
 

 

 

 

 

ISSN: 1309 4173 (Online)  1309 - 4688 (Print) 

Volume 6 Issue 5,  p. 157-176, September 2014 

 
Journal of History Studies 

JHS 
 
 

H i s t o r y    
S t u d i e s 

 
Volume 6 
Issue 5 

September 
2014 

 

  

Savaş ve Propaganda: Birinci Dünya Savaşı’nda Alman 

Propagandası 
War and Propaganda: German Propaganda in World War I 

Dr. Ali KaĢıyuğun 
M.E.B. 

Prof. Dr. Mustafa Çolak 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat 

Öz: Bu çalışma İtilaf Devletlerinin I.Dünya Savaşı’nda yaptıkları propagandalara karşılık olarak 

Almanların yaptığı karşı propaganda çalışmalarını “Harb-i Umuminin Bir Senelik Hülasa-i Vukuatı 

Sene 1914-1915” isimli Osmanlıca eseri temel alarak incelemekte, Almanların propagandalarında 

daha çok kendilerini savunma anlayışı içinde hareket ettiklerini tespit etmektedir. Propaganda 

faaliyetleri çerçevesinde Almanya’nın müttefiği olan Osmanlı Devleti’ne de yer verilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Almanya, İngiltere, Propaganda, I.Dünya Savaşı. Osmanlı Devleti Abstract: 

Relying on an Ottoman pamphlet titled “A Year of Events in General War, Year 1914-1915”, this 

article examines German counter propaganda against the Entente powers during World War I and 

argues that German propaganda was written in a heavily defensive mood. The article also touches on 

the propaganda in the Ottoman Empire as it was a German ally. 

  Keywords: Germany, England, Propaganda, World War I, Ottoman Empire 

Giriş 

DüĢünce, görüĢ ve onlara bağlı değerleri kontrol ederek değiĢtirmeyi hedefleyen 

propaganda; kiĢilerin ya da toplumların düĢünce, tutum ve davranıĢlarını etkilemeye yönelik 

yapılan sistemli çalıĢmalar olarak karĢımıza çıkmaktadır. Propaganda çalıĢmalarında hedef 

kitle ise öncelikli olarak halktır. Halkı kendi tarafına çekmek amacıyla birçok yöntem 

denenmektedir. Bu yöntemlerden biri hazırlanan propaganda beyannameleridir. Bu makalede 

Almanya’nın I.Dünya SavaĢı’nda hazırlamıĢ olduğu propaganda beyannamesi 

değerlendirilecektir.   

Asıl araĢtırma konusuna geçmeden önce kullanılacak kaynak (propaganda beyannamesi) 

hakkında bazı bilgiler vermek yararlı olacaktır. Bu çalıĢmanın ana kaynağı Ankara 

Üniversitesi, DTCF Kütüphanesi’nden temin edilmiĢtir. “Harb-i Umuminin Bir Senelik 

Hülasa-i Vukuatı Sene 1914-1915” adını taĢıyan kaynak, eski harflerle (Osmanlı Türkçesi - 

Osmanlıca) yazılmıĢ olup, yazım tarihi, basım yeri ve yazarı belli değildir. Kapak dahil otuz 

(30) sayfadan ibaret olan eser daha çok Alman propagandasına yönelik olarak yazılmıĢtır. 

Eserin bir Alman tarafından yazılmıĢ olması ve Osmanlı Türkçesine (Osmanlıca) tercüme 

edilme olasılığı oldukça yüksektir. Zira tek taraflı yazılmıĢ bir kaynak olduğu açıkça ortadadır. 

Eser Alman propagandasına hizmet amacıyla yazıldığı için her yerde gerek fen ve teknik 

alanda, gerek nüfus artıĢında ve gerekse ekonomi alanlarında Alman üstünlüğüne vurgu 

yapıldığı görülmektedir. Diğer taraftan Almanların, I.Dünya SavaĢı’nın çıkıĢ sorumluluğunu 

üzerlerinden atmaya çalıĢtıkları görülmektedir. Propaganda kitapçığına göre Almanya, bu 

savaĢı önlemek için yoğun bir çaba sarf etmiĢ ancak Ġtilaf Devletleri, Alman ilerlemesini 

engellemek için bir bahane aramıĢ ve bu savaĢı çıkartmıĢlardır. Oysa herkesin malumu olduğu 
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üzere Avusturya’yı destekleyen ve 1 Ağustos 1914’te Rusya’ya, akabinde Fransa’ya savaĢ ilan 

eden Almanya’dır. Ayrıca savaĢın çıkıĢını Alman üstünlüğünü yok etmek ve Almanya’ya 

duyulan kıskançlık gibi basit bir nedenle açıklamaya çalıĢmaları dikkate değerdir. Bir baĢka 

husus ise Almanya’yı müthiĢ bir Ġslam dostu olarak göstermeleridir. Almanya’nın arzusu; 

Ġslam dünyasının siyaseten bağımsız, iktisadi açıdan ise güçlü olması olarak 

değerlendirilmiĢtir. Elbette bu durum gerçeği yansıtmamaktadır. Almanya da tıpkı rakipleri 

gibi geliĢen sanayisi için hammadde ve nüfuz alanı elde etmek çabasındadır. Almanların savaĢ 

öncesinde Ġngiltere ile yaptıkları görüĢmeler, Bağdat Demiryolu Projesi için Ġngiltere ile 

aralarındaki rekabet, Bağdat Demiryolu Ġmtiyazı ile Osmanlı topraklarının Alman menfaatleri 

doğrultusunda kullanılmak istenmesi durumlarına hiç değinilmemiĢtir. 1904 ve 

1911yıllarındaki Fas krizi sonrasında Ġngiltere ile Fransa’nın Ġslam ülkelerini aralarında 

paylaĢtıkları belirtilmiĢ ancak Almanya’nın kazanımlarına hiç değinilmemiĢtir. Oysa Almanya, 

bu kriz sırasında Fransız Kongo’suna sahip olmuĢtu. Propaganda kitapçığında yer alan bir 

diğer husus ise kapitülasyonların kaldırılması noktasında Almanların gösterdiği gayretlerdir. 

Almanya’nın bu gayretleri neticesinde Osmanlı Devleti; Ġngiliz, Fransız ve Rus 

boyunduruğundan kurtulmuĢtur. Oysa bu noktada Almanların gösterdiği tepki herkesin 

malumudur. Dolayısıyla propaganda kitapçığında yer alan Fas krizi, Kapitülasyonların ilgası, 

savaĢın Ġtilaf devletlerince çıkarıldığı gibi hususlar göz önüne alındığında metodolojik açıdan 

çok dikkatli kullanılması gereken bir kaynak olduğu kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Ancak 

Almanya’nın, savaĢın baĢlarından 1915 yılı Haziran ayına kadar geçen süreçteki propaganda 

faaliyetlerine yer vermesi bakımından eserin önemli olduğu kanaatindeyiz.  

Mezkûr kaynak altı fasıldan oluĢmaktadır.  

Birinci Fasıl; 1870’lerden 1914’e kadar Almanya hakkında genel bilgiler ihtiva etmekte 

ve herhangi bir baĢlık taĢımamaktadır. 

Ġkinci Fasıl; “Almanya Ġslamın Muhibbidir” baĢlığını taĢımakta ve Almanya’nın Ġslam 

aleminin dostu olduğu vurgusu yapılmaktadır.  

Üçüncü Fasıl; “Muharebe Nasıl Zuhur Etti?” baĢlığını taĢımakta ve savaĢın 

sorumluluğunu itilaf devletlerine atfetmektedir. 

Dördüncü Fasıl; “Garp Cephesinde Muharebe” baĢlığını taĢımakta ve Almanların savaĢın 

baĢlamasından 1915 Haziranına kadar geçen süreçte batı cephesinde elde ettiği baĢarılar 

anlatılmaktadır. 

BeĢinci Fasıl; “ġark Sahne-i Harbinde” baĢlığını taĢımakta ve Almanların savaĢın 

baĢlamasından 1915 Haziranına kadar geçen süreçte doğu cephesinde elde ettiği baĢarılar 

anlatılmaktadır. 

Altıncı Fasıl; “Gasp ve Ticaret Muharebesi” baĢlığını taĢımakta ve Almanya ile itilaf 

devletleri arasındaki ticari üstünlük kurma yarıĢı anlatılmaktadır. 

Eser, Enver Behnan ġapolyo tarafından 1979 yılında DTCF Kütüphanesi’ne armağan 

edilmiĢtir. Bundan sonraki kısımlarda dipnot olarak Anonim ifadesi kullanılacaktır. 

1. Propaganda Faaliyetleri ve Mahiyeti 

Latince “yayılması gereken Ģey” manasına gelen “Propago” kelimesinden türetilen
1
 

Propaganda, kelime anlamı olarak insanlara belli bir düĢünceyi ya da inancı benimsetmeye 

                                                           
1 Hamit Pehlivanlı, “Çanakkale Muharebeleri Sırasında Müttefiklerin Propagandası ve KarĢı Propaganda”, Atatürk 

Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt.VII, Sayı: 21 (Temmuz), Ankara 1991, s.535. Ayrıca Propaganda çalıĢmaları için 

bakınız; Cafer Ulu, “Çanakkale Muharebeleri Sırasında Basının Propaganda Aracı Olarak Kullanılması: Harp 
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çalıĢmak amacıyla yürütülen faaliyet olarak tanımlanmaktadır.
2
 Doğrudan halkları ve askerleri 

hedef alan propagandanın  etki sahası daha geniĢ ve etki süresi daha uzundur. Bu nedenle 

tarihin baĢlangıcından beri her siyasal güç nüfuz sahası oranında propagandaya ihtiyaç 

duymuĢtur.  

Binlerce yıl önce savaĢ hileleri, düĢmanı tanıma ve içeriden çökertme gibi eylemler 

istihbarat faaliyetleri sayılmakta ve uygulanmaktaydı. 16.yüzyılın baĢlarında Katolik inancın 

korunması ve geliĢtirilmesi örtüsü altında Müslüman dünyanın tek ve güçlü temsilcisi Osmanlı 

Devleti’nin toplum ve dini yapısının çözümlenmesi, manevi hayatının ve toplumsal 

dayanıĢmanın güçsüz kılınarak bir tehdit olmaktan uzaklaĢtırılması amacıyla Papalık 

tarafından Osmanlı Devleti’nin dini konumlarını, Hristiyan azınlıklarını hedef kitle Ģeklinde 

planlayan hizmetler "Propaganda" adı altında örgütlendirilmiĢtir. 19.yüzyılda "propaganda 

faaliyetleri" bazı devletlerce kamu hizmeti sayılmıĢtır. Propaganda bu dönemde yanıltma, 

taraftar kazanma, planlanmıĢ istekleri kabul ettirme aracı olarak kullanılmıĢtır. 20.yüzyıl 

baĢlarında propaganda hizmetleri, haber alma faaliyetlerinin tamamen dıĢında, bağımsız bir 

niteliğe kavuĢturulmuĢtur. Rakiplerin güçsüz kılınması için dost, müttefik, tarafsız devletlerin 

kamuoylarını yönlendirme ve etkileme aracı haline getirilmiĢtir. SavaĢta ise açıklanan 

görevleriyle birlikte muharebe alanlarının ve cephe gerisinin belirlenen amaçlar doğrultusunda 

hedef kitle sayılarak yanıltma, kıĢkırtma gibi görevleri üstlenen “harp propagandası” 

hizmetleri örgütlenmeye baĢlanmıĢtır.
3
 

Tarih boyunca benzer amaçlarla kullanılmıĢ bu aracın asıl olarak ortaya çıkıĢı I.Dünya 

SavaĢı sırasında gerçekleĢmiĢtir. O zamana kadar dünyanın gördüğü kitlesel savaĢların ilki 

olan bu savaĢta ülkeler, yaptıkları propaganda doğrultusunda bir taraftan kendi halklarının 

savaĢı kazanacaklarına dair inancını ve savaĢa desteklerini canlı tutmaya çalıĢırken diğer 

taraftan da karĢı tarafı suçlu ilan ederek kendilerinin haklı olduklarını ispatlama yoluna 

gitmiĢlerdir. Böylelikle uluslararası alanda destek kazanmayı hedeflemiĢlerdir. Bu Ģekilde 

değerlendirildiğinde propagandanın dört hedef kitlesi olduğu ortaya çıkmaktadır. Bunlar; ilgili 

ülkenin kendi halkı, dost devletlerin halkları, düĢman devletlerin halkları ve tarafsız devletlerin 

halklarıdır. I.Dünya SavaĢı sırasında savaĢan ülkeler arasında propagandanın oldukça etkili bir 

silah olduğunu keĢfederek propagandayı en etkin Ģekilde kullanan ülke ise Ġngiltere’dir. Ancak 

Ġngiltere’nin en etkili hasmı olan Almanya’da boĢ durmamıĢ ve Osmanlı Devleti’ni kendi 

tarafına çekebilmek adına propaganda faaliyetlerini sürdürmüĢtür.  

