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1915 ve Birinci Dünya Savaşı’nın  

Topyekûncü Mantığı 

 

 
Tarihçiler Birinci Dünya Savaşı’na genellikle ‘topyekûn 
savaş’ diye atıf yapar. Terim, çatışmayla ilişkili olarak, ilk kez 
1917-1918’de Fransızlar tarafından ve daha sonra ise 
yenilgilerinin sebepleri üzerine düşünürken Almanlar 
tarafından kullanıldı. Her iki kullanım da, savaşın, savaş 
alanında zafere ulaşma çabasıyla savaşın toplumun tüm 
yönlerine – ekonominin, siyasetin, dinin ve kültürün – nasıl 
taşındığını anlatmaya çalıştı. Terimin kendisi problemlidir. 
İkinci Dünya Savaşı bu sayılanlardan herhangi birinde 
Birincisinden daha ‘topyekûn’ iken, bazı eski savaşlar kendi 
yollarına ve kendi zamanlarının ışığı altında daha az 
‘topyekûn’ idi. ‘Topyekûncü mantık’ veya mantık kümesi 
fikrini kullanmayı tercih ediyorum. Bununla, savaşın, kendi 
kendini güçlendirici bir mantık içinde toplumu gittikçe daha 
fazla içine alan daha büyük şiddet üretme eğilimini 
kastediyorum. Bu, Birinci Dünya Savaşı’nın neden ve nasıl 
çağdaşlara (gerçekten de öyle olduğu üzere) oldukça radikal 
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biçimde yeni göründüğünü anlamamıza daha çok yardımcı 
olabilir.1 

Hangi kavramı kullanırsak kullanalım, ben bu makalede 
1915’in bir dönüm noktası anlamına geldiğini tartışmak 
istiyorum. Bunu yapmak üzere, şiddetin üç farklı türüne 
bakacağım: askeri mücadele, ekonomik savaş ve sivillere 
karşı şiddet. Her biri savaşın ‘topyekûncü mantığı’ 
bakımından hayati önemdeydi. Her biri, 2015’te kilit önemde 
bir yüzyıl dönümü tarihinde damgalanmıştı, hepsi de bu 
makaleyi İstanbul Orient Institut’un davetlisi olarak 
İstanbul'da sunduğum tarih olan 22 Nisan’la birkaç gün 
mesafedeydi. Her biri ulus-aşırı idi. Aslında savaşı uluslar-
üstü bir biçimde ele almak şimdilerde tarihin onu en iyi nasıl 
açıklamaya çalıştığıyla yaygınlaşmıştır, buna rağmen resmi ve 
popüler değerlendirmeler hâlâ, şimdiye kadarki yüzüncü 
yıldönümü anma etkinliklerinin de gösterdiği gibi, ulusal 
çerçevelere kilitlenmektedir.

2
 

Ulus-ötesi yaklaşımı benimseyen bir tarihçi olarak peşinen 
belirtmek isterim ki, mesafe ve trajedi hissi, bana Büyük 
Savaş’ı anlamanın en iyi çerçeveleri olarak görünüyor. Belki 
de onu sanki Truva Savaşı gibi düşünmeliyiz (bu arada, bu 
yeni bir karşılaştırma değil – çağdaşlarımız bunu sıkça yaptı), 

                                                           
1  Tanımlar için, bkz. John Horne, “Introduction”, içinde: Horne (der.), State, Society and Mobilization in 

Europe during the First World War,1-18, (Cambridge 1997) ve John Horne (der.), Vers la guerre totale: le 

tournant de 1914-1915 (Paris 2010); Roger Chickering, “World War I and the Theory of Total War: Reflec-

tions on the British and German Cases, 1914-1915,” içinde: Roger Chickering ve Stig Förster (der.), Great 

War, Total War: Combat and Mobilization on the Western Front, 1914-1918, 35-53, (Cambridge 2000). Söz 

konusu fikrin daha önceki dönemlere uygulanması hakkında, bkz. David Bell, The First Total War. Napole-

on’s Europe and the Birth of Warfare as We Know It (Boston 2007); Peter H. Wilson, “Was the Thirty 

Years’ War a ‘Total War’?” içinde: Erica Charters, Eve Rosenhaft ve Hannah Smith (der.), Civilians and 

War in Europe, 1618-1815, (Liverpool 2012). 

2  John Horne, Réflections pour un centenaire, içinde : La Revue Générale (Brüksel), Mart-Nisan 2014, 8-21. 
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yani bıraktıklarını anlama ve kontrol etme mücadelesi veren 
erkekler ve kadınlar tarafından yapılan ve sonuçlarının 
azınlığın beklediği bir dünyaya dönüştüğü epik niteliklerin bir 
trajedisi olarak. Bununla birlikte, Truva’nın aksine, Büyük 
Savaş’ın doğrudan etkisi bugün birçok yönden bizimle birlikte 
olmaya devam etmektedir. Bu, 1915’in burada bahsetmek 
istediğim yönleri için de geçerlidir – savaş alanındaki şiddetin 
yoğunlaşması, tüm nüfusların ekonomik savaşla hedeflenmesi 
ve askerlerle siviller arasındaki ayrımı ortadan kaldırma 
eğilimi. Her üç yönüyle de 1915’in ‘dönüm noktası’ ile bizim 
erken yirmi birinci yüzyılda gördüğümüz savaş arasındaki 
bağlantılar takip edilebilir. 

Savaşın jeo-politik etkisi de daha az gerçek değildir. Çok 
sıklıkla tarihçiler hâlen Batı cephesine odaklanmaktadır. Bu, 
Balkanlar’ı, Türkiye’yi ve Ortadoğu’yu da içeren bir dünya 
savaşının diğer bölgeleri nasıl dönüştürdüğünü görmezden 
gelmektir.3 

Şayet savaşın sonucu için (ikincisi daha güçlü ve 
Batı cephesinde kilit bir aktör olduğundan), Osmanlı 
İmparatorluğu Britanya İmparatorluğu’ndan daha önemsiz 
olsa bile (ve ihtimal ki değil), bunun tersini öne sürmek 
apaçık yanlıştır. Savaş Osmanlı İmparatorluğu için, Britanya 
İmparatorluğu için olduğundan daha az önemde değildi. 
Muhtemelen yedi yüz elli bin Osmanlı askeri, tıpkı 
Britanya’da olduğu gibi, öldü ve bunun, nüfusa oranı daha 
fazlaydı.4 

Savaş Osmanlı İmparatorluğu’nu yok etti, Britanya 

                                                           
3  Elbette bu sahalarla ilişkili önemli yeni çalışmaların yapılmadığını kastetmiyorum. Ancak Batı cephesindeki 

ve ana ‘Batı cephesi’ndeki ülkelerdeki eserlerin sayısıyla karşılaştırıldığında hâlâ çok az ve yapılması gere-

ken çok araştırma var. 
4 Mevcut araştırma durumuna göre, Osmanlı İmparatorluğu için askeri ölümler, tüm büyük savaşan taraflar 

arasında en belirsiz olanıdır. Bkz. Antoine Prost, “The Dead”, içinde: Jay Winter (der.), The Cambridge His-

tory of the First World War,561-91, (Cambridge 2014, 3 cilt.), Cilt 3, Civil Society, (588). 
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İmparatorluğu’nu (kısa süreliğine de olsa) en muazzam 
seviyeye getirirken modern Türkiye’nin zorlu bir bağımsızlık 
savaşından sonra ortaya çıkışıyla sonuçlandı. Aynı konu Doğu 
Afrika için de geçerli olabilir. Önemli olan, savaşın dünyanın 
çeşitli bölgelerindeki farklı etkilerine duyarlı olmamız ve 
onun, sanki sadece milli tarih yazımıymışçasına, küresel 
tarihini tekil olarak keşfetmeye çalışmamamız gerektiğidir.  

