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Özet

Tarih araştırmalarında, konuyu değişik yönleriyle incelemek ve en
azından incelenen dönemde, kamuoyunun konulara bakış biçimini
irdeleyebilmek açısından gülmece dergilerinin önemli bir yeri vardır. Bir
konunun anlatımında; gülmece dergileri ve karikatürlerin anlatım gücünü
belirtmeye bile gerek yoktur. Mizah ve karikatür, olağanüstü şartlar altına
söylenemeyenleri, gülme ve düşünme edimiyle harmanlayarak ortaya koyar.
Düşündürücü ve eğlendirici bir yanı olduğu kadar dönemlerinin entelektüel
birikimini de ortaya koyan karikatürler, resmi belgelerin yazdığının dışında,
olayların yaşandığı dönemin birey ve toplum ölçekli genel havasını vermek
açısından son derece önemli tarihi araştırma materyalleri olarak nitelendirilebilir.
Düşündürücü ve eğlendirici bir yanı olduğu kadar dönemlerinin entelektüel
birikimini de ortaya koyan karikatürler, olayların yaşandığı dönemin, resmi
belgelerin yazdığının dışında dönemin birey ve toplum ölçekli genel havasını
vermek açısından son derece önemli tarih araştırma materyalleridir. Birinci
Dünya Savaşı'nı gülmece dergilerinin ve karikatürlerin gözüyle irdeleme
çalışmalan yeterince yapılmış değildir. Bu çalışmada, savaş içinde yaşanan
duygu ve düşüncelerin değişimi karikatürler üzerinden incelenecektir.
çalışmamızda, Birinci Dünya Savaşı yıllarında İstanbul'da yayın yapan Karagöz
mizah dergisinden yararlanılacaktır. Çalışmamıza konu olan Karagöz mizah
dergisi, 10 Ağustos 1908'de yani II. Meşrutiyet'in ilanından kısa bir süre sonra
yayın hayatına başlamıştır. Sahipliğini ülkemizin ilk karikatürcülerinden biri
olan Ali Fuad Bey'in yaptığı Karagöz, halka dönük bir mizah dergisi olarak
haftada iki gün yayın hayatını sürdürmüştür. Ali Fuad Bey'in yönetiminde çıkan
dergide, sonrasında Baha Tevfik Bey, Aka Gündüz görevalmıştır. Bol karikatür
kullanılan dergide, olaylar halkın anlayabileceği sade bir dille kaleme alınarak,
resmedilmiş ve işlenen konular genelde Karagöz ve Hacivat'ın karşılıklı
konuşmalanyla verilmiştir. Bu çalışmamızda, Karagöz Mizah Dergisi'nin, savaş
yıllannda işlediği ve resmettiği konular üzerinden, düşman-dost algısı,
kamuoyunun savaşı nasıl gördüğü, hükümetin icraatlannın nasıl değerlendirildiği
gibi pek çok konuya ilişkin çeşitli çıkanm ve yargılarda bulunulmaya
çalışılacaktır. Çalışmanın temel kaynağını Karagöz Mizah Dergisi ve dönem
içinde çıkmakta olan süreli yayınlar oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Karagöz Mizah Dergisi, Birinci Dünya Savaşı
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Giriş

Mizah ve karikatür, olağanüstü şartlar altına söylenemeyenleri,
gülme ve düşünme edimiyle harmanlayarak ortaya koyar. Düşündürücü
ve eğlendirici bir yanı olduğu kadar dönemlerinin entelektüel birikimini
de ortaya koyan karikatürler, resmi belgelerin yazdığının dışında,
olayların yaşandığı dönemin birey ve toplum ölçekli genel havasını
vermek açısından son derece önemli tarihi araştırma materyalleri olarak
nitelendirilebilir. Karikatürler olayların yaşandığı dönemin, resmi
belgelerin yazdığının dışında dönemin birey ve toplum ölçekli genel
havasını vermek açısından son derece önemli tarih araştırma
materyalleridir. Öte yandan tarih araştırmalarında, konuyu değişik
yönleriyle inceleınek ve en azından incelenen dönemde, kamuoyunun
konulara bakış biçimini irdeleyebilmek açısından gülmece dergilerinin
önemli bir yeri vardır. Birinci Dünya Savaşı'nı gülmece dergilerinin ve
karikatürlerin gözüyle irdeleme çalışmaları yeterince yapılmış değildir.

