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İngiliz ve Hollanda Basınında
İslam ve Propaganda

Fenneke SYSLING�  

1916’da casus romanı Greenmantle (Yeşil Kuşak) İngiltere’de büyük bir başa-
rı elde etti. Hikaye, Birinci Dünya Savaşı’nda geçiyor. Romanın ana tema-
sında, İngilizlerin Osmanlı karşıtı savaş propagandasının bir parçası ola-

rak, Almanların İslamî aşırılığı (fanatizmi) İngilizlere karşı harekete geçir-
me planı söz konusu. Kitap, İslam’ı öylesine Batı karşıtı bir tehlike olarak be-
timliyor ki Greenmantle hakkında BBC tarafından hazırlanmış bir radyo di-
zisi, 7 Temmuz 2005’deki Londra saldırılarından sonra yayından kaldırıldı. 
Greenmantle’ın yazarı John Buchan, İngiliz İstihbarat Servisi’nin ilk müdü-
rüydü ve Birinci Dünya Savaşı’nda propaganda yayılması işinden sorumluydu. 
Eğer Almanlar tarafından kötüye kullanılırsa, İslam’ı, İngiliz sömürgeleri için 
hayati tehlike oluşturabilecek karanlık ve gizemli bir şey olarak gösteriyor-
du. Ancak İslam’ın gücü emin ellerde olursa, İngilizlerin menfaatine kullanı-
labilirdi.1.Greenmantle’da İngiliz ajanı ve kahramanı Richard Hannay muhte-
mel Müslüman ayaklanması hakkındaki söylentileri araştırmak için gönderil-
di. Almanların İngiliz sömürgelerindeki bütün Müslümanları İngilizlere karşı 
ayaklandırmak amacıyla, İslamî fanatizmi (aşırılığı) uyandıracağı düşüncesi 
söz konusuydu. Hannay’in görevi bunu engellemekti ve bunda başarılı oldu.

“Doğu’da kuru bir soğuk esiyor”, […] “ve kurumuş otlar bir kıvılcım bekliyor. 
Rüzgar, Hindistan sınırına doğru esiyor” diyor Dışişleri Bakanlığı görevlisi 
Sör walter Bullivant yazdığı kitabında. Hannay’e bu gizli görevi veren kişi 

�	 Fenneke	Sysling	Amsterdam	Üniversitesi’nde	tarih	eğitimi	aldı.	Bu	makale	İngiliz	arşivlerinde	yaptığı	
araştırmaların	sonucunda	yazdığı	mezuniyet	tezi	temel	alınarak	yazılmıştır.	

	 Makaleyi	daha	önce	ZemZem	Tijdscrift over her Midden-Oasten, Noord Afrika en İslam dergisinin	Yıl	
�,	2007-1	sayısında	yayımlanan	Hollandaca	aslından	Türkçeye	çeviren:	Mustafa	Güleç.

1		 J.	Buchan,	Greenmantle	(Londra,	191�).
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Bullivant. “O rüzgar ne taraftan esiyor sence?” sorusuna Hannay şöyle 
yanıt veriyor: “İslam, düşündüğümüzden daha büyük bir rol oynayacak gibi 
gözüküyor […] Böylesine dağılmış bir devleti [Osmanlı] bir arada tutacak tek 
şey dindir diye düşünüyorum.” Bullivant’ın bu ifadelere yanıtı: “Ufukta cihat 
görünüyor. […] İslam hırçın bir inanç ve mollalar bir elinde Kuran, diğerinde 
çekilmiş bir kılıç hâlâ kürsüdeler. En ücra bir köydeki Müslüman kardeşi bile 
cennet hayaliyle tavlayacak bir İnanç İttifakı olduğunu bir düşünsek nasıl olur? 
O zaman ne olur, değerli arkadaşım?” sorusuna Hannay “o zaman yakında o 
bölgeler cehenneme dönecek” diye yanıt veriyor.

Hannay daha sonra bu İnanç İttifakı denen gizli silahın Almanlar 
tarafından müttefiklere karşı kötü niyetle kullanılmasını önlemek zorundaydı. 
O silahın, parmakları keserek dünyadaki bütün Müslümanları arkasına 
alabileceği Greenmantle adıyla İslamî bir kurtarıcı olduğu orta çıktı. Hannay, 
düzenli olarak gerçek bir ajan gibi kimlik değiştirip Avrupa ve Osmanlı Devleti 
topraklarında uzunca bir süre dolaştıktan sonra Greenmantle’ın kim ve nerede 
olduğunu ve onu nasıl etkisiz hale getirebileceğini keşfetti. Bununla birlikte, 
Almanların gizli askeri planlarını da güçlendirerek müttefiklerin Erzurum’da 
Osmanlılara karşı zafer kazanmasını mümkün kıldı.

Panislamizm
Yirminci yüzyılın başında, İngiliz sömürge devleti, dünyadaki bütün 

Müslümanların yarıdan fazlasını, yönetimine ya da etki alanı içine aldı. 
Bunların çoğu Hindistan’da ve resmî anlamda hâlâ Osmanlı idaresinde 
olan Mısır’da bulunuyordu. Afrika’nın batı ve doğu sahillerindeki bölgeler, 
İran körfezi ve Malezya da İngiliz yönetimindeydi. İngilizler, Müslümanlara 
romantik bir bakışla yani ataerkil bir tutum ya da Hıristiyan-dinsel anti-pati 
ile yaklaşıyorlardı. Dini temelli ayaklanmalar ve giderek artan Panislamizm 
korkusundan Müslümanları devamlı istikrarı bozan bir güç ve İngiliz devleti 
için muhtemel bir tehlike olarak görüyorlardı.2

İslamî dinsel canlanma, ondokuzuncu yüzyılın sonunda Batı Avrupa’da 
Panislamizm terimiyle ifade ediliyordu. Bu, Pan-germanizm ve Pan-slavizm 
gibi kavramların bir türü olarak üretilmiş ve sömürgecilerin hoşuna gitmeyen 
geniş çaplı gelişmeleri ifade etmeye yarayan bir terimdir. Panislamizm, Birinci 
Dünya Savaşı’na giden süreçte Avrupalı güçlerin ilgisini çekti. Almanlar, 
Panislamizm’in sunduğu olanaklarla ilgilendiler. İngilizler, İngiliz karşıtı 
duygulardan korkuyorlardı. 1880’li yıllarda Sudan’daki Mehdi ayaklanmasında 
görüldüğü gibi, İngilizlere karşı birçok ayaklanmanın ilham kaynağı İslam’dı. 