I.Dünya SavaĢı, ekonomik ve askeri harp yanında propaganda harbinin de ilk defa gün 

yüzüne çıktığı savaĢ olmuĢtur. SavaĢ içerisinde kamuoyunu kontrol etmek, silahlı kuvvetlerin 

moralini yüksek tutmak, düĢmanın maneviyatını kırmak, tarafsız ülkelerin tarafsız konumlarını 

devam ettirmek veya bu devletleri kendi saflarında savaĢa dahil etmek için propaganda 

                                                                                                                                                                        
Mecmuası Örneği”, Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, Yıl: 10, Bahar 2012, Sayı: 12, ss. 61-83; Servet AvĢar, 

“Birinci Dünya SavaĢı'nda Rus Propaganda Faaliyetleri ve Osmanlı Devleti”,  OTAM, Sayı: 14, Ankara 2003, ss: 

65-127; Servet AvĢar, Birinci Dünya Savaşı’nda Propaganda Faaliyetleri, (Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi), Kırıkkale 2002; Justin Mccarthy, (Ed.Kemal Çiçek vd) “Ġngiliz 

Propagandası, Wellington Evi ve Türkler”, (Çev.B. KeneĢ), Türkler, C.13, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, 

ss.469-481; Tuğrul Özcan, “1828-1829 Osmanlı-Rus SavaĢı Sırasında Rus Propagandası ve Osmanlı Devleti’nin 

KarĢı Tedbirleri”,  KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi,C.9, S.1, KahramanmaraĢ 2012,  ss.103-116; Ümmügülsüm Polat, 

“Türk-Alman Propagandası KarĢısında Arap Bürosu’nun KuruluĢu”,  Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 

Cilt.XXVI, S.76 (Mart), Ankara 2010, ss.97-114. 
2 Propaganda, 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.54228246520ba8.89891631 

(18.12.2013) 
3 Servet AvĢar, “Birinci Dünya SavaĢı'nda Rus Propaganda Faaliyetleri ve Osmanlı Devleti”,  OTAM, Sayı: 14, 

Ankara 2003, s.66. 

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/19/1271/14628.pdf
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/19/1271/14628.pdf
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/19/1271/14628.pdf
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/19/1271/14628.pdf
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faaliyetlerine giriĢilmiĢtir. Bu amaçla düĢmanın zulüm ve vahĢetlerini gösteren efsaneler 

söylenmiĢ, düĢman ordularının saflarına uçaklarla kâğıtlar atılmıĢtır. Bu konuda baĢı çeken ise 

Ġngiltere olmuĢtur.
4
 

Ġngiltere, Kafkasya ve Doğu Anadolu’nun öneminin farkında olarak bölgeye nüfuz 

etmenin yolunu, orada kendileri için çalıĢabilecek kuvvetler bulundurmakta görmektedir. 

SavaĢın baĢında yanlarında olan Ermeniler, bu iĢ için adeta biçilmiĢ kaftandır. Bu bölgede 

nüfuz kurmayı düĢünen Ġngilizler, ABD’yi kazanmak için Ermeniler üzerinden propaganda 

faaliyetlerine giriĢmiĢlerdir. Zira Ġngiltere, Anadolu’da Ermenilere katliam yapıldığına dair 

propaganda yaparsa ABD’nin buna seyirci kalmayacağını düĢünmekte ve ABD’yi kendi 

tarafına çekmeye çalıĢmaktaydı.
5
 Bu nedenle dönemin en etkili gazetelerinden birisi olan “The 

Times” ta Atina’dan alınan bilgiye dayanılarak Kafkaslarda Türklerin ilerleyiĢi ile 

Hristiyanların toptan katliamının geniĢlediği, Ermenilerin, Rumların ve hatta Amerikalı 

misyonerlerin öldürüldüğü ifadelerine yer verilerek ABD desteği sağlanmaya çalıĢılmıĢtır.
6
 Bu 

propagandaların bir diğer amacı da ABD’deki Rusya imajını tersine çevirmektir. Çünkü 

Ġngiltere’nin müttefiki olan Rusya, Yahudilere yönelik zulümlerinden dolayı ABD’de kötü bir 

imaja sahiptir. Bir diğer neden ise – ki asıl nedendir – Almanya’yı yalnız bırakmaktır. Bu tür 

propagandalar ise Ġngiltere DıĢiĢleri Bakanlığına bağlı bir departman olarak faaliyet gösteren 

ve baĢta SavaĢ Propaganda Bürosu (War Propaganda Bureau)
7
 olarak adlandırılan Wellington 

House’da yapılmaktaydı.
8
  

Bu dönemde yalnız bırakılmak istenen sadece Almanya değildir. Fransız ve Rus sefirleri 

ise Almanya’nın müttefiki olan Osmanlı Devleti’ni yalnız bırakmak amacıyla Bulgaristan ile 

görüĢmeler yapmaktaydılar. Fransız ve Rus sefirleri, Bulgaristan hükümetine müracaat ederek 

Bulgaristan’ın kendileriyle ittifak yaptıkları takdirde II.Balkan SavaĢı sonrasında imzalanan 

Ġstanbul AntlaĢması yerine Ayestafanos Mukavelenamesinin ahkamını icra edeceklerini vaat 

etmiĢlerdir. Ġngiltere BaĢbakanı Asquith ise Ġngiltere’nin küçük devletleri müdafaa için harbe 

                                                           
4 Dilara Uslu, “Ermeni Meselesine Batıdan Bakmak: Birinci Dünya SavaĢı’nın Son Yılında The Times Gazetesi’nde 

Ermeni Meselesi” , Tarih Okulu Dergisi (TOD), Yıl 6, Sayı XV (Eylül) 2013, ss. 287. 
5 Ġngiltere için, I.Dünya SavaĢı’nda kazanılması gereken en önemli devlet ABD’dir. ABD, ilerleyen süreçte savaĢtan 

çekilen Rusya’nın hem açığını kapatabilir hem de harbe yeni gireceğinden yıpranmıĢ Ġttifak devletlerinin karĢısına 

taze bir güç olarak çıkabilirdi. Bunun için Ġngiltere, her yolu denemek çabası içerisine girmiĢtir. Bu nedenle 

Atlantik’ten geçen haberleĢme kablolarını kullanılmaz duruma getirerek Amerika’nın Avrupa ile haberleĢmesi 

yalnızca Ġngiliz hattına bağlanmıĢtır. Bilgi için bak. Uslu, a.g.m, s.292. 
6  Uslu, a.g.m, s.292-293. 
7 1917’de bu büro “Enformasyon Departmanı”na (Department of Information) dönüĢtürülmüĢtür. Yine 1917’de 

“Milli SavaĢ Amaçları Komitesi” adlı bir komite kurulmuĢ ve Ġngiliz halkı üzerindeki propagandanın çoğu bu 

komite tarafından yürütülmüĢtür. Son adım olarak 1918’de “Enformasyon Bakanlığı” kurularak Ġngiliz 

propagandası büyük ölçüde buradan yönetilmeye baĢlanmıĢtır. (http://yourarchives.nationalarchives.gov.uk) 

(18.12.2013). 
8 Wellington House, Ġngiliz hükümetinin en önemli beyinlerinden bazılarını kendine çekmeyi baĢaracaktır. Bunlar 

arasında tarihçi Arnold Toynbee, Lewis Namier, J. W. Headley Morley ve bir Oxford klasikçisi olan Edwyn Bevin 

gibi birçok tarihçi bulunmaktaydı. Wellington House’ın vazifesi; düĢmanları olduğunca kötü göstermek, dostları ve 

özellikle de Ġngilizleri olabildiğince iyi göstermekti. Doğal olarak hedef Almanya idi. Ancak Türklere yönelik 

olarak da ciddi bir gayret sarf edilmiĢtir. Yapılan yayınlarda Türklere yönelik olarak; yönettikleri bütün ülkeleri 

harabeye çeviren cahil yöneticiler, özellikle Hristiyanlık baĢta olmak üzere diğer bütün dinlerden nefret eden 

Müslümanlar oldukları, Hristiyanlara karĢı insanlık dıĢı zulümlerin suçluları oldukları, tüm bu gibi Ģeytani 

eylemlerin arkasında Almanların yer aldığı, kurtuluĢ için Ġngilizlere ihtiyaç olduğu Ģeklinde bir tema vurgulanmaya 

çalıĢılmıĢtır. Wellington House çalıĢanları savaĢ sonunda propaganda ofisinin bütün kayıtlarını yaptıkları iĢten 

utanç duymuĢ olmalıdırlar ki imha etmiĢlerdir. Ġngiliz propagandası 1914 yılında 45 değiĢik yayın dağıtmıĢtır. Bu 

rakam 1915 yılında 132’ye, 1916’da 202’ye ve 1917 yılında ise 469’a çıkmıĢtır. Bilgi için Bak. Mccarthy, a.g.m, 

s.469-472.  

http://yourarchives.nationalarchives.gov.uk/
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girdiğini, bu siyasetin Bulgar menfaatlerine uygun olduğunu, Ġngilizlerin bunları yalnız 

bırakmayacaklarını ve silah Ģartlarını da temin edeceklerini belirtmekteydi.
9
  

Ġtilaf Devletleri (bilhassa Ġngiltere) bu tür faaliyetler gerçekleĢtirirken Almanlara göre ise 

Ġngilizler I.Dünya SavaĢı’nın birinci dereceden sorumlusu olup, 4 Ağustos’ta Almanya’ya 

savaĢ ilan ettikleri gibi Almanya’yı yalnız bırakmak adına sadece ABD’yi kazanmaya 

çalıĢmamıĢ, bu amacını gerçekleĢtirmek için baĢka giriĢimlerde de bulunmuĢtur. Örneğin savaĢ 

ile hiçbir alakası bulunmayan Japonya’yı da ittifaklarına dahil etmiĢlerdir.
10

 Japonya da bu 

ittifaka razı olmuĢ görünmektedir. Zira Petersburg sefiri Fahrettin Bey, Sadrazam Said Halim 

PaĢa’ya gönderdiği 2 Ekim 1914 (2 TeĢrin-i evvel 1914) tarihli telgrafında Osmanlı 

Devleti’nin Ġngiltere ile savaĢa girmesi durumunda Japonya’nın Mısır’a asker sevk edeceğini 

belirtmiĢtir. Amaçlarının Almanya’nın mahvı olduğunu belirten Japon elçisine göre yarı 

öldürülmüĢ bir Almanya beĢ-on sene içerisinde daha kuvvetli ve zinde bir Ģekilde 

doğrulacaktır. Buna izin vermemek ve Almanya’yı yok etmek için müttefikleriyle beraber 

hiçbir fedakârlıktan çekinmeyeceklerini belirtmiĢtir.
11

 

Aslında Almanlar, I. Dünya SavaĢı’nda propagandaya ilk önem veren devlet olmuĢtur. 

Almanlar, Ġngiltere ile Fransa’nın arasını açmaya çalıĢırken, tarafsızlığını korumaya gayret 

eden Amerika halkına da Almanya’nın bir müdafaa harbine girdiğini iddia etmiĢlerdir.
12

 Diğer 

taraftan Almanya, propagandasının ana temasını “Amerikan halkını Japon tehdidiyle 

korkutma” üzerine kurmuĢtur. Propaganda beyannamelerinde; Japonya’nın Amerika için er ya 

da geç bir tehlike olacağı vurgusu yapılmıĢ ancak bu politika beklenen sonucu vermemiĢtir.
13

 

Ġngiltere, yaptığı propaganda ile kendisine taraftar bulmaya çalıĢırken Almanya da boĢ 

durmamakta, karĢı atağa geçerek bir taraftan kendisine müttefikler aramakta
14

, diğer taraftan 

                                                           
9 BOA (BaĢbakanlık Osmanlı ArĢivi), Dâhiliye Nezareti Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti Kalem-i  Umumi 

(DH.EUM.KLU), 17/2, 15 Eylül 1914 (1332.L.24). Edirne ve çevresinin Bulgaristan’a, Ġstanbul ve çevresinin ise 

Rusya’ya verilmesi hakkında bakınız BOA, Hariciye Nezareti, Siyasi Kısım (HR.SYS), 2284/3 (Belge tarihsiz, 

Dosya tarihi 21 Ocak 1915).  
10 Anonim, s.11. 
11 BOA, Dâhiliye Nezareti Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti, 5.Şube (DH.EUM.5.Şb), 18/31-H, 2 Ekim 1914. 
12 Dilara Uslu, The Times Gazetesine Göre Türkler ve Ermeniler 1918-1919, (Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi),  Sakarya 2006, s.4. 
13 Servet AvĢar, Birinci Dünya Savaşı’nda Propaganda Faaliyetleri, (Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi), Kırıkkale 2002, s.165. 
14 Osmanlı Devleti ile Almanya’yı aynı paydada birleĢtiren birçok önemli nokta vardır. Bunlardan birisi de büyük 

Avrupalı devletlerin aksine Almanya’nın kendi emperyalist amaçları ne olursa olsun, görünüĢte Osmanlı 

topraklarında herhangi bir iddiası olmayan ve Türklere hem saygı gösterip hem de askeri ve politik ortaklığa olumlu 

yanıt veren tek Avrupalı güç olmasıdır. Ayrıca Türkiye’nin Ön Asya’da, Kuzey Afrika’da ve Güneydoğu 

