s. x~.
° Bak~ n~z,Bernard Lewis: "Impact of the French Revolution on Turkey" yournal of World
History, Temmuz 1953.
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olursa, asl~ nda Osmanl~~ tarihinde, dini nefretten kaynaklanan ezgi ve
taassup, Avrupa devletlerinin ~~3. ve 16. yüzy~la kadarki tarihlerine k~yasla
çok daha azd~. "
~~7. yüzy~lda Osmanl~~ imparatorlu~u çökmeye ba~lay~nca özerklik ve
ba~~ms~zl~k emeline kap~lan kimi H~ ristiyan az~nl~klar, büyük devletlerle,
özellikle H~ristiyan Ortodoks Rusya ile düzen çevirmeye ba~lad~lar. Rusya,
Osmanl~~ülkelerine kar~~~besledi~i askeri ihtiraslar~nda, bu denli az~nl~ klar~~
de~erli ba~la~~klar veya aletler olarak görüyor; Akdeniz'in ~l~k sular~~
do~rultusunda yay~lmak amac~~ güden dü~lerini gerçekle~ tirmek için,
Padi~ah~ n, özellikle kendileriyle Ortodoks dini verasetini payla~t~~~~
H~ ristiyan uyruklar~n~n dini duygular~n~~ve ulusal emellerini k~~k~ rtarak,
Osmanl~~ gücünü içeriden y~kmaya çal~~~yordu.
Bu arada, Katolik ve Protestan misyonerlerin 19. yüzy~lda Osmanl~~
imparatorlu~u'na ak~n etmeye ba~lamalar~, ülkeye iyilikten çok kötülük
getirmi~ti. Bu misyonerler, Osmanl~~H~ristiyanlar~na yaln~z kendi tarih, dil
ve edebiyatlar~n~~ ö~retmekle kalm~yor, ayn~~zamanda onlara liberal ve
ihtilâlci fikirler de a~~layarak onlar~~ kendi etkileri alt~na almaya
ba~l~yorlard~ . Protestan misyonerler, öteki tarikatlara yapt~klar~~ gibi,
Müslümanlar~~da tanassurla (dinlerini de~i~tirmekle) etkilemek için gizlice
çal~~~yorlar; Katolikler, Ortodoks H~ ristiyanlar~~Vatikan'dan yana çekmek
için u~ra~~yorlar; Ortodokslar ise dinda~lar~n~ , kendi kiliselerine sad~ k
kalmaya zorluyorlard~. Osmanl~~imparatorlu~u'ndaki H~ristiyan az~nl~klar~ n hamileri kesilen bu misyonerler, hem kendilerini hem de himayeleri
alt~ndaki (prot6g6) leri korumak amac~ yla, büyük devletlere, müdahale
etmeleri için ba~vurmaya ba~l~ yor ve böylece birçok diplomatik olaylar
ç~ kmas~na neden oluyorlard~. 12
Bat~~ H~ ristiyan Dünyas~, Türkiye'deki durum hakk~ nda bu misyonerlerden bilgi al~yor, Türkiye'yi onlar~ n gözleriyle görüyordu. Misyonerler,
Türkleri kötülüyor ve onlar~~tüm dünyaya "H~ ristiyanlar~n katilleri" olarak
tan~t~yorlard~. Onlar~n geni~~ölçüdeki etkin propagandalar~ , Bat~'da
Türklü~e kar~~~olan dü~manl~~~~(Turkofobi) körüklemeyi ba~ar~yor ve
böylece H~ristiyanl~~~ n verasetini y~kmak için her türlü çabay~~ harcayan
"kana susam~~, vah~i Türk" eski imaj~n~~ sürdürüyorlard~.
1 I Pc~well, op. cit., s. 120; Toynbee, op. cit., s. 267; Waugh, op. cit., s. 114; D.S.
Margoliouth: Ear<y development of Mohammedanism, Londra ~~913; Sir T.W. Arnold: The preaching
of Islam, Londra 1913.
Turkey and the
12 Türkiye'deki misyonerlik ak~ m~yla ilgili olarak bak~n~ z, Edwin M. Bliss:
Philadelphia
1896.
