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Erol Köro~lu'nun bu çal~~mas~, Türk ve yabanc~~ tarihyaz~m~nda s~kl~kla de~inilen ama
pek de derinlemesine ara~t~nlmam~~~olan Birinci Dünya Sava~~~s~ras~nda Osmanl~~ hükümetinin
sava~~propagandas~~ ve bir Türk kimli~i in~a edilmesi çabalar~~ üzerinedir. Köro~lu, aslen bir
edebiyatç~d~r. Ancak bu çal~~mas~nda Köro~lu'nun edebiyatç~l~kla tarihçili~i itinal~~bir ~ekilde
bir araya getirdi~i görülmektedir.
Kitab~n kaynakças~na bak~ld~~~nda sadece Birinci Dünya Sava~~~döneminde Osmanl~~
Devleti hakk~ndaki literatürün de~il, as~l olarak bu dönemde Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nda
üretilmi~~propaganda ve di~er yay~nlar~n incelendi~ini görülmektedir. Bu husus çok önemlidir.
Zira bu dönem hakk~ndaki hassaten ~ngilizce ne~riyatta ki~iler ve fikirleri tart~~~l~rken bu
ki~ilerin kendi yazd~klar~na balulmay~p bir tak~m ezberler üzerinden baz~~ iddialar
serdedilmektedir.
Bu iddialardan en problematik olan~~ da Ittihat ve Terakki hükümetinin 'ulus-devlet'
kurma do~rultusunda ve imparatorluktaki 'di~er unsurlar~' d~~lay~c~~ ve moda tabirle
'ötekile~tirici' politikalar takip etti~idir. Erol Köro~lu, bu tür iddialar~n teleolojik okumalardan
kaynakland~~~~tespitini yapmaktad~r. Yani ortada bilgi hatas~ ndan ziyade metodolojik bir
problem vard~r. Baz~~tarihçiler, geçmi~i bugünden okumakta ve sanki Türk milliyetçili~inin ya
da Türkçülü~ün belirli bir seyri takip ederek ulus-devlet modelinde örgütlenmeye çal~~an yeni
Türkiye devletini do~urmu~~oldu~unu iddia etmektedirler. Erol Köro~lu, bunun böyle
olmad~~~n~, meselenin Türkçülü~ü ~ad etmek ya da Türk milliyetçili~ini bayrakla~t~rmaktan
ba~ka bir ~ey oldu~unu belirtmektedir. Yazar, Birinci Dünya Sava~~ 'nda Ittihat ve Terakki
hükümetinin devleti korumak ya da kurtarmak için kendisinden önceki Osmanl~~ hükümetlerinin yapt~klar~~gibi bir tak~m söylemler geli~tirmeye çal~~m~~~oldu~unu anlatmaktad~r. Yani,
gerçekten de Ittihat ve Terakki hükümeti sava~~ s~ras~nda bir Türk kimli~i in~a etmeye
çal~~m~~t~r. Ancak bunu da pek becerememi~ tir. Zira hükümet, sistematik olarak bunu
yapabilecek ne fikri ne de fiziki alt yap~ya sahipti. Ayr~ca, son ana kadar Ittihat ve Terakki
hükümeti kendi içindeki farkl~l~klar~~ (diversdy) muhafaza etmi~ti. Hem Türkçüler, hem
islamc~lar, hem Türk-~slamc~lar, hem de Bat~c~lar de~i~ik yer ve zamanlarda bir ~ekilde Ittihat
ve Terakki hükümetinin politikalar~na destek vermi~ler ve/veya kar~~~glun~~lard~r. Yani bir nevi
kaotik bir durum söz konusudur. Böylesi kaotik bir ortamda da somut ve sistematize edilmi~~bir
ideolojinin ortaya konmas~~ son derece zordur.