Avrupa’da siyasal hâkimiyet için kilit noktalara sahip olması; onun gelecek dünya savaĢında askeri açıdan hazır 

olduğu kabulüyle önemli görevler üstlenebileceğini göstermektedir. Almanya’nın amacına ulaĢabilmesine Türkiye 

katkıda bulunabilecek bir konumda yer almaktadır. Yani Türkiye’nin konumu Almanların doğuya yayılma 

politikalarına oldukça uygunluk arz etmektedir. Bu nedenle de Almanlar, Osmanlı Devleti ile bir ittifak antlaĢması 

gerçekleĢtireceklerdir. Bilgi için bak. Ali KaĢıyuğun, Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı Devleti’nin İttifak Arayışları 

ve I.Dünya Savaşı’na Girişi 1911-1914, (Sütçü Ġmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, YayımlanmamıĢ 

Doktora Tezi), KahramanmaraĢ 2014, s.117.  Almanya ise Osmanlı Devleti ile bir ittifak antlaĢmasını imzalamadan 

önce niyetini belli etmiĢ ve bu ittifaktan beklentisini Ģu yönde belirtmiĢtir. 30 Temmuz 1914’te Almanya’nın 

Petersburg Büyükelçiliğinden gelen bir telgrafın kenarına II.Wilhelm; “…Türkiye’deki ve Hindistan’daki 

konsolosluklarımız ve ajanlarımız bütün Müslüman dünyayı bu nefret edilen, yalan söyleyen, vicdansız alçak halka 

(İngilizler) karşı, ayaklanmayı başlatmak zorundalar; çünkü biz bu savaşa bulaşacak olursak İngiltere en azından 

Hindistan’ı kaybetmelidir” notunu düĢmüĢtür. Benzer ifadeler Alman Genelkurmay BaĢkanı von Moltke tarafından 

da dile getirilmekte ve Hindistan, Mısır, Kafkasya gibi yerlerde Ġslam fanatikliği kullanılarak ayaklanmalar tertip 

edilmesi gerektiği ifade edilmektedir. Zaten ittifak antlaĢmasının imzalanmasından kısa bir süre sonra Kayser 

II.Wilhelm, Harbiye Nazırı Enver PaĢa’ya gönderdiği 15 Ağustos 1914 tarihli telgrafında; Osmanlı Devleti’nin 

hemen savaĢa girmesini ve halifenin cihad ilan etmesini isteyecektir. Bilgi için Bak. Mustafa Çolak, Alman 
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da rakiplerini cihan harbinin sorumlusu olarak göstermeye çalıĢmaktaydı. Bu doğrultuda 

yaptığı propagandada çevresinin düĢman hissiyatıyla dolu büyük devletlerle kuĢatıldığı halde 

45 sene derin bir sulh ve sükûnet içerisinde sulhsever bir Ģekilde yaĢadıklarını belirterek 

komĢu devletlerin zaman zaman birbirleri ile kanlı muharebelere giriĢtiklerini ve arazilerine 

arazi ilave ettiklerini belirtmektedirler. Yalnız Almanya bu fetih fikrinden ayrı durmuĢ ve 

barıĢsever bir millet olan Almanlar, imparatorlarının barıĢçı politikaları ile bu durumdan 

kendilerini alıkoymuĢlardır.
15

 

2. Muharebe Nasıl Zuhur Etti?  

Almanlar, 1870’lerden 1914’e kadarki süreç içerisinde her alanda müthiĢ bir geliĢme 

kaydetmiĢlerdi.
16

 Bu üstünlüklerini vurgulamaya çalıĢarak dünya savaĢının çıkıĢ sebebini: 

“Kezalik Fransa ve İngiltere Alman rekabetinden halas olmak için vücuda getirdikleri bu 

müthiş muharebede bütün dünyayı ateşe verdiler ve bu suretle bütün milletleri buna iştirak 

ettirdiler…” ifadelerini kullanarak Almanların bu müthiĢ ilerlemesine karĢı duyulan 

kıskançlıktan ileri geldiklerini belirtmiĢlerdir. Zira bu süreç içerisinde Almanlar milli 

gelirlerini müthiĢ oranda arttırarak Ġngilizleri geride bırakmıĢlardır. Yaptıkları propagandada 

savaĢın baĢlarında toplamı üç yüz otuz milyar mark olan Alman milli servetinin 1895 yılında 

yalnızca kırk milyar olduğunu belirtmiĢlerdir. Bu Ģekilde Almanya, Fransa’yı iki yüz kırk 

milyar, Ġngiltere’yi ise iki yüz altmıĢ milyar mark gerisinde bırakmıĢtır.
17

  

Almanların, üzerinde durdukları bir baĢka konu ise kendilerinin bu savaĢı önlemeye 

çalıĢtıkları ancak Ġngiltere, Fransa ve Rusya’nın bu savaĢı bilerek ve isteyerek çıkardıklarıdır. 

Almanlar, son dakikaya kadar barıĢı koruma adına çalıĢmıĢ fakat Ġngiltere, Fransa ve Rusya bu 

muharebeyi isteyerek planlar yapmıĢ ve Almanya’nın üzerine hücum etmiĢlerdir.
18

 Buna 

karĢılık Ġngilizler de boĢ durmayarak hazırlamıĢ oldukları propaganda beyannamelerinde, I. 

Dünya SavaĢı'nın Almanya tarafından baĢlatıldığını, Ġngiltere'nin ise Almanya'nın bu 

yayılmacı politikası karĢısında, Alman iĢgalinde bulunan küçük devletleri korumak ve bu 

                                                                                                                                                                        
İmparatorluğu’nun Doğu Siyaseti Çerçevesinde Kafkasya Politikası (1914-1918), Türk Tarih Kurumu Yayınları, 

Ankara 2006, s.31-33. Diğer taraftan da Almanya, Ġslam devletlerinde çıkarmayı düĢündüğü ayaklanmalar için para 

harcamaktan da çekinmemiĢtir. Örneğin Almanya DıĢiĢleri Bakanlığı MüsteĢarı Zimmermann, 10 Aralık 1914’te 

Wangenheim’a SüveyĢ Kanalı harekâtı için 2 milyon Mark, ilkbahara kadar Kafkasya’da yapılacak faaliyetler için 

100.000 Frank, Dr.Schwarz’ın faaliyetleri için 300.000 Frank ve Karun seferinin ilk altı ayı için 300.000 Frank’ın 

hazır olduğunu ve bu paraların Ocak ayı baĢlarına kadar Ġstanbul’a gönderileceğini bildirmiĢtir. Ayrıca 28 Mart 

1915’te Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da propaganda faaliyetlerinde ve ayaklanmalarda kullanılmak üzere 8 milyon 

Mark’ın daha gönderilmesinin hazine (Reichkasse) tarafından onaylandığını belirtmiĢtir. Çolak, a.g.e, s.44-45. 
15 Anonim, s.3. 
16 Almanya, 1890’larda dünyanın en çok üreten dördüncü ülkesi durumuna gelmiĢ, Ġngiltere’nin sanayi 

hegemonyasını tehdit etmeye baĢlamıĢtır. Ġngiltere, Almanya’nın ekonomik ve askerî yönden güçlenmesinden ve 

dünya pazarlarını ele geçirmesinden endiĢelenmekteydi. Ayrıca Almanya’nın denizlerde güçlenmesi de 

Ġngiltere’nin ve sömürgelerinin güvenliğinin tehlikeye girmesi demekti. Bu sebeple Ġngiltere, Almanya’nın güç ve 

etkinliğinin azaltılmasını istemekteydi. Ġngiltere’ye bu konuda yardımcı olacak devletler ise Fransa ve Rusya 

olacaktı. Fransa, Almanya’ya karĢı müttefik bulma çabası içinde Rusya ile 4 Ocak 1894’te ittifak yapmıĢtır. Çünkü 

Fransa, 1871’de Sedan SavaĢında Almanya’ya yenilmiĢ ve bu savaĢta Almanya’ya kaptırdığı Alsace-Lorraine 

bölgesini geri almak istiyordu. Rusya ise Almanya’nın gitgide güçlenmesinden ve Doğu Avrupa’da Panslavist 

hareketlerine set çekmesinden memnun değildi. Bu sebeple Almanya’yı ve ona dayanan Avusturya-Macaristan 

Ġmparatorluğu’nu yıkmak ve tüm Slavları kendi egemenliği altında toplamak ve daha önce Ġngiltere’nin de engel 

olduğu Ġstanbul ve Boğazları ele geçirmeyi planlamaktaydı. Bilgi için bak. Hatice Yalçın, Harp ceridesi (I. Dünya 

Savaşı’nda Kafkas Cephesi), (Gazi Osman PaĢa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, YayımlanmamıĢ Yüksek 

Lisans Tezi),  Tokat 2008, s.1-2; Almanya’nın geliĢimi için ayrıca bak. Harp Malulleri Mecmuası, “Harb-i Umumi 

Tarihi (1914 - 1918) / Esbab-ı Harp - Eski Sebepler - Asli Sebepler – Seferberlik”, 1 Nisan 1926, C.1, S.2, Ġstanbul, 

s.31-32. 
17 Anonim, s.4-5. 
18 Anonim, s.5. 
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devletlerin mağduriyetlerini gidererek haklarını müdafaa etmek için savaĢa dahil olduğunu 

vurgulamıĢlardır.
19

  

Almanya’nın rolüne dikkat çeken Edward Grey’e göre ise Almanya, büyük bir donanma 

programı uygulamaya koyunca yalnız kalmaktan ve Ġtilaf Devletleri tarafından rahatsız 

edilmekten korkarak kudretinin daha yenilmez olduğundan emin olduğu sırada büyük darbeyi 

indirmiĢtir.
20

 Yani Ġngiliz DıĢiĢleri bakanının ifadesine göre savaĢı Almanya baĢlatmıĢtır. 

Almanlara göre ise savaĢın çıkmasına sebep olanlar Ġngiltere, Fransa ve Rusya’dır. 

Mezkûr devletler öncelikle Almanya’yı yalnızlaĢtırmak için ellerinden geleni yapmıĢlardır. Bu 

noktada Rusya, Alman Askeri Islah Heyetini protesto etmiĢ
21

 fakat bu protesto Almanlara göre 

amacına ulaĢamamıĢtır. Bir baĢka nokta ise Ġngiltere’nin Osmanlı donanmasını geliĢtirmek 

bahanesiyle Osmanlı Devleti’ne elinden geldiğince fenalık yaptığıdır. Almanlara göre 

donanmanın Ġngilizlerin elinde kalması durumunda Osmanlı Devleti çok daha büyük zararlara 

uğrayacaktır. Ġtilafların yaptıkları bir yalnızlaĢtırma politikası da Alman müttefiki olan 

Avusturya’yı ittifaktan ayırma teĢebbüsüdür. Fakat Avusturya hükümeti Almanya’nın en sadık 

ve en kavi bir dost ve müttefiki olduğunu pek güzel ispat etmiĢ ve ittifaktan ayrılmamıĢtır. 

Bunlarda baĢarılı olamayınca alelusul bir sebep aramıĢlardır. Bu sebep ise Avusturya veliahtı 

ve eĢinin, Sırp ordusundan bir binbaĢının, hükümetin silah deposundan tedarik ettiği bir silah 

ile cinayete kurban gitmeleridir. Avusturya, Sırbistan ile olayın tahkik edilmesini istemiĢ fakat 

Rusların açık desteğine güvenen Sırplar teklifi reddetmiĢlerdir. Almanlara göre Ruslar, Sırpları 

açıkça desteklememiĢ olsalardı bu savaĢ çıkmayacaktı.
22

 Tahkikat yapılması teklifinin reddi 

karĢısında Avusturya, Sırbistan’a savaĢ ilan etmek durumunda kalmıĢtır. Almanya ise son ana 

kadar sulhu temin için çalıĢmıĢ lakin Rusya ve Fransa ordularının Almanya hududunu 

geçmekte bulundukları bir sırada mezkûr devletlere ilan-ı harp etmek durumunda kalmıĢtır. 

Böylelikle de Almanya saldırgan bir devlet olarak değil kendisini savunmak amacıyla I.Dünya 

SavaĢı’nda yer almıĢtır.
23

  

Genellikle devletler olayların akabinde suçlu olsun olmasın kendilerini temize çıkarma 

arayıĢına girmektedirler. Ancak daha savaĢın baĢlarında yazılmıĢ olan bu satırlarda Almanları 

suçsuz tarafmıĢ gibi ilan etmeleri ve karĢı tarafı tamamen suçlu göstermeleri dikkate Ģayan bir 

durum arz etmektedir. Bununla beraber yapılan propagandaların bazı noktalarında gerçeklik 

                                                           
19 AvĢar, …Rus Propaganda Faaliyetleri ve Osmanlı Devleti, s.79. 
20 M.Cemil Bilsel, Lozan, C.1, Ahmet Ġhsan Matbaası, Ġstanbul 1933, s.87. 
21 Fransa sefaretinden gelen 25 Ağustos 1914 tarihli bir telgrafnamede bu duruma iĢaret edilerek hem Alman 

Goeben ve Breslau gemilerinin boğazlardan geçmiĢ olması hem de Alman Askeri Islah Heyeti’nin Ġstanbul’da 

bulunmasının hatta orduyu komuta etmelerinin gerek Fransa hükümeti gerekse efkâr-ı umumiyede derin bir 

husumet husule getirdiği belirtilmektedir. Bak. BOA, HR.SYS, 2392/3, 25 Ağustos 1914. 
22  Anonim, s.8-10. Almanya Hariciye Nezareti tarafından neĢrolunan “Menşei ve sebeb-i harbin izahı hakkında 

vesaik ve muvakkat muhtıra” baĢlıklı bir belgede Almanların harbi önlemek adına ne kadar çaba sarf ettikleri 

anlatılmakta ve Saraybosna olayının yalnızca ilgili devletlerce halledilmesi gerektiği belirtilerek Alman BaĢbakanı 

tarafından Paris, Londra ve Petersburg elçilerine bildirilmek üzere bir telgraf gönderildiği ifade edilmektedir. 