Armenian atrocities,
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Türkiye'deki Katolikler genellikle Fransa, Italya ve Avusturya'ca,
Protestanlar, Ingiltere, Almanya ve Amerika Birle~ik Devletleri'nce ve
Ortodokslar da Rusya'ca korunuyorlard~. Böylece H~ristiyan az~ nl~klar,
büyük devletlerin kendi gizli maksatlar~~için bu devletlerce bölünmü~lerdi.
Rusya, Istanbul, Bo~azlar ve do~u illerini ele geçirmek için Ortodoks ve
Gregoryen H~ristiyanlanm kullan~yor; Britanya, Ortado~u, M~s~r, Arabistan
ve Mezopotamya (Irak)'daki etkisini korumada ve daha da yaymada
Protestanlar~~ alet ediniyor; Fransa ise Kilikya, Lübnan ve Suriye'deki
ç~ karlar~~için Katolik ve Gregoryenleri kullan~yordu.
Tüm bu büyük devletler, çe~itli H~ristiyan mezhepleri aras~nda, pek
~uurlu olarak veya dolayl~~ve dolays~z biçimde, düzensizlik yarat~yor; onlar~~
hatta ihtilâle körüklüyorlard~. Bu durum onlara, H~ristiyan az~nl~klar~n
sorunlar~yla ilgiliymi~~gibi görünerek, Osmanl~~ Imparatorlu~u'nun içi~lerine kar~~mak f~rsat~n~~ veriyordu; oysaki gerçekte, büyük devletler, bu
Imparatorlukta etki sa~lamak için veya "Avrupa'n~n hasta adam~" ölünce
onun miras~ na konmak için birbirleriyle yar~~~ediyorlard~. Onun çökmesini
çabukla~t~rmak için, I mparatorlukta, özellikle Balkanlarda gittikçe
yay~lmakta olan ulusalc~l~k (milliyetçilik) ak~m~n~~ te~vik ediyorlard~.
Trakya'da Yunanl~lar, Bosna-Hersek ve Bulgaristan'da S~rplar ve
Slavlar, daha sonra da Anadolu'da Rumlar ve Ermeniler, Ortado~u'yu
egemenlikleri alt~na almada birbirleriyle yar~~an büyük devletlerin gizli
veya aç~k yard~mlar~yla, özerklik veya ba~~ms~zl~k talebinde bulunmaya
ba~l~yorlard~. Büyük devletlerin, Osmanl~~ Imparatorlu~u'nun içi~lerine s~ k
s~ k yapt~ klar~~müdahaleler, o Imparatorlukta düzensizlik yaratan güçlere,
kötülüklerine bugün hâlâ katlanmak zorunda kald~~~= ihtilâl ve terörizme
büyük ölçüde katk~da bulunuyordu.
Osmanl~~ H~ristiyan toplumlar~n~ n ruhani ve sivil kimi önderleri,
kendilerine Osmanl~~ Devleti içinde verilen ve devlet içinde devlet olma
(imperium in imperio) niteliklerine sahip geni~~ölçüde hak ve imtiyaz
(ayr~cal~k)lardan yararlanarak, yabanc~~ devletlerle düzen çevirmeye
ba~l~yorlard~. özerklik veya ba~~ms~zl~k sözleriyle aldat~lan bu önderler,
Osmanl~~ Imparatorlu~u'nu bölerek ortadan kald~rmak için çal~~an o
devletler ve güçler taraf~ ndan ustal~ kla alet olarak kullan~l~yor, böylece
kendi etki ve yetkilerinin artaca~~n~~ san~yorlar& 13 Osmanl~~ Devleti'nin
gücünü zay~flatmak için ve daha çok bu devlet bir sava~~durumunda iken,
ellerine geçen her f~ rsattan yararlanarak karga~al~k ve olaylar ç~kar~yor,
13

Kâmuran Gürün: Ermeni Dosyas~, Ankara 1983, S. 37-40.
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bunlardan pay kopanr umuduyla, kendi ülkelerinin dü~manlanyla s~k s~k
i~birli~i yap~yorlard~.