Köro~lu, 1914-1918 y~llar~~ aras~nda ortaya konan edebi eserlerde sava~~ s~ras~ndaki
propaganda çal~~malar~n~ n bir sonucu olarak bir milli kültürün olu~ turulmaya çal~~~ld~~~n~~
anlatmaktad~r. Ancak bu proje ba~ar~s~z olmu~ tur. Bu projede yer alan yazarlar bir yandan
dönemin olaylar~n~~ yorumlarlarken bir yandan da kendi aralar~ nda fikir kavgalar~~
etmektedirler. Ortada hükümet taraf~ndan belirlenmi~~herhangi hegemonik bir ideoloji
olmad~~~~için bu yazarlar kaotik bir ortamda kendi fikirlerinin devletin ideolojisi olmas~~
u~ra~~s~~ içerisindedirler. Bu yüzden, Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nda sava~~döneminde geli~tirilen
propaganda Bat~'daki gibi sistematik ve güçlü de~ildir. Bu yüzden hükümet, bir 'milli kimlik'
in~as~~ konusunda da pek de ba~ar~l~~olamam~~t~r.
Köro~lu'na göre, Osmanl~~sava~~propagandas~n~n ba~ar~s~z olmas~n~n birtak~m sebepleri
vard~r. Birincisi, Osmanl~~ toplumunda okur-yazarl~k oran~~ Bat~'ya göre oldukça dü~üktü. Bu
yüzden, Bat~l~~ ülkelerin sava~~propagandalar~~ hedef kidelere ula~abilirken bu durum Osmanl~~
imparatorlu~u için söz konusu de~ildi. ~ kincisi, Ittihat ve Terakki rejiminin kendisi bu
propaganda faaliyetinin ba~ar~s~z olmas~n~n amillerinder~ di. Etkili bir propaganda için
Bat~'daki gibi 'master-p/an'lar~ n mevcudiyeti ve kurumlar aras~~koordinasyonun üst seviyede
olmas~~ gerekiyordu. ~ ttihat ve Terakki rejiminde propaganda konusunda ne bir strateji ne de
kurumlar aras~~ herhangi bir uyum vard~. Ayr~ca, rejim çok a~~r bir sansür\ uyg-uluyordu.
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Uygulanan sansür de herhangi bir sistematik çal~~man~n ürünü de~ildi. Geli~igüzel uygulanan
sansür yüzünden propaganda faaliyetleri çok s~n~rl~~kalmaktayd~. Dördüncü bir sebep ise
Osmanl~~~mparatorlu~u'nda propaganda faaliyetlerinde kullan~lacak ne~riyat için gerekli ka~~t
yurtd~~~ndan sa~lan~yordu. Do~al olarak ka~~t tedarikinde d~~ar~~ba~~ml~~bir hükümetin etkili
bir propaganda faaliyeti yürütmesi olanaks~z oluyordu. Be~incisi, Ittihat ve Terakki Partisi'nin
kendisi çok kar~~~k, karma~~k ve belirsizdi (too complicated, too complex and (oo ambiguous). Bu
yüzden Parti, toplumu ikna etme ve hegemonik bir ideoloji ortaya koyma hususunda çok
zorlamyordu. Duruma göre propaganda ve ideolojik söylem geli~ tiriliyordu. Mesela; zaman
zaman Osmanhc~l~k öne gkar~llyordu. Arap isyan~~s~ras~nda ise ~slamc~l~k vurgulan~yordu. Ayn~~
zamanda Kafkasya'daki seferler devam etti~i için bir yandan da Turanc~l~k dillendiriliyordu.
Ittihat ve Terakki Partisi bu üç farkl~~ideolojiyi devam ettirmekte ve birbiriyle uyumlu hale
getirmekte do~al olarak zorlanmaktayd~. Ayr~ca üç farkl~~ideolojiye ayn~~anda vurgu yap~ld~~~~
için durumu Osmanl~~kamuoyuna aç~klamak da pek kolay olmuyordu. Son olarak; Ittihat ve
Terakki liderleri genel bir hükümet propagandas~~ geli~tirmek yerine kendi bireysel
propagandalar~n~~yap~yorlard~ . Bu propagandalar zaman zaman birbirleriyle çeli~iyordu. Bu da
hükümeti zor duruma dü~ürüyordu.