Büyük Savaş, modern iletişim (telgraf ve telsiz) ve medya 
(özellikle yazılı basın) sayesinde gezegenin büyük bir bölümü 
tarafından gerçek zamanlı olarak ilk kez yaşanmıştı. Çok az 
insan onun farkında değildi ya da savaşın dünyalarını 
dönüştürmekte olduğunu bilmiyordu. Fakat herkes onu, kendi 
yaşadığı hayata göre, farklı gelişme yörüngeleri ve öznel 
zaman çerçevelerine sahip olduğu için, aynı şekilde tecrübe 
etmedi. Bu nedenle, gezegenin farklı zamansal ve mekânsal 
çerçeveleri açısından anlaşılması gereken 1915’in ‘dönüm 
noktası’ için de bu doğruydu. 

 
1. Askeri Mücadele 
 

Bu dersin verildiği günden yüz yıl önce, 22 Nisan 1915’te, 
Alman askerleri Belçika’nın Ypres kentinde, tarihteki ilk 
büyük kimyasal saldırıyı açığa çıkaran klor gazı kutuları 
üzerindeki muslukları açtılar. Doğudan esen rüzgâr, kimyasal 
maddenin koyu bulutlarını, böyle bir şeyi beklemeyen 
Müttefikler’in askerlerine – Kanadalılar, Siyahi Batı 
Afrikalılar ve eski Fransız bölgelerden gelenler – doğru 
savurdu ve onları boğdu ki bu Batı cephesinin, tıpkı Büyük 
Savaş’ın tüm cepheleri gibi, ne kadar kozmopolit olduğunu da 
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gösteriyordu. Kuzey Fransız Ordusu Grubu Komutanı (ve 
1918’de Müttefikler’in Başkomutanı) Genel Foch, Genel 
Karargâha, saldırının kurbanı olan birliklerin yaşadığı 
dağılmayı ve kendisinin yaşadığı şoku da ileten bir telgraf 
gönderdi. 

“Dün akşam kısa ve keskin bir sürprizimiz oldu. 
Almanlar, Steenstraat’tan Langemarck’a cephe 
boyunca bir kilometreden daha uzak bir 
mesafede etkisini gösteren boğucu bir gazı bol 
miktarda gönderdi. Saat 17.00’de, karacı 
askerlerimiz gaza maruz kalmış ve bütün cephe 
geri çekilmişti […] Aynı zamanda, Senegalli 
alayımız sahadaki mevkiini kaybettiği gibi ciddi 
zayiatı da oldu.”5 

 
Diğer savaşan güçler de silah olarak gaz kullanmanın yollarını 
araştırıyor idi ise de, gaz kullanmak suretiyle Almanlar çağdaş 
ahlâkı bozmuş ve uluslararası hukuku ihlâl etmiştir. 1907 
Kara Savaşı Hakkındaki Lahey Sözleşmesiyle (19. yüzyılın 
sonundaki kimyasal devrimin bir ürünü olan) zehirli gaz 
kullanımı öngörülmüş ve yasaklanmıştı, ancak 22 Nisan’da 
olduğu gibi, rüzgârdan kaynaklanan kirlenme değil, teknik 
olarak sadece kimyasal bombardıman yasaklanmış 
bulunuyordu.6 

Kimyasal savaş, 1915’te (bugün hâlâ Suriye’de 
ve başka yerlerde olduğu gibi) şok yarattı, çünkü düşmanı bir 
haşare misali ortadan kaldırılacak bir hayvan ya da böcek 
olarak gördü. Savaşı işaret eden milli düşmanlık ikliminde, 
                                                           
5  Service Historique de la Défense, Paris, 6N 7, Foch’tan Başkomutana, 23 Nisan 1915. 
6  L. F. Haber, „The Poisonous Cloud. Chemical Warfare“, içinde: The First World War (Oxford 1986); 

Olivier Lepick, La Grande Guerre chimique 1914-1918 (Paris 1998); Alberto Palazzo, „Seeking Victory on 

the Western Front. The British Army and Chemical Warfare“, içinde: World War I (Lincoln 2000), 

misillemenin mantığı için. 
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düşman (bu konuda Almanlar), ahlâkı ayaklar altına alan 
barbarlar olarak görülüyordu - mezalimin yaratıcısı. Bununla 
birlikte, gaz kullanımı çağdaşlar için en büyük kötülüklerin 
sembolü haline geldi (bu onun kaybetmediği bir anlamdı), 
aslında muharebenin şiddetinin ‘topyekûncü mantığı’nı da 
gösteren bir biçimde paradoksa da dönüştü. 

Gazı ölümcül silah olarak geliştirenler ilk olarak 
Almanlardı. Prestijli Kaiser-Wilhelm-Institut’ün direktörü ve 
ünlü bir kimyacı olan Fritz Haber’in proje üzerinde çok sıkı 
çalışmasının nedeni, Almanya'nın askeri planı başarısızlığa 
uğradığında, bir önceki sonbaharda batıda yaşandığı gibi, açık 
siper savaşının tıkanıklığını giderecek bir tür ‘harika silah’ 
yaratmaktı. Büyük Savaş’ın ilk büyük şoku, savaşma fikrinin 
kendisi olmuştu. Bazı düşünürler, önde gelen güçlerin 
milyonlarca askerle savaştığı büyük bir savaşın ve gelişmiş 
endüstiyel ekonomilerin tüm kaynaklarının yıllarca süreceğini 
ve bunu yürütmekte olan rejimlerin yıkıcı olduğunu ispatladı. 
Fakat çoğu bunu varsaymadı – en azından, savaşın, uzunca bir 
süre görüldüğü üzere, politikanın bir enstrümanı olarak 
ortadan kaldırılabileceğini. Aslında, generaller, politikacılar 
ve kamuoyu bunun tersine; yani büyük piyade hücumlarının 
(Napoléon döneminde olduğu gibi) hâkim olacağına, bir 
savaşın kısa süreceğine ve rejimleri savaşa muhtaç biçimde 
bırakacağına inandılar. 

Gerçekte, modern ateş gücüne sahip bir manevra savaşı 
(yani 1880’lerden beri geliştirilmekte olan tahrip gücü yüksek 
bombalar ve mekanize silahlar) yok ediciydi ve 
sürdürülemezdi. 1914 sonbaharının ölüm oranları çatışmanın 
en yüksek oranları oluşturuyordu. Sorun yalnızca modern 
savaşın yıkıcı olması değil, üstüne savunmacılığı da 
desteklemesiydi. Makineli tüfekler ve ağır silahlarla siperlerde 
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kalan askerler piyade saldırılarıyla yıkıcı kayıplara neden 
olabilirlerdi. Uzun vadede, çözüm, hareket kabiliyetinin 
modern ateş gücü yönünde iyileştirilmesiydi. Bu, tank, uçak 
ve ağır silahların hücumlarda daha doğru kullanılması ve yeni 
taktikler anlamına geliyordu. Bütün bunlar 1918’de 
yaşanıyordu ve İkinci Dünya Savaşı’na kadar 
tamamlanamamış olsa da, çatışmanın sonucunu şekillendirdi. 
Fakat Büyük Savaş’ın çoğunluğunda ve kesinlikle 1915’te 
hiçbir çözüm yoktu. Bu askerlerin neler yaşadıklarını 
açıklamaya yardımcı olur. 

