BIRINCI DÜNYA SAVA~I GÜNLERINDE TÜRK-ERMENI
ILI~KILERI VE INGILIZ PROPAGANDASI*
Dr. SALAII~~R. SONYEL
Birinci Dünya Sava~~~günlerinde Türklerle Ermeniler aras~nda ç~kan
olaylar~ , Ermeni militanlanyla sempatizanlan, Ermenilere kar~~~planl~~ biçimde yap~lm~~~lunm, soyk~r~m~~ ve toptan imha olarak nitelendirirler.
Türkler ise, bu olaylar~, 'H~ristiyan Süper Devletlerce kendi ç~karlar~~ için
k~~k~rt~lan Ermenilerin, yurtlar~~ Türkiye'ye kar~~~ihaneti ve Türk-Ermeni
çat~~mas~' olarak nitelendirirler.
Say~lar~~ her geçen gün artmakta olan yabanc~~ kimi yans~z, dürüst ve
yetenekli ara~t~rmac~~ ve bilim adamlar~, Ermeni militanlar~~ve sempatizanlar~n~n iddialar~n~~ kabul etmiyor; d~~tan yap~lan lu~lortma, üsteleme ve
yard~mla azarak, henüz 1914 y~l~~ yaz~nda ta~k~nl~k göstermeye ba~layan
Ermeni a~~r~~ e~ilimlileriyle Müslümanlar aras~nda kar~~l~kl~~ olaylar ç~kt~~~na inan~yorlar. Bu olaylar~~ ç~karanlar da, askerlikten kaç~nan, silah~~ ve kafas~ ndaki askeri bilgiyle askerden kaçan, evlerinde silah gizleyen, Türk
hatlar~~ gerisinde ayaklanan, savunmas~z Türk ve öteki Müslüman köylerine sald~rarak kad~n, çocuk ve ya~l~lar~~ öldüren, sava~~kesiminde yaralanan
ve cephe gerisine gönderilen yaral~~ askerleri katleden, önemli askeri bölgelerde sabotaj, kundakç~l~k ve i~gal gücüyle i~birli~i yapan, dü~mana bilgi
veren ve komplo kuran Ermeni militanlanyd~. Hem Londra'daki ~ngiliz
Devlet Ar~ivi'nde ve hem de ~stanbul'clalci Ba~bakanl~k Ar~ivi'nde, bu
söylenenleri kan~tlay~c~~ nitelikte binlerce belge vard~ r.
K~saca, 1915 y~l~~ Nisan ay~ ndan önce, Osmanl~~ imparatorlu~u, Ermeni militanlar~n~n yaratm~~~oldu~u oldukça güç bir durumla kar~~~ kar~~ya
kal~yor; sava~~kesimlerinde d~~~ dü~manlarla bo~u~urken, arkada, iç
dü~man oldu~unu kan~ tlayan Ermeni militanlar~~ ve çeteleriyle de u~ra~mak zorunda kal~yor; sava~~gücünü yitirmek tehlikesine maruz kal~yordu.
Ermeni yer de~i~tirmeleri (veya tehciri), s~ rf bu tehlikeyi önlemek için
al~nmas~~gerekli önlemlerdi.
* ~ngilizce yaz~n~ n Türkçe özetidir.
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Osmanl~~ hükümeti ve Türk halk~ , 1829, 1854 ve 1877 Tür-Rus sava~lar~ nda ülkelerini istila eden Rus askeri güçleriyle i~birli~i yapan Ermenilere kar~~~olan güvenini yitirmi~ti. 1914 sava~~ nda da Ermeni militanlar~ n~n
ayn~~ yöntemi izlemeye ba~lad~klar~ n~~görünce, Tehcir (Yer De~i~ tirme) Yasas~'n~~ ç~ kartarak, onlar~, dü~mana yararl~~ olacaklar~~ stratejik bölgelerden
kald~ rmak karar~n~~ ald~ . Bu karar üzerine kimi Ermeni'ler ba~ka yerlere
ta~~nd~. Bu sevkiyat s~ras~ nda ve ülkedeki sava~~ko~ullar~~ yüzünden, örne~in g~das~zl~k, ilaç eksikli~i, iklim de~i~tirme, uzun yolculuk, kimi yerel
Müslüman a~iretlerin, daha önce yak~ nlar~n~~ öldüren Ermeni militanlar~ndan öç almak için konvoylara yapt~klar~~ sald~ r~, kimi muhaf~ zlann yasa d~~~~davran~~lar~~ ve en önemlisi, bizzat Ermeni militanlar~n~n ç~ kard~~~~isyan,
sabotaj ve bask~n olaylar~~ s~ras~nda, 400.000'e yakla~~ k Ermeni'nin hayatlar~n~~ yitirdikleri tahmin ediliyor. Buna, Rus ordusu, k~~~içinde, Do~u Anadolu'dan Kallcaslara çekilirken ona e~lik eden ve so~uktan donup ölen
20.000'e yakla~~ k Ermeni de dahildir.