Osmanlı dönemi miz ah edebiyatının en önemli özelliği kısa ve
yoğun anlatım tarzı yanında, halk dili ile olması hatta en ince ve en
anlamlı kelimelerle anlatılmasıdır. Osmanlıca dediğimiz aydın dilinin
yerine halk dilinin tercih edilmesi, kısaca yaşayan Türkçe'nin
kullanılması mizahın en önde gelen özelliğidir'. Karagöz mizah dergisi,
10 Ağustos 1908'de yani II. Meşrutiyet'in ilanından kısa bir süre sonra
yayın hayatına başlamıştır.Sahipliğini ülkemizin ilk karikatüreülerinden
biri olan Ali Fuad Bey'in yaptığı Karagöz, halka dönük bir mizah dergisi
olarak haftada iki gün yayın hayatını sürdürmüştür. Sonrasında Baha
Tevfik Bey, Aka Gündüz görevalmıştır. Ali Fuad Bey'in yönetiminde
çıkan dergide, bol karikatür kullanılarak, olaylar halkın anlayabileceği
sade bir dille kaleme alınarak resmedilmiş ve işlenen konular genelde
Karagöz ve Hacivat'ın karşılıklı konuşmalarıyla verilmiştir. Birinci
Dünya Savaşı yıllarında aralıksız çıkan tek mizah dergisi Karagöz' dür.
Karagöz'ün, yılmak, yıkılmak bilmeyen gücü, cesaret ve sabrı, geniş halk
yığınlarında onu bir sevgiliye dönüştürecektir'. Bu nedenlerden dolayı bu
çalışmamızda Birinci Dünya Savaşı'nı Karagöz'ün sütunlarından vermeyi
uygun gördük.

II. Meşrutiyet dönemi Türk karikatürünün konuları içinde "savaş"
önemli bir yer tutuyordu. Osmanlı Devleti'nin içinde yer aldığı Girit
bunalımı, Trablusgarp, Balkan ve Birinci Dünya Savaşı süreci; bu süreçte
kaybedilen topraklar, nüfus gibi üzüntü verici olaylar, mizah sütunlarında

i Fikrel Türkmen, "Osmanlı Döneminde Türk Mizahı", Türk Dünyası İncelemeleri
Dergisi, S 4 (2000), s.7.

2 Turgut Çeviker, Gelişim Sürecinde Türk Karikatürü, Cilt 2, Adam Yay., İstanbul,
ı998, s. 39-40.
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en fazla yer işgal eden konular haline gelmişti. Savaş öfkesi karikatürü
beslerken, Meşrutiyet karikatürü savaşı en çok yaşayan karikatürdü3•

1908' de Meşrutiyet' in ilanı ile birlikte, II. Abdülhamit iktidannın
basın üzerindeki sansürü kalkarken, ilk birkaç ay Türk basını en hareketli
en özgür günlerini yaşamıştı. Bu dönem pek çok gazete ve dergi yayın
hayatına başlarken, siyasiler başta olmak üzere her çeşit konu mizah
malzemesi oluyordu. Fakat Temmuz 1909'da çıkanlan Matbuat Kanunu
ile basında bir düzenlemeye gidildi. Kanunun yürürlüğe girmesiyle
birlikte başlangıçta bir rahatsızlık yaratmasa da, zaman içinde kanunda
basın aleyhine yapılan bir dizi değişiklikle, siyasal iktidann basın
üzerindeki etkisi giderek artmaya başladı. 1912 yılında gazete imtiyazı
almak için depozito şartı getirilmesi ve devlet memurlannın ve askerlerin
siyasi yazılar yazmasının yasaklanması, 1913 yılında devletin iç ve dış
güvenliğini ihlal edebilecek surette yayın yapan gazetelerin Meclis-i
Vükela karanyla kapatılabilmesi, 1914 yılında askeri sansür
memurlannın izni olmadan ordu hareketleriyle ilgili haber yazılmaması
gibi değişikliklere gidildi". Matbuat kanunu ve sonrasında basını kontrol
etmeye yönelik yapılan değişiklikler sonrası, 1909'da 353 olan gazete
sayısı 1912'de 45'e düşmüştü'. 1913 yılında gerçekleşen Babıali Baskını
ile birlikte ülke yönetimine tamamen hakim olan İttihat ve Terakki
Fırkası döneminde basına sansür daha da ağırlaşmıştı",

Birinci Dünya Savaşı boyunca yayın hayatına devam eden tek
mizah gazetesi olan Karagöz'ün, savaş boyunca yapmış olduğu yayınlara
genelolarak baktığımızda ilk dikkati çeken unsur, Matbuat kanununa
gereği olarak savaş ve orduya ilişkin bilgilerin bir süzgeçten geçirilerek
verilmesidir. İttihat ve Terakki yönetimi, savaşın başladığı 1 Ağustos
1914 tarihinin hemen ertesi günü Almanlarla bir anlaşma imzalarken aynı
gün Mebusan Meclisi'ni kapatmıştır. 7 Ağustos tarihinde Başkomutan
Vekilliği 'nden yayınlanan bir tebliğle basına sansür uygulanmaya
başlanır. Sansür edilen konuların arasında şunlar yer alıyordu':