Son zamanlarda Ar~ivlerden sa~lanan belgelere ve yay~nlanan birçok
yap~tlara göre, bu H~ristiyan az~nl~klardan kimilerinin, Osmanl~~Imparatorlu~u'nun parçalanmas~nda önemli bir rol oynam~~~olduklar~~kan~tlanm~~~
bulunmaktad~r. Bu az~nl~klar~n amaç ve ihtiraslan tümüyle gerçekle~mi~~
olsa, Osmanl~~Imparatorlu~u bütün bütün ortadan kald~nlacak ve onun
yerini, hamileri büyük devledere itaatkâr, kukla H~ ristiyan devletler
alacakt~; oysaki bu H~ristiyan az~nl~klar, Anadolu'nun hiçbir ilinde toplam
nüfusun yüzde ~~5'inden ço~unu olu~turmuyorlard~.
Bununla birlikte, Osmanl~~Imparatorlu~u'ndaki çe~itli H~ristiyan
mezheplerden baz~lar~, 188o'lerde ba~layan, Balkan Sava~lar~~ve I. Dünya
Sava~~'nda doruk noktas~na eren ili~kilerinin henüz ilk devresinde,
emellerine nail olmak için birbirleriyle i~birli~i yapmalar~~gerekti~ini
kavnyorlard~. Ayn~~zamanda, Osmanl~~Imparatorlu~u içindeki ve d~~~ndaki
denge bozucu güçlerle i~birli~i yapman~n, bu Imparatorlu~un parçalanmas~nda ç~karlar~~olan devletlerin aletleri olarak çal~~man~ n, herhangi bir
Osmanl~~krizinden (bunal~m) yararlanman~n veya bu devletler az~nl~klar
için müdahalede bulunur umuduyla, böyle bir krizi bizzat yaratman~n ve
her~eyin üstünde Türkiye ve Türk Ulusuna kar~~~bir propaganda kampanyas~~ ba~latmamn -önemini benimsiyorlard~. Dünyan~n dörtbir yan~nda, özellikle Avrupa ve Amerika Birle~ik Devletleri'ndeki güçlü,
kaynatd~~ve aldat~c~~ H~ristiyan propaganda örgüt ve araçlar~~tarafindan
maharetle kullan~lan safdil H~ristiyanl~k dünyas~n~~kand~nyor, ondan
yard~m görüyorlar& 14
Propaganda sahas~nda Osmanl~~H~ristiyanlanyla kimse yan~amazd~.
Büyük devletlerin büyükelçilik ve konsolosluklannda yapt~klar~~tercümanl~k görevlerinden yararlanarak o devletleri, kendi masallanna ve onlar~n
refah memurlar~n~, misyonerlerini ve ruhani liderlerini, kendi davalar~n~n
gerçek oldu~una inand~nyorlard~. Ço~u kez, Bat~l~~ve safdil bir gazeteci
onlar~n ct~~~rtkanl~klanyla tuza~a dü~üyor, hikâyelerini çevreye yay~yordu.
Dahas~, Osmanl~~ülkelerindeki Avrupal~~diplomatlar ve gezginciler,
kendileri gibi ayn~~dinden olan ve ekseriyetle yabanc~~dilleri bilen bu
ki~ilerin tuza~~na dü~erek onlar~n yalanlanm geni~~ölçüde yay~yorlard~.
~imdi Bo~aziçi Üniversitesi olan Istanbul'daki Amerikan Robert
Koleji'nin ilk ba~kan~, Rahip Dr. Cyrus Hamlin'e balulacak olursa,
14

Aynca bak~n~z, Pierre Loti: La mort de not~e chEre France en Orient, Paris

1920, S. 30.
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Türklere kar~~c~l tüm haberlerin d~~~ülkelerde yay~lmas~n~~ sa~lamak
amac~yla, ~~ 87o'lerde Londra'da bir propaganda bürosu kurulmu~tu.