Sava~tan önceki Ermeni nüfusu 1.3oo.000 kadar oldu~una göre; sava~~
sonunda bizzat Istanbul'daki Ermeni Patri~i'nin aç~klad~~~~gibi, Türkiye'de 600.000'e yakla~~ k Ermeni kald~~~ na göre ve 300.000'den çok Ermeni
ülke d~~~ na göç etti~ine göre, Ermenilerin Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nda
'soyk~r~ma' tabi tutulduklann~~ iddia etmek haks~zl~kt~ r ve bunun gerçekle
ilgisi yoktur. ~oteyandan ayn~~ nedenlerden ötürü ve Ermeni'lerce
öldürülenler de dahil olmak üzere, iki buçuk milyonu a~k~n Müslüman
da hayat~ n~~ yitirmi~tir. Nas~ l olur da 400.000 kadar Ermeni'nin ölümü
soyk~ r~ m say~l~ r, ama iki buçuk milyon Müslüman'~n ölümünden söz bile
edilmez?
1 915y~l~ n~ n sonlar~ na do~ru, dünya sava~~, ~ngiltere, Fransa ve Rusya'dan olu~an Ba~la~~ klar için iyi gitmiyordu. Bu Ba~la~~klar, özellikle Ingiltere ile Fransa, ordular~ n~~ ç~kard~ klar~~ Gelibolu'da büyük bir Türk direni~iyle kar~~la~t~ lar. Iskenderun bölgesinde ikinci bir sava~~kesimi kurmay~~
ve aralar~ nda Ermeniler de olmak üzere, yerel H~ ristiyan az~ nl~klar~~ bu
amaç için alet olarak kullanmay~~ tasarlamaya ba~lad~ lar. Ayr~ca, o güne
dek Ba~la~~ klara yanda§ görünen, ama henüz sava~a girmeyen A.B.D.,
Italya, Yunanistan ve ayakland~ nlmaya çal~~~lan Ha~imi Araplar~ n~~ kendilerinden yana sava~a sokmaya çal~~~yorlard~. Bu çal~~ malarda Ingiliz ~stihbarat Servisi'nin ve onun yardakç~s~~ Ermeni propagandac~lann~ n rolü
büyük olmu~tur.
1915'in sonlar~ na do~ru ve ~~ 916'n~n ba~lar~ nda, ~ngiliz ~stihbarat~, kimi Ingiliz siyasi ve askeri dan~~manlar~ , Lord James Bryce, Amold J.
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Toynbee ve Aneurin Williams gibi Ermeni yanda~~~ ~ ngiliz ö~eleri, ~ngiliz
hükümetini, sözde Ermeni k~nmlann~~ propaganda amaçlar~~ için kullanmaya üsteliyorlard~. Bunu yapmaktan amaçlar~~ ~unlard~: bu gibi propagandan~ n, ~ngiliz kamuoyunda, 'küçük ba~la~~klar~ ' Ermenilere kar~~~ daha
büyük ilgi ve sempati, Türklere kar~~~ise nefret duygular~~ yarataca~ma;
dünya kamusunun dikkatini, o s~ rada, ~ngiltere'nin en yak~n ba~la~~~~~bulunan Rusya'da Musevilere kar~~~giri~ilen ve gittikçe artan zulümden ba~ka yana çekece~ine ve henüz Ba~la~~ klardan yana sava~a girmemi§ olan
Amerika, Yunanistan ve Ha~imi Araplann~~ kendilerinden yana etkileyece~ine inan~yorlard~.
Bu konuda yap~ lacak propaganda için, kötü ad yapm~~, Türk dü~man~~ propagandac~ lardan Lord James Bryce'l ve daha sonra pi~manl~k duyarak Türk-Yunan sava~~ nda Türklerden yana geçecek olan Arnold Toynbee'yi harekete geçiriyor; bu iki propagandac~, 1916 y~l~~ ortalar~ nda, ço~unlukla Ermeni kaynaklar~na dayanan ve 7915-16 y~llar: aras~nda Osmanl~~
~mparatorlu~u'nda Ermenilere yap~lan i~lem' ba~l~ kl~~ ~ngilizce bir propaganda
kitab~~ yay~mhyorlard~ . Daha sonra Mavi Kitap (Blue Book) olarak an~lacak
olan bu kitap, ~ngiliz hükümetinin sava~~amaçlar~~ için yay~mlad~~~~en ba~ar~l~, ama en kötü etkisi olan yay~ nlardan biriydi.