2	 F.	Robinson,	“The	British	Empire	and	the	Muslim	world”,	The Oxford History of the British Empire 
(Oxford,	1999),	�98-�20,	�05.
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Müslümanların İngilizlere karşı topluca ayaklanacakları fikri, özellikle de 
Hindistan’da bulunan İngilizler için daimi bir endişe kaynağıydı.3

Hollandalılarda da, Osmanlıların Hollanda Hindistan’ındaki (bugünkü 
Endonezya) Müslüman tebası üzerindeki nüfuzunu kullanacağı korkusu vardı. 
Büyük Britanya ve Fransa’dan sonra Hollanda, idaresinde en çok Müslüman 
bulunan ülkeydi. Savaş öncesi yıllarda Panislamcı tehlike bazen gündeme 
geliyordu. 1873’deki Ace savaşı esnasında Hollandalılar, Acelilerin Osmanlılardan 
destek istemesini çok sert biçimde kınadılar. Osmanlı devletine gönderilen 
diğer heyetler ve Hollanda Hindistan’ına gelen Osmanlı elçisi de hep kuşkuyla 
karşılandı. Mekke’ye giden hacıların olumsuz etkisinden de korkuluyordu. Orta 
Doğu’da aşırı uç kişiler olarak yetiştirildikleri düşünülüyordu.

Hollanda’nın en büyük İslam uzmanı ve o zaman hükümete danışmanlık 
yapan Christiaan Snouck Hurgronje, Panislamizm konusuyla ilgileniyordu. Kendi 
tabiriyle Osmanlı Devleti’ndeki Panislamcı basın olarak nitelendirdiği kitle 
iletişim araçlarında, kendisi de hatta ‘Türk ve Araplara karşı muazzam nefret 
besleyen Hollandalı’ olarak adlandırılmıştır.4 Panislamizm’in, Avrupa’nın büyük 

�	 F.	Robinson,	“The	British	Empire	and	the	Muslim	world”,	The Oxford History of the British Empire 
(Oxford,	1999),	�98-�20,	�00.

�	 C.	Van	dijk,	The Netherlands and the Malay peninsula, 1890-1918: Pan-Islamism and the Germano-In-
dian plot	(Leiden,	1997),	15.

İttifak Kartpostalı (Ahmet Yüksel Koleksiyonu)
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güçleri için tehlike oluşturacağını iddia ediyordu. Orta Doğu’yla iyi bağlantıları 
sayesinde Panislamcı fikirleri yayabileceklerini düşündüğü için, özellikle 
Hollanda Hindistan’ında (Endonezya) yaşayan Arapları tehlike olarak görüyordu.5.
Ancak Hollanda hükümeti bu konuyla ilgili daha az endişe duyuyordu. Snouck 
Hurgonje’nin İstanbul’daki Hollanda Büyükelçiliği’ne bir İslam uzmanı atanması 
yönündeki önerisi kabul gördü, ancak bu uzmanın işi pek ciddiye alınmadı.

Almanya
Almanların sömürgesi daha azdı ve yönetimlerindeki Müslüman sayısı da 

buna doğru orantılıydı. Dolayısıyla korkacakları Müslüman ayaklanması da 
söz konusu değildi. Osmanlılarla bağlantıları çok iyiydi. Osmanlı padişahı II. 
Abdülhamit savaştan onlarca yıl önce Alman ekonomik yatırımlarına izin verdi 
ve Alman hükümdarı II. wilhelm İstanbul’u üç defa ziyaret etti. Üç ziyaretinde 
de hem kutsal topraklardaki Hıristiyanların koruyucusu hem de bütün 
Müslümanların dostu olmak istediğini dile getirmişti. Öyle ki hükümdarın 
din değiştirip Müslüman olacağı ve hatta daha önceden Müslüman olduğu 
söylentileri ortalıkta dolaşmaya başladı.6

Savaş zamanında Panislamcı propaganda, Müslümanlar nezdinde müttefik 
karşıtı duyguları yoğunlaştırmak için işe yarar bir silah olarak gözüktü. 
Almanya, böylece mütevazi bir İslam siyasetine başlamış oldu. Orta Doğu’daki 
en önemli Alman gizli ajanı Max Freiherr von Oppenheim, müttefiklere karşı 
muhtemel bir kutsal savaş hakkında birkaç rapor üreten sıra dışı bir barondur. 
Padişah II. Abdülhamit ve takipçisi v. Mehmet de, gizli servisleri aracılığıyla 
Panislamcı fikirlerin yayılması üzerinde çalıştılar. Diplomat ve gizli elçiler 
gönderildi, ama İslam coğrafyasında broşür dağıtma işinden daha ileri giden 
bir faaliyet yapılmadı.7 Almanların gazetelerinde dile getirdikleri küçük 
başarılardan bir tanesi, yerel İslam alimlerinden birinin, savaş çıktıktan 
sonra, Almanya’nın Belçika’yı ilhak ederek haçlı seferine katılan Belçikalı 
Godfried von Bouillon’dan Müslümanların intikamını aldığını öğrencilerine 
öğretmesiydi.8

