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21. YÜZYILIN ‹LK ÇEYRE⁄‹NDE KARADEN‹Z GÜVENL‹⁄‹

Ak›n Alkan

Ankara: Nobel Yay›n Da¤›t›m, 2006. 202 sayfa, ISBN: 9789755919379

Bu kitap, yazar›n›n yüksek lisans çal›flmas›n›n baz› ilavelerle geniflletilmifl ve
gözden geçirilmifl halinin bas›m›n› içermektedir. Yazar, Türkiye’nin güvenli¤inde
önemli bir parametre olan Karadeniz güvenli¤ini mercek alt›na alarak gelece¤e
yönelik projeksiyonlar ile Karadeniz ve çevresinin bir bölgesel güvenlik anlay›fl›
içinde de¤erlendirmesini yapmaktad›r. Bu ba¤lamda, mevcut sorunlar ve gelecek-
te kriz yaratabilecek potansiyel problem sahalar›n› irdeleyerek bölge istikrar›n› ve
güvenli¤ini tehdit eden ve edebilecek sorunlara ›fl›k tutmakta, bunlar›n önlenme-
si ve/veya çözümlenmesine iliflkin olas› hal tarzlar›n› önermektedir.

Kitab›n yaz›m›nda ulusal ve uluslararas› yay›mlardan oluflan genifl bir kaynak-
çadan yararlan›ld›¤› görülmektedir. Söz konusu kaynakça; Uluslararas› ‹liflkiler
kuramlar›ndan uluslararas› güvenli¤e, stratejik analizlere, Karadeniz Bölgesi gü-
venli¤inden, Bölge ülkelerinin güvenliklerine ve Rusya Federasyonu ile iliflkileri-
ne, bölgesel iflbirli¤i oluflumlar›na, enerji meselesine, Türk Bo¤azlar› hukuki reji-
minden Avrupa Birli¤i (AB) ve ABD’nin bölgedeki rolüne de¤in yayg›n bir yelpa-
zeyi içermektedir.

Dili ak›c› ve anlafl›l›r, cümleler s›k›c› olmayan, bölümler aras› geçifl ve bölüm
uzunluklar› uygun düzeyde olan kitap üç ana bölümden oluflmaktad›r. 

Kitab›n kuramsal çerçevesinin oluflturuldu¤u, ayr›ca iflbirli¤i uygulamalar›na
de¤inilen birinci bölümde, güvenlik kavram› ve alg›lamas›n›n So¤uk Savafl’›n so-
na ermesinden sonraki dönemde nas›l bir evrim geçirdi¤ine, Uluslararas› ‹liflkiler
ve Uluslararas› Güvenlik teorileri perspektifinden yaklaflan yazar, bu ba¤lamda
güvenlik alg›lamalar›ndaki de¤iflimin sonucu olarak ortaya ön plana ç›kan “böl-
geselleflme” kavram›n› ele almaktad›r.

Bölgeselleflmenin güvenli¤e yapt›¤› katk›lardan biri, bölge ülkeleri aras›ndaki
diyalo¤u gelifltirmesidir. Bu kapsamda bölgeselleflme, devletler aras›nda, s›n›rlar›-
n›n ötesinde çok çeflitli iflbirli¤i a¤lar› oluflturarak, yeni bölünme hatlar›n›n çizil-
mesini engellemekte, devlet ve devlet d›fl› aktörler aras›nda diyalogu ve anlay›fl›
art›rarak, olas› çat›flmalar›n ç›kmas›n› güçlefltirmekte ve güvenli¤in tesis ve ida-
mesine katk› sa¤lamaktad›r. Bölgesel iflbirli¤inin güvenli¤e yapt›¤› önemli katk›-
lardan biri de, günümüzde güvenli¤e yönelik tehditlere karfl› al›nan önlemlerde
uyumlulu¤u sa¤lay›c› bir iflleve sahip olmas›d›r. Benzer güvenlik sorunlar›yla kar-
fl› karfl›ya kalan devletler, ortak mekanizmalar›n kurulmas› suretiyle bu gibi so-
runlar ile daha kolay bafl edebilmektedirler. Bu çerçevede bölgesel iflbirli¤i en et-
kin güven art›r›c› önlemlerden biri olarak de¤erlendirilmektedir.
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Yazar, bu görüflleri ile bir taraftan Karadeniz’in jeopolitik ve jeostratejik öne-
minin alt›n› çizerken di¤er yandan da bölgenin dinamikleri ile de¤iflen güvenlik
alg›lamalar› ba¤lam›nda bölgesel kimlik, bölgeselleflme ve bölgesel oluflumlar›n,
bölgesel ve global güvenli¤e katk›lar›n› sistematik bir analizle baflar›l› bir flekilde
ifllemektedir.