Sava~~günlerinde ~ ngiliz-Ermeni propagandas~ n~n öncülü~ünü yapanlardan Lord Bryce, 1877'de yay~ mlad~~~~ Maveray't Kafkas ve Ararat' adl~~
~ngilizce kitab~ yla Ermenileri Türklere kar~~~isyana k~~k~ rtan Türk dü~man~, kendini be~enmi~, Ermeni militanlar~ nca kolayca aldat~ lm~~~birisiydi.
1915 y~l~~ Mart ve Nisan aylar~ nda, Ermeni militanlar~n~~ Türkiye'de isyan
ç~kararak Ba~la~~ ldann sav~ na yard~ mda bulunmaya k~~k~rt~yordu.
Amold Toynbee ise, Gordon Martel adl~~ ~ ngiliz yazannca 'bir propagandac~ ' olarak nitelendirilmi~tir. (Bkz. National and International Politks in
the Middle East 'Orta Do~u'da Ulusal ve Uluslararas~~ Politika' Londra,
Toynbee o s~ rada Wellington House adl~~ ~ngiliz propaganda
1986, s.7
merkezinde çal~~~ yor; ~ ngiliz hükümetinin sava~~amaçlar~na yard~ mc~~ propaganda yaz~~ ve kitaplar~~ yay~ml~ yordu. 1983'de Londra'da ç~ kan, Michael
Sanders ve Philip M.Taylor'un 'Birinci Dünya Sava~~~günlerinde ~ngiliz propagandas~ ' adl~~ ~ ngilizce yap~ t~n~ n 145. sayfas~ nda, Vellington House mensubu ve tan~ nm~~~tarihci Arnold Toynbee'nin, vah~et, barbarl~ k ve k~ r~ m hikayeleri uzman~~ oldu~u' kaydedilir. Mavi Kitap, esasta, onun eseridir ve
pek çok ba~ar~ l~~ olmu~tur. Bu kitab~ n kötü etkisi hala sürmektedir, çünkü
Ermeni militanlar~ , Türklere kar~~~olan nefret duygular~ n~~ sürdürmek için;

380

SALÂHI R. SONYE'L

kimi sahte bilim adamlar~~ ve safdil tarihciler ise, gerçekleri ara~t~ nnadan,
bu kitapta yaz~ lanlan hala yetkili bir ara~t~ rma eseriymi~~gibi kullanmakta; s~k s~ k ona de~inmektedirler.
Bu Mavi Kitab'~n ba~ar~l~~ olmas~, onun, `k~r~ m, vah~et ve gaddarl~ k
hikayelerine' yer vermesi nedeniyledir. ~ngiliz propagandac~ lan, abart~lan
veya uydurulan `k~ nm, vah~et ve gaddarl~ k' hikâyelerini çok be~enirlerdi.
Bu hikayeleri gazetelere veriyor; onlar da bunlan man~et halinde yay~ nl~yorlard~ . Oysaki Arthur Ponsonby adl~~ ~ngiliz yazar~~ ~öyle der: '~nsanlar~n
beyinlerine yalan ve sahtekarl~ kla nefret zehiri enjeksiyonu yapmak, sava~~
günlerinde, gerçekte hayat~~ yitirmekten daha büyük kötülüktür. Insan~n
ruhunu kirletmek, onun bedenini tahrip etmekten daha kötüdür' (Falsehood in Wartime, 'sava~~günlerinde yalan', New York, 1971, S. 187).
Sanders ve Taylor adl~~ ~ngiliz yazarlanna göre, bu `k~nm, vah~et ve
barbarl~ k hikayelerinin ço~unu yaratan ve dünyaya yayan ~ngiliz bas~nlyd~ ' (Sanders ve Taylor, s. 263). James Morgan adl~~ yazar, 1941'de New
York'ta yay~mlanan Atrocity Propaganda (Vah~et veya k~ nm propagandas~)
adl~~ yap~t~n~ n 187. sayfas~nda ~ öyle der: 'Yalan söylemek, ~uurlu aldatmad~ r. K~ r~m (vah~et) ve gaddarl~ kla ilgili Ingiliz propagandas~ n~n ço~u, hatal~~ raporlar ve izlenimler üzerine kurulmu~~ ~uursuz aldatmayd~ '. Dolay~s~yla, 1916'da yay~ mlanan Mavi Kitap da bu s~ n~ fa girer: yani, Ingilizlerin
sava~~amaçlar~~ için yay~ mlad~ klan propaganda eseridir ve hiçbir ilmi niteli~i yoktur.