Kasım 1914’te Almanya ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu tarafını 
seçince, Osmanlı Devleti aniden Birinci Dünya Savaşı’na katıldı. Osmanlı 
nazırların çoğunluğu tarafsız kalmayı tercih etse de, harbiye nazırı Enver 
Paşa iki Alman savaş gemisinin Marmara Denizi’ni geçerek Karadeniz’deki 

5	 C.	Snouck	Hurgronje,	Nederland en de Islam	(Leiden,	1915),	�9.
�	 Örneğin	bknz.:	“Kaiser’s	New	Title”,	Daily Telegraph	(�	Kasım	191�).
7	 G.	Hagen,	“German	Heralds	of	Holy	war”,	Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle 

East	2�	(200�)	2,	1�5-1�2.
8	 T.	Lüdke,	Jihad made in Germany. Ottoman and German Propaganda and Intelligence Operations in 

the First World War	(yayımlanmamış	doktora	tezi)	(Oxford,	2001).
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Rus limanlarını bombalamasına izin verdi. Böylece İngilizlerin o andan 
itibaren yeni bir düşmanı oldu. Osmanlı Devleti ile ilgili romantik bir imgenin 
yanında, 1876’da Osmanlılar tarafından kanlı bir biçimde bastırılan Bulgar 
ayaklanmasından sonra İngiliz devletinde Osmanlılar hakkında ayrıca 
olumsuz bir bakış açısı da mevcuttu. Daha önce Türkler ve Müslümanlar ile 
ilgili kullanılan olumsuz hitap biçimi, şimdi yeniden raftan çıkartılıp dile 
getirilmeye başlanmıştı. Maliye bakanı ve daha sonra başbakan olan D. Lloyd 
George yaptığı hitap konuşmalarından birinde şöyle bir ifade kullanmıştı:

“Türk, kendi inancının en büyük düşmanıdır. […] Doğu’daki Türk ile 
Batı’daki Türk [Almanya], yani her ikisi de yalnızca bir Tanrısı olan acımasız 
askeri bir millet – o Tanrı’nın adı da şiddet.”

Sadakat
Ruslar ve Fransızlarla birlikte Almanya’ya karşı savaşan İngilizler, 

şimdi hassas bir durumla karşı karşıyaydılar, çünkü topraklarında bulunan 
Müslümanların sadakatine ihtiyaçları söz konusuydu. Karşılarında 
kocaman bir İslam devleti vardı şimdi, ama İslam’a karşı düşüncelerini dile 
getiremiyorlardı. İngiliz sömürgelerinde yaşayan Müslümanların savaş 
durumunda dindaşlarının tarafını seçip ayaklanacaklarından korkuyorlardı. 

İttifak Kartpostalı (Ahmet Yüksel Koleksiyonu)
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İçindeki en önemli mesajın ‘iyi bir Müslüman Britanyalıların yanındadır’ olduğu 
propagandasını yaymaya başladılar. İçinde birçoğunun Müslüman olduğu 
bir buçuk milyon Hintli gönüllülerle birlikte sömürgelerden gelen toplam iki 
buçuk milyon insan savaşa katıldı. Özellikle Orta Doğu ve Afrika’daki ikincil 
cephelerde, ama bununla birlikte batı cephesinde de savaştılar. Çoğunlukla en 
yüksek İslamî lider olarak İstanbul’daki sultanın arkasında duruyorlardı.9.Bu.
yüzden Lloyd George konuşmasına şunları ekledi:

“Bu Müslümanlara karşı bir savaş değil. Sonuç itibariyle İngiliz Devleti, 
dünyadaki en büyük İslamî devlet.”10

İngilizler daha sonra propaganda makinesini devreye soktular. Bu amaçla 
Birinci Dünya Savaşı’nda ilk defa devlet kanalıyla sistemli bir propaganda 
mekanizması ortaya çıktı. 1914’te bir basın ofisi ve savaş propaganda bürosu 
kuruldu. 1917’de bu birimler yeni oluşturulan İstihbarat Dairesi’ne katıldı 
ve 1918’de de İstihbarat Bakanlığı adı altında toplandı. İngiliz gazetelerinde 
sansür ve cepheden bilgi akışı bu biçimde düzenlendi. Böylece tarafsız ülkelerin 
de desteği alınmaya çalışıldı. Yalnızca Batı Avrupa’da değil, Avrupa dışında da 
ciddi anlamda propaganda yapıldı. İngilizler, Alman propagandasını yayanları 
zararsız hale getirmek amacıyla, ajanlarını Osmanlı Devleti’ne gönderdiler. Orta 
Doğu dışındaki Panislamcı propagandayı kesmeye çalıştılar ve İngiliz basınının 
sömürgelerdeki Müslümanların hoşuna gitmeyecek hiçbir şeyi yazmamasını 
sağladılar. Örneğin Hindistan’da 1917’de bir hafta içinde 57320 bildiri ve kitap, 
9250 gazete ve haber metni, 7150 fotoğraf, çizim, karikatür ve 10000 mektup 
kartı dağıtıldı.11 İslamî dünyanın geriye kalan kısmında iki resimli gazete, al-
Hakikat ve al-Kawkab dağıtıldı. Ilımlı Arap gazeteleri tüm dünyaya, Hollanda 
Hindistanı ve Fransız sömürgelerine de gönderildi. Jön Türklerin İslam karşıtı 
tutumları örneğinde olduğu gibi iletilmesi ilginç özel haberler de yayılmıştır.12