Yaylım ateşinden askerleri yalnızca siperlerin 
koruyabileceğinin keşfi, kuşatma savaşlarına yön verdi. 
Elbette kuşatmalar da savaşın kendisi kadar eskidir. Ancak 
geleneksel olarak (Truva’da olduğu gibi) bir taraf saldırırken 
ya da hasmını açlığa mahkûm ederken, öbür taraf savunmada 
kalır. Ne var ki siper savaşında, İngilizlerin ‘No Man’s Land’ 
dedikleri, karşı karşıya gelen birbirine paralel iki cephe 
hattında, her iki taraf da bir diğerini kuşatma altına almıştı. 
Tarafların her biri, hem Truvalı hem de Yunandı. Ve iki 
ittifakın arasındaki koalisyon savaşı, bunun birden fazla 
cephede gerçekleştiğini göstermekteydi – batıda (Fransa), 
doğuda (Rusya), güneyde (İtalya) ve güneydoğuda 
(Makedonya). Avrupa, karşılıklı olarak kuşatma altındaydı.  

Büyük Savaş böylelikle karşılıklı kuşatmanın yapıldığı 
‘cephe’yi icat etmiş oldu. Askerler, diğer taraf kuşatmayı eşit 
maliyetli karşı-saldırılarla kuşatmayı sürdürmeye çalışırken, 
genelde başarısız olan saldırılarla kırmaya çalıştı. Bu, 
savaşmanın nasıl bir şey olduğunu tanımladı. Bariz bir zafer 
elde etmek o kadar zordu ki, savaşın kalıcı mantığı yıpratma 
oldu - ki bu, her iki tarafın da, düşmanın daha fazla kayıp 
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yaşadığı, daha ciddi biçimde zayıfladığı yönündeki inancı (ya 
da umudu) idi ve böylece sonunda başarılı bir saldırı 
yapılabilsindi.7 

Bu bağlamda, her iki tarafın doğrudan saldırıyla kuşatmayı 
sona erdirmeye katkı sağlaması için yeni silahlar araması 
anlaşılabilir bir şeydi. Müttefikler haklı bir şekilde Almanları 
barbarca zehirli gaz kullanmalarından ötürü kınadılar. Fakat 
daha sonra meşru müdafaa ilkesine başvurdular ve onlar da 
gaz kullandılar – Britanyalılar Loos Muharebesi’nde, Eylül 
1915 gibi erken bir tarihte. Bununla birlikte, koruyucu gaz 
maskesi, gazın savaş sırasında muharebeden kaynaklanan 
ölümlerin yüzde dördünden daha azına neden olduğu 
anlamına geliyordu. O asla çatışmayı sona erdirecek bir 
‘harika silah’ olmadı, fakat kuşatma savaşı mantığının bir 
parçasıydı. Lav silahı gibi diğer korkunç icatlar, uluslararası 
hukuka aykırı bile değillerdi. Toprağa nüfuz ederek ya da – 
hepsinden beter bir katil olan – şarapnel parçalarına ayrışan 
ölümcül etkiyle patlayan bombalarla, ağır silahların acımasız 
gelişimi de... Bunun, batıda ve muhtemelen diğer cephelerde 
de, savaştaki ölümlerin üçte ikisini oluşturduğu 
hesaplanmıştır. 

1915 yılı, böylelikle, sanayileşmiş kuşatma savaşını, çok 
büyük sayıda askerin Büyük Savaş’ı yaşadığı üzere ve on 
milyondan fazla askeri kurbanı için ana ölüm kaynağı olarak 
teyit etti. Bu, Osmanlı İmparatorluğu için özel bir öneme 
sahipti. İngilizler ve Fransızlar batı cephesinin kilitlenmesini 
Çanakkale’ye önce denizden sonra karadan saldırarak aşmaya 
                                                           
7  ‘Yıpratma’ kavramını bilinçli olarak benimsenen bir strateji olarak açıklayan bir çalışma için, bkz. William 

J. Philpott, Attrition: Fighting the First World War (New York 2016). Yıpratmaya dair benim vurgum, 

onun, çağdaşlara empoze ettiği şekilde, kümülatif, istemdışı bir mantık, çoğunlukla sadece eksik anlaşılmış 

olduğu yönünde. 
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çalıştı. İstanbul’daki askeri ve politik iradeyi çökertmeyi ve 
Rusya’ya giden deniz yolunu açmayı hedefleyen kolonyal 
tarzda bir harekât ile Merkezi Güçler’in (ve onların Osmanlı 
ve Bulgar müttefiklerinin) çemberini kırmak istediler. 
Karşılaştıkları sorun, Gelibolu yarımadasında başarıya ulaşan, 
ancak köprü başlarının ötesine geçmenin imkânsız olduğu 
çıkartmalar değildi. Çünkü anavatanlarını sadece canhıraş bir 
şekilde savunmakla kalmayıp aynı zamanda (Almanların 
uzman ve teçhizatının da yardımıyla) âdeta batı 
cephesindeymişçesine savaşan Osmanlı birlikleriyle de 
karşılaştılar. Bir Fransız askerinin Gelibolu’da geçen sadece 
üç haftadan sonra ifade ettiği gibi: “Yani bu bir kuşatma 
savaşı, ya da bir başkası arzu ederse, bir siper savaşı, tıpkı 
Fransız cephesinde olduğu gibi. Bunun bir sonu olmayacak.”8 

 
Elbette Büyük Savaş’ta kolonyal harekâta veya dağ 

savaşına daha yakın olan başka türden savaşlar da yaşandı. 
Bunlar Avrupa’nın etrafında genişçe bir yay içinde – Afrika, 
Ortadoğu ve Orta Asya’da – meydana geldi. Ancak bir 
milyona yakın askerin yer aldığı ve on binlercesinin ölümüyle 
1915’in Gelibolu’su, Avrupa’yı karşılıklı kuşatma içine 
kilitleyen son cephelerden biri olarak değerlendirildiğinde çok 
büyük bir anlam ifade etmektedir. Ocak 1916’ya gelindiğinde, 
kuşatma kabaca (Osmanlı birliklerinin de bulunduğu) 
Makedonya’ya kaydı. Gelibolu, Türkiye ve Avustralya için 
milli birer kuruluş mitine dönüştü (ve hâlâ öyledir). Fakat 
tartışmaya açık biçimde, onun daha derin anlamı, Avrupa’nın 
endüstriyel kuşatmasının da bir tezahürü olması idi. Bu 
bağlamda görülmektedir ki, (Gelibolu’da başvurulmayan) 

                                                           
8  Fabrice Pappola (der.), Les Carnets de guerre d’Arnaud Pomiro. Des Dardanelles aux Chemin des Dames, 

123 (Toulouse 2006). 
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kimyasal savaş, kullanımında ortaya çıkan tüm dehşete 
rağmen, gerçek anlamda önemini savaş alanındaki her 
zamankinden daha fazla şiddet eğiliminin bir semptomu 
olarak kabul ederek, karşılıklı kuşatmayı kırmaktı; böylece 
Büyük Savaş’ın 1915’te bariz bir hâl alan bu ‘topyekûncü 
mantığı’nın bir ifadesi olmuştu.  