So¤uk Savafl’›n kuflkuya ve güvensizli¤e dayal› ortam›n›n de¤iflmesiyle, Kara-
deniz ülkeleri bölgesel iflbirli¤i yolunda somut ad›mlar atmaya bafllam›fllard›r. Bu
ba¤lamda en genifl iflbirli¤i örne¤i Karadeniz Ekonomik ‹flbirli¤i Teflkilat› (KE‹)
’d›r. BLACKSEAFOR (Karadeniz Daimi Deniz Kuvveti) ise So¤uk Savafl sonras›
Rusya Federasyonu’nun di¤er eski SSCB ülkeleri ile eflit statüde kat›ld›¤› ilk aske-
ri organizasyon olmas› bak›m›ndan önemlidir. KE‹’nin Karadeniz Bölgesi’nin gü-
venli¤ine yapt›¤› en büyük katk›lardan birisi, bu platform sayesinde birbirleriyle
sorunlu olan ve siyasi diyalo¤u eksik ya da kopuk olan ülkeler aras›nda iletiflim
oluflturma olana¤›n› sunmas›d›r.

Karadeniz güvenli¤inin di¤er önemli parametresi de Montreux Bo¤azlar Söz-
leflmesi’dir. Söz konusu rejim Karadeniz’de statükonun muhafazas›na sa¤lad›¤›
katk› ve oluflturdu¤u sars›lmaz denge ile geçen y›llar içinde bölge istikrar›n›n ana
etkenlerinden biri oldu¤u kan›tlanm›flt›r. Yazar›n, incelemesinde konuya atfetti¤i
önem, genifl bak›fl aç›s›n›n bir örne¤ini yans›tmaktad›r.

‹kinci bölümde incelendi¤i üzere d›fl dinamikler aç›s›ndan bak›ld›¤›nda; Ka-
radeniz, stratejik önemi ve bölgesel sorunlar›n küresel etkisi itibariyle istikrar›n
sa¤lanmas›n›n gerekli oldu¤u bir bölge olarak görülmektedir. Bu bölgenin istik-
rars›zl›¤›ndan en çok olumsuz etkilenecek olanlardan biri de AB’dir. Avrupa’y›
gerçek anlamda bir bütün olarak infla etmek, Avrupa-Atlantik toplulu¤unun Ka-
radeniz bölgesi ülkelerini kucaklamas› durumunda mümkün olabilecektir.

Yine bu bölümde, AB’nin yan› s›ra bölgesel aktörlerin bölgeye iliflkin politika-
lar› ile bölge d›fl› güçlerden ABD’nin stratejilerine de yer veren yazar, ABD’nin
bölgeye atfetti¤i öneme iliflkin yerinde de¤erlendirmeler yapm›flt›r. Yazar›n tam
olarak ifade etmedi¤i ancak ABD’nin Karadeniz’de Do¤u-Bat› istikametinde olufl-
turaca¤› stratejik eksenin Orta Do¤u Bölgesi’ni kontrolde bir manivela etkisi olufl-
turabilece¤ini ça¤r›flt›ran saptamalar› ve Irak Harbi’ne iliflkin örnekler ile Türki-
ye’nin o dönemdeki konumu, gelece¤e yönelik projeksiyonlar aç›s›ndan ilginç
bulunmufltur.