Telgrafta baĢka devletlerin olaya müdahil olmaması gerektiği, zira müdahil olunması durumunda bunun kötü 

sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekilerek Ģöyle denilmektedir; “Mesailenin ancak Avusturya-Macaristan ile 

Sırbistan’a racii bir keyfiyet teşkil ettiğini ve devletlerin ihtilafın doğrudan doğruya alakadar iki rakibe münhasır 

kalması için tevhid-i mesai eylemeleri lazım geleceğini tebliğ etmenizi rica ile kesb-i şeref ederim. İhtilafın 

mahaline münhasır kalmasını şiddetle arzu etmekteyiz. Çünkü diğer hangi bir devletin müdahalesi, muhtelif 

ittifakların tevellid ettiği mecburiyetler neticesi olarak gayet vahim netayic tevellid edebilir.” Bak. Servet-i Fünun, 

“Harb-i Umumi Nasıl Çıktı? (Muhtıralar, Vesikalar, Esbab-ı Harbin İzahı)”, 21 Ağustos, C.47, Sayı: 1213, Ġstanbul 

1330, s.261. 
23 Anonim, s.8-10. Almanya Hariciye Nezareti de neĢretmiĢ olduğu belgelerde savaĢın 1 Ağustosta Rusların, Alman 

sınırlarını tecavüzü ile baĢladığı yazılmaktadır. Yani savaĢı baĢlatan Ruslardır. Bak. Servet-i Fünun, “Harb-i 

Umuminin Esbabını İzah”, 4 Eylül, C.47, S.1215, Ġstanbul 1330, s.301. 
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payının da olduğu göz ardı edilmemelidir. Çünkü Avusturya-Macaristan hükümeti, suikast 

olayının ardından ortak hareket ile bir tahkikat komisyonunun kurulmasını teklif etmiĢtir.
24

 

Ancak Rusların açık desteğine güvenen Sırplar bu teklife pek yanaĢmamıĢlardır.
25

 Bir baĢka 

nokta ise Almanya’yı yalnızlaĢtırma adına yaptıkları giriĢimlerde Ġtilaf devletlerinin baĢarılı 

olduğudur. Zira Almanya’nın müttefiki bulunan Ġtalya, savaĢın baĢlamasıyla birlikte 

tarafsızlığını ilan etmiĢ ve 1915 yılı içerisinde de yapılan Londra AntlaĢması, Saint Jean De 

Maurienne gibi gizli antlaĢmalar ile itilaf bloğunda yer alarak Almanya’nın yalnızlaĢması 

sağlanmıĢtır. 

Almanları yalnızlaĢtırmaya çalıĢanlar elbette yalnızca Ġngilizler değildir. Ruslar da 

yaptıkları propaganda çalıĢmalarında Almanları yalnız bırakmak adına çeĢitli giriĢimlerde 

bulunmuĢlardır. Bunlardan biri de Bulgarlara hitaben yazılmıĢ beyannamelerdir. Ruslar, 

Bulgar askerlerine hitaben yazmıĢ oldukları bu beyannamelerinde iki milletin kardeĢ 

olduklarını vurgulayarak omuz omuza mücadele edilmesi gerektiğini belirtmiĢlerdir. Ayrıca 

ihtilalden sonra da Cumhuriyet idaresi hakkında Alman cephelerinde, Rus propagandalarına 

rastlanıldığı görülmektedir. Ancak Almanlar, bu propagandaları içiĢlerine müdahale olarak 

algılamıĢ ve krallık idaresinden memnun olduklarını ifade ederek karĢı propaganda 

yapmıĢlardır. Almanlar, imparatorlarını sevdiklerini, kanunları kralın ve halkın arzusu 

doğrultusunda düzenleyen bir meclislerinin varlığı konusunu hatırlatarak cevap vermiĢlerdir.
26

   

Ġtilaf devletlerinin yaptıkları propagandalarda asıl hedef Almanya olmuĢtur. Zira amaç 

Hohenzoller Hanedanının saltanatını yıkmaktır. Çünkü Almanya devre dıĢı kaldığında 

müttefikleri kendiliğinden devre dıĢı kalacaklardır. Buna karĢılık Almanya, hedef olarak 

Ġngiliz, Fransız ve Rusları gösterirken müttefikleri olan Avusturya-Macaristan Ġmparatorluğu 

                                                           
24 Avusturya-Macaristan Ġmparatoru baĢkanlığında 7 Temmuzda toplanan Yüksek Meclis, harp taraftarı olmakla 

beraber Macar BaĢvekili Kont Tizsa’nın ısrarı üzerine ilk önce diplomatik yollardan olayın çözümlenmesine rıza 

gösterecektir. Ahmet Emin Yalman, Yakın Tarihte Gördüklerim ve Geçirdiklerim C.1 1888-1922, (Yay. Haz.E. ġ. 

Erdinç), Pera Turizm ve Ticaret A.ġ, Ġstanbul 1997, s.239. Yani doğrudan savaĢa girmek yerine Belgrad 

hükümetine kabul edilmesi olanaksız Ģartlar kapsayan bir ültimatomun verilmesi uygun görülmüĢtür. Enver Ziya 

Karal, Osmanlı Tarihi C.9, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1999, s.367.  Avusturya, Veliahdın ölümünden 

doğrudan Belgrad’ı sorumlu tutmuĢtur. Bunun için Avusturya elçisi tarafından Belgrad hükümetine 23 Temmuz 

1914’te Sırbistan’ın bağımsızlığını zedeleyecek ağır koĢullu bir ültimatom verilmiĢtir. Avusturya tarafından 

Sırbistan’a verilen ültimatomun ana hatları Ģu Ģekildedir: Avusturya-Macaristan’ın parçalanmasını amaç edinen, kin 

ve nefret aĢılayıcı her türlü yayın yok edilmelidir. Avusturya-Macaristan’a karĢı propaganda yapan tüm dernekler 

derhal kapatılmalı, propaganda araçlarına el konulmalıdır. Bu tür propagandalara hizmet eden öğretim üyeleri ile 

her türlü propaganda araçları derhal ayıklanacaktır. Avusturya-Macaristan hükümetinin adlarını vereceği bu 

propaganda suçlusu subay ve memurlar görevlerinden atılacaktır. Avusturya-Macaristan toprak bütünlüğüne karĢı 

fesatçı hareketlerin kaldırılmasında imparatorluk hükümeti ile iĢbirliği yapılacaktır. Sırbistan topraklarında veliahtın 

öldürülmesinden sorumlu olanlar hakkında adli soruĢturma açılacak, Avusturya-Macaristan delegeleri bu 

soruĢturma ile ilgili araĢtırmalara katılacaklardır. Ültimatoma 48 saat içerisinde cevap verilecektir. Kapsamı 

üzerinde görüĢme ve tartıĢmalar yapılmayacaktır Bak. Bilsel, a.g.e, s.17; Hikmet Yusuf Bayur, , Türk İnkılâbı 

Tarihi C.II, Kısım IV, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1991, s.589-590; Karal, a.g.e, s.367-368.  Hadiseyi 

kapatmak isteyen Sırbistan ise Ġngiltere, Rusya ve Fransa’nın tavsiyesi üzerine bu Ģartların çoğunu kabul edecektir. 

25 Temmuzda Viyana’ya ulaĢtırılan Sırp cevabında 6.madde (Veliahtın öldürülmesinden sorumlu olanlar hakkında 

adli soruĢturma açılması maddesi) anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle reddedilecektir. Daha ağır Ģartların ise bir 

konferansta görüĢülmesini teklif edecektir. Bak. Karal, a.g.e, s.368; Bayur, a.g.e, s.592. Ancak verilen sürenin (48 

saat) bitimine 15 dakika kala Sırbistan, suikast soruĢturmasının birlikte yapılmasını devletler hukuku ve kendi 

egemenliğine aykırı olduğunu bildirerek Avusturya isteklerinden bazılarını kabul bazılarını ise reddettiğini 

bildirmiĢ, bunun üzerine Avusturya elçisi bu cevaptan 45 dakika sonra diplomatik iliĢkilerin kesilmiĢ olduğunu 

bildirerek Belgrad’dan ayrılmıĢtır. Cemal Akbay, Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi C.1, Genelkurmay Atase 

BaĢkanlığı Yayınları, Ankara 1970, s.19.   
25 Sırpların tahrik edici hareketlerinin arkasında Rusya’nın olduğu Almanya tarafından bilinmektedir. Servet-i 

Fünun, “Harb-i Umumi Nasıl Çıktı?...”, s.261. 
26 AvĢar, …Rus Propaganda Faaliyetleri ve Osmanlı Devleti, s.91. 
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asıl hedef olarak Rusları görmekte, Ġngiliz ve Fransızlar ikinci derece düĢman konumunda yer 

almaktadırlar.
27

 Yani propaganda faaliyetlerinde müttefikler arasında görüĢ birliği yok 

denilebilir. Ayrıca Ġngiliz resmi bildirileri 135 km uzunluğundaki bir cephenin haberleri için 

hazırlanırken Alman resmi bildirileri 2400 km uzunluğundaki bir alana yayılmıĢ olan Alman 

birliklerinin bulunduğu cephelerin haberlerini hazırlamaya yönelik olarak hazırlanmıĢlardır.
28

 

Bu durum ise doğal olarak Alman propaganda faaliyetlerinin etkisiz kalmasına neden 

olmuĢtur.   

Ġtilaf devletleri tarafından Almanya yalnızlaĢtırılmaya çalıĢılırken Almanlarda Osmanlı 

Devleti’ni kendi yanlarına çekmeye çalıĢmıĢlardır.
29

 Propagandalarında Osmanlı Devleti’nin 

Ġtilaf devletlerinin niyetlerini hemen idrak ettiklerini belirterek Almanya’nın yenilgisinin 

Osmanlı Devleti’nin de sonunu getireceğini belirtmiĢlerdir. Eğer Almanya duruma müdahale 

etmemiĢ olsa Ġtilaf devletlerinin Cezayir, Tunus, Fas, Mısır ve Ġran gibi memleketlerde 

meydana getirdikleri felaketler Osmanlı Devleti’nin de baĢına gelecekti. Böylelikle Ģarkın 

istiklal arzusu akim kalacak ve Rusya da boğazlar üzerindeki arzusunu rahatlıkla 

gerçekleĢtirmiĢ olacaktı. Türk hükümeti durumu hemen idrak etmiĢ ve Rusya’nın bütün 

teĢebbüslerine rağmen kara ordusunun ve donanmasının eksiklerini gidermeye çalıĢmıĢtır. 

Rusların sebepsiz yere ve haĢin bir surette Türkiye’ye saldırmasıyla Rusya’ya karĢı cihad ilan 

etmiĢtir. Tabii ki Ġngiltere ve Fransa, Rusya’ya yardımcı olduklarından aynı Ģekilde onlara 

karĢı da cihad ilan edilmiĢtir. Böylelikle Türkiye, tecavüzi bir muharebede değil aksine Ġtilaf 

devletlerinin tahammülsüz düĢmanlıklarına karĢı vatanı ve bütün Ġslam aleminin hukukunu 

müdafaa etmek mecburiyetinde kalmıĢtır.
30

  

Almanlara göre Osmanlı Devleti de kendileri gibi savaĢa tecavüzü bir vaziyette değil 

bilakis itilaf devletlerinin tahammülsüz düĢmanlıklarına karĢı vatanı ve Ġslam alemini müdafaa 

amacıyla girmiĢtir. Kaldı ki buradaki suçlu Osmanlı Devleti değil aksine sebepsiz yere 

Osmanlı Devleti’ne savaĢ ilan eden Rusya’dır. Oysa herkesin malumu olduğu vechile Osmanlı 

Devleti, Rus limanlarını topa tutmuĢtur. Buradaki ifadelerden hareketle propagandalarda 

                                                           
27 Servet AvĢar, Birinci Dünya Savaşı’nda Propaganda Faaliyetleri, (Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi), Kırıkkale 2002, s.188-190. 
28 A.g.e. s.168. 
29 Oysa baĢlangıçta herhangi bir ittifaka yanaĢmayan hatta Osmanlı Devleti’ni bir yük olarak gören Almanya, bir 

süre sonra fikir değiĢikliğine gitmiĢtir. Bu fikir değiĢikliğinde II.Wilhelm’in “oportünist” nedenlerinin etkili olduğu 

görülmektedir. Zira II.Wilhelm, Balkan devletlerini kazanmak için bir Türk-Bulgar ve peĢinden de Avusturya 

ittifakı peĢindedir. Ayrıca Almanya, doğuda güçlü bir müttefik bulmak arzusundadır. Nitekim  Wangenheim’ın 

gönderdiği 22 Temmuz tarihli telgrafına karĢılık Kayser II.Wilhelm, bu sıralarda Avusturya tarafından Sırbistan’a 

ültimatom verilmiĢ olması sebebiyle telgrafın kenarına her kuvvetten istifade edilmesi gerektiğini, Avusturya ile 

birleĢen bir Türk-Bulgar ittifakının kabul edilebileceği Ģeklinde kendi el yazısı ile bir not yazacaktır. Dolayısıyla 

Almanların fikirlerini değiĢtirmede II.Wilhelm’in her fırsattan istifade etme fikri açıkça ortaya çıkmaktadır. 