3 Turgut Çeviker, a.g.e., s. 55.
4 Nevin Ünal Özkorkut, "Basın Özgürlüğü ve Osmanlı Devleti'ndeki Görünümü", Ankara

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 51, Sayı: 3 (2002), s. 78. (65-84)
5 Nurşen Mazıcı, "1930'a Kadar Basının Durumu ve 1931 Matbuat Kanunu", Ankara

Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, Cilt 5, Sayı: 18
(1996), s.137. (131-154)

6 Mehmet Nuri İnuğur, Basın ve Yayın Tarihi, 23.bs., Çağlayan Kitabevi, İstanbul, 1982,
s.320.

7 YusufHikmet Bayur, Türk İnkılabı Tarihi, III/I, 3. Bs., Türk Tarih Kurumu, Ankara,
1991, s. 64-65.

363



8 Talat Paşa'nın Anılan, Haz. Mehmet Kasım, Say Yay., İstanbul, 1986, s.42.
9 Feroz Ahmad, "Osmanlı İmparatorluğu'nun Sonu", Osmanlı İmparatorluğu'nun Sonu

ve Büyük Güçler, ed. Marian Kent, çev. Ahmet Fethi, Alfa Yay., İstanbul, 2013, s. 42.
364

1. Osmanlı ordu ve donanmasıyla ilgili haberler,

2. Ülkenin iç ve dış politikası, yabancı diplomat ve konsoloslar,
ülkenin mali ve ticari durumu, Osmanlı veya yabancı gemilerinin gidip
gelişi, ordu ve halkın sağlık durumu ile ilgili haberler,

3. İçerde ve dışarda kötü etki yapabilecek haberler (demiryolu ve
vapur kazalan, yangınlar gibi),

4. Tüccarlar arasında çekilecek yiyecek ve yakacaklara ait tellerin
her biri için her yerdeki hükümet makamlarından yazılı izin alınması,

5. İmzasız makaleler, çok kısa adresler ve şifreli tellerde sansür
edilecektir.

Bu sansür uygulamasından dolayı savaş boyunca Karagöz'ün
sütunlannda, İttihat ve Terakki Partisi'nin ileri gelen yöneticilere hemen
hemen hiç yer verilmemiş, savaşın olumsuzluklarının okuyucu ile
paylaşılmamış ve müttefik olduğumuz Almanlar her zaman güçlü,
kudretli ve her şeye hakim olarak resmedilmişti. O günlerde basının
genelinde yoğun olarak Almanya lehinde yayın yapılıyordu. Talat Paşa,
savaşın ilk iki senesinde gerek yönetim gerekse halk nezdinde kimsenin
savaşta Almanların yenileceğine ihtimal vermediğine değinmektedir''.
Karagöz'ün 17 Ağustos 1914 tarihli karikatüründe, Avusturya-
Macaristan İmparatoru Franz Joseph'i omuzlanna alan ve Fransa
Cumhurbaşkanı Raymond Poincare ve Rus Çan II. Nikola'yı elleriyle
kaldırmış olan Alman İmparatoru II. Wilhelm bir pehlivan olarak
resmedilmektedir.

O günlerde, devletin iç bünyesinde savaşa yönelik olarak beslenen
duygu ve düşüncelerden bahsetmek gerekir. Osmanlı Devleti'nin
yönetiminde Alman ittifakı lehine genel bir uzlaşı vardı. İttihatçılar,
tarafsızlığın Osmanlı'yı yalnız bırakacağı ve savaşan bütün taraflann
insafına bırakacağı, bu nedenle Osmanlı için bir felaket olacağı inancıyla
Almanya ile ittifak imzalayıp savaşa girmişlerdi". Öte yandan bu savaşın
Türklük ve Müslümanlık için bir fırsat olduğuna yönelik algı güçlenmişti.
Savaşa tutuşan Büyük Güçler, eskisi gibi Osmanlı Devleti üzerinde baskı
kurarnayacağı için devlet daha rahat hareket edebilirdi. Örneğin, yüz
yıllardır devletin belini büken kapitülasyonlann 8 Eylül'de kaldınlması
bu algının ilk somut girişimlerinden biriydi. İttihatçılar, savaşın Osmanlı
için pek çok fırsatlar doğuracağını, devleti eski büyük günlerine
döndüreceğini; savaşı Almanların çok kısa bir sürede kazanacağı,
Rusların ezileceği ve dolayısıyla Kafkasya ve daha birçok yerlerin



kolayca alınacağına inanılıyordu'". Bu inanç, Karagöz'ün sütunlannda
aslan şeklinde çizilen "İslam Alemi"nin zincirlerini kopartması ve İngiliz,
Fransız ve Rus liderlerinin arkasından bağırmasıyla resmediliyordu .