Üçüncü bölümde Karadeniz ve Karadeniz çevresindeki mevcut kriz kaynakla-
r› yazar taraf›ndan detayl› bir içerik ile incelenmifltir. Yazar bu ba¤lamda flu gö-
rüfllere yer vermifltir: 

“Karadeniz ve çevresindeki güvenlik sorunlar›n›n, bat›dan do¤uya do¤ru gidildi-
¤inde hem say›ca hem de nitelik olarak artt›¤› görülmektedir. Bu kapsamda Karade-
niz Bölgesi’nde kriz kayna¤› olabilecek en büyük sorunlar bölgenin kuzey-kuzey do-
¤u hatt› boyunca Transdinyester’den bafllay›p, Kuzey Kafkasya ve Güney Kafkasya’ya
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kadar uzanan ayr›l›kç› hareketlerdir. Bu ayr›l›kç› hareketlerin bir di¤er ayr›l›kç› ha-
reketi tetikleyebilecek nitelikte olmas› ise ayr› bir önem arz etmektedir. Bu çerçevede
donmufl çat›flma alanlar› olarak adland›r›lan ‘Transdinyester’, ‘Abhazya’, ‘Güney
Osetya’ ve ‘Da¤l›k Karaba¤’›n en kritik yerler oldu¤u de¤erlendirilmektedir.

Kuzey Kafkasya’da ise en kritik sorunun Çeçenistan’da yafland›¤› görülmektedir.
Çeçenistan’da olan geliflmeler ayn› zamanda Da¤›stan’›, ‹ngufletya’y› ve Kuzey Oset-
ya’y› da etkilemesi nedeniyle önem kazanmaktad›r. Yine Karadeniz Bölgesi’nde kriz
yaratabilecek di¤er bir konu bafll›¤› ise Gürcistan ve Ukrayna’da yaflanan devrimle-
rin, Moldova, Ermenistan ve Azerbaycan’a s›çrayabilme ihtimalidir. Karadeniz Böl-
gesi’ndeki güvenlik sorunlar›ndan bir di¤erinin de Karadeniz ülkelerinin ve AB’nin,
enerji tedarikçisi olarak RF’ye artan bir orandaki ba¤›ml›l›klar›ndan kaynakland›¤›
k›ymetlendirilmektedir. Gelecekte, geliflmekte olan ülkelerin, geliflmifl ülkelere oranla
enerji ihtiyac›n›n çok daha fazla artaca¤› düflünüldü¤ünde, bu durum ekonomik ola-
rak oldukça zay›f ve enerji tedarikçisi olarak RF’ye muhtaç Karadeniz ülkelerinin
üzerinde artan bir bask› unsuru oluflturabilecektir”.

Kitab›n en ilginç bölümlerinden biri de hiç flüphesiz dördüncü bölümdür. Bu
bölümde yazar, gelecek on y›l içersinde Karadeniz’de ve çevresinde oluflabilecek
olas› krizler ve kriz kaynaklar›na yönelik öngörüleri ile bunlar›n çözümlerine ilifl-
kin önerileri okuyucu ile paylaflmaktad›r. Yazar›n bu konudaki saptamalar› özet-
le flu flekildedir; 

“Halihaz›rda Karadeniz’de var olup kriz kayna¤› olan konular d›fl›nda gelecekte
ortaya ç›kabilecek ve kriz yaratabilecek geliflmelere bakt›¤›m›z zaman bu sorunlar›n
bafl›nda ABD’nin Karadeniz’deki askeri varl›¤›n› art›rma yönündeki gayretlerinin
geldi¤i görülmektedir. Bu kapsamda, ABD’nin, Romanya ve Bulgaristan’›n da deste¤i-
ni alarak, yaklafl›k 70 y›ld›r Karadeniz’in güvenli¤ini en iyi flekilde sa¤layan Montre-
ux Bo¤azlar Sözleflmesi’nin de¤ifltirilmesi veya feshedilmesi yönünde giriflimde bulun-
mas› söz konusu olabilecektir. Tarihi süreç içersinde aç›k bir flekilde görüldü¤ü gibi
olabilecek böyle bir geliflme RF’yi oldukça tedirgin edecek ve So¤uk Savafl sonras› Ka-
radeniz’de büyük oranda sa¤lanm›fl olan güven ortam›, yerini güvensizli¤e ve silah-
lanmaya b›rakabilecektir”. 