 
2. Ekonomik Savaş 
 

Sıradaki yüzyıl dönümü olayı ise Lusitania’nın batırılmasıdır. 
Alman denizaltısı U-20, 7 Mayıs 1915 günü, yaklaşık 2000 
yolcusu ve mürettebatı bulunan İngiliz transatlantik gemisini 
İrlanda’nın güney kıyılarında buldu. Lusitania, Alman 
Hükümetinin Britanya Adaları etrafında, Müttefikler’in tüm 
askeri veya sivil gemilerin batırılması konusunda ‘yasaklı 
bölge’ ilan ettikleri bir konumdaydı. U-20’nin komutanı 
Teğmen Walther Schwieger, bir uyarıda bulunmaksızın, 
Lusitania’yı kazan dairesinde yakalayan bir torpido 
ateşleyerek, ikinci bir patlamaya neden oldu ve gemi, on sekiz 
dakika içinde, 1200 kişinin hayatını kaybetmesiyle (bazıları 
tarafsız Amerikalılardı) birlikte battı. 700’den fazla insan 
kurtarıldı. İrlanda sahillerindeki kasabalarda ödünç 
battaniyelerle titreyen insanların fotoğrafları dünyayı şok etti. 
[Bu olay] Müttefikler için, savaş hukuku ve masum sivillerin 
hayatının dokunulmazlığı kurallarının Almanlar tarafından art 
niyetle ihlâl edildiği başka bir örnekti. Malezya 
Havayolları’nın MH17 seferli uçağının Temmuz 2014’te 
Ukrayna semalarında imha edilmesinin şoku yaşanıyordu, 
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fakat savaşan bir dünyanın düşmanlığına bağlı olarak çok 
daha büyütülmüş bir ölçekte.9 

Yine de ‘yasaklı bölge’nin üç ay önceki ilanında, Almanya 
Başbakanı Bethmann Hollweg, asıl suç olarak gördüğü 
İngilizlerin Almanya ve müttefiklerine yaptığı deniz 
ablukasına tepki olarak, Müttefikler’e ait gemilere 
kısıtlanmamış denizaltı saldırısını meşru göstermişti. 
‘İngiltere bize kuşatılmış bir kale gibi davranmayı umuyor’ 
demişti. ’70 milyon nüfusu olan bir milletin açlık çekmesini 
istiyor. Savaşı sürdürmenin bundan daha barbarca bir yolu 
düşünülebilir mi?’10 Geleneksel kuşatma savaşında hücum 
edenin –doğrudan doğruya şehre ya da kaleye taarruz etmek 
veya onu teslim olmak için açlığa mahkûm etmek – için iki 
seçeneğinin bulunduğunu belirtmiştim. 1914-1918 yılları 
arasında Avrupa’yı etkisi altına alan yeni kuşatma savaşı ise, 
her iki tarafa da düşmanları yiyecek dâhil yaşamsal 
ihtiyaçlardan mahrum bırakan dolaylı bir seçenek veriyordu. 

Dünyanın en büyük donanmasıyla birlikte özellikle 
İngilizler, Almanya’nın Amerika kıtalarına kaynak 
oluşturmasının önüne geçebilir ve İtilaf Devletleri 
kuvvetlerinin bunlara kolayca erişmesini sağlayabilirdi. Deniz 
gücü aynı zamanda İngilizlere ve Fransızlara kendi 
sömürgelerini kullanmalarına ve Almanların da aynı şeyi 
yapmasını engellemelerine imkân veriyordu. Nitekim 
Almanya’nın Afrika, Çin ve Pasifik’teki mülklerini elinden 

                                                           
9  En güncel değerlendirme için, bkz. Willi Jasper, ‘Lusitania’: The Cultural History of a Catastrophe (New 

Haven 2016). 
10  Aktaran Gerd Krumeich, „Le Blocus maritime et la guerre sous-marine“ içinde: Horne (der.), Vers la guerre 

totale, 175-90 (burada 177). 
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aldılar. Ancak eğer Britanya filosunu Merkezi Güçler’in 
etrafına bir kordon olarak atabiliyorsa, Almanlar da cevaben, 
yeni bir silah olarak güçlü patlayıcı torpidolarla 
silahlandırılmış denizaltı ile Müttefikler’in denizciliğine, hem 
ablukayı kırmak hem de onlara gelen ihtiyaç malzemeleri 
akışını tıkamak ümidiyle, karşı-saldırıya geçebileceklerini 
keşfetti. 

Lusitania’nın batırılması, ekonomik savaşın bu ikinci 
‘topyekûncü mantığı’nı dramatize etti. Deniz ablukası yeni bir 
şey değildi; İngilizler ablukayı bir yüzyıl önce Napoléon 
Savaşları sırasında da kullanmıştı. Ancak dünya ilerlemişti. 
Hem yüzyılı aşkın bir sanayileşme ve ticari gelişim sonrasında 
oluşan çok daha büyük küresel karşılıklı-bağımlılık hem de 
bizatihi savaşın doğası, artık savaşan devletlerin sadece 
mühimmat değil, aynı zamanda insan gücü (askerler ve 
emekçiler) ve gıda ithalatına da bağımlı oldukları anlamına 
geliyordu. Özellikle İngiltere gıda ithalatına dayanmaktaydı, 
fakat Almanya da öyleydi. 

Bu yüzden, kuşatma savaşına dolaylı yaklaşım bile – 
düşmanı ihtiyaç malzemelerinden ederek aç bırakmak – 
karşılıklıydı, zira her iki taraf da saldırıyor ve savunuyordu, 
ancak bu sefer denizde. Kuşatma Akdeniz’i de kapsayan bir 
bütün olarak kıtaya uygulanmıştır; 1916 yılı itibarıyla 
Anadolu, Suriye ve Filistin’deki Osmanlı sahillerinin 
Müttefikler tarafından ablukaya alınması sivil nüfus üzerinde 
çok feci etkilerde bulunmaya başlamıştı.11 Bu konuda 
uluslararası hukukun tavrı, kimyasal silahlar konusundakinden 
daha belirsizdi. Kara Savaşı Hakkındaki 1907 Lahey 

                                                           
11  Eugene Rogan, “The Fall of the Ottomans. The Great War” içinde: The Middle East, 1914-1920, 290-91 

(Londra 2015). 
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Sözleşmesine, tartışılmaya devam edilmiş olan deniz savaşı 
ile ilgili eşdeğer bir yasa eşlik etmemişti. Almanlar, İngilizleri 
sadece düşmanlarını değil, aynı zamanda (İsveç ve Hollanda 
gibi) tarafsız ülkeleri de abluka altına almakla ve yine 
yalnızca savaş malzemelerine değil, aynı zamanda gıda 
ürünlerine de abluka uygulamakla suçladı. Bethmann 
Hollweg’in söylediği gibi, amaç Almanya’yı açlıktan 
kırmaktı. Savaştan sonra, Almanya İngiliz ablukasının 
750.000 sivili, özellikle de genç, hasta ve yaşlıları 
öldürdüğünü iddia etti. İngilizler ise kendilerinin sadece 
Almanların sivil denizciliğe saldırma kararına karşılık 
ablukalarını genişletmiş olduklarını ileri sürdüler. 1916’dan 
sonraki Alman askeri rejimi, sahip olduğu (Almanya’nın sınır 
komşularından ve işgal edilen topraklardan gelen ithalatı da 
içeren) ihtiyaç malzemelerin idaresinde ve bunların asker ve 
siviller arasında âdil bir şekilde dağıtımında başarısız olduğu 
için, can kayıpları tartışmaya açık kalmıştır.12 