Yazılı basın propagandanın merkezini oluşturuyordu. Radyo henüz çok 

yaygın değildi, dolayısıyla gazete ve dergiler en önemli haber kaynağı ve 

propaganda için en uygun araçtı. Halkın oy birliğiyle savaşa destek vermesi için 

çeşitli stratejiler deneyen yalnızca İngiliz hükümeti değildi. 1914’ten önce birçok 

gazete yayın yönetmeni bir Avrupa savaşına karşı olmalarına rağmen, savaş 

çıktıktan sonra savaşa muhalif ses az sayıda kalmıştı. Hükümet, gazeteciler 

9	 A.	Özcan,	Pan-Islamism: Indian Muslims, the Ottomans and Britain (1877-1924)	(Leiden,	1997).
10	 “Mr	Lloyd	George	at	the	City	Temple”,	Daily News and Leader (11	Kasım	191�),	1-2.
11	 J.	Rylands	Kütüphanesi,	Manchester	Üniversitesi,	Scott	Papers	2��,	15.
12	 Basılmış	gizli	“Memorandum	Respecting	Propaganda	and	Counter-Propaganda	conducted	by	the	Fo-

reign	 Office	 among	 ‘Muslim’	 Peoples”:	 Sudan,	 Iran,	 Java,	 Kuzey	Afrika,	 Hindistan	 gibi	Müslüman	
halklı	topraklarda	alınan	tedbirlerin	özet.	El Hakikat	adlı	propagandacı	gazeteyi	de	içeriyor:	The	Na-
tional	Archives	(Londra,	1�	Aralık	191�),	CO	�2�/71�/1�.
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ve yayın yönetmenleri, moralleri yüksek tutmak için birlikte çalışıyorlardı. 
Bir tarihçinin belirttiği gibi propagandanın özünü çoğunlukla basitleştirme 
teşkil ediyordu.13 Bu bağlamda, Osmanlı Devleti sıkça hindi [Turkey] olarak 
resmedildi, Almanlar da Hunlara benzetildi ve böylece ikisinin de acımasızlığı 
vurgulandı.

Osmanlı Devleti’nin savaşa girmesinden önce, İngilizler baş sömürgeleri 
Hindistan’da Müslümanlar arasında propaganda yaptı. Kralın yardımcısı, 
Hindistan’daki İngiliz sömürge yönetiminin başı Lord Hardinge, Osmanlıların 
‘yanlış’ tarafı seçmesi hususundaki İngiliz endişesinden Hindistan’daki 
Müslümanları haberdar etmemenin faydalı olacağını düşünüyordu. Bu konuya 
gönderimler, Hindistan basınına ve Reuters haber ajansına sıkı bir sansürle 
bastırıldı.14 Ağustos 1914’te savaş patlak verince, birçok Müslüman ve onların 
temsilcileri İngiliz hükümetine sadakatlerini belli ettiler, ama Dışişleri Bakanlığı 
ve Hardinge birden ortaya çıkabilecek İngiliz karşıtı duygulardan kaçınabilmek 
için Hindistan kamuoyunu yavaşça hazırlamak istiyorlardı. Osmanlıların 
savaşta Almanya tarafını seçmesi durumunda, Hardinge yayınlanmak üzere 
önceden basın bültenleri yazmıştı. Bu bültenlerde İngiltere’nin daima Osmanlı 
Devleti’nin iyi bir dostu olmaya çalıştığını vurguluyordu. Müslüman kesimin 
temsilcilerine yönelik bir mesaj da hazırlamıştı:

“Eğer savaş çıkarsa, Türkiye’deki padişah halife sıfatıyla muhtemelen bütün 
dünyadaki Müslümanları ve özellikle de Hindistan’dakileri İngiltere’ye karşı 
birlikte savaşmaya çağıracak. O durumda Hindistan’daki birçok Müslümanın 
seçeceği yol konusunda bazı dinî tereddütleri hissetme olasılığı vardır. şaşkınlık 
halinde öncülük ihtiyacından elbette sizin yüce otoritenize [Müslüman kesim 
temsilcisi] önem verecekler ve halifenin verdiği emrin geçerliliğinin ölçülmesi 
için sizin yüce otoritenizden gelecek bir açıklamayı bekleyecekler. Bu bağlamda, 
Müslümanların sözcülüğü ve liderliği görevini üstlenip İngiltere’nin izlediği 
yolun hem iyi hem de adil olduğunu beyan etmenizi sizden rica ediyorum.”15

Hardinge, Jön Türklerin halifeye ya da İslam’a değil de, kendi milliyetçi 
ve ateist emellerine bağlı oldukları propagandasını da yayıyordu. Sadık bir 
Müslüman kral olan Hayderabad’lı Nizam’dan Hindistan’daki mollaların 
muhtemel bir cihat ilanını karşı bir fetva ile etkisiz kılma sözünü almayı 
başardı.16 Huzursuzlukların bu biçimde kontrol altında tutulabileceğine kanaat 

1�	 C.	Haste,	Keep the Home Fires Burning. Propaganda in the First World War (Londra,	1977),	�.
1�	 A.	Özcan,	Pan-Islamism: Indian Muslims, the Ottomans and Britain (1877-1924)	(Leiden,	1997),	175.
15	 Hardinge	tarafından	Hindistan	Devlet	Sekreteri	Crewe’ye	(2�	Ağustos	191�),	Home	Poll.	A.	Nov.	191�,	

no.	1-27.	Hindistan	Milli	Arşivi:	Alıntı:	A.	Özcan,	Pan-Islamism: Indian Muslims, the Ottomans and 
Britain (1877-1924)	(Leiden,	1997),	17�-177.