Di¤er potansiyel problem sahalar›n›n ise, Deniz yetki alanlar›n›n paylafl›m›,
artan tanker trafi¤inin Türk Bo¤azlar›’ndan geçiflleri, çevre sorunlar›, global ak-
törlerin bölgedeki rekabetleri, donmufl iç ve d›fl çat›flmalar, ayr›l›kç› hareketlerin
ivmelenmesi, ülkelerdeki yönetim de¤iflikliklerinin çat›flmal› eylemlere dönüflme-
si, bölgedeki Rus askeri varl›¤›n›n art›fl›, ülkelerin enerji ba¤›ml›l›klar› gibi konu-
lardan kaynaklanabilece¤i, yazar taraf›ndan öngörülmektedir. 

Kitapta k›smen de¤inilmifl olmakla birlikte, Gürcistan’›n parçalanm›fl yap›s›,
NATO üyesi olma tutkusu, Çeçenistan’daki RF yanl›s› rejimin devrilmesi olas›l›-
¤› ve bunun gerçekleflmesi durumunda yaflanacak türbülans, Karaba¤ sorununun
devam etmesi ya da adil bir çözüme kavuflturulamamas›n›n do¤urdu¤u/do¤ura-
ca¤› problemler, ‹ran’›n bölge üzerindeki etkinli¤ini art›rma arzusu, ‹ran-RF itti-
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fak› ve ‹ran’›n nükleer silah kapasitesi kazanmas› gibi bölge güvenli¤i üzerinde
do¤rudan etken olabilecek konular›n, kitapta daha detayl› incelenebilmifl olmas›
halinde, kitab›n daha fazla derinli¤e sahip olaca¤› de¤erlendirilmifltir.

Özü itibar› ile Karadeniz güvenli¤i ile ilgili sorunsala genifl bir yelpazede ›fl›k
tutan, iyi bir kaynak taramas› ve düflünsel katk›n›n yans›t›ld›¤› konu kitab›n, il-
gili literatüre katk› sa¤lad›¤› de¤erlendirilmektedir.

Ömer Akda¤l›
Stratejik Araflt›rmalar Enstitüsü
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DEN‹ZDEN YÜKSELEN KÜRESEL HEGEMONYA.

Cengiz Ekin

‹stanbul: Dönence Bas›m ve Yay›n Hizmetleri, 2011. 258 sayfa, ISBN:
9757054931

Küresel hegemonyay› deniz hegemonyas›na dayand›ran ve bu süreçte en
önemli unsurun giriflimler oldu¤u temel argüman›n› teorik ve pratik yönleriyle
ele alan bu kitap Dr. Cengiz Ekin’in doktora tezinden oluflmaktad›r. 

Üç ana bölümden meydana gelen kitab›nda Ekin, konu ile ilgili temel kavram-
lar› ortaya koymufltur. Analiz etti¤i temel kavramlar çerçevesinde gelifltirdi¤i ken-
di hegemonya yaklafl›m›n›, pratik hayatta kullan›lmas› maksad›yla modellemifltir.
Modellenen yaklafl›m›n›n ifllerlili¤ini göstermek ve geçerlili¤ini ortaya koymak
maksad›yla günümüzün yükselen gücü Çin’in üzerinde modelini test etmifltir.  

Ekin, gücün küresel hegemonya olabilmesini denizlerde egemen olmas›na
ba¤lam›flt›r. Bunu da gerçeklefltirmenin yolunun sadece askeri güç ile olmad›¤›n›,
kendi içinde çeflitli de¤iflkenleri içeren sistematik, potansiyel eylemler bütünlü¤ü
olarak tasvir etti¤i “Giriflim” kavram› ile mümkün olabilece¤ini vurgulam›flt›r. 