_ •••. .,._ ''\\1. ,;l;...). .••..;.••Y" ';'J' 1,-.' ~.~ ..'\~ , T' "

. J.I~.s~ •. ~ •.~
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Resim 1 Karagöz: Buyrun! Buyrun! Avrupa idman
talimhanesinde meşhur profesör Fon Der Alman
cenaplarının 1914 senesi cihan pehlivanlığı müsabakası İcra
olunuyor. Buyrun! Seyri bedava!....,

(Karagöz, 17 Ağustos 1914)

10 Bayur, a.g.e., s. 65-66.
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Resim 2_ Alem-i İslam: Artık yeter! Artık yeter hainler!!
İşte zincirlerimi kopardım! Hepinizi parçalayacağım!
Karagöz: Heyyy! Çorbacılar! Uğurlar olsun ... Cehenneme
kadar yolunuz açık!..

(Karagöz,3 Teşrinisani 1914)

Osmanlı Devletinin eski günlerine döneceği, geçmişte kaybettiği
topraklarına tekrar hakim olacağı yolunda ülke yöneticilerinde oluşan
havayı Karagöz dergisi bir başka karikatüründe sütunlarına taşıyordu.
Elinde Türk bayrağı ile kanalı geçen Karagöz figürü ile Osmanlı 'nın
geçmişte sahip olduğu Ortadoğu ve Kuzey Afrika topraklarına atıf
yapılıyordu.
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Resim 3_ Karagöz: Haydi yavrum afacan! Afacan: Atladı gitti genç
osman ...

Kanal manal tanıma. Merak etme pederim.
Hiç durma atla hemen İster isen oradan

Mübarek Vatanıma Cezayir'e giderim.
(Karagöz, 12 Teşrinisani 1914)

Osmanlı yöneticilerinin aksine, savaş boyunca Almanya'daki pek
çok siyasi ve askeri lider Osmanlı Devleti'ni esas olarak askeri ve
stratejik olarak hesaba katıyordu. Berlin'in öncelikli kaygısı, Osmanlı
ordularını savaş meydanında tutmak ve olabildiğince çok İtilaf birliğini
oyalamalarını sağlamaktı II.

ii Ulrich Trumpener, "Almanya ve Osmanlı İmparatorluğu'nun Sonu", Osmanlı
İmparatorluğu'nun Sonu ve Büyük Güçler, ed. Marian Kent, çev. Ahmet Fethi, Alfa
Yay., İstanbul, 2013, s. 207.
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Resim 4_ Karagöz: Hey dostum heyyyl! Gördün mü
aslanları. Şimdilik bu kadarı kafi. Fesimi biraz açarsam,
daha neler çıkar neler çıkar!... Alman Dankeşön!
Dankeşön her Karagöz!

(Karagöz, 29 Teşrinievvel 1914)

Karşılıklı tarafların bu öncelikleri etrafında Birinci Dünya
Savaşı'nın başlannda, Karagöz dergisinde Osmanlı Devleti ve
müttefiklerinden oluşan karikatürlere yer verilmişti. O günlerin
karikatürleri incelendiğinde, Almanya ve Avusturya-Macaristan
İmparatorluğun, İtilaf devletleriyle başlattıklan savaşın ilk aylannda,
sıcak savaşta yer almayan Osmanlı Devleti'nin Almanya'nın yanında yer
alan bir ülke olarak resmedilmesiydi.

Alman ve Türk bayraklannın yer aldığı karikatürlerde, Osmanlı
Devletinin Almanların yıprandığı bir zamanda, Almanların tarafında
savaşa katılacağı yönünde bir algı kamuoyu ile paylaşılıyordu.
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Resim 5_(Almanya ve müttefiki Avusturya-Macaristan
İmparatorluğu, İtilaf Kuvvetlerini dünya şeklindeki bir
silindirle ezerken)
Karagöz: Ha gayret! Ha biraz daha! Yoruldunuz ise
yardım edeyim.

: Teşekkür ederiz. Fakat henüz yorulmadık. İcap
ederse haber veririz.
Karagöz: Haber vermezseniz cidden gücenirim. Ahbaplık
böyle zamanda belli olur. Hiç merak etmeyin. Ben hazırım.

(Karagöz, 8 Teşrinievvel 1914)

Osmanlı Devleti 2 Ağustos 1914 tarihinde Almanya ile imza edilen
gizli anlaşmaya karşın, hükümet içinde savaşa fiili olarak katılıp
katılmama konusunda bir görüş ayrılığı hakimdi. Hükümet içinde de
sınırlı sayıda kişi Almanya ile devam eden müzakerelerden haberdardı.
Bu bakanlar içinde Sadrazam ve Hariciye Nazırı Sait Halim, Harbiye
Nazırı Enver Paşa, Dahiliye Nazırı Talat, Adliye Nazırı İbrahim, Maliye
Nazırı Cavit ve Bahriye Nazırı Cemal Paşa bulunuyordu. Bu kişilerin
aralarında yaptıkları bir dizi görüşme sonrası, devletin nasıl bir yol
izleyeceği konusunda bir karara varılmaya çalışılmıştı. Fakat bu nazırlar
içinde de iki ayrı görüş vardı: Barışı korumaya çalışanlarla, savaşa
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atılmayı düşününler(Talat ve Enver) 12. 1914 yılının Eylül ayı sonu ile
birlikte, kabine içinde savaş taraftan olan grup baskın gelir ve Osmanlı
Devleti 'ni savaşa sürüklemenin yollan aranır.