1�	 British	Library,	Hardinge	Papers,	IOR	Mss	Eur	Photo	Eur	�72,	55,	Hardinge’den	Crewe’ye	(29	Ekim	
191�).
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getirmişti. Hindistan’daki Müslümanlar, en büyük Müslüman devleti olduğu 
için Osmanlı Devleti’ndeki gelişmeleri her zaman yakından takip ediyorlardı. 
Birçoğu, İslam’ın Hıristiyanlık üzerindeki başarısını savaşın göstereceğini 
düşünüyordu. Ancak İngilizleri desteklemeye da hazırdılar. Müslüman liderler 
Osmanlılara telgraflar çekerek savaşta tarafsız kalmalarında ısrar ettiler.17

İngiltere, Osmanlı Devleti ile savaşa girince, basına İngiliz Devleti’nin en 
büyük İslamî devlet olduğunun ve Müslüman tebasına daima iyi davrandığının 
vurgulanması telkininde bulunuldu. Milyonlarca Müslümanı ile birlikte bütün 
İngiliz Devleti tamamıyla Britanyalıların arkasında saf aldı. Haber ajansı 
basına aşağıdaki gizli mesajı gönderdi:

“Müslümanların düşüncelerinde düşmanca bir etki bırakabilecek her 
türlü şeyin yayınlanmasından kaçınılmalıdır. Halifelik hakkında kesinlikle 
tartışma yapılmamalıdır.”18

Birkaç ay sonra, padişahı zor duruma sokacak hiçbir yayının 
yapılmamasının arzu edilen bir durum olduğu da bu ifadelere eklendi. Bunun 
yanında, Müslümanların hassas olduğu konuları zedeleyecek veya Almanya ve 

17	 A.	Özcan,	Pan-Islamism: Indian Muslims, the Ottomans and Britain (1877-1924) (Leiden,	1997),	175.
18	 National	Archives,	HO	1�9/19/78,	D.122	(2�	Kasım	191�).

“Majestelerinden gelen baskıya dayanamayarak, Doğulu müttefiki uçan-halı bomba filosu 
hazırladı”, Punch, 17 Ekim 1917, 267.
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Avusturya’nın Müslümanların duyguları ve refahı konularıyla müttefiklerden 
daha fazla ilgilendiklerini gösteren herhangi bir çizim ya da fotoğrafın 
yayınlanmasından kaçınmak elzemdi.19 Gazeteler, Britanyalıların iyi niyetli 
yönetimi altında Müslümanların dinlerinin gereğince yaşayabildiklerinden 
ötürü mutlu olduklarını ve Büyük Britanya’nın Orta Doğu’daki kutsal 
şehirlerin güvenliği konusunda elinden geleni yaptığını yazmak zorunda 
bırakılıyordu.

Reuters, Hindistan’ın “sadakatini, coşkusunu ve desteğini bütün dünyaya 
kesintisiz iletmek için” devreye sokuldu.20 Haber ajansı, aşağıdaki gibi 
telgraflar gönderdi:

7 Kasım 1914: “Savaş, Hindu ve Müslümanları tek bir vücut gibi birleştirdi. 
İkisi de İngiliz İmparatorluğu için canlarını verecek ve İngiltere’nin kesin zaferi 
için her şeyden vazgeçecek kadar kararlı. […] Aynı zamanda, Almanya’nın 
Türkiye’yi nasıl kandırıp felaket bir savaşa sürüklediği ve bunun için ürettiği 
yalanlar konusunda Lord Hardinge’ye Müslümanların öfkesini ifade eden 
haberler devamlı gelmekte.”

12 Kasım 1914: “Önde gelen Müslümanlar, Kral George’un yönetimi altında 
dinlerini istedikleri gibi yaşadıklarını ve krala şaşmaz bir sadakat ile bağlı 
olduklarını basına ayrıntılı biçimde yazıyorlar ve bütün Müslümanları Güçlü 
Britanya İmparatorluğu’nu desteklemeye çağırıyorlardı.”21

Gazeteler, bu türden telgrafları bütünüyle kullandılar ve aynı mesaj 
haftalar boyunca bütün İngiliz gazetelerinde yayınlanmaya devam etti. İngiliz 
askerlerinin koruması altında camilerde namaz kılındığı ve Kıbrıs ya da 
Zanzibar’daki, Malezya ya da Sudan’daki Müslümanların İngilizlere bağlılık 
gösterisinde bulunduğu haberleri okunabiliyordu. Müslüman liderlerden ve 
sadakatinden ötürü Britanyalıların muhatap aldığı belli kişilerden olan Ağa 
Han’ın sözlerinden sıkça alıntı yapılıyordu:

“Türkiye, İslam’ın koruyucusu kimliğini kaybetmiştir ve başına iyi işler 
gelmeyecektir. […] Bizim şimdi Müslüman olarak tek görevimiz, ruhanî ve laik 
liderlerimize itaat etmek ve sadık kalmaktır.”22

25 Kasım 1914’te haber ajansı, Fransa ve Belçika’daki cesur Hint birlikleri 
hakkında bir haber geçti. Almanlar, Hintlileri İngilizlere karşı cihada davet 
etmek için uçaklardan bildiri attılar, fakat bu metinler yanlışlıkla İngiliz 
birliklerinin eline geçti.23

19	 National	Archives,	HO	1�9/18/7�,	D.���	(21	Şubat	191�).
20	 Alıntı:	G.	Kaul,	Reporting the Raj. The British Press and India, c.1880-1922	(Manchester,	200�),	1�0.
21	 G.	Kaul,	Reporting the Raj. The British Press and India, c.1880-1922 (Manchester,	200�),	1�1.
22	 ‘India.	“Turkey’s	Sword	Drawn	in	Unholy	Cause”’,	Manchester Guardian	(�	Kasım	191�),	7.
2�	 Daily Telegraph	(25	Kasım	191�)	11.
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Ancak propaganda makinesi her zaman kusursuz çalışmıyordu. Yine bir 
bakan, Hazreti Muhammed ya da İslam hakkında bir söylemde bulununca, 
ortalığı yatıştırma görevi bazen Hindistan’daki kralın yardımcısına kalıyordu. 
Lloyd George yine İslam hakkında akıllıca olmayan şeyler söyledikten 
sonra, yardımcı, “Lloyd George’un peygamber karşıtı bir şeyler söyleme 
niyetinde olmadığından ve bunun sadece biçemsel (mecazî) bir figür olarak 
söylendiğinden eminim. Ancak bu ülkede herkes hır gür arıyor ve yeterince 
dikkatli olamıyor” diye yazdı.24 Daha sonra, “Allah aşkına başbakan neden 
Türkiye’nin haritadan silineceği gibi bir ifadede bulunur? Bu doğru olsa bile, 
Müslümanlar bunu onun söylemesinden hoşlanmıyor” diye bir arkadaşına 
içini döktü.25