Hamlin'in de kabullendi~i gibi, herhangi bir halk hakk~nda bu denli "tek
yanl~~ve güvenilmez enformasyon" propagandas~, birkaç y~l sonra, kolayca
giderilemeyecek dü~manl~ k ve nefret k~~k~ rt~r. Hamlin ayr~ca ~öyle der:
"Do~u hakk~ nda bilgi veren bir gazeteyi elime her ald~~~mda ~öyle
dua ederim: Tanr~ m, bu haberlere inanmamam için bana yard~mc~~
ol". 15
Türkler dindar ve a~~rba~l~~ olduklar~~ için; bo~bo~az olmad~klar~~ ve
sessizlik içinde ezgi çekmeyi ç~~~rtkanl~k yapmaya ye~~tuttuklar~ ndan,
Osmanl~~ H~ ristiyanlar~~ve onlar~ n hamileri, Türkler ve öteki Müslümanlar
aleyhinde akla hayale gelmeyen efsane ve nefret duygular~n~~ çevreye
yaymada meydan~~bo~~bulmu~lard~ r. Öne sürdükleri iddialar~~kan~tlamak
için belgesel kan~tlara gerek oldu~unda, hiçbir sorumluluk veya vicdan
duygusu duymadan, sahte belgeler öne sürmü~ler veya bunlar~~
sahtele~ tirmi~lerdir. Onlar~ n, var olmayan belgeleri varm~~~gibi göstermedeki etkinlikleri, bir bak~ma siyah~n beyaz oldu~unu kan~tlamaya çal~~t~klar~~ ve ço~u kez bunda ba~ar~~ sa~lam~~~olduklar~, bu biçim "beyin
y~ kamas~ na" (brain washing) s~k s~k maruz kalm~~~olan devletlerin ar~ivlerinde bulunan çe~ itli ilk kaynaklardan saptanm~~~bulunuyor. 16
H~ristiyanlar~ n k~~k~rtmalar~~ve Rusya, Britanya, Fransa ve öteki büyük
devletlerin baz~lar~ yla düzen çevirmeleri yüzünden, 1913 y~l~~ ba~lar~nda
Anadolu'daki durum o kadar kötü bir duruma geliyordu ki, ~ngiltere
D~~i~leri Bakanl~~~~görünürde, Türk ~mparatorlu~u'nun gerek Asya, gerekse
15 Eliot Grinnel Mears (ed.): Modern Turkey, New York 1924, s. 4-5.
16 Ayr~ca bak~ n~ z, S.R. Sonyel: "How Armenian propaganda tricked the Christian world
in conection with the deportations and `massacres' ", Belleten, c.xl~ , No. 161, Ankara, Ocak
1977, s. 157-75; Sonyel: The Turco-Greek Conflict, K~br~s Türk Cemiyeti yay~ n~, Londra 1976;
Dimitri Kitsikis: Propaganda et pressions en politique internationales la Grece et ses revendications a la
Conference de la Paix, Paris 1963; Gwynne Dyer: "Turkish Talsif~ ers' and Armenian `Deceivers':
Historiography and the Armenian Massacres", Middle Eastern Studies, C. 12, no. 1, Ocak 1976,
S. 99-107; Harold Armstrong: Turkey in Travail, Londra 1923, S. 168-9; Sir Harry Luke: Cities and
Men, II, Londra 1953, s. 55; Waugh, op. cit., S. 178; Sir Robert Graves: Storm Centres of the Near
East,personalmemories 1869-1929 Londra 1933, s. 323; Halide Edip: Turkeyfaces West, New Haven
1930; Edib: Turkish Ordeal, Londra 1928, s. 5 ve 16; Sir Andrew Ryan: The last of the Dragomans,
Londra 1951, s. 128; A. Rawlinson: Adventures in the Near East, 1918-22, Londra 1923, S. 307;
~inasi Orel ve Süreyya Yuca: Ermenilerce Talât Pa~a'ya atfedilen telgrallar~n gerçek yüzü, Ankara
1983; Türkkaya Ataöv: The Andonian 'documents' attributed to Talat Pasha are forgeries, Ankara
1984.