Bununla birlikte, kilit nokta başka yerde durmaktadır. 
Deniz savaşının ‘topyekûncü mantığı’ Avrupa’nın karşılıklı 
kuşatılmasının kaçınılmaz sonucuydu. Savaş meydanındaki 
çıkmazdan kurtulmanın tek yolu, her zamankinden daha 
büyük endüstriyel yıkım araçlarını cepheye ulaştırmaktı. 
Fakat bunun anlamı, sivilleri savaş üretimi için harekete 
geçirmek ve onlara – gerektiğinde yurtdışından – yiyecek ve 
hammadde tedarik etmek demekti. Dolayısıyla siviller, dolaylı 
olarak gıda ve diğer ihtiyaçları temin eden ticari gemilerin 
batırılması veya ablukaya alınması yoluyla veya doğrudan 
sivil gemilerde denizcilik yapmaları ve yolcu olmaları 
                                                           
12  Alan Kramer, „Blockade and Economic Warfare“,460-90 içinde: Winter (der.), Cambridge History of the 

First World War,Cilt 2 The State, 471-76. 
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nedeniyle askeri hedefler haline geldiler. Denizaltı 
harekâtlarının mantığını alarak, Lusitania’da olduğu gibi, 
sivillere doğrudan saldıranların başında gelen Almanlardı. 
‘Mezalim’ suçlamasıyla karşı karşıya kalma riskini üstüne 
alan onlardı. Ancak, bu eylemleri ‘askeri gereksinim’ (yazar 
Thomas Mann da dâhil olmak üzere, Almanya'da birçok 
kimse Lusitania’nın batırılması haberini sevinçle karşılamıştı) 
açısından haklı gösterdiler ve aynı zamanda, bu batırmanın, 
Müttefikler’in Almanya’yı sivillerin yaşamını 
umursamaksızın mağlup etmek için aç bırakmaya çalışmasına 
karşı meşru bir misilleme olduğunu iddia ettiler. 

Her iki tarafta da hakikat payı vardı. Ekonomik üretimin 
‘topyekûncü mantığı’ ‘ev cephesi’ni bir hedef haline 
getirmişti ve muharipler ile muharip olmayan taraflar 
arasındaki ayrımı bulanıklaştırmıştı. Bu, Lusitania’nın 
batırılmasını sadece şok edici kılan değil, aynı zamanda iki 
kamp arasında böylesine acımasızca çatışmalara neden olan 
bir şeydi. Almanlar, geminin mühimmat taşıdığını hatalı 
biçimde iddia ederek hareketlerini haklı gösterdiler. Aslında 
nakledilen kargoların bir parçası olan küçük silahlar 
Amerikan kuralları çerçevesinde yasaldı. Asıl mesele 
sivillerin korunmasıydı. Bu mesele, tarafsızların hakları 
nedeniyle karmaşıktı ve U botların, denizaltıları yüzeyde uzun 
süre saldırıya açık hale getirmeksizin, hedeflenen gemilerin 
yolcularının can kurtarma botlarına girmelerine izin vermeleri 
zorluğuna dönüştü. ABD, U bot saldırısında Amerikalıların 
hayatlarını kaybetmesini sert bir biçimde protesto etti ve Eylül 
1915’te Almanlar, Birleşik Krallık’a yaklaşan Müttefikler’e 
ait gemileri sınırsız olarak hedeflemeye kesin olarak son 
verdi, çünkü bu durum tarafsız konumdaki ABD’yi onlara 
karşı savaşa çekme riskini doğurmuştu. 
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Ne var ki Şubat 1917’de yeniden başladılar, askeri 
sonuçları kaçınılmaz olarak değiştirecek olan Amerikan 
müdahalesinden evvel Britanya’yı yenilgiye uğratmak ve 
böylelikle Almanların batıda savaşı kazanmasını (kuşatmayı 
arttırmak) mümkün kılmak için için karşı-abluka 
uygulamasını, aynı riski alarak tekrar başlattılar. Başarısız 
oldular. ABD’nin dahli sonucu değiştirdi. Ancak Merkezi 
Güçler, Müttefikler’in ablukasını savaş suçu olarak 
nitelemeye devam ettiler. Bahsettiğim üzere, Osmanlı 
örneğinde de olduğu gibi, sivil ölümlerine kesin bir katkıda 
bulunmasının yanı sıra, deniz ablukasını, (Rusya’da olduğu 
gibi) yetersiz gıda dağıtımı veya savaşın etkisi altında kırılgan 
ülke içi tedarik ağlarının çöküşü gibi diğer faktörlerden 
ayırmak zor. Anadolu’da çoğunluğu Müslüman bir milyona 
yakın sivil, savaş sırasında yiyecek sıkıntısı, ekonomik çöküş 
ve (muhtemelen) grip salgını nedeniyle hayatını kaybetti. 
Yine de, savaşın ikinci ‘topyekûncü mantığı’ olarak ideolojik 
savaşın her iki tarafça da sürdürülmesinde (Müttefikler için) 
yolcu gemilerine torpido atan denizaltıların ve (Merkezi 
Kuvvetler için ise) deniz ablukası yüzünden açlık çeken 
çocukların görüntüsü, izleri savaş-sonrası döneme de kalacak 
şekilde kullanıldı. 

 
3. Sivillere karşı şiddet 
 

Yüzüncü yıldönümüne ait son olayım 24 Nisan’da meydana 
geldi. 1915’te o tarihte, aslında Osmanlı savaşma azmini 
yöneten İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin emirlerine göre 
hareket eden İstanbul’daki yetkililer, Ermeni entelektüelleri 
ve politikacıları başkentte topladı ve sistematik tehcire başladı 
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ve bir yıldan biraz daha fazla bir zamanda bir milyon 
civarında insanı öldüren ve daha fazlasını sürgüne zorlayan 
katliamlara ortak oldu.13 Bilgi sahibi çağdaşlar, bunun daha 
sonra ‘soykırım’ denilecek şeye karşılık geldiğini biliyordu, 
çünkü savaşta bekâsı ve ömrünü uzatabilmek için mücadele 
eden Osmanlı İmparatorluğu’nu tehdit ettiği iddia edilen etnik 
ve dinsel bir azınlık olarak Ermenileri yok etme niyetindeydi. 
ABD Büyükelçisi Henry Morgenthau buna ‘[Ermeni] ırkın[ın] 
yok edilmesi’ dedi.14 Alman misyoner Johannes Lepsius, bunu 
Ermeni halkının ‘ölüm yolu’ olarak adlandırdı.15 Lord Bryce, 
1916’da Britanya Hükümetine, 800.000 Ermeninin ‘görüp 
yaşadıklarımızın tamamen ötesinde bir ortadan kaldırma 
politikası’ ile mahvolduğunu söyledi.16 Pek çok sürprizle dolu 
bu savaşta, şiddetin yeni bir eşiğinin geçildiği kanısı aşikârdı.  