Dünya savaşı başladıktan hemen sonra Goben (Yavuz) ve Breslav
(Midilli) isimli iki Alman savaş gemisinin 10 Ağustos tarihinde
Çanakkale Boğazı'nı geçerek, istanbul önlerine gelip demirlemiş olması;
Osmanlı Devleti'nin Almanlar tarafında savaşa gireceği yolundaki
kuşkulann başlangıcını oluşturduğu söylenebilir. Bu tarihten itibaren
Almanların Osmanlı Devleti'ni savaşa sürüklemeye yönelik denemeleri
hız kazanmıştır. ilerleyen günlerde Alman gemilerinin komutanı Amiral
Souchon, Osmanlı donanmasının başkomutanı olur ve donanma
Karadeniz'de çeşitli manevralarda bulunmaya başlar. O günlerde,
Türkiye'de bulunan Alman askeri kurmaylannın Harbiye Nazırı Enver
Paşa'nın üzerinde yoğun baskısı bulunmaktadır i3. Almanlann, Marne
Muharebesi'nde ingiliz ve Fransız kuvvetlerine yenilmesiyle birlikte,
Almanlar için Osmanlı Devleti'nin savaşa bir an önce girmesi büyük
önem arz eder durumdaydı. Ekim 1914 yılı sonralanna gelindiğinde,
Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın emriyle, Amiral Souchon komutasında,
Alman gemilerinin de yer aldığı Osmanlı Donanması Karadeniz'e
açılmıştır. Donanma, 29 Ekim günü Rus limanlannı bombalamış, buna
karşın önce Rusya, ardından ingiltere ve Fransa Osmanlı devletine savaş
ilan etmiştir". Osmanlı Devleti de bu devletlere l l Kasırrı'da savaş ilan
etmiştir. Savaş ilanı karan alınmak üzere yapılan hükümet toplantısında,
savaşa taraftar olmaya nazırlar istifalannı sunarken; savaşa taraftar olan
nazırlar amaçlanna ulaşmışlardı'".

ıı Bayur, a.g.e., s. 99.
13 Osmanlı Mebusan Meclisi Reisi Halil Menteşe'nin Anılan, Hürriyet Vakfı Yay.,

İstanbul, 1986, s. 204.
14 Ali İhsan Sabis, donanmanın Rus limanlarını bombalayacağından Enver Paşa'nın yanı

sıra Cemal Paşa, Talat Bey ve Halil Menteşe'nin haberi olduğunu ifade ederek, bu
bombalama olayının bir tertip olduğunu ortaya koymaktadır. Ali İhsan Sabis, Birinci
Dünya Harbi, C 2, Nehir Yay., İstanbul, 1990, s. 91-92.

15 Savaşa muhalif olan nazırlar: Posta ve Telgraf Nazın Oskan Efendi, Ziraat ve Ticaret
Nazın Süleyman Elbüstani Efendi, Nafıa Nazın Çürüksulu Mahmud Paşa, Maliye
Nazın Cavid Bey'di. Kabinede geri kalan nazırlar savaş kararı almışlardı. Bu nazırlarda
şunlardı: Sadrazam Said Halim Paşa, Şeyhülislam Hayri Efendi, Harbiye Nazın Enver
Paşa, Dahiliye Nazırı Talat Bey, Bahriye Nazırı Cemal Paşa, Adliye Nazırı İbrahim
Bey, MaarifNazırı Şükrü Bey. Cemal Paşa- Hatıralar, Çağdaş Yay. İstanbul, 1977, ss.
179-181.
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Resim 6_(Avrupa Üzerinde Dalgalanan İttifak Kuvvetleri
Bayrakları)
Hacivat: Hey Karagözüm! Tebrik ederim. Selamet ve
medeniyet bayrağını nihayet çektik.
Karagöz: Yalnız sıkıca bağlaması kaldı. Evvel Allah onu da
sağlam bir surette bağlayacağım.

(Karagöz, 6 Kanunuevvel 1914)

Osmanlı Devleti'nin savaş ilanı ile birlikte Karagöz dergisinin
sütunlarında Almanya, Avusturya-Macaristan ve Osmanlı Devleti
ortaklığını gösteren karikatürlere sık sık yer verilmeye başlanmıştır.
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Resim 7_Karagöz: Haydi arkadaşlar! Artık el birliğiyle
tamamıyla işlerini bitirelim.