Osmanlı Devleti’nin halifelik makamını temsil etmesi hasebiyle Almanya’nın bu durumdan istifade etmeyi 

arzuladığı, bu beklentinin baĢlangıçta Osmanlı Devleti’ni yük olarak gören ve herhangi bir Ģey yapamayacağını 

düĢünen Almanların fikirlerini değiĢtirmede etkili olduğu açıkça ortaya çıkmaktadır. GeniĢ bilgi için bak. Çolak, 

a.g.e, s.50.   Bununla beraber Almanya’nın, Osmanlı Devleti’ni yanına çekme çabaları Ġngiltere’nin gözünden 

kaçmayacaktır. Bu durum Sir Mark Sykes’ın 24 Ağustos 1914’te Darlington’dan Hummersknot Kampı’ndan 

Winston Churchill’e kendi el yazısıyla yazdığı mektubunda açıkça ifade edilmektedir. Yakın gelecekle ilgili önemli 

öngörülerde bulunduğu anlaĢılan Sykes’ın ifadeleri oldukça dikkat çekicidir. Sykes, mektubunda:“Ortalıkta dolaşan 

dedikodulardan bazılarını The Times’de gördüm, Almanların Türkiye’yi savaşa çekmek için çabaladıklarını 

anlıyorum ve eğer bu mümkün olursa bize karşı bir Panislamik saptırma uygulanacak ve Rusya’ya karşı Ermeni 

sınırında bir Kafkasya sorunu ortaya çıkacak. Eğer bu olursa bizim Suriye ve Güney Mezopotamya’da onlarla 

[Türklerle] karşılaşacağımızı tahmin ediyorum…” demektedir. Bak. Polat, A.g.m, s.102. 
30 Anonim, s.11-12. 
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amacın; kendilerini haklı karĢı tarafı da suçlu göstermek olduğu kendiliğinden ortaya 

çıkmaktadır.
31

 

Ġngiltere’nin, bu sıralarda en büyük endiĢesi Hindistan ve Mısır’ın kaybedilmesi 

korkusudur. Zira Ġngiltere için uzun askeri ve diplomatik çabalar ile elde edilen siyasi ve 

ekonomik çıkarların Dünya savaĢına bağlı olarak kaybedilmesi her an ihtimal dahilindeydi. 

Çünkü Ġngiliz DıĢiĢleri Bakanlığına gönderilen raporlar endiĢe vericiydi. Zira raporlarda kılık 

değiĢtirmiĢ vaziyette Türk subaylarının Mısır’a ve buradan Hindistan’a doğru hareket ettikleri 

ve panislamik propagandalar yaptıkları ifade edilmekteydi. Diğer taraftan Cihad-ı Ekber’in 

ilan edilmesi,
32

 özellikle Arap bölgelerinde Ġbn-i Suud, ġeyh Sunusi, Ġbn-i RüĢd gibi liderlerle 

görüĢmeler yapılması Ġngiltere’nin duyduğu endiĢeyi arttırmaktaydı. Zaten Hindistan 

Müslümanlarının Osmanlı Devleti’nin kötü gidiĢatı üzerine kaygıları özellikle Trablusgarp 

Harbi ve Balkan SavaĢları döneminde artmıĢtı. Muhtemel bir savaĢta Osmanlı Devleti’nin 

Ġngiltere karĢısında yer alması, Ġngiltere’nin bu en önemli kolonisindeki varlığını tehdit 

edebilecek bir baĢkaldırıya sebep olabilecek düzeydeydi. Açıkçası ilan edilen cihad 

beyannamesinin temelinde de bu kaygının harekete geçirilerek Ġngiltere aleyhine kullanılması 

amacı yatmaktaydı. Ancak Ġngilizler de boĢ durmayarak karĢı propaganda ile cihad fetvasının 

meĢruiyetini çürütmeye çalıĢmaktaydılar.
33

 Bununla beraber bu bölgelerde daha etkin 

olabilmek adına çeĢitli giriĢimlerde bulunacaklardır. Bunlardan biri Sir Mark Sykes’ın 

çalıĢmaları sonucunda kurulan Arap Bürosu’dur. Arap Bürosu, savaĢtan evvel Kahire’de 

arkeolog kisvesiyle kalarak burada gözlemlerde bulunan ve 1913 yılında Alman DıĢiĢleri 

Bakanlığı’na Ġslam’ın muhtemel bir savaĢta nasıl kullanılabileceğini anlatan 136 sayfalık bir 

rapor veren Max Freiherr von Oppenheim’in baĢında bulunduğu Berlin’deki Oriental 

Propoganda Office (Doğu Propaganda Ofisi)’ne karĢı kurulmuĢtur. Alman bürosunun amacı ve 

fonksiyonu; Doğu’da Ġngiliz-Fransız ve Ruslara karĢı olumsuz hissiyatı körüklemektir. 

Oppenheim, 1914 Ekiminde II.Wilhelm’e sunduğu raporunda; Müslümanları ayaklandırmanın 

birinci Ģartının Müslümanların halifesi olan PadiĢah ile sıkı bir çalıĢmaya girmekten geçtiğine 

inanmaktaydı. Alman faaliyetlerine karĢı kurulan Arap Bürosu ise Ġngilizlerin doğudaki yeni 

                                                           
31 Her ne kadar propaganda olarak nitelenemez ise de karĢı tarafı suçlu gösterme adına Osmanlı Devleti’nin 

Karadeniz hadisesinin gerçekleĢmesinin ardından yayımladığı resmi bildiri bu durumu açıkça ortaya koymaktadır.  

Olayın ardından yayınlanan resmi tebligatta; “Donanma-ı hümayunun bir kısm-ı cüzisi teşrin-i evvelin 14 ve 15’nci 

günleri Karadeniz’de talimlerle meşgul iken Rus filosu evvela bütün talimleri takip ve ihlal ve dünkü 16. Perşembe 

günü de donanmay-ı hümayuna taarruz ederek muhasamata iptidar eylemiştir…” denilerek olayı yapanlar Ruslar 

imiĢ Ģeklinde bir durum yaratılmaya çalıĢıldığı görülmektedir. Tebligatın devamında ise; geri dönüĢ sırasında 3 

subay ve 72 mürettebattan oluĢan bir süvari gemisinin batırıldığı, gemi personelinin esir alınarak bir kömür 

gemisinin de zapt edilerek Ġstanbul’a getirildiği ve Rus donanmasının bu tecavüzü saldırısının Osmanlı hükümeti 

tarafından Ģiddetle protesto edileceği vurgulanarak olayın gerçekleĢmesinden Ruslar sorumlu tutulmuĢlardır 

(ATASE, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Arşivi, Birinci Dünya Harbi, (BDH), 1646/30/012-

16, tarihsiz; ATASE,BDH, 1646/30/012-17, tarihsiz. 
32 Cihad fetvası bütün gayr-i müslimlere karĢı değil yalnızca Ġngiltere, Fransa, Rusya, Sırbistan ve Karadağ 

hükümetlerine karĢı yazılmıĢtır. Ġtalya ise bu sıralarda tarafsız olduğundan fetvada yer almamıĢtır. Bilgi için bak. 

Çolak, a.g.e. s.37-38. 
33 Sebil’ür-Reşad dergisinde yayımlanan bir makalede savaĢın baĢarısızlıkla sonuçlanmasından ve cihad fetvasının 

etkisiz kalmasının müsebbibi olarak Almanlar gösterilmektedir. Gerekçesi ise Almanların vaat ettikleri yardımları 

(gerek insan gerekse malzeme, top, mühimmat vs.) yapamamaları ve Ġslam alemi üzerinde yeterince propaganda 

yapmamıĢ olmaları olarak ifade edilmektedir S.M Tevfik, “Müslümanlar Niçin Almanlarla Ġttifak Etti?”, Sebil’ür-

reşad C.15, S. 380, Ġstanbul 1334, s.299. Cihad fetvasının etkisiz kalmasındaki nedenlerden birisi de Ġtilaf 

devletlerinin yaptıkları karĢı propagandalardır. Bu propagandalarda Jön Türklerin dinsiz oldukları, PadiĢah ve 

Halifenin Almanların güdümündeki Ġttihatçıların elinde esir olduğu ifade edilmiĢ ve böylelikle cihad fetvasının 

etkisiz kalması sağlanmıĢtır. Cihad fetvasının baĢarıya ulaĢmaması için alınan tedbirler arasında itilaf 

sömürgelerindeki Avusturya ve Alman uyrukluların hapsedilmesi, ajitatör veya yıkıcıların sıkı bir denetim altına 

alınması, olağanüstü durumlarda sıkıyönetim ilan edilmesi, Ġngiliz ve Fransızların askerlerini özenle seçerek silah 

altına alınması sayılabilir. Bak. AvĢar, “Birinci Dünya Savaşı’nda Propaganda Faaliyetleri”, s.208 ve 217). 
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propaganda merkezi olacak ve Alman propagandası karĢıtı çalıĢmaların temeline Arap 

unsurunu koyarak Arapların kazanılması adına faaliyet gösterecektir.
34

 

Almanlar, bir yandan da çeĢitli gazeteler çıkarmak suretiyle propaganda faaliyetlerini 

sürdürmüĢlerdir. Bu gazetelerden birisi olan ve 1914 Noelinde kurulan “Ardenler Gazetesi” bir 

taraftan Alman kültür ve uygarlığını tanıtmakta diğer taraftan da Fransızların Alman ordu 

birliklerine karĢı koymalarını önlemeye çalıĢmaktaydı. Fransızlar ise bu gazetenin gerek 

ülkelerinde gerekse komĢu (Ġsviçre gibi) ülkelerde okunmasına karĢı bazı tedbirler 

almaktaydı.
35

 

3. Almanya, İslam’ın Muhibbidir 

Dünya savaĢı sırasında gerek Almanya’nın baĢını çektiği Ġttifak grubu olsun gerekse 

Ġngiltere’nin baĢını çektiği Ġtilaf grubu savaĢı kazanmak adına her türlü propagandaya 

baĢvurmuĢlardır. Almanların bu propaganda faaliyetlerinde vurguladıkları bir baĢka nokta ise 

Almanya’nın Ġslam dünyasının dostu olduğudur. Bunu ise Alman Ġmparatoru II.Wilhelm’in Ģu 

sözü ile belirtmektedirler: “…bütün küre-i arzda mevcut (250) milyon İslam katiyen emin 

olsunlar ki Almanya İmparatoru her zaman kendilerinin muhib-i azizi olacaktır”.
36

 Hatta 

Alman resmi propaganda faaliyetlerinde Kayser II.Wilhelm’in Müslüman olduğu özellikle 

vurgulanmıĢtır. Kayser II.Wilhelm ise kendisinin Hacı Wilhelm Muhammed ismini alarak 

Ġslamiyeti kabul ettiği konusunda doğuda propaganda yapılmasına müsaade etmiĢtir.
37

 

BaĢta Ġngilizler olmak üzere Ġtilaf devletleri ise Fas’tan Hindistan’a kadar uzanan Ġslam 

ülkelerinde yaptıkları propagandalarla Almanların amaçlarına ulaĢmalarına engel olmaya 

çalıĢmıĢlardır. Bu noktada yaptıkları propagandalarda halifenin bir avuç mütegallibenin elinde 

zebun olduğu, tabanca ile hükümet deviren ve adına Ġttihat ve Terakki denilen zorba bir grubun 

iktidara hâkim olduğu, bunların PadiĢahın istememesine rağmen Osmanlı Devleti’ni 

Almanya’nın yanında savaĢa soktuğu vurgusu yapılmıĢtır. Ayrıca Türkiye’nin menfaatinin 

kadim dostları olan Ġngiltere ve Fransa’nın safında savaĢa girmekte olduğu, Ġslam âlemine 

düĢenin Osmanlı Devleti’ni ve hilafet makamını bu zorbaların elinden kurtarmak olduğu ifade 

edilmiĢtir.
38

 Alman propaganda bürosunun baĢında olan Oppenheim ise II.Wilhelm’e sunduğu 

raporunda Kuzey Afrika’dan Hindistan’a kadar Müslüman halkların ayaklandırılmasının Ģart 

olduğunu ve bunun için de en büyük silahlarının Ġslam olduğunu
39

 belirterek Ġslam dini 

üzerinden rakiplerini bertaraf etmenin yollarını aramaktaydı.  