Ekin, savafls›z hegemonya kavram› ile mevcut yaklafl›mlara yeni bir boyut ka-
zand›rm›flt›r. Salt askeri güç yolu ile de¤il çeflitli alanlarda kurgulanan stratejik gi-
riflimler yolu ile hegemonyan›n el de¤ifltirebilece¤ini savunmufltur. Günümüzde
yerinde ve zaman›nda kullan›lan “Soft Power”›n, “Hard Power”dan daha etkili,
kal›c› ve tercih edilen bir yöntem oldu¤u düflünüldü¤ünde stratejik giriflimlerin
önemi daha iyi anlafl›lacakt›r.

Uluslararas› iliflkiler disiplininde model kurgulaman›n son derece karmafl›k ve
zor bir ifllem oldu¤u yads›namaz bir gerçektir. Bu kitab› di¤er çal›flmalardan ay›-
ran fark ise kitab›n ikinci bölümünde kurdu¤u modelin ifllerlik ve kurgu bak›-
m›ndan son derece sade bir özelli¤e sahip olmas›d›r. Yazar›n kurgulad›¤›n› mod-
ele göre; “Küresel ölçekte hegemon olmak isteyen bir devlet öncelikle deniz-
lerde hegemonyas›n› oluflturmal›d›r. Denizlerden elde etti¤i kazan›mlar onu
giriflimler yolu ile küresel bir hegemonyaya tafl›yabilecektir.” 

Kitab›n önsözünü kaleme alan Prof. Dr. Mehmet Emin Ça¤›ran’›n da belirtti-
¤i gibi, üzerinde çok az kayda de¤er çal›flman›n bulundu¤u küresel hegemonya
gibi bir konunun, doktora tezi olarak ele al›nmas›n›n faydalar›n›n yan›nda baz›
riskleri de üzerinde tafl›d›¤› aflikârd›r. Yazar kitab›nda, hegemonya kavram›n› te-
mel olarak inceledikten sonra küresel hegemonya ve deniz hegemonyas› kavram-
lar›n› ele alm›flt›r. Bu süreçte uluslararas› iliflkiler teorilerinden faydalanarak bir-
tak›m mukayeselerde bulundu¤u gözlemlenmektedir. Karfl›laflt›rmalar›n boyutu
ile ilgili bir elefltiri olarak sunaca¤›m hususu yazar da kitab›nda itiraf etmifltir.
Özellikle deniz hegemonyas› kavram› ile ilgili ulusal ve uluslararas› literatürde
fazla çal›flma olmamas› karfl›laflt›rmalar›n arzulanan boyutlara ulaflmas›n› zorlafl-
t›rm›flt›r. 
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Kitaba yönelik bir di¤er elefltiri ise, George Modelski’nin yaklafl›m›nda tespit
ette¤im bir eksikli¤in kitapta yer almas›d›r. Deniz hegemonyas›n›, bir devletin as-
keri ve sivil gücü ile denizlerde tesis etti¤i üstünlük olarak tan›mlayan yazar, ki-
tab›nda Modelski’den esinlenerek tarihteki dört devletin “hegemon” süreçlerini
dayanak noktas› olarak ele alm›flt›r.1 Bu süreç 1430 tarihinde Portekiz’in üstün-
lü¤ü ile bafllam›fl Hollanda ve ‹ngiltere ile devam etmifl 1970 y›l›na kadar ise
ABD’nin hegemonyas› ile s›n›rland›r›lm›flt›r. Söz konusu bu süreç içerisinde on
alt›nc› yüzy›lda oldukça etkili olan ve Akdeniz’in bir Türk gölü olarak alg›lanma-
s›n› sa¤layan Osmanl› deniz gücünden yeterince bahsedilmemesi okuyucu tara-
f›ndan elefltiri konusu olabilir. Fakat unutulmamal›d›r ki yazar denizlerdeki he-
gemonyan›n sadece askerî aç›dan de¤il savafls›z hegemonya olarak tan›mlad›¤›
stratejik sivil giriflimlerle elde edilebilece¤i üzerinde konuyu incelemifltir. 