Kasım 1914’te, Mekke yakınlarındaki liman şehri Cidde’nin bombalanması 
hakkında bir haber yayınlanınca sorun çıktı. Aslında Cidde bombalanmamıştı. 
Biri Yafa’yı Cidde yapmıştı. Bu haber Müslümanları gereksiz yere huzursuz 
etti. Müslümanların “Britanyalılar kutsal mekânlara saldırmaya başladılar” 
diye düşünmesini engellemek için her şeyin seferber edilmesi gerekti.26.
Britanyalılar, 1916’da Cidde yakınlarına geldiklerinde, Hindistan’daki kralın 
yardımcısı, Cidde limanı yakınlarındaki İngiliz faaliyetlerinden ötürü çok 
kaygılı olduğunu ve bütün bu olaylarla ilgili haberlerin yayınlanmayacağı 
konusunda yönetime güvendiğini yazdı.27

Cihat (Kutsal Savaş)
Panislamcı faaliyetlerin en yüksek noktası olması gereken 11 Kasım 

1914’teki Cihat çağrısının etkisi çok az oldu. Osmanlılarda din işlerinin başı 
olan şeyhülislam, kendi çıkarları doğrultusunda milyonlarca Müslüman’ı baskı 
altında tutmaktan dolayı Rusya, Büyük Britanya ve Fransa’yı suçladı. Çeşitli 
dillere çevrilip basına dağıtılmasına rağmen bu beyan ciddi anlamda tepki 
görmedi. Panislamizm hakkında yazdığı kitabında Landau bu sonucu birden 
fazla etkene bağladı: iyi hazırlanmış Panislamcı bir organizasyonun eksikliği, 
kendi öncelikleri olan ya da Jön Türklere güvenmeyen birçok Müslüman’ın 
şüpheleri. Trablus’u sömürgelerine katan ve Müslümanların öfkesini çeken 
İtalya gibi Müslüman olmayan bazı ülkelerin Almanya’nın ısrarıyla cihat 
dışında bırakılması da kötü biçimde yorumlandı.28

2�	 British	Library,	Hardinge	Papers,	IOR	Mss	Eur	Photo	Eur	�72,	55,	Hardinge’den	Crewe’ye	(29	Ekim	
191�).

25	 Hardinge	tarafından	gazeteci	V.	Chirol’a	(12	Kasım	191�	CUL,	Hardinge	Papers,	9�	II),	2�9.	
2�	 National	Archives,	HO	1�9/18/7�,	1,	no.	5	(5	Kasım	191�).
27	 National	Archives,	HO	1�9/18/7�,	2,	no.	2�	(Telgraf)	(1�	Haziran	191�).
28	 J.	M.	Landau:	The	Politics	of	PanIslam:	Ideology	and	Organization	(Oxford,	1990),	101-10�.
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Britanya yönetiminde en fazla Müslüman’ın bulunduğu Hindistan’da, 
Müslümanların isyan edebilmesi için malî olanakları ve bunu gerçekleştirecek 
organizasyonları yoktu. Bu en azından tarih uzmanı Özcan’ın analizine göre 
böyle. 1857 ayaklanmasından sonra İngilizlerin verdiği cezalar da, hâlâ birçok 
Müslüman’ın hafızasındadır. Ülkedeki Hindu çoğunluğa karşı onları koruduğu, 
ekonomik bakımdan Britanyalılara bağımlı oldukları veya gösterdikleri 
sadakatin savaştan sonra daha büyük bir özerkliğe yol açacağını umdukları 
için, Hindistan’daki birçok Müslüman Britanyalılara sadık kaldı. Fakat yerel 
çaplı ayaklanmalar da yok değildi.29

Cihat ilan edildiği zaman birçok İngiliz gazetesi bunun boşuna yapılmış 
bir çağrı olduğunu vurguluyordu. Daily Telegraph gazetesi daha önceki kutsal 
savaş denemelerinin de başarısızlığa mahkum olduğunu yazıyordu:30

29	 A.	Özcan,	Pan-Islamism: Indian Muslims, the Ottomans and Britain (1877-1924)	(Leiden,	1997),	1080-
182.

�0	 “Italian	opinion”,	Daily Telegraph	(2	Kasım	191�),	7.

İtilaf devletleri propagandalarında Osmanlı-Alman işbirliği alay konusu olmuştur.
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“İslam, Almanya’nın düşmanlarına karşı Almanya’nın mücadelesinde bir 
piyon olarak kullanıldıktan sonra, Türklerin diğer Müslümanların desteğini 
alacağı konusunda tereddütler oluştu. […] Bir keresinde, Mısır’ın İngilizler 
tarafından işgali konusunu, Arap dünyasındaki Hıristiyan bir alim, birkaç 
ulema ile [ki bu şaşırtıcı bir durum] tartışmaktaydı ve onlardan birkaçının 
itirazını duyduktan sonra, […] İngilizler Müslüman olsaydı bu işgale karşı 
yine aynı itirazı yapıp yapmayacaklarını sordu. Biraz tereddüt ettikten sonra 
‘hayır’ yanıtını verdiler.”31

Gazeteler, İslam’ın değil de, Almanların yoldan çıkarıcı etkisinin Osmanlıları 
savaşa sürüklediğini vurguluyordu. Böylece Osmanlılar kendilerini kötü 
Müslüman olarak tanıttılar. Kraliçe victoria ülkesinde din özgürlüğü ilan 
ettiği için, Müslümanlar İngiliz topraklarında sakin yaşam sürebildiler. 
Kraliçe İslam dini ile iyi geçindiğinden, Müslümanların da Britanyalıların 
tarafını seçmesi mantıklı bir sonuç oldu. Buna paralel olarak, Britanya karşıtı 
bir Müslüman da hemen kötü bir Müslüman olarak görülüyordu. The Star 
gazetesi şunları yazdı:

“Dinî İslamî aşırılık, geçmişte de olduğu gibi yalnızca savaşçı ruhu 
olan ermişler tarafından ortaya çıkarılabilir. Alman profesörler ya da 
çokeşlilikten başka hiçbir İslamî dogmaya inanmayan Jön Türkler tarafından 
canlandırılamaz.”32

Daily Telegraph gazetesi de bunun üstüne ekleme yapmaya devam ediyor:
“Alman kralının istediği fetva, üzerine yazıldığı kağıttan daha değerli 

değil.”33

The Times’ın mesajı da şöyle:
“Türkler, tüm İslam dünyasının onlar için beslediği kutsal inanca ihanet 

ettiler. İslam’ın çıkarlarını birkaç gemiye ve birkaç milyon sterline sattılar. […] 
Bu Türkiye’nin şimdi başladığı bir kutsal savaş değil. İslam’ın sadık takipçileri, 
Alman kralının bayrağı altında asla resmi geçit yapmayacaklar. Hatta Türkiye, 
gerçek Müslüman olarak bir kere Konstantinopolis’in dümeninde oturmayı hayal 
etmemiştir. […] Türkiye, bilinçli bir biçimde müttefiklerle savaş yaparak İslam’ın 
çıkarlarına ihanet etmiştir ve böylece kendi ölüm fermanını ilan etmiştir.”34

Müslümanlar da, özellikle İngiltere’dekiler, İngiliz basınındaki propaganda 
makinesi tarafından üretilen haberlere tepki gösteriyorlardı. İngiltere’ye ilk 
gelen birçok göçmen Hindistan ya da Osmanlı İmparatorluğu kökenliydi. Tarih 
uzmanı Ansari’ye göre İslam’ı savunmak, bireyin ve cemaatin çıkarlarını 

�1	 Daily Telegraph	(�	Kasım	191�),	�.
�2	 “The	end	of	Turkey”,	The Star	(2	Kasım	191�),	2.
��	 Daily Telegraph	(2�	Kasım	191�)	7.
��	 “The	Betrayal	of	Islam”,	The Times	(�	Kasım	191�),	7.
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koruma biçimiydi.35 1900 yılına yakın tarihlerde birkaç vakıf kuruldu. 
Bunlardan 1903’teki Panislamcı Dernek, 1910’da Merkezî İslamî Dernek 
olarak değiştirildi. Bu derneğin amacı, Müslüman olmayanların Müslümanlar 
ve İslam hakkındaki yanlış okumalarını düzeltmekti. Gazete ve dergilere 
yazı gönderenler bunu düzgün İngilizce ile yaptılar. Bunların İngilizlerle 
bağlantıları vardı ve genelde ikinci anavatanlarına sadıktılar.

Küçük bir Osmanlı cemaati olan İngiliz şehirlerinden birinde basılan 
Manchester Guardian gazetesi, bu cemaatten birinin gönderdiği, her Türk’ün 
düşman olarak görülmemesi gerektiğini işaret eden bir mektubunu yayınladı:

“Onlarla [Türklerle] ilişki içinde olan herkes, onların iyi yurttaşlığının ve 
sadakatinin şahididir. Dahası, mutedil olmaları, siyasi entrikalardan uzak 
durmaları ve barışseverlikleri ile bu ülkenin en iyi yurttaşı olduklarını 
kanıtlamak zor olmaz.”36

Osmanlı konsolosluğunda görevli konsolos yardımcısı, Manchester 
Guardian’a verdiği demeçte Manchester’daki Türklerin ülkeleri ile İngiltere 
arasındaki bir savaşa kesinlikle karşı olduklarını ifade etti. “Birçoğu belli bir 
süredir bu şehirde yaşıyor ve Manchester’ı kendi evleri olarak görüyor” diye 
konuştu.37 Bir başka kişi, Osmanlılarla savaşa girildikten sonra The Times’a.
şöyle bir yazı göndermiş: “Konunun İngiliz basınında tartışılma biçiminden 
ötürü geçen Aralık ayında Müslümanlar oldukça fazla endişelendiler.”38 A. 
Hafez Awad şöyle yazdı: “İslam’a inananlar arasında aşırılık olduğu fikri, 
politikacılar tarafından icat edilmiş, yüksek mevkilerde olan beyefendilerin 
gündemlerine uyunca Müslümanlara karşı kullanılan bir kabustur.”39 Anglo-
Osmanlı Derneği, Osmanlı Devleti’nin korunması amacıyla ve Osmanlılar ile 
İngilizler arasındaki dostluk için basında güçlü bir biçimde lobi faaliyetlerinde 
bulundu. Cambridge’de okumuş bir Hintli olan Yusuf Ali, düzenli olarak 
yazdığı makalelerinde Britanyalıları Osmanlılara karşı olan mücadelelerinde 
desteklediğini ifade ediyordu.40

Hollanda
Osmanlı Devleti, Almanların tarafını seçince ve cihat ilan edilince, Snouck 

Hurgronje Hollanda hükümetini bir kez daha İslamî tehlikenin varlığına 
inandırmaya çalıştı. Hollanda’nın savaşta tarafsız olmasına rağmen, cihat 