(Karagöz, 6 Mayıs 1915)

Savaşın ilerleyen günlerinde, Karagöz'ün yayın siyasetine
baktığımızda, yukarıda da belirtiğimiz üzere Almanya'nın gücünü öne
çıkaran karikatürlere çok sık yer verilmiştir. Almanların savaştığı Rusya,
İngiltere, Fransa ve bir dönemden sonra İtalya'ya yönelik çizgilerde,
Almanların gücü ve kuvveti karşısında, er ya da geç düşmanların
yenileceğine değinilmektedir. Almanlar bu çizgilerde kimi zaman ringde
rakiplerini yenen bir pehlivan, kimi zaman ormanda düşmanlarını avlayan
bir avcı, kimi zamanda ava çıkan bir kartal şeklinde resmedilmiştir.
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Resim 8_Hacivat: Görüyor musun avcıyı!
Karagöz: Koca kahraman! Tavşanları inlerinden çıkardı,
kattı önüne, avlıyor!

(Karagöz, 30 Mart 1918)

Savaşın ilk aylannda Karagöz'ün sütunlarında Rusya'ya ve Mısır'a
ilişkin çizimlere çok fazla yer verildiği görülür. Rusya, bu çizimlerin
bazılarında "Ayı" şeklinde resmedilirken; geçmişte Osmanlı Devleti'ne
karşı pek çok savaş açan Ruslara karşı Almanya'nın desteğiyle büyük
zaferlerin kazanılacağı işlenen konuydu. Ayrıca İngilizlere karşıda
Mısır' da aynı başarıların alınacağına, kaybedilen toprakların tekrar elde
edileceğine vurgu yapılıyordu. Savaş ilerleyen aylarında bu cephelerden
zafer haberleri gelmese de, Almanların, Rusları ve İngilizleri bozguna
uğratacağı ve Osmanlı Devleti'ne yardımlarda bulunacağına yönelik
çizimlere sütunlarında yer verilirken, kamuoyunda savaşa yönelik
algıların olumlu seyretmesine katkı sağlanmıştı.

Karagöz sütunlarında en fazla konu edilen cephelerden biri de
Çanakkale'ydi. Çanakkale Cephesi, 19 Şubat 1915 tarihinde, İngiliz ve
Fransız gemilerinden oluşan İtilaf donanmasının Çanakkale Boğazındaki
tabyaları top atışına tutmasıyla başlamıştır. Bu cephenin açılmasındaki
amacı ve zafer sonrası beklenen faydayı İngiltere Deniz Bakanı Winston
Churchill şu sözleriyle ifade eder:
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"Cihan tarihini değiştirmek, Türk İmparatorluğu 'nu ikiye
bölmek, payitahtını felce uğratmak, düşmanlarımıza karşı Balkan
devletlerini birleştirmek, Sırbistan 'ı kurtarmak, Büyük Dük'e (Rus
Başkomutanı) başlıca savaş hareketlerinde yardım etmek ve
savaşın müddetini kısaltarak sonsuz insan hayatı kurtarmak,,16 .

. A.J.;' ..•...,.,? .r-',..••...:1)':. .1-.;:.1. .•• ;. " •••l.i~".,:.! ,1,:-- •.• ,',"t"- - } <:;
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Resim 9_Karagöz: Hacivat, Hacivat! Şöyle yanıma gel de
gör. Kahramanlanmız denizin dibine bir düşman gemisi
daha gönderdiler. Hacivat: Bu gayrete gemimi dayanır? A
Karagöz.

(Karagöz, 4 Mayıs 1915)

Bu amaçlar etrafında, günler süren bombalamaların ardından, ı8
Mart'ta 12 İngiliz ve 4 Fransız gemisinden oluşan düşman donanması
Çanakkale Boğazına hareket ederken, gün boyu süren çarpışmaların
ardından, boğazın denizden geçi1emeyeceği düşman tarafından
anlaşılmıştır. Sadece donanma gücüyle boğazın geçilemeyeceğini
kavrayan düşman kuvvetler, kara birliklerinin de devreye girmesi
konusunda karar almışlardı. 25 Nisan 1915 tarihinde Gelibolu yanmadası
ve Anadolu'daki Kurnkale'ye asker çıkaran düşman karşısında Türk

16 YusufHikmet Bayur, Türk İnkılabı Tarihi, III12, 3. Bs., Türk Tarih Kurumu, Ankara,
1991, s. 55.
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birlikleri üstün bir savunma savaşı göstermiştir. Özelikle Yarbay Mustafa
Kemal'in önce Arıbumu'nda ve sonrasında Anafartalar'da Türk askerini
başarılı bir şekilde komuta ederek, düşman saldırılarını püskürtmesi ve
düşmanın cephede her hangi bir başarı göstermesine engelolması,
cephenin ön plana çıkan gerçeğidir. Churchill, başarılarından dolayı
Mustafa Kemal için "Man of Destiny" (Kaderin Adamı) ifadesini
kullanacaktır' 7

.