Bu kitap, küresel hegemonya gibi iddial› bir konunun geçmiflteki durumunu,
günümüzdeki seyrini ve gelecekte nas›l flekillenebilece¤ini anlamam›z› sa¤layan,
geçmifli günümüze, günümüzü gelece¤e ba¤layan bir köprü görevini üstlenmifltir.
Okuyucu bu köprünün üzerinden zevkle ve kolayca geçerken köprünün alt›nda
uzanan denizin küresel hegemonyaya ulaflmakta ne derece önemli oldu¤unu kav-
ramakta ve köprünün bafllang›c›n› ve sonunu daha net bir flekilde görebilecek bir
gözlü¤e sahip olmaktad›r. 

Hegemonyay› temel araflt›rma konusu olarak ele alan Cengiz Ekin, doktora te-
zi olarak sundu¤u bu eserini kitap haline getirerek sadece bilim dünyas› ile de¤il
genifl kitlelerle de buluflmas›n› sa¤lam›flt›r. Eserin bilimsel alt yap›s›n›n yan›nda,
ak›c› üslubu dikkat çekmektedir. Ayr›ca, Do¤u Akdeniz’de s›cak geliflmelerin ve
güç gösterilerinin yafland›¤› günümüzde hâlihaz›rda gerçekleflen güncel olaylar›n
do¤ru okunmas›na katk›da bulunacak olan bu kitapta belirtilen yaklafl›mlar›n
Türk D›fl Politikas›n› da etkileyebilece¤i tahmini sürpriz say›lmamal›d›r. 

H.Murat Sönmez
Stratejik Araflt›rmalar Enstitüsü

1 Modelski, George; Seapower in Global Politics, 1494-1993, Seattle ve Londra, University
of Washington Pres, 1988
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OSMANLI-‹NG‹L‹Z ‹L‹fiK‹LER‹N‹N DÖNÜM NOKTASI (1911-1914),
‹L‹fiK‹LER‹N BOZULMASI VE ‹LK KR‹ZLER, B‹R‹NC‹ C‹LT (1911-1912).

Önder Kocatürk

‹stanbul: Bo¤aziçi Yay›nlar›, 2011. 565 sayfa, ISBN: 9789754512434

Bu kitap, yazar›n›n doktora çal›flmas›n›n baz› ilavelerle geniflletilmifl ve göz-
den geçirilmifl halinin birinci cildidir. Yazar, Türk tarihinin k›r›lma noktalar›ndan
biri olan bir dönemde ‹ngilizlerin Balkanlar’da, Orta Do¤u’da ve Kuzey Afrika’da,
payitahtta ve devletin baz› kurumlar›nda sebep oldu¤u veya içinde oldu¤u mese-
leleri ele almaktad›r. 

Kitapta a¤›rl›kl› olarak Osmanl› arflivleri ve özellikle Sadaret ve Hariciye Na-
z›rl›¤› ile Londra, Cidde, Ba¤dat, Basra, Trablusgarp gibi Türk ve ‹ngiliz Büyükel-
çilikler ve Konsolosluklarla yap›lan yaz›flmalar, telgraflar ve mektuplar kaynak
olarak kullan›lm›flt›r.

Kitab›n dili ak›c› ve anlafl›l›r, cümleler s›k›c› olmayacak uzunlukta ve bölüm-
ler aras› geçifl ve bölüm uzunluklar› makuldür. Kitap üç ana bölümden oluflmak-
tad›r. Birinci bölümde Avrupa’daki Siyasi Geliflmeler Ekseninde Osmanl›-‹ngiliz
‹liflkileri çerçevesinde Girit, Makedonya ve Arnavutluk isyanlar› ile Balkan Sava-
fl› bafllang›c›nda ‹ngiliz siyaseti ele al›nm›flt›r. ‹kinci bölümde Ortado¤u Eksenin-
de Osmanl›-‹ngiliz ‹liflkileri ve üçüncü bölümde ‹stanbul ve Anadolu Eksenli Ge-
liflmelerde Osmanl›-‹ngiliz ‹liflkileri ele al›nm›flt›r. 

Yazar, kaynaklardan öyle bir flekilde yararlanm›fl ve sunmufl ki, okuyucu bir
macera roman› okurmuflças›na, anlat›lan hadisede taraflar›n hangi hamleleri yap-
t›¤›n› merak ediyor.