Almanlar ise doğuda yaptıkları ticarette de hiçbir zaman yerli tüccarları sömürmek 

derdinde olmadıklarını, aksine onları zenginleĢtirmek, onların ekonomik ve siyasi 

bağımsızlıklarını temin etmek için çalıĢtıklarını belirteceklerdir. Ayrıca Ġtilaf Devletlerinin 

Almanya’ya karĢı nefret duymalarının sebebi olarak Almanların Ġslam alemine karĢı 

gösterdikleri teveccüh olarak belirtilmiĢtir. Almanlar hiçbir zaman için yerli tüccarları 

sömürme derdinde olmamıĢ, aksine onları zenginleĢtirme yoluna gitmiĢlerdir. Oysa Ġtilaf 

                                                           
34 BaĢlangıçta sadece bir çeviri bürosu olarak kurulan “Nachrichtenstelle für den Orient”, zamanla çalıĢma alanını 

geniĢleterek Almanya’daki esir kamplarında bulunan Müslüman subay ve askerler arasında propaganda yapma iĢini 

de üstlenmiĢtir. Bu maksatla gazete ve dergiler çıkartmıĢ, Alman ve Osmanlı ajanlarıyla birlikte Müslüman halkı 

Ġtilaf devletlerine karĢı ayaklandırmaya çalıĢmıĢtır. Bilgi için bak. Çolak, a.g.e, s.29 ve 34; Polat, a.g.m, s.102. 
35 AvĢar, “Birinci Dünya Savaşı’nda Propaganda Faaliyetleri”, s.180-181. 
36 Anonim, s.8; Ahmet Ağaoğlu ise Ġngiltere ve müttefiklerinin Ġslam alemini cebren tahakküm altında tuttuklarını, 

hiçbir zaman hilafet makamını korumayı düĢünmediklerini ve Osmanlı Devleti ile Ġran’ı da yok etmeyi 

hedeflediklerini belirtmektedir. bak. Ahmet Ağaoğlu, “Türkiye’nin ve Ġslam Aleminin KurtuluĢu”, Harp Mecmuası 

C.1, S.1, Ġstanbul 1331, s.9. 
37 AvĢar, “Birinci Dünya Savaşı’nda Propaganda Faaliyetleri”, s.199. 
38 A.g.e, s.217-218. 
39 Çolak, a.g.e, s.35. 
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Devletleri Ġslam ülkelerinin mallarını ve memleketlerini iĢgal etme derdindedirler. Kendi 

niyetlerini ise Ģöyle belirtmektedirler: “Almanya ve Avusturya’nın nokta-i nazarı ise müselman 

milletlerle muamelat-ı ticariyede bulunup menafi-i mütekabile temin ederek bu memleketleri 

mesut ve zengin görmekten ibaretti.”
40

 

Alman tüccarlar adeta iyilik meleği olarak doğuda ticaret yaparken Ġngiliz, Fransız ve Rus 

tüccarlar ise Müslüman milletleri imha ederek kendilerini zenginleĢtirme ve onları sömürerek 

onlara ait ne kadar arazi, mal-mülk var ise aralarında taksim etmek peĢindedirler. Almanlara 

göre 1904 yılında Ġngiltere ile Fransa, 1907’de ise Ġngiltere ile Rusya arasında imzalanan gizli 

antlaĢmaların temel sebebi de budur.
41

 AntlaĢmaya göre Fransızlar batıda özellikle de Fas’ta 

hareket serbestîsine sahip olurken Ġngilizler de doğuda özelikle Mısır’da aynı haklara sahip 

olacaklardır. Zaten Fransa, 1912’de Fas’ı, Ġngiltere ise 1914’te Mısır’ı iĢgal edecektir. Aynı 

Ģekilde Ġngiltere ile Rusya arasında yapılan antlaĢma gereği Ġran’ın kuzeyi Ruslara, güneyi ise 

Ġngilizlere verilmekteydi. Üç devletin amacı da Ġslam memleketlerinin aralarında taksim 

edilmesi ve Ġslam milletinin de kendilerine esir ve hizmetçi yapılması olarak açıklanmıĢtır. 

Kendi amaçlarını ise Ģöyle açıklamaktadırlar: “Almanya’nın arzusu dünyadaki bilimum akvam-

ı islamiyenin siyaseten müstakil, iktisaden kavi olmasıdır.”
42

 Almanlara göre Ġngiliz, Fransız ve 

Ruslar baĢta Osmanlı Devleti olmak üzere tüm Ġslam alemini bölüp parçalamak niyetinde iken 

Almanlar ise Ġslam alemini siyaseten ve iktisaden güçlü kılmak istemektedirler. 

Aslında bu antlaĢmaların yapılmasının nedenlerinden birisi de Almanya’nın Ġngiltere ve 

Fransa aleyhine yaptığı giriĢimlerdir. Almanya’nın Kuzey Afrika’da Fransa’ya, Mısır ve 

Hindistan’da ise Ġngiltere’ye karĢı isyanlar çıkartmaya çalıĢması, Kayzer’in 1905’teki Tanca 

ziyareti ve 1911’deki Agadir olayı bunlara örnek gösterilebilir. Bu tür giriĢimler ise Ġngiltere 

ve Fransa’yı ayırmak yerine daha çok birleĢtirmiĢtir.
43

  

Almanlar, Ġtilaf devletlerinin bu niyetlerine karĢılık ne yapmıĢtır? sorusuna ise alem-i 

Ġslam’ın siyasi ve iktisadi geliĢimi için elinden gelen her Ģeyi yaptığını, Türk ordusunun 

tanzimi için en seçkin subayların, hükümet için de en muktedir memurların gönderildiğini, 

maliyenin ihyası için toplamı (250) milyon Osmanlı lirasından az olmayan mühim bir 

meblağın Türkiye’ye ikraz edildiği Ģeklinde cevap verilmektedir. Devamında ise Bağdat 

Demiryolunun inĢa edilerek Osmanlı Devleti’ne yeni bir iktisadi hayat sahası verildiği ve 

Avusturya ile birlikte kapitülasyonların kaldırılmasına razı olunarak Türkiye’nin Ġngiliz, 

Fransız ve Rus boyunduruğundan kurtarıldığı ifade edilmektedir.
44

 

                                                           
40 Anonim, s.5-6. 
41 Ġngiltere’nin, Alman ilerleyiĢi ve yükseliĢi karĢısında duyduğu kıskançlık ile birlikte endiĢe ettiği bir baĢka nokta 

ise Almanya’ya karĢı tek baĢına mukavemet edebilecek gücünün olmadığı vurgusudur. Bu nedenle de her yerde 

kendilerine müttefik aramaktadırlar. Bu durum Ģöyle ifade edilmektedir:  “…İngiliz ricali siyasiyesi İngiltere’nin 

yalnız başına Almanya’ya karşı mukavemet edebilecek bir kuvvete malik olmadığını pekâlâ biliyorlar ve bu 

sebepten dolayı her yerde kendileri için müttefik arıyorlardı. Haset iyi bir rabıta ve vasıta-i iştiraktir. Bunun için 

senelerden beri Almanya’nın fevkalade terakki ve tealisini gören komşuları kıskançlık hissine tahammül 

edemediklerinden Fransa 1904 ve Rusya ise 1907 senelerinde İngiltere ile akd-ı ittifak eylediler. ” Anonim, s.8-9.  

Alman propagandasına göre 1904’te Ġngiltere ile Fransa arasında imzalanan antlaĢma ile 1907’de Ġngiltere ile Rusya 

arasında imzalanan antlaĢmaların temel nedeni olağanüstü Alman ilerleyiĢi ve yükseliĢine karĢı duyulan 

kıskançlıktır. BaĢka bir ifade ile Ġtilaf devletlerinin Almanya’yı çekememesidir. Ahmet Ağaoğlu’na göre ise 1907 

yılında Ġngiltere ile Rusya arasında yapılan antlaĢma ile Ġngiltere, Rusya’ya açık bono vermiĢtir. Böylece Rusya 

istediği gibi hareket edebilirdi. Bak. Ağaoğlu, “Türkiye’nin ve Ġslam Aleminin KurtuluĢu”, Harp Mecmuası C.1, 

S.1, Ġstanbul 1331, s.9. 
42 Anonim, s.6-8. 
43 Harp Malulleri Mecmuası, “Harb-i Umumi Tarihi (1914 - 1918) / Esbab-ı Harp - Eski Sebepler - Asli Sebepler – 

Seferberlik”, 1 Nisan 1926, C.1, S.2, Ġstanbul, s.32. 
44 Anonim, s.6-7. 
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Yukarıdaki ifadelerden anlaĢılan o ki; Almanlar, Ġslam dünyasının terakkisi için elinden 

gelen her Ģeyi yapmıĢ, Osmanlı ordusunu ıslah etmek için en seçkin subaylarını göndermiĢ, 

devletin ilerlemesi için maddi manevi her türlü yardımı yapmıĢ, Bağdat demiryolunu inĢa 

etmiĢ, kapitülasyonların kaldırılması noktasında Osmanlı Devleti’ni itilaf devletlerinin 

boyunduruğundan kurtarmıĢtır. Oysa Osmanlı Devleti, savaĢa girmeden kısa bir süre önce 

1914 Eylülünde kapitülasyonları tek taraflı olarak kaldırdığını açıkladığında en büyük tepkiyi 

Almanlar göstermiĢti. Dolayısıyla bugün herkesin malumu olduğu üzere tüm yapılanları – 

özellikle para yardımı konusu – Osmanlı Devleti’nin savaĢa kendi yanında girmesi adına 

yapılan giriĢimler olarak değerlendirmek daha doğru olur.  

Propaganda yapılırken özellikle vurgulanmaya çalıĢılan hususlardan birisi de karĢı tarafı 

olabildiğince vahĢi, barbar veya gaddar insanlar olarak göstermeye çalıĢmaktır. Almanların da 

bu konuda aynı yolu izledikleri görülmektedir. Zira Anvers yolu üzerinde bulunan Lovon
45

 

Ģehrinin zaptı sırasında misline tesadüf edilmemiĢ mezalime maruz kaldıkları, Ģehre sakin bir 

Ģekilde girildiği halde Alman askerlerine evlerden, mahzenlerden ve diğer mahallerden ateĢ 

edildiği, uyuyan askerlerin öldürüldüğü, sokak köĢelerinde kalan yaralıların itlaf edildiği, 

gözlerinin çıkarıldığı, ölülerin eĢyalarının çalındığı kadın ve çocukların da bunlara iĢtirak 

ettikleri ve Alman subaylarına zehirli yemekler verildiği belirtilmektedir. 
46

 

Bir baĢka yerde ise Ģu ifadelere yer verilmektedir; 

Cüz’i bir müddet iĢgale muvaffak olduğu düĢman arazisinde Rus ordusu, 

askercesine değil fakat barbarcasına harekette bulunmuĢtur. Hırsızlık, cinayet, 

kadınlara taarruz, tahribat, nehb-ü garet her tarafta Rus ordusunun geçtiği 

araziyi gösterir. Her yerde Ruslar, emsali namesbuk tarzda hatta silahsız sivil 

ahaliye karĢı bile pek gaddarane harekâtta bulunmakla itham edilmektedirler ki 

Almanya hükümeti bu harekat-ı bağyaneyi delail-i muknia sard ile birçok 

beyannameler ile neĢr ve ilan etmiĢti.
47

  

Almanların bu ataklarına karĢılık Ġngilizler de boĢ durmamıĢ, aynı minvalde 

propagandalar yapmıĢlardır. Bu doğrultuda Osmanlı Devleti ile Almanya’nın arasını açmaya 

ve Alman komuta kademesine karĢı kin ve nefret tohumları ekmeye çalıĢmıĢlardır. Bu yolda 

neĢrettikleri 30 Nisan 1915 tarihli bir beyannamede Ģu ifadelere yer vermektedirler:  “Osmanlı 

askerleri, Alman kumandanlarının ittihaz eylemiş oldukları yanlış askeri tedbirlerden ve 

idarecilikten dolayı İngiliz askerlerinin tecavüzatına mukavemet edemeyerek 25 km. çekilmeye 

mecbur olmuşlardır.” 9 Mayıs 1915 tarihli bir baĢka beyannamede de Türkler övülerek Alman 

menfaatleri için çalıĢmamaları gerektiği belirtilmekte ve Ģöyle denilmektedir: “…şecaat ve 

cesaretiniz cihanın malûmudur. Ne için sırf Almanya’nın menfaati hususiyesi için icra olunan 

muharebenin müddetini, beyhude temdid (uzatmak) ediyorsunuz?….” Hatta Ġngilizler, 

beyannamelerinde muharebe etmekten çok üzülüyormuĢ gibi bir tavır takınarak geliĢlerinin 

maksadını, Türkleri çok sevdikleri için Almanların tasallutundan kurtarmak Ģeklinde 

açıkladıkları görülmektedir. 9 Mayıs 1915 tarihli beyannamede bu konu iĢlenmekte ve Ģöyle 

denilmektedir: “… Sizinle muharebe etmeye mecbur olmaktan dolayı (İngiliz askerleri) pek 

ziyade teessüf ediyorlar. Mamafih İngiltere Devleti kendisini erbab-ı siyasetinizin sizi ellerine 

teslim etmiş oldukları Almanlar’ın tasallutundan kurtarmak için halihazırda icra olunan harbi 

ittihaza mecbur oldu....” Bazen de Türklerin milli duyguları okĢanarak Almanların yayılmacı 

ve güvenilir olmayan bir müttefik olduğu fikri pekiĢtirilmek istenmekte ve Almanlar ile 