Türk ordusunun zaferler kazandığı o günlerde Karagöz dergisinde,
cepheye ilişkin pek çok karikatür okuyucuyla paylaşılırken, bu çizimlerde
deniz ve kara zaferleri, Türk askerinin kahramanlıkları, düşmanın
acizlikleri işlenmişti.

. j~\\.s'~.~ oS),.", :J)t:'J::<:[' :J),..~..,(1 ")4i\..:.u J'.';'~ J.u J. :'):I.'.! '\J:'"I.. - jf.)
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Resim 10_ (Üzerinde "Çanakkale" yazan bir yürek)
Karagöz: Hacivat, bu yürek bu kadar metin, bu kadar sağlam iken
süngülerin, kikiriklerin merrnileri hiçbir şey yapamaz. İşte böyle can
çekişen köpek gibi yerlerde sürünüp kalır.

(Karagöz, 30 Mart 1915)

Birinci Dünya Savaşı'nın yıllar içindeki genel seyrine yönelik
tespitler yapmak gerekirse; savaşın başlamasının ardından her iki tarafta
geçmişte eşi görülmeyen bir genişlik alan ve siper savaşları şeklinde
devam eden bu savaşa alışma konusunda sıkıntılar yaşıyordu. Her iki

17 "Tribute to Ataturk", Finest Hour, Number 97 (Winter 1997-1998), s. 9.
375



tarafta savunma ve saldırı yöntemleri, silah vesairesini bulmanın yollarını
arıyordu. Almanlar, Doğu ve Batı'daki düşmanlarına karşı bir savaşım
verirken, savaşın başlarında kendi istemleri içerisinde savaşı yürütüyor,
birliklerini istediği tarafa yönlendiriyordu. Öte yandan diğer tarafta yer
alan İngiltere, Fransa ve Rusya, Almanya'ya karşı ortak hareket etmek
isteseler de bunda başarı gösteremiyorlardı. Bu devletler, olabildiğince
kendilerine saldıran Alman kuvvetlerini oyalayarak, diğer cephelere
gitmesini engellemeyi planlamıştı. Temel strateji, Almanların, var
güçleriyle bir tarafın üzerine yüklenmesine engelolmaktı. Bu savaşın
uzun bir zamana yayılmasını, Rusya'da Çarlığın çökmesini, İngiliz ve
Fransız cephelerinde aşırı kayıpların yaşanmasına neden olacaktı". ABD,
savaş sırasında Almanya'ya karşı olumsuz bir tutum takınırken, savaşın
başlarında Alman tarafının ağırlık koyması, ABD'yi gelecek konusunda
kaygılandırmaktaydı. Öte yandan ABD bankaları İngiltere ve Fransa
Hükümetlerine krediler açmakta ve sanayicileri ise silah, cephane ve her
türü savaş malzemesini sağlamaktaydı. Savaş içerisinde Alman
denizaltılarının Atlantik boyunca tarafsız gemileri batırması ve bu
gemilerde seyahat eden Amerikan vatandaşlarının hayatını kaybetmesi,
ABD 'nin 4 Nisan 1917' de savaşa girmesi için önemli bir gerekçe
olacaktı'".

Savaş sırasında yaşanan bu gelişmeler Karagöz'ün sütunları na
farklı şekilde yansır. Karagöz'de, Osmanlı Devleti'nin savaştığı diğer
cephelere çok fazla yer verilmediği ve bu yönde bir sansürün uygulandığı
görülmektedir. Diğer cepheler ya da devletin iç işlerine yönelik
gelişmeler yerine, savaş sırasında İtilaf devletlerinin Almanya
karşısındaki çaresizliklerine, Balkanlarda ve Rusya' da yaşanan
gelişmelere ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'nin savaş
sırasında oynadığı role ilişkin çizimlere yer verilmiştir. ABD'nin, başta
İngiltere olmak üzere, İtilaf devletlerine yaptığı para ve silah yardımları
üzerinde en çok durulan konuların başında gelmektedir. Genelde, ABD,
zengin ve paralı bir tüccar olarak resmedilirken, bazı çizimlerde İtilaf
devletlerini besleyen şefkatli bir anne olarak tasvir edilmişti.