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Avrupa'daki ülkelerinin parçalanmas~n~n gün, saat meselesi oldu~u
kehanetinde bulunuyordu. 17
Osmanl~~ Imparatorlu~u I. Dünya Sava~~'na girince, padi~ah~n
H~ ristiyan uyruklar~ , ülkenin dü~man~~ Ba~la~~ klar hesab~na casusluk
yapmaya ve onlarla gizlice i~ birli~ine giri~erek Türkiye'nin sava~~gücünü
y~pratmaya inand~r~ llyorlard~. Bu H~ristiyan az~nl~klar yaln~z casusluk
yapmakla kalm~yor, ayn~~zamanda, k~~k~rt~c~~ ve ihtilalci davran~~ larda
bulunuyor ve onlar~ n kimi önderleri, dü~manlar hesab~na çal~~maya söz
veriyorlard~. Sava~an ülkelerin ar~ivleri özellikle Londra'daki ~ngiliz Devlet
Ar~ivi (Public Record Office), birçok Osmanl~~ H~ristiyanlar~ mn, Osmanl~~
Imparatorlu~u'nu y~karak tslm~~ Ortado~u'dan kald~rmak amac~ n~~güden
devletlerle yapm~~~olduklar~~ i~birli~inin derecesini gösteren belgelerle
doludur. Bu gizli belgelerin kimileri ilk kez meydana ç~kar~larak benim
kaleme alm~~~oldu~um birkaç monografide ve Türk Tarih Kurumu'nun
Belleten adl~~dergisinde ve ayr~~risaleler halinde yay~nlanm~~t~ r. 18
Anadolu'nun Müslüman ve gayri Müslim halk~n~n, bilmeyerek,
gönülsüz veya gönüllü olarak büyük devletlerin aleti ve kurban~~ olduklar~~ ar~iv materyallerinin ~~~~~~ alt~nda aç~ kça saptanm~~t~ r. Büyük
devletlerin, Osmanl~~ halifeli~ini bölmek için I. Dünya Sava~~~ s~ ras~nda
kendi aralar~ nda imzalam~~~olduklar~~ gizli anla~ malardan da görülece~i
gibi, onlar~ n tek bir amaçlar~~ vard~: Kendi ki~isel ç~ karlar~n~~ sa~lamak.
Onlar~n, Osmanl~~ Imparatorlu~u'ndaki gayri Müslim uyruklara vermi~~
olduklar~~sözleri bu gizli anla~malarda ve hatta Osmanl~~ imparatorlu~u'nu
tasfiye eden Lozan Antla~mas~ 'nda bulmaya çal~~ mak bo~unad~ r, çünkü o
devletler, az~nl~ klara vermi~~olduklar~~ sözleri, kendi ç~ karlar~~ sa~lan~ r
sa~lanmaz unutmu~lard~ r. 19
Anadolu halk~n~~büyük bir felakete sürüklemi~~olan ba~l~ ca devletler:
Rusya, Britanya ve Fransa, ayr~ ca Yunanistan, Italya, Almanya, Avusturya
~~/ 1783/
17 ~ ngiltere Devlet Ar~ivi ( Public Record Office ), D~~i~leri Bakanl~~~~belgeleri: FO 37
19793: Ingiliz Büyükelçisi Sir Gerard Lowther'den D~~i~leri Bakan~~ Sir Edward Grey'e gizli
yaz~, Istanbul, 26.4.1913 ve D~~i~ leri Bakanl~~~~derkenarlar~.
Londra 1973,
18 Michael Llewellyn Smith: The lonian Vision, Greece in Asia Minor,, 1919-1922,
s. 34; Ismet Parmaks~zo~lu: Ermeni komite/erinin ihtildl hareketleri ve besledikleri emeller, Ankara
1981, s. 77; Ingiltere Devlet Ar~ ivi: FO 371 / 3410/129455: Vahan Cardashian'dan Lord Robert
Cecil'e yaz~ , New York 8.7.1918; FO 371 /6575 / E 5569: Diran Yachibekian'dan Ingiltere
~~92 I; Documents on Ottoman Armenians, c. II, Belge No. 1901
D~~i~leri Bakanl~~~na yaz~, Paris, ~~
(97), S. 22; Martin Gilbert: Sir Horace Rumbold: Portrait of a diplomat, 1869-1944 Londra 1973, S. 244.
18

S.R. Sonyel: Impact International, 28 Ekim- ~~o Kas~ m 1983, s. 5.
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ve Amerika Birle~ik Devletleri, bu felaketin sorumluluklarmdan kaçmamazlar; ama buna, yetersiz kimi Osmanl~~yönetimleri de katk~da bulunmu~lard~ r. Öte yandan, Osmanl~~ H~ ristiyan toplumlann~ n baz~~ önderlerinin de bu
konudaki sorumluluklar~~ unutulmamal~d~ r. Bu önderler hem kendilerini,
hem de kendi halk~ n~~ büyük devletlerin aleti yapmakla bu felakete büyük
ölçüde katk~da bulunmu~lard~r.