�5	 H.	Ansari,	“The Infidel within”, Muslims in Britain since 1800	(Londra,	200�).
��	 “Turkish	Subjects	in	England”,	Manchester Guardian	(�	Kasım	191�),	5.
�7	 “Turks	in	Manchester”,	Manchester Guardian	(�	Kasım	191�),	9.
�8	 The Times (27	Nisan	1915),	9.
�9	 A.	Hafez	Awad,	“Islam	and	the	War.	A	Muslim	Opinion”,	The Egyptian Gazette	(27	Kasım	191�),	�.
�0	 H.	Ansari,	“The Infidel within”, Muslims in Britain since 1800	(Londra,	200�),	10�-10�,	128.
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çağrısı, kafir Hollandalıların yönetimi altındaki aşağılanma ve kölelik 
zincirlerinin yükü altında çalışıp didinen Endonezya’daki Müslümanların 
da ayaklanmaları gerektiğini öne çıkarıyordu. Ancak bu ifade, daha 
sonra Osmanlı hükümeti tarafından düzeltildi, çünkü Hollanda ‘Osmanlı 
hükümetiyle’ dosttu. Snouck Hurgronje, Osmanlı Devleti ile olan bütün 
bağları koparmayı ve hac yasağı getirmeyi savunuyordu.41 Fakat hükümet, 
onun tavsiyesini uygulamaya sokmadı, ama savaş yüzünden hac ziyareti 
yine de çok az yapıldı.

Daha sonra, Snouck Hurgronje, muhtemelen cihat çağrısının bir etki 
yaratmadığı ortaya çıktıktan sonra De Gids adlı dergide teskin edici bir 
makale yayınladı. Hollandalıların endişelenmesine gerek yoktu, çünkü 
Endonezya’daki Müslümanların çoğunluğu bu aptalca ve hileli dinsel-siyasi 
karışmaya karşılık verecek durumdaydı. Hollandalıların Müslümanlara 
davranış biçimi Almanlarınkine oranla tercih edilecek nitelikteydi.

Snouck Hurgronje, eğitimle desteklenmiş din özgürlüğünün aşırılığı 
azaltması gerektiğini savunuyordu.42. Algemeen Handelsblad Reuters’dan 
aldığı bir haberi şöyle yayınladı:

“Hollanda Hindistan’ındaki (Endonezya) milyonlarca Müslüman, Türkiye’nin 
yapacaklarına tamamen kayıtsız durumda. Birkaç Alman yanlısı Arap var, ama 
bunların Hollanda’nın tarafsızlığına saygı duyacak kadar makul yaklaşıma 
sahip oldukları ümit ediliyor.”43

Hollanda hükümeti, Endonezya’da muhtemel bir Alman etkisinden dolayı 
endişe duydu. Almanların etkisiyle Araplar, isyan çıkarabilmek için içeriye 
silah ve kışkırtıcı yayınlar sızdırabilirdi. Birincisi hiçbir zaman olmadı, 
ama bildiriler Endonezya’ya devamlı geldi. Hollanda’daki gazetelerde ara 
sıra Almanlar ve Araplar arasında Hollandalılara karşı ittifak dedikodusu 
çıkıyordu, ama bu hikayeler genelde gerçeklere dayalı ortaya çıkmış haberler 
değildi. Hükümet, şüphe uyandıran cemaat olarak Müslümanların üzerinden 
gözünü hiç ayırmıyordu, ama İngiltere ile kıyasla bu konuyu daha az ciddiye 
alıyordu.44

Sonuç olarak, İngiliz sömürgelerinde ya da Hollanda Hindistan’ında 
(Endonezya) hiçbir yerde büyük ayaklanmalar olmadı. Ancak İslam’ın 
oluşturduğu tehdit hep ciddiye alındı. Bir taraftan, İngiliz idaresinin yapı taşı 
olarak din özgürlüğüne inanılıyor ve Britanyalılara sadakatin dinin de önüne 

�1	 C.	Snouck	Hurgronje,	“Een	belangrijk	document”,	Verspreide Geschriften III,	���	ile	�52.
�2	 C.	Snouck	Hurgronje,	“Heilige	oorlog,	made	in	Germany”,	De Gids	79	(1915)	1,	115-1�7.
��	 Algemeen	Handelsblad	(�	Kasım	191�),	1.
��	 C.	Van	Dijk,	The Netherlands and the Malay peninsula, 1890-1918: Pan-Islamism and the Germano-

Indian plot	(Leiden,	1997),	�7-�9.
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geçecek bir durum olması umuluyordu. Diğer taraftan, Panislamizm’den, 
ayaklanma ve muhtemel bir Hıristiyan Müslüman çatışmasından korkuluyordu. 
Bu arada, İngiliz basını zorlanarak okuyucularını Müslümanların müttefiklere 
verdiği desteğe inandırmaya çalıştı. Bu propagandada, sadakat ve husumet 
kullanılıp istenildiği gibi kontrol edilmeye başlandı. 

Medyada Müslümanlar hakkında yazmak söz konusu olunca, kendi 
gündemini oluşturma, belki tüm zamanlara ait bir şey değil ama en azından 
yüzyıllık bir geçmişi var.

Özet: Birinci Dünya Savaşı sırasında Müslümanların İngilizlere karşı topluca 

ayaklanacakları fikri özellikle Hindistan’da bulunan İngilizler için daimi bir endişe 

kaynağıydı. Hollandalılar da Osmanlıların Hollanda Hindistan’ındaki (bugünkü 

Endonezya) Müslüman tebaası üzerindeki nüfuzunu kullanacağı korkusu vardı. Bu 

çalışmada, bu nedenle yürütülen İslam’a ve Müslümanlara yönelik propaganda savaşı ile 

sansür ele alınmaktadır.    

Anahtar sözcükler: İngiltere, Hollanda, Osmanlı Devleti, İslam, Panislamizm, Birinci 

Dünya Savaşı, propaganda.

Abstract: The assumption that Muslims would revolt against the United Kingdom in the 

course of the First world war was a constant source of concern for the British government. 

Similarly the Dutch were worried that Otoman Empire would exercise influence on its 

subjects in Dutch Indies (the present Indonesia). This paper deals with the the cencorship 

and propaganda war against Islam and Muslims, triggered by these concerns.     

Key words: The United Kingdom, The Netherlands, Ottoman Empire, Islam, Panislamism, 

The First world war, propaganda.