Daha evvel (Batı-merkezli bakışa karşı bir iddiada 
bulunarak) Büyük Savaş’ın Osmanlı İmparatorluğu’nu (ve 
böylelikle savaş-sonrası Türkiye’yi) en azından Britanya 
İmparatorluğu ve doğrusu birçok diğer gücü etkilediği kadar 
etkilediğini belirtmiştim. Başka hiçbir şey bunu, Osmanlı 
savaş deneyimini, üçüncü ve son ‘topyekûncü mantığım’ olan 
sivillere karşı şiddetin merkezine yerleştiren, Ermeni azınlığın 
ortadan kaldırılmasından daha açık göstermez. İlaveten bu, 
söz konusu aynı olayın, açıkça öyle olsa da, sadece 

                                                           
13  Donald Bloxham, „The First World War and the Development of the Armenian Genocide“, içinde: Ronald 

Grigor Suny, Fatma Müge Göçek ve Norman A. Naimark (der.), A Question of Genocide: Armenians and 

Turks at the End of the Ottoman Empire ,260-75 (New York 2011), Osmanlı Ermenilerinin akıbetinde 

savaşın rolünün dengeli bir ifadesi için. 24 Nisan’da İstanbul’daki olaylar için, bkz. Grigoris Balakian, Ar-

menian Golgotha, A Memoir of the Armenian Genocide, 1915-1918, 56-57, (New York 2010). 
14  Henry Morgenthau, Ambassador Morgenthau’s Story, 307 (New York 1919). 
15  Johannes Lepsius, Der Todesgang des armenischen Volkes (Berlin 1920). 
16  James Bryce ve Arnold Toynbee, The Treatment of Armenians in the Ottoman Empire, 1915-1916: 

Documents Presented to Viscount Grey of Fallodon by Viscount Bryce (Londra 1916). 
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Ermenilerin Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye ile 
daha uzun ilişkilerinin bir parçası olmadığı anlamına gelir. 
Bunun ayrıca Büyük Savaş’ın şiddetiyle ilişkilendirilmesi 
gerekir. Ben burada Osmanlı Ermenilerinin ortadan 
kaldırılmalarının soykırım teşkil edip etmediğine dair bir 
tartışmaya girmek istemiyorum. Öyle olduğuna hiç şüphem 
yok, kelimenin (ilk olarak Raphael Lemkin tarafından 
geliştirilen) bilimsel kullanımı – yani kendi dini, dili ve 
tarihiyle tanımlanan bir halkı ortadan kaldırma niyeti –
üzerindeki fikir birliğini ele aldığımızda bu zaten açıktır.17 
Fakat tarihsel olarak, her biri kendine has, farklı soykırımlar 
bulunduğundan, buna soykırım demek bizi sadece bir yere 
kadar götürür. Burada beni ilgilendiren, karşılıklı olarak, 
Büyük Savaş’ın bu soykırımı üretmekteki rolü ve soykırımın 
savaş için anlamıdır. 

1915-16 yıllarında meydana gelen olayı şekillendiren uzun 
vadeli etkenlerin elbette farkındayım. Osmanlı 
İmparatorluğu’nun hızla dağılması, ‘kapitülasyonlar’ sistemi 
aracılığıyla büyük güçlerin yağmacı müdahalesine maruz 
kalması, 1908 devrimi, Jön Türk (ve Ermeni) milliyetçiliğinin 
ortaya çıkışı, 1912-13 savaşlarındaki toprak kayıpları ve 
Avrupa’dan İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin önde gelen 
üyeleri de dâhil muhacir akını, bunların hepsi önemlidir. Fakat 
Büyük Savaş hiçbir yerde bir boşukta gerçekleşmedi. Her 
savaş gibi, onun etkisi de önceki tarih tarafından 
şekillendirildi. Ne de olsa, Yunanlar, tanrıların anlaşmazlık 
konusu hakkındaki sözüm ona ihtilafları sebebiyle 
Truva’daydı. Buna karşılık, Ermeni-Türk ilişkilerinin geldiği 
yıkıcı hâle, savaş olmasaydı da geleceği katiyen açık değildir. 
                                                           
17  Suny, Göçek ve Naimark, A Question of Genocide, 15-52. 
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Kesinlikle tam anlamıyla bir açıklama getirmese de, savaş 
soykırımın ciddi bir bileşeniydi.  

Savaş bir kere patlak verdi mi, sivillere – yani düşmanın 
silahlı güçlerine dâhil olmayan insanlara – karşı şiddete dair 
kendi mantığını üretir. Neredeyse her örnekte, savaş, savaşan 
devletler için varoluşsal bir bekâ meselesi olarak sunulmuştur. 
Politikaya daha derin bir katılım ve milliyetçiliğin önceki 
yarım yüzyıl boyunca yükselen gücüyle sadece devlet değil, 
basın ve kamuoyu da savaşın başlangıcına yoğunlaşan bir 
devlet sadakati ve milli kimlik duygusuyla yanıt vermişti. Bu, 
(farklı yollardan) üç hanedan imparatorluğunda, Avusturya-
Macaristan, Çarlık Rusya ve Osmanlı İmparatorluğu’nda, 
millet (ve sosyal sınıf) iddialarıyla acı veren çatışmaları 
nedeniyle, özellikle sorun yarattı. Balkanlar’daki yenilgi ve 
emperyal prestijinin kaybı nedeniyle bocalayan ve kısmen 
zaten (liberal kucaklayıcı ve radikal dışlayıcı biçimleriyle) Jön 
Türk milliyetçiliği tarafından yeniden şekillendirilmiş olan 
Osmanlı İmparatorluğu, bu çelişkileri, diğer devletlerden 
tartışmasız daha keskin bir şekilde açığa vurdu. 

Bununla birlikte, Osmanlı’nın durumunda böyle güçlü 
biçimde görülen etkenler kesinlikle ona has değildir. Savaş, 
her yerde, çoğunlukla milli bir biçim alan vatanseverliği ve 
vatansever kimlikleri sağlamlaştırdı. Ayrıca vahşi Alman 
denizaltı katilleri veya çocukları aç bırakan İngilizler gibi, 
genellikle gayrı-insanileştirilmiş rakip olarak düşman imajını 
üretti. Daha eski etnik ve dinsel ayrımlar, nefret duygusu 
üzerine oturan bu ilkel düşmanlığı pekiştirdi. Düşman 
figürünü işlemek, Büyük Savaş’a katılan bütün güçlerdeki 
‘savaş kültürleri’nin en temel rolüydü. Britanya’da 
(Avusturalya ve Kanada’da da), Fransa’da, Almanya’da ve 
herhangi bir yerde, (Britanyalıların onları adlandırdıkları gibi) 
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savaşa düşman toprağında yakalanmış ‘düşman uyrukları’ 
alıkonuldu. Düşman işletmelerine el konuldu. Düşmanvâri bir 
tınısı olan isimlere ya da müesseselere karşı isyanlar 
yayıldıkça, casusluk faaliyetleri de her ülkeyi birbirine kattı. 
Bu tepki 1914’te anlıktı. Savaşan güçlerin her biri, sadece 
düşman figürünü değil, ‘içerideki düşman’dan – milli veya 
emperyal çabayı potansiyel olarak ihanetle tehdit eden casus 
öğesinden – meydana gelen alt kümesini de yarattı. 