Osmanlı Devleti’nin bağlarını koparma yoluna gidildiği görülmektedir. Bu yolda uçaklarla 11 

                                                           
45 Belçika’nın Leuven Ģehri. 
46 Anonim, s.13. 
47 Anonim, s.21. 
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Haziran 1915’te Çanakkale’deki Asya Grubu bölgesine atılan bir beyannamede; Ģimdiye kadar 

Almanların Osmanlıya ne faydasının dokunduğu, Bosna-Hersek’in Avusturya-Macaristan 

tarafından ellerinden alındığı ve Almanların duruma müdahale etmediği aksine Avusturya’ya 

yardım ettikleri belirtilmektedir. Ayrıca doymak bilmeyen Almanların Belçika’yı mahvettikleri 

ve Osmanlı topraklarının iĢgali durumunda hürriyetinden olunacağı ifade edilmektedir.
48

 

Yukarıdaki paragrafta yer aldığı üzere Ġngilizler gibi hürriyet vurgusu yapan devletlerden 

birisi de Rusya’dır. Ruslar, yayınladıkları beyannamelerde BolĢevik Ġhtilali ile “gerçek 

hürriyet”i tattıklarını ifade ederek Osmanlı askerlerinin taraflarına iltica etmelerini 

istemiĢlerdir. Ġhtilalden hemen önce Rus beyannamelerinde dikkat çeken hususlardan birisi de 

saltanat rejiminin doğrudan hedef alınmasıdır. Bu doğrultuda yayınladıkları bir beyannamede; 

ülkenin karĢılaĢmıĢ olduğu bütün olumsuzlukların, uğursuzlukların padiĢahtan kaynaklandığı 

ve ülkenin kurtuluĢunun ancak rejim değiĢikliği ile mümkün olabileceğine dikkat 

çekilmektedir. Hatta biraz daha ileri giderek padiĢahın ülkeden kovulması teklifinde 

bulunacaklardır. Konuyla ilgili olarak yayımlanan 8 Mayıs 1917 tarihli bir beyannamede: “Siz 

hiçbir vakit hür olmadınız. Sizin üzerinizden ve sizin paranızı, çoluk ve çocuğunuzu istediği 

gibi istimal eden müstebit bir sultan vardır. Size müstebit sultanın barı mevcudiyetini 

üzerinizden atmanızı tavsiye ediyoruz. Üzerinizdeki bu boyunduruğu atınız. Yaşasın hür 

Türkiye, her dem manalı medeniyetIi, yaşasın proleterya ve sulh-ı umumi” ifadelerine yer 

verilmektedir. Yine 17 Temmuz 1917 tarihini taĢıyan baĢka bir Rus beyannamesinde de “Sizi 

işiniz ve gücünüzden ayırarak ve asker elbisesi giydirerek top atı yapan, top mermilerine hedef 

yapan Sultan Mehmet'i halediniz” önerisinde bulunulmaktadır.
49

 Ancak burada dikkati çeken 

husus bu tarz propagandaların artık savaĢın sonlarına doğru yapılmıĢ olmasıdır. 

Rusların propaganda faaliyetlerine bakıldığında Osmanlı Devleti’ni Almanya’dan 

ayırmak için farklı yollar izledikleri görülmektedir. Bu yollardan birisi de sınıf mücadelelerini 

ön plana çıkarmalarıdır. ġöyle ki 8 Temmuz 1918 tarihli bir beyannamede: “Kendileri 

evlerinde rahat oldukları halde, muharebeye devam eden vatanı müdafaa edelim diye bağıran 

müttefikçi (İttifak Devletleri) ashab-ı servetin elinde baziçe olmadığımızı gösterelim” ifadeleri 

yer almaktadır. 17 Temmuz 1917 tarihli baĢka bir belgede de, Osmanlı yönetimi burjuva 

olarak nitelendirilmiĢ ve burjuvazinin def edildiği anda ellerini Ruslara uzatabilecekleri ve o 

vakit Rus kardeĢlerinin o eli sıkacakları ifadesi yer almaktadır.
50

 

Tabii ki bir taraftan düĢmanlar gaddar, barbar veya vahĢi olarak nitelendirilirken 

kendilerini ise tabir yerindeyse “kanatsız melek” gibi gösterme çabası söz konusudur. Bu 

konuda da Almanların Ģu satırları göze çarpmaktadır; “Alman idaresi altında Belçika ahalisi 

muharebenin bütün felaketlerine rağmen yine saadet ve selametlerini yeniden temine muvaffak 

olmuşlardır.” Bir baĢka yerde ise Ģu satırlar dikkat çekmektedir; “Tarafımızdan işgal edilen 

düşman arazisinin mahsulâtı fevkalade feyz ve bereketli olup Fransa ve Belçika köylüsüne 

askerlerimiz tarafından dahi yardım edilerek mahsulât iddihar edilmiştir.”
51

 Yani Alman 

askerleri çok yardımsevermiĢ gibi gösterilmiĢ ve ele geçirilen arazilerdeki mahsulât savaĢ 

koĢullarında dahi toplanarak Fransız ve Belçika köylülerine verilmiĢtir. Böylelikle Almanların 

ne kadar insancıl, ne kadar yardımsever oldukları ifade edilmeye çalıĢılmıĢtır. 

Ġngilizler de “kanatsız melek” rolüne bürünerek çok insancıl olduklarını, esirlere çok iyi 

davrandıklarını Çanakkale muharebeleri sırasında Türkçe ve Almanca yazdıkları 

beyannamelerinde açıkça ifade etmiĢlerdir. 28 Nisan 1915’te Gelibolu Yarımadası’nda 3. 

                                                           
48 Pehlivanlı, a.g.m, s.540-541. 
49 AvĢar, …Rus Propaganda Faaliyetleri ve Osmanlı Devleti, s.89-90. 
50 A.g.m, s.90. 
51 Anonim, s.15-17. 
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Kolordu bölgesine ve 5 Haziranda da ġimal Grubu Komutanlığı’na bağlı 57. Alay siperlerine 

atılan beyannamelerde bu konular iĢlenerek Ģöyle denilmektedir: “Ey Türk Kardeşlerimiz! 

İngilizlerin aldıkları esirlere kötü muamele ettikleri ve hatta kestikleri hakkında çıkarılan 

rivayetler Almanların yalanlarıdır. Esir düştükleri zamanda aç, çıplak, perişan olan Osmanlı 

askerlerine İngiliz Hükümeti tarafından fevkalâde iyi bakılmıştır. Mezkûr yalanlara kulak 

vermeyip esir düşmüş arkadaşlarınızın refahına sizde iştirak ediniz.” 9 Mayıs 1915’te 

Süleyman Bey Çiftliği civarında Cenub Grubu Komutanlığı bölgesinde bulunan bir 

beyannamede de Ġngilizlerin insancıllığı ve yardımseverliği dile getirilerek Ģöyle 

denilmektedir: “… esir alınan zabitan ile arkadaşlarınız kendilerine gösterilen hüsn-ü 

muameleyi takdir ile hergün teşekkür etmektedirler. İngiliz askerlerine verilen tedavi, 

yaralanan Türklere dahi tarafımızdan veriliyor.”
52

 Görüldüğü gibi kendilerini tamamıyla 

yardımsever, iyilik meleği gibi gösterme arzusu açıkça ortaya çıkmaktadır. Böylelikle karĢı 

tarafın alt edileceği ve bu sayede devre dıĢı kalacağı düĢünülmektedir. 

Benzer faaliyetleri Ruslarda da görmek mümkündür. Ruslar da yiyecek, içecek 

maddelerini öne sürerek Osmanlı askerlerinin kendi taraflarına iltica etmelerini sağlamaya 

çalıĢmıĢlardır. Bu konuda neĢrettikleri bir beyannamede kendilerine on yıl yetecek kadar 

yiyecek stoklarının bulunduğunu ve Türk askerlerinin iltica etmeleri durumunda çok mutlu 

olacakları vurgusu yapılmıĢtır. Yine Ġkinci Kolordu Cephesine atılan bir baĢka beyannamede 

ise; Türk askerlerinin açlık çekmekte olduğu, Türk tarafında Ģeker ve et bulunmadığı, ekmeğin 

de yenilemeyecek kadar kötü durumda olduğunun iddia edildiği görülmektedir. Rusların bütün 

bunlara rağmen Türk tarafını kendilerine iltica etme tekliflerini anlamakta güçlük çektiklerini 

anlatarak kendilerinde ise sıcak yemek, et, janbon, Ģeker ve çayın bolca mevcut olduğunu 

söyleyerek Osmanlı askerlerini yanlarına davet ettikleri görülmektedir. Bir baĢka 

beyannamede ise üç günden beri arkadaĢlarının sırayla kandi taraflarına kaçtıkları bilgisi yer 

almaktadır. Türk askerinin moralini bozmak ve ilticaya davet amaçlanmıĢ olan baĢka bir 

beyannamede de yıllardır devam eden savaĢ sebebiyle Osmanlı Ģehirlerinde yeterli miktarda 

yiyecek maddesi bulunmadığını, Osmanlı askerlerinin ailelerinin ve çoluk-çocuklarının aç ve 

susuz bir durumda yaĢadıkları ifadesine yer verdikleri görülmektedir.
53

 Elbette bu tarz 

propagandalara karĢılık Almanlar da çok akıllı bir siyaset izlediklerini belirterek Alman 

hükümetinin her türlü ihtimali göz önünde bulundurmak suretiyle gerekli tedbirleri aldıklarını 

belirteceklerdir. Dolayısıyla Almanlar, bu akilâne politikaları sayesinde ambarlarını erzak ve 

zahire ile doldurmuĢ olduklarından itilaf devletlerinin bu yöndeki propagandalarının tesirsiz 

kaldığını ifade etmiĢlerdir.
54

 

Tabii ki bu savaĢ sırasında Türkler de propaganda faaliyetlerine yer vermiĢlerdir. Nitekim 

1914’te Müdafaa-i Milliye Cemiyeti tarafından yayımlanan “Harb-i Umumi Panoraması” bu 

yayınlardan birisidir. Ġngilizlerin, Türklerin ilkel ve barbar oldukları, esirleri parçalayarak 

öldürdükleri propagandasına karĢılık Osmanlılar, 12 Mayıs 1915’te Ġngilizce beyannameler 

bastırarak uçaklarla Ġngiliz hatlarına attırmıĢtır. Ġngiliz, Avustralyalı, Zelandalı ve Hintlilere 

hitaben yazılan beyannamelerde Türklerin ne kadar misafirperver oldukları ve esirlere 

uyguladıkları iyi muamele anlatılmıĢtır. Bu beyannameler Harp Mecmuasında çıkan, temiz 

giyimli ve iyi beslenmiĢ esir resimleriyle desteklenmiĢtir. Yine Enver PaĢa’nın ve Von 

Usedum PaĢa’nın talimatıyla Ġngilizce, Fransızca, Urduca, Gurka dili ve genel olarak Hint 

lisanında bildiriler basılıp düĢman hatlarına atılmıĢtır.
55

 Yine Rusların iltica talepleri ve gıda 

                                                           
52 Pehlivanlı, a.g.m, s.538. 
53 AvĢar, …Rus Propaganda Faaliyetleri ve Osmanlı Devleti, s.82-83. 
54 Anonim, s.25-28. 
55 Cafer Ulu, “Çanakkale Muharebeleri Sırasında Basının Propaganda Aracı Olarak Kullanılması: Harp Mecmuası 

Örneği”, Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, Yıl: 10, Bahar 2012, Sayı: 12, Çanakkale 2012, s.65 



 

  

Savaş ve Propaganda: Birinci Dünya Savaşı’nda Alman Propagandası 
  

 
Journal of History Studies 

JHS 

172 

H i s t o r y    
S t u d i e s 

 
Volume 6 
Issue 5 

September 
2014 

 

 
 

maddelerinin eksikliği propagandalarına karĢılık hazırlanan beyannamelerde: “…sizin 

yiyeceğiniz yok, halbuki siz bize gelirseniz herhalde halinizden asla şikayet etmeyeceğinizden 

eminiz” ifadeleri ile karĢılık verildiği görülmektedir.
56

 

4. Garp Cephesinde Muharebe / Şark Sahne-i Harbinde 

Makalenin baĢında kaynak tanıtımında Alman propagandası doğrultusunda yazılan bu 

kitapçığın altı fasıldan oluĢtuğu belirtilmiĢti. Kitapçığın Dördüncü Faslı; “Garp Cephesinde 

Muharebe”,baĢlığı ile Almanların savaĢın baĢlamasından 1915 Haziranına kadar geçen süreçte 

Batı cephesinde,
57

 “Şark Sahne-i Harbinde” baĢlığını taĢıyan beĢinci fasılda ise Doğu 

cephesinde elde ettiği baĢarılar, elde edilen ganimetlerin bolluğu ve alınan esirlerin 

sayılarından bahsedilmiĢtir. Ancak burada dikkati çeken hususlardan birisi Batı cephesindeki 

baĢarılara yer verilirken alınan yenilgilere hiç değinilmemiĢ olmasıdır. Örneğin Marné 

Cephesinde alınan yenilgiden hiç söz edilmemektedir. 