IS Bayur, a.g.e., III/2, s. 500-501.
19 YusufHikmet Bayur, Türk İnkılabı Tarihi, III/4, 3. Bs., Türk Tarih Kurumu, Ankara,

1991, s. 574.
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Resim ll_Hacivat: Aman Karagözüm bu ne şefkatli ana ...
Kimdir acaba? .. Karagöz: Bu, hakkaniyet (l), insaniyet (!),
vicdan (!) yolunda mücadele iden merhametkar ..•

(Karagöz, 30 Mayıs 1917)

Savaşan tarafların yanında Karagöz sütunlannda işlenen
konulardan biride, savaşla birlikte giderek ağırlığı hissedilen ekonomik
dar boğaz ve hayat pahalığıdır. Savaş başladığında, halkta bir telaş baş
göstermiş, ekmek başta olmak üzere yiyecek maddelerine talep giderek
artmıştı. Devlet, kimi ürünlerde (un, ekmek, gaz vb.) fıyat sabitlemesine
giderken; karaborsa ve istifçiliğin önüne geçmek için çeşitli yaptırımlar
uygulamıştı. O günlerde en önemli sorun, İstanbul 'un iaşesini
sağlamaktı" .

Osmanlı piyasasındaki malların önemli bir kısmı orduya aynlmıştı.
Ülkenin denizden ablukaya alınması, demiryolu dış hatlannın düşman
ülkelerden geçmesi, savaş nedeniyle ülkelerin ihraç edebilecekleri besin
maddelerini stok etmeleri Osmanlı dış ticaret ilişkilerini büyük ölçüde
etkilemiş, günlük zorunlu tüketim maddeleri kısa sürede karaborsaya
düşmüştü". Savaş yıllanyla birlikte paranın satın alma gücü %85

20 Bayur, a.g.e., I1I/4, ss. 523-
21 Zafer Toprak, Türkiye'de Milli İktisat (1908-1918), Yurt Yay., Ankara, 1952, s. 235.
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Resim 12_Hacivat: Karagözüm kasaplığa mı başladın ha!
Fakat bu etleri yenmez hayvanlar ... Karagöz: Gazetelerde
görmedin mi? Yavaş yavaş buna da alışmalı! Et şimdiden
yüz elliye çıktı. Bu hayvanların etlerini yiye yiye belki
dünyadan eşeklikte kalkar!

(Karagöz, 7 Ağustos 1918)

oranında azalırken; zirai ürünlerin fiyatlarında ani bir artış yaşanmıştı".
Hükümet, savaşın finansmanını emisyon, çeşitli vergiler ve borçlanma
suretiyle sağlamaya çalışırken, bu süreçten en fazla etkilenen geniş halk
kitleleri olacaktı".
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22 Vedat Eldem, Osmanlı İmparatorluğu'nun İktisadi Şartları Hakkında Bir Tetkik,
TTK, Ankara, 1994, ss. 133-137.

23 Toprak, a.g.e., s. 266.
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Resim 13_Hacivat: Aman karagöz, sevgili şekere
sarılmışsm, nereye çıkıyorsun? Karagöz: Hacivat, daha
ziyade havalanacak diye sımsıkı yakaladım. Sende oradaki
çuvaUara sarıl. Başka çare yok!

(Karagöz, 13 Nisan 1918)

Fakat savaş boyunca ekonomideki tüm bu olumsuzluklara karşın,
tüm bu sıkıntılar savaşın sonlarına yaklaşıldığı, İttihat ve Terakki
iktidarının zayıflamaya başladığı günlerde, Karagöz sütunlarında yer
bulmaya başlamıştı. Bilhassa şeker, buğday, et gibi temel tüketim
mallarındaki kıtlıklar, fiyat artışları üzerinde durulan konulardı.

Sonuç

Türk mizah tarihi içinde önemli bir yeri olan Karagöz Dergisi,
Birinci Dünya Savaşı boyunca yayın hayatına devam eden tek mizah
dergisiydi. Tüm savaş boyunca Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak
üzere haftanın üç günü yayın yapan dergide, savaş boyunca pek çok
çizime yer verilmiştir. Derginin sayılarını incelediğimizde en sık işlenen
konular daha çok savaşın dış boyutuna ilişkindi. Balkanlardaki
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gelişmeler, Almanların İngiltere ve Rusya karşısındaki üstünlüğü, savaşla
birlikte Osmanlı Devleti 'nin elde edeceği avantajlar işlenen konuların
başında geliyordu. Böylece savaşa katılmanın gerekliliği yönelik bir algı
kamuoyunda oluşturuluyordu. Öte yandan savaşın ülke içinde yaratmış
olduğu siyasi, ekonomik ve sosyal etkilere pek sık yer verilmezken, Türk
Ordusunun içinde bulunduğu duruma ilişkin haberlerde okuyucu ile
paylaşılmamıştır. Bu durum İttihat ve Terakki yönetiminin basın üzerinde
uyguladığı baskı politikalarının bir sonucu olduğunu düşünmek yerinde
olur. Karagöz örneğinden hareketle, dönemin basın yayın organlarının,
Birinci Dünya Savaşı'nın gerçek yüzüne ilişkin haber bulmanın zorluğu
kendini gösterir.
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