Hem dış hem de iç düşmanın inşası, baştaki çatışma 
tecrübeleriyle sağlamlaştı. Savaş, Avrupa’nın tanımlamış 
olduğum karşılıklı kuşatılmasından ötürü çıkmaza girdiyse, 
açılış safhası da işgaller ve karşı işgallerden meydana 
gelmekteydi. Almanlar Belçika ve Fransa’yı işgal ederken, 
Ruslar Doğu Prusya ve Avusturya Galiçya’sını işgal etti. 
Avusturyalılar, 1915’te fethetmeden evvel, Sırbistan’ı üç kez 
işgal etti. O yılın yazında, Avusturyalılar ve Almanlar, 
Rusları, cephe (ve kuşatma savaşı) tekrar oluşturulmadan 
önceki topraklarına çekilmeye zorladı. Ve elbette Osmanlı 
İmparatorluğu’nun, Ocak 1915’te Sarıkamış’ta yenilmeden 
evvel Rus Kafkasya’sını ve İran’ı işgal etmesi, Van’a doğru 
ilerleyişi de içeren Rus karşı-işgaline ve takiben 25 Nisan’da 
Müttefikler’in Gelibolu çıkarmasına yol açtı. Bu işgallerin her 
biri, düşmanı yurt toprağına getirirken, bir yandan da endişeli 
göçmen dalgalarını da tetikledi. 

Bu nedenle, savaşın, bir emperyal veya milli bekâ meselesi 
olduğu duygusunu etkili bir şekilde şişirdiler ve sivillere karşı 
şiddetin farklı tür ve derecelerini kışkırttılar. Düşman ve 
‘içerideki düşman’ figürleriyle çoktan yaratılmış nefreti 
körükleyen mit ve histeriyle doldu. Düşman ‘mezalim’i 
suçlamalarını körüklediler. Örneğin, 1914’te Belçika ve 
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Fransa’yı işgal eden Alman orduları, hatalı biçimde ama 
hakikaten, sivillerin kitlesel kalkışmasıyla – bir gerilla 
isyanıyla – karşılaşacaklarını düşünmüştü. Alman askerleri, 
buna vahşi bir biçimde yanıt vererek, iki ayda 6000’in 
üzerinde masum insanı öldürdü. Beklendiği gibi, Müttefikler 
bu savaş suçlarını (öyle oldukları için) ‘mezalim’ olarak 
kınadılar. Benzer olaylar diğer işgal bölgelerinde de 
gerçekleşti.18 Geri çekilmeler de eşit derecede endişe 
vericiydi. Rus orduları 1915 Mayısından Ağustosuna, Galiçya 
ve Polonya’dan çıkmaya zorlandıklarında, sadakatsizlikle 
suçladıkları cephedeki nüfusları sürdüler. Yarım milyonu 
Yahudi, üç milyon insan, aşırı şiddetin ortasında Rusya’da 
muhacir oldu. Sadece parlamentonun Üst Komuta’ya 
müdahalesi olası bir soykırımın önünü aldı.19 

Rus örneğinin gösterdiği gibi; etnik, dinsel veya milli 
azınlıklar (ve çoğunlukla her üçü de) savaşma azminin hayal 
edildiğine dair olası bir sorun oluşturmaktadır. Sorun, söz 
konusu azınlıkların sıklıkla savaşan devletlerin arasında 
kalmaları gerçeği tarafından şiddetlendirilmektedir. İyi 
yapılanmış milletlerin durumunda bile bu doğruydu. Sadece 
Alman ve Fransız ordularındaki Alsaslıların veya Avusturya-
Macaristan ordusundaki İtalyanların iki taraf için yarattıkları 
zorluğu bir düşünün. Fakat birden çok etnik gruplu 
imparatorluklar için, mesele, savaşma biçimleri açısından 
teferruat değil, – aksine bütüncüldü. Osmanlı İmparatorluğu 
Ermeni, Asuri Hıristiyan ve Rum azınlıklar açısından hiçbir 

                                                           
18  John Horne ve Alan Kramer, German Atrocities, 1914: A History of Denial (Londra 2001); Alex Watson, 

“‘Unheard of Brutality’: Russian Atrocities against Civilians in East Prussia, 1914-1915,” Journal of Mod-

ern History, 86/4, 2014, 780-825. 
19  Peter Holquist, „Les Violences de l’armée russe à l’encontre des juifs en 1915: causes et limites,“ içinde: 

Horne (der.), Vers la guerre totale, 191-219. 
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şekilde benzersiz değildi.20 Fark, iktidarda olanların (İttihat ve 
Terakki Cemiyeti’nin radikallerinin) hâl-i hazırda, tanımında 
çoğul ve çok-uluslu bir şeyin tekil bakışına sahip olmalarında 
yatmaktaydı ve bu ‘içerideki düşman’ı özellikle ölümcül bir 
günah keçisine dönüştürdü. Bunun aksine, 1915’te Avusturya-
Macaristan ve Çarlık Rusya’sındaki emperyal rejimler, savaş 
çabalarında milliyet ve imparatorluğu uzlaştırma niyetindeydi 
ve bu yüzden ‘içerideki düşman’a karşı daha kabul edilebilir 
tarzda tepki verdi.  

Sonuç, Osmanlı örneğinde diğer hepsinden daha fazla, 
düşman imajının sadece askerler ve hatta karşı kampın 
sivilleri değil, Osmanlı’nın kendi toplumunun azınlık 
bileşenleri üzerinde yoğun bir biçimde işlenmesiydi. Hâl-i 
hazırda, Büyük Savaş başlamadan önce (Libya ve Balkan 
Savaşlarında) yenilmiş bir devlette, 1914-1915’teki 
çatışmanın başlangıç safhasında, diğer birçok ülkeyle 
paylaştığı yenilgi ve işgal deneyimi, kısmen bu, devam 
etmekte olan askeri şiddet ve savaş deneyiminin beşinci yılı 
olduğundan, kısmen de radikal milliyetçiler imparatorluğu ele 
geçirmiş oldukları için, düşmanın başka bir yere göre çok 
daha radikalleşmiş şekilde görülmesini tetikledi. Osmanlı 
bağlamında ‘içerideki düşman,’ herhangi bir olayda, yakın 
ilişkili olarak tahayyül edildiği ‘dış düşman’dan daha büyük 
bir tehdit olarak görülmese bile, ona denk görülmeye başlandı. 

Ermenilerin meydana gelen soykırımının veya diğer 
azınlıklara karşı şiddetin tek nedensel sorumluluğunu savaşa 
yüklemediğimi bir kez daha ifade etmeliyim. Fakat savaşın, 
bağlamdan daha fazlası olduğu önermesinde bulunuyorum. 
Üçüncü ‘topyekûncü mantığım’ olan sivillere karşı şiddet, 
                                                           
20  Joseph Yacoub, Year of the Sword: The Assyrian Christian Genocide: A History (Londra 2016). 
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toplumlar savaşa girdiğinde düşman figürünün inşa edilme 
yollarından doğdu. Bu, savaşın doğasının dönüşümü kadar az 
öngörülmüş veya az anlaşılmıştı. O anlamda, [yaşananlar], 
Osmanlı Ermenilerinin planlı yok edilmelerinin aksini öne 
sürer. 1914-1915’teki savaş için politik ve kültürel 
mobilizasyonun ölçek ve derinliği her yerde bir sürprizdi ve 
onun bütünleştirici etkisi – değişik grupları savaş çabasına 
dâhil ederek yeni bir toplumsal uyum yaratmaktaki gücü – 
dikkat çekiciydi. Ama bazı durumlarda, bu, özellikle gerçek 
düşmanın içeride olduğu hissedildiğinde dışlama için eşit 
derecede muktedir bir güçtü. 