Köro~lu, sava~~s~ras~nda birbirleriyle rekabet eden dört baslun ideoloji olan Osmanl~c~l~k,
Türkçülük, Bat~al~k ve ~slamc~l~k hakk~nda da önemli tespitlerde bulunmaktad~r. Türkçü,
Bana ve ~slamc~~ideolojilerin bilinen isimleri ve yay~nlar~~vard~. Ancak Osmanl~c~l~k için bu pek
söz konusu de~ildi. Ancak buna ra~men Osmanl~c~l~k cereyam politik sahada devaml~~kendisini
gösterebiliyordu. Hatta di~er üç ideolojiye ba~l~~olan yazarlar zaman zaman Osmanl~c~l~k
dü~üncesine destek veren yaz~lar kaleme al~yorlard~. Erol Köro~lu, her ne kadar aç~ktan ve ayr~~
bir ~ekilde Osmanl~c~l~k ideolojisi dillendirilmese de bu üç cereyan~n yazarlar~n~n ~u ya da bu
~ekilde Osmanhal~~a referans yapmalar~n~n asl~nda Osmanhal~~~n en güçlü ideoloji oldu~u
yorumunu yapmaktad~r Zira temel amaç devletin hayatta kalmas~yd~.
Türk milli hareketi hakk~nda da Erol Köro~lu, Osmanl~c~l~k, ~slamc~l~k ve Bat~oli~~n her
üçünün de bu hareketin bir parças~~oldu~unu ikna edici bir ~ekilde iddia etmektedir. 1908
y~l~n~n sonlar~na do~ru Istanbul'da Türk Derne~i kurulmu~tur. Bu dernek de~i~ik fikri
geçmi~lere sahip birçok ki~iyi bünyesinde bar~nd~rm~~ ur. Zira dernek kültürel aç~dan Türkçü
olabilirdi, ancak politik aç~dan Osmanhoyd~.
Özellikle Balkan Sava~larindan sonra Ittihat ve Terakki Partisi "ittihad-~~ ant~s~r" fikrinin
bir i~e yaramad~~~m görmü~~bu yüzden yava~~yava~~Türk milliyetçili~ini benimsemeye
ba~lam~~t~. Ancak Erol Köro~lu, Ittihat ve Terakki Partisi'ni bu tercihe ~artlar~n, özellikle de
Balkan Sava~lar~'mn zorlad~~un ve partinin esas olarak ülkeyi kurtarmak için bu ideolojiye
sat~lmaya ba~lad~~m~~ifade etmektedir. Bununla birlikte, ortaya ç~kan Türk milliyetçili~i
ideolojisi de monolitik ve sistematik olmaktan uzakt~ . Bu ideolojiye ba~l~~olduklar~n~~ifade
edenlerin bir k~sm~~daha dar kapsaml~~Anadoluculu~u savunurlarken bir k~sm~~da daha
yay~lmac~~ve irredentist olan Turanc~l~~~~benimsemi~lerdi.
Sonuç olarak, Erol Köro~lu'nun bu çal~~mas~~özellikle Birinci Dünya Sava~~~y~llar~nda
Osmanl~~ Devleti'nde ideoloji özellikle de milliyetçilik konular~nda ara~t~rma yapanlar~n
görmezden gelemeyece~i bir kitapur. Bunun yan~ nda, bu kitap genel olarak Türkçülük ya da
Türk milliyetçili~i konular~nda çal~~anlar~n baz~~ yerle~mi~~kabulleri sorgulamalarm~~
gerektirecektir. Ve bu kitab~n tarihçili~e bir katk~s~~da, belki de en önemlilerinden birisi olarak,
Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun son dönemlerinde gayrimüslimler üzerindeki çal~~malarda
kendisini çokça gösteren teleolojik yakla~~mlar~n ve bu yakla~~mlardan kaynaklanan bir k~s~m
ezberlerin sorgulanmas~~gerekti~ini ortaya koymas~d~r.
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