Almanya, özellikle Batı cephesindeki baĢarılara yer verirken Alman askeri sanayisinin 

üstünlüğünü de gözler önüne sermektedir. Mesela Belçika’nın birçok Ģehri ele geçirilirken 

Alman toplarının üstünlüğü vurgulanmakta ve Ģöyle ifadelere yer verilmektedir: 

Belçika’da Almanların ilk hedefi muhasarasının dördüncü günü zapt edilen 

(Liyej)
58

 istihkâmı idi. Bu muvaffakiyeti temin eden Almanların 42 santimetrelik 

ağır topları idi. Bu toplar dünyada mevcut olanların en büyüğüdür. Bunların atmıĢ 

oldukları gülleler bir metre uzunluğunda ve 700 kilogram ağırlığındadır. Zırh ve 

çelik levhaları ne kadar kalın olurlarsa olsun bu topların tahribatına mukavemet 

edemezler.
59

 

5. Gasp ve Ticaret Muharebesi 

“Gasp ve Ticaret Muharebesi” baĢlığını taĢıyan altıncı fasılda ise; Almanya ile Ġtilaf 

devletleri (özellikle Ġngiltere) arasındaki ticari üstünlük kurma yarıĢı anlatılmaktadır. Bu 

bölümde Ġngilizlerin, Almanya ile yapılacak bir savaĢta deniz ticaret yollarını tutmanın 

Almanlara karĢı müthiĢ bir silah teĢkil edeceği düĢüncesinin Ġngiliz toplumunda önemli bir yer 

teĢkil ettiği ve Avrupa’nın ortasında yer alan Almanya’nın bu Ģekilde kolaylıkla bertaraf 

edileceği sanılmaktaydı. ĠĢte bu sebepten dolayı Ġngiltere, daha bidayet-i harpte Alman 

sanayinde kullanılacak olan ham madde, erzak ve zahireyi hatta bitaraf gemilerde bulunsa bile 

müsadere etmeye ve aynı Ģekilde uzak memleketlere sevk edilmekte olan Alman mallarını zapt 

eylemeye baĢlamıĢtır. Ġngiltere, altında kendi imzası da bulunan beynelmilel muahadatın 

katiyen men ettiği bu gibi tedbirleri icradan çekmemiĢ, vermiĢ olduğu sözü bozmakta menfaat 

gördüğü halde geri almakta tereddüt etmemiĢtir. Ancak Almanlar buna müsaade etmedikleri 

gibi akilâne bir siyaset izlemiĢ hatta Ġtilaf devletlerine karĢı bu ticaret muharebesinde 

müdafaada kalmayarak aynı zamanda taarruza bile geçmiĢtir.
60

  

Alman propagandasına göre Ġngilizler, Alman sanayinin gerek duyduğu malların ithaline 

ve ihracat yapılmasına mani olarak hububatın memlekete ithal edilmemesi hususundan dolayı 

biraz zaman sonrada Ģehirlerde zuhur edecek fevkalade yokluk ve pahalılığın Alman 

                                                           
56 AvĢar, …Rus Propaganda Faaliyetleri ve Osmanlı Devleti, s.82. 
57 Brüksel, Anvers, Liyej (Liége), Lovon (Leuven), Mahalin (Mechelen), Ostend gibi Ģehirler ile Bruğga (Bruges) 

Ģehrinin limanı olan Zobroğga (Zeebrugge), Lil (Lille), Bordo (Bordeaux), Manunvil (Mononville) gibi yerlerin 

zapt edilmesi kahramanca anlatılmıĢtır. Doğu cephesinde; Makenzen, Hindenburg, Bavyera Prensi Leopold gibi 

kumandanların baĢarılarına yer verilmiĢtir. Bak. Anonim, s.12-25. 
58 Belçika’nın Liége Ģehri. 
59 Anonim, s.12. 
60 Anonim, s.25-26. 
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hükümetini muharebeye karĢı tamamıyla kuvvetten düĢüreceğini tahmin etmiĢlerdi. Fakat 

Almanların izledikleri akıllı siyaset vurgusu ön plana çıkartılarak bu durumun önüne geçildiği 

belirtilerek durum Ģu sözlerle ifade edilmektedir: “Alman rical-i hükümeti, vakt-i zamanıyla 

her türlü ihtimalatı nazar-ı dikkate alıp buna göre ihtiyatta bulunmamış olsalardı bugün 

Almanya hükümeti müşkil bir mevkide kalmış olacaktı. Mahsulat-ı araziyeyi tezyit ederek 

ekmek ve et gibi mevad-ı gıdaiyeyi ihtiyaç derecesinde hazır bulundurmakla Almanya 

hükümeti, bir siyaset-i akilanede bulunmuştur” .
61

 

Almanların izlemiĢ oldukları bu akilâne politika sayesinde Alman ambarları erzak ve 

zahire ile dolu olduğundan Ġtilaf devletlerinin politikaları fazla tesirli olamamıĢtır. Zaten 

Almanların Ģark ve garb sahne- i harblerinde zabt etmiĢ oldukları arazi ve fabrikalar sayesinde 

erzak ve mühimmat azim miktarda tezaid etmiĢ, Alman sanayi ise; düĢmanların tasavvur 

ettikleri gibi tedenni etmek değil, bilakis hengâm-ı harbde terakkiye bile mazhar olmuĢtur.
62

 

Ancak burada dikkati çeken hususlardan birisi Almanların, savaĢ sırasında düĢman harp 

gemilerinin göstermiĢ oldukları müĢkilattan dolayı Ģüphesiz büyük zararlara maruz kaldıklarını 

kabul etmeleridir.  

Alman propagandasında dikkat çeken noktalardan birisi de her açıdan sanayi 

üstünlüklerine vurgu yapılmasıdır. Hatta Alman sanayisinin Ġtilaf devletlerince taklit edildiği 

ancak bu konuda gösterilen gayretin Alman vesait ve faaliyetini memleketlerinde ihyaya 

muvafık olamamalarından dolayı tabii bisud kaldığı baĢaramadıkları vurgusu yapılmaktadır. 

Tabii ki böylesi bir rekabetin vücut bulmasına bir diğer sebep ise Alman mallarının 

ucuzluğudur. Ayrıca Ġtilaf devletlerinin, Alman malları hakkında tarafsız devletler nezdinde 

yapmıĢ oldukları faaliyetler ve bu konuda nüfuzlarını kullanarak giriĢmiĢ oldukları inatçı 

mücadelenin de akim kaldığı hassaten belirtilmektedir. Tabii burada Alman halkının göstermiĢ 

olduğu ilgi de göz ardı edilmeyerek hükümet bankasınca tedavülde bulunan altınların banka 

kaimeleriyle değiĢtirilmesi için halkın büyük bir istekle hareket ettiği belirtilmektedir. 

Toplanan altınlar ihtiyat depolarında muhafaza ediliyor ve halk her markın karĢılığı olduğunu 

düĢünmekteydi. Alman üstünlüğü; “Alman hükümet bankasındaki banknot mukabili altın 

ihtiyaç akçesi gerek Fransız bankalarının havi olduğu altın miktarından ve gerek İngilizlerin 

muhalif adalet olarak Mısırlı ve Hintlilerden toplamış oldukları ihtiyat altınları dahil hesap 

edildiği halde bankalarda mevcut bulunan altın miktarından fazla bir raddede idi” sözleriyle 

ifade edilmekteydi.
63

 

Almanya, Ġngiltere ve müttefikleri ile olan ticaret muharebesinden yalnız müdafaa halinde 

kalmamıĢ, aynı zamanda hücum ve taarruza bile geçmiĢtir. Almanlar, muharebenin 

iptidasından itibaren namuskârane harp ederek ticaret gemilerine taarruzu pek muvafık-ı 

insaniyet görmemiĢlerdir. Ġngiltere, daha harpten evvel uluslar arası kanunlar ahkâmınca 

ticaret vapurlarının, harp gemilerinin taarruz ve müsaderesinden masun kalmaları hakkındaki 

teklife mümanaat etmiĢ ve harp baĢlar baĢlamaz bu fikrini hemen icraya vaz eylemiĢ 

olduğundan Almanlarca Ġngilizlerin tutmuĢ olduğu bu yolu takip etmekten baĢka çare 

kalmamıĢtır. Almanların her ne kadar açık deniz kruvazörleri mühim bir adet teĢkil etmiyorsa 

da onları idare eden Ģecii kahramanlar sayesinde her zaman mevcudiyetlerini ispat etmiĢlerdir. 

Bu efradın düĢman mürettebatına karĢı göstermiĢ oldukları muamelat-ı insaniyetkaraneyi 

bizzat düĢman bile itiraf etmiĢtir.
64

 

                                                           
61 Anonim, s.25-28. 
62 Anonim, s.26-27. 
63 Anonim, s.27-28. 
64 Anonim, s.28-29. 
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Almanlar, Ġngilizlerin yaptığı muameleye aynı Ģekilde cevap vermiĢlerdir. Ġngiliz 

denizaltılarının batırılması ve yapılan diğer faaliyetlerin uluslararası denizcilik hukuku 

kurallarına göre yapıldığını ancak Ġngilizlerin Almanya’yı aç bırakmak maksadıyla Alman 

erzak ve ticaret gemilerine taarruz ettiklerinden Almanya, bir ihtar olmak üzere bu Ģekilde 

mukavemet göstermek durumunda kalmıĢtır. Gerekçesini de “bir hükümetin kavaidi insaniyeye 

mugayir olarak harekatta bulunması diğer hükümatı dahi aynı muamelatta bulunmaya mecbur 

kılar” Ģeklinde açıklamaktadırlar.
65

 

Almanlar, yaptıkları propaganda çalıĢmalarında Ġtilaf devletlerinin yaptıkları çalıĢmaların 

boĢa çıkarıldığını, bu ekonomik savaĢta alınan tedbirler ve tecrübeleri sayesinde Ġngiliz 

çabalarının akim kaldığı belirtilerek Ģöyle denilmektedir: “Böylece İngilizlerin yalnız Alman 

hayat-ı iktisadiyesine karşı vuku bulan taarruzları her tarafta akim bırakılmış aynı zamanda 

harb-i iktisadi yangını tedabir ve muvaffakiyet mücerrebe sayesinde birçok muvaffakiyetler 

temin ederek düşman memalikine de nakl ve ilga edilmiştir.”
66

  

6. Sonuç 

Birinci Dünya SavaĢı birçok açıdan ilk olma özelliğinin yanında Propaganda savaĢlarının 

da ilki olma özelliği taĢımaktadır. Her ne kadar Ġngiltere ve Almanya, Birinci Dünya 

SavaĢı’nın baĢlamasıyla beraber propagandanın önemi üzerinde hassasiyetle durmuĢ ve savaĢ 

boyunca bunu çok iyi kullanmıĢlar ise de Ġngiltere, daha etkili bir profil çizmiĢtir. Zaten 

hazırlamıĢ oldukları kitapçığın altıncı faslında bunu bir nevi kendileri de ifade etmektedirler. 

Altıncı fasılda yer alan: “…Almanya, İngiltere ve müttefikleri ile olan ticaret muharebesinden 

yalnız müdafaa halinde kalmamış, aynı zamanda hücum ve taarruza bile geçmiştir…”
67

  

ifadesi aslında Almanların yalnızca ticaret muharebesinde değil diğer alanlarda da – tabii ki 

propaganda da dahil – Ġngilizler ve müttefiklerinin gerisinde kaldıklarının aleni bir ifadesidir. 

Kaldı ki Ġngilizlerin yaptıkları propaganda faaliyetleri neticesinde Ġtalya, ABD, Japonya gibi 

birçok devleti tarafına çekmesi bunun bir baĢka ifadesidir.  Diğer bir ifade ile Almanya 

propaganda noktasında Ġngiltere kadar baĢarılı olamamıĢtır. Bir diğer önemli nokta ise 

Almanların bu propaganda kitapçığını yazarken daha çok kendilerini savunmak amacıyla 

yazdıkları hissini vermeleridir. Görünen o ki Almanlar, propaganda faaliyetlerine gereği kadar 

ehemmiyet vermemiĢ ve yayınladıkları propaganda kitapçığında da belirttikleri gibi askeri 

güçlerine daha fazla ihtimam göstermiĢlerdir. Buna karĢın Ġngiltere’nin, amaçları 

doğrultusunda her türlü aracı kullanarak istediğini elde etmek için çalıĢtığı görülmektedir. 

 Ġngiliz propagandasının baĢlıca hedefi; dünya kamuoyuna savaĢı baĢlatanın Almanya 

olduğuna ve kendisinin bu savaĢa, haksızlığa uğrayan mağdur insanları korumak gayesiyle 

girdiğine inandırmaktır. Bu amaçla Ġngiltere’de bütün ülkelerin zayıf ve güçlü yönleriyle ilgili 

bilgilerin toplandığı ve bunların propaganda malzemesi olarak kullanıldığı özel bürolar 

(Wellington House, Arap Bürosu gibi) teĢkil edilmiĢtir. Buna karĢın Almanların bu tarz 

giriĢimlerde fazla bulunmadıkları, propagandalarında daha ziyade savunmada kaldıkları 

görülmektedir.  
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