Bu bazı Ermeni milliyetçilerinin İtilaf Devletleri tarafına 
sempati duymadığı ya da hiçbir Rus Ermenisinin komitacı 
olarak Rus ordusu ile beraber savaşmadığı anlamına mı gelir? 
Tıpkı cephenin diğer tarafında, Çarlık İmparatorluğunda 
uygun azınlıklara yönelik hem dinsel hem milli temelde 
yapılan vurgu gibi, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nce de, tabii ki 
hayır.21 

Fakat bu durum, Jön Türk liderleri (epey tereddütten 
sonra) Osmanlı İmparatorluğu’nu savaşa sokunca, tahmin 
edilebilir hâle gelen bu eylemlerin önemsiz olduğunu ve 
ardından gelenle tahayyülü dışında çok az ilişki taşıdığını öne 
sürer. Bir de meselenin esası söz konusu. Osmanlı 
yöneticilerinin bir çeşit milli kurtuluş – imparatorluğun 
varoluşsal krizine askeri bir çözüm – diye görerek girdikleri 
bir savaşta, ‘içerideki düşman’ âdeta mitsel niteliklere sahip 
olarak varsayılıyordu. Yönetici üçlüden Harbiye Nâzırı olan 
Enver Paşa’nın iddia ettiği gibi ‘Bu müthiş milli 
mobizilizasyon […] insanların yapmak zorunda oldukları 
                                                           
21  Bu meseleler hakkında, bkz. Donald Bloxham, The Great Game of Genocide: Imperialism, Nationalism and 

the Destruction of the Ottoman Armenians, 69-96 (Oxford 2005).; Mustafa Aksakal, „The Ottoman Road to 

War”, içinde: 1914: The Ottoman Empire and the First World War, 153-87, (Cambridge 2008). 
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müthiş fedakârlıklar, öncelikle halkın milli kimliğini 
geliştirmelidir […]. İnsanlar, memleketleri tehlikedeyken 
hiçbir şey yapmamanın utanç verici olduğu fikrini iyice 
benimsemelidir.’22 

Eğer savaşa içkin şiddetin ‘topyekûncü mantığı’nın sadece 
bağlamı değil, aynı zamanda soykırımın nedensel enerjisinin 
çoğunu sağladığına dair iddiamı kabul ederseniz, 
önceliklerden biri sorumlu olanların mantığını ve zihniyetini – 
‘savaş kültürü’nü – daha yakından incelemek olacaktır. 
Elbette bununla, sadece Jön Türk liderliğini değil, ayrıca 
Osmanlı savaşının bu aslî trajedisini (Homeros’un bakış 
açısına geri dönmek üzere) mümkün kılan karmaşık öğeleri 
kastetmekteyim. Ben kesinlikle Osmanlı tarihinde uzman 
değilim. Fakat içgüdüm ‘Van’ın Ayağa Kalkması’ mitiyle 
başlamak olacak. Almanların Belçika’yı ve Kuzey Fransa’yı 
işgali üzerine kendi çalışmamda çok güçlü bir şekilde ortaya 
çıkan, gerçekte olmamış bir gerilla kalkışması efsanesinin 
gücüydü. Geri çekilmekte olan Osmanlı Üçüncü Ordusu 
tarafından kırsaldaki Ermenilere karşı uygulanan yükselen 
şiddet gelgitleriyle yüzleşen Van’daki Ermeni nüfusu kendini 
korumanın ilk adımlarını attı. Fakat bunlar Osmanlı idare ve 
askeriyesinin gözünde, yerel Ermenilerin tanımlamak üzere 
tutulduğu, bununla birlikte bazı Rus Ermenilerinin birliklerini 
içeren, ilerleyen Rus güçlerine yolu hazırlama niyetindeki 
‘içerideki düşman’ yoluyla kitlesel ihanete dönüştürüldü. Bu, 
tam da korkunç hainlik ve ihanet miti türü için bereketli bir 
toprak olarak dikkatimi çekmekte, öyle ki bu mit türü Van’ın 
Osmanlı güçleri tarafından yıkımı için fitil – veya en azından 
                                                           
22  Hans Humann’ın 2 Ekim 1914’te, Alman elçiliğinde, çocukluk arkadaşı olan bir deniz ataşesine yaptığı bir 

yorumda geçer. (yani Osmanlı'nın savaşa başlamasını beklerken) aktaran: Aksakal, Ottoman Empire, 168-9. 
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fitillerden bir tanesi – olarak işlev görmüş ve Ermenilerin 
Doğu Anadolu’dan ihracını başlatmış olabilir. 

Mit ve zihniyetler, ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar, 
gerçek tarihsel aracılık edinmek için kurumsal ifadeler 
bulmak zorundadır. Bu yüzden, Teşkilat-ı Mahsusa, jandarma, 
ordu ve ayrıca sürgün ve katliam güzergâhı üzerindeki 
(Kürtler de dâhil) sıradan insanların, izleyen şiddeti 
gerçekleştirebilecek noktaya kadar, Ermenileri nasıl tahayyül 
ederek gayrı-insanileştirdiklerini, ‘içerideki düşman’ 
vizyonunu inşa ettiklerini bilmek isterim. Bu, asıl sürekli 
katliamlardan ve daha ziyade soykırımlardan bir tanesi 
olduğundan, savaş zamanında bile kabul edilen normları 
çiğneyen şiddetin biçim ve seviyelerini uygulamak üzere, 
hazırlayıcılarının önceden kendilerini gerçek kurbanlar olarak 
hayal etmesi gerekir. 

Ayrıca katılmakta isteksiz yetkililerden ve yardım veya 
yataklık eden kişilerden elde edilen kanıtların, savaş öncesi 
olasılığı ne olursa (veya olmazsa) olsun soykırımın savaşın 
doğrudan ürünü – belki söz konusu ‘topyekûncü mantığın’ 
Büyük Savaş sırasındaki en kötü örneği olduğuna dair ilave 
kanıt sunduğu görüşündeyim.23 Aslında, Osmanlı 
Ermenilerinin soykırımı, soykırımın savaşla olan bağlarını, 
(muhtemelen bütün toplumların kendi kaynak kısıtları 
temelinde soykırım gerçekleştirecek kapasiteye sahip olduğu 
‘topyekûn savaş’ gibi) çok uzak geçmişte kurulmuş olabilecek 
ve fakat İkinci Dünya Savaşı’nı daha büyük ölçüde 
tanımlayan bağları kanıtlar. Bu bakımdan, maalesef, Osmanlı 
İmparatorluğu bir bütün olarak Büyük Savaş’ın tarihinde 
mutlak biçimde merkezi hâle gelmektedir. 

                                                           
23  Birden çok örnek için, Balakian, Armenian Golgotha. 
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