Eserin bafllang›c›nda Türk-‹ngiliz iliflkilerinin kökeni ve süreci ele al›nm›fl.
‹liflkiler nas›l bafllad›, karfl›l›kl› elçi görevlendirmeler, iflbirli¤i alanlar›, iliflkilerin
kötüye gitti¤i noktalar, ‹ngilizlerin baflka ülkelerle birlikte olup, Türklere karfl›
savaflmas›, sonra tekrar iflbirli¤i süreci, ‹ngiltere’nin etkisi ile devlet yönetiminde
gerçeklefltirilen düzenlemeler ve nihayetinde ‹ngiltere’nin Osmanl› Devlet teflki-
lat›na katk›lar› kitab›n girifl bölümünü oluflturmaktad›r.

Bu bölümü okuyunca; donanman›n bafl›na gelenlerde, M›s›r’da, Mora’da, Bal-
kan isyanlar›nda, Islahat fermanlar›nda, Ermeni Meselesi’nde, Meflrutiyet’te, d›fl
borçta, 93 Harbi’nde, 1897 Yunan Harbi’nde bir flekilde hep ‹ngiltere’nin olumsuz
rolleri yer almaktad›r. Neredeyse okuyucuda, “Osmanl›’y› tek bafl›na ‹ngiltere
y›kt›” yarg›s› olufluyor.

Kitab›n birinci bölümü 20’nci yüzy›l›n bafl›nda Balkanlar’da gerçekleflen olay-
lara ve bu olaylar›n ‹ngiltere ile iliflkili bölümüne odaklanm›fl durumdad›r. Söz
konusu dönem Osmanl›’n›n Balkanlar’da otoritesini kaybetti¤i ve ayn› zamanda
kurumlar›n› ›slah etmek için özellikle ‹ngilizlerden yard›m ald›¤› dönemdir. Ör-
ne¤in Makedonya ve Arnavutluk’ta isyanlar söz konusu iken ayn› yerlerde ‹ngiliz
jandarmas› bir yandan Osmanl› jandarmas›n› e¤itmekle meflgul, di¤er yandan o
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bölgelerde gerçekleflen olaylara müdahil olmaktad›r. Bölgeyi takip eden ‹ngiliz
hariciyesi ve bas›n› Balkanlar’da (baflka yerlerde oldu¤u gibi) Osmanl›’n›n çeflitli
aç›l›mlar yapmas›, ›slahat tedbirlerini yürürlü¤e koymas› tekliflerini fliddetli bir
flekilde dile getirmektedirler. 

Bu noktada kitapta yer verilen bir flahsiyet dikkat çekicidir: ‹ngiliz gazeteci Ja-
mes David Bourchier. David Bourchier Balkan halklar›n› örgütlemekte, aralar›n-
daki sorunlar› çözmelerine yard›mc› olmakta, ciddi bir eylem adaml›¤› yapmak-
tad›r. Bu gazeteci, yazar›n anlatt›¤›na göre, Balkanlar› kar›fl kar›fl gezen, bölge hal-
k›n›, lisan›n› ve de¤erlerini yak›ndan tan›yan ve bilen, ismi Sofya’da bir caddeye
verilen bir flahsiyettir. Ayn› Gertrude Bell, Lawrence ve arkadafllar› gibi devletle-
rinin siyasetleri temelinde kendi yaflamlar›n› yeniden örgütleyen, bölge uzman›
fedakâr ve bilgili insanlar. Yazar ve gazeteci Bourchier hakk›nda hat›r› say›l›r bil-
giyi bizimle paylaflm›fl. Bunu okuyunca bizde hala böylesi gayretli uzmanlar›n az
olmas›n›n ac›s›n› bir kez daha hissediyorsunuz. Yazar›n böyle bir amac› varm›d›r
bilinmez ama sonuçta okurda böyle bir etki olufluyor.

Kitab› okuyunca, bundan yüz y›l önce yaflayan ve y›k›lmakta olan Osmanl›
devletinin idarecilerinin ve halk›n bir k›sm›n›n, yayg›n tarzda san›ld›¤› gibi, du-
yars›z ve eylemsiz olmad›klar› da görülmektedir. Mesela ‹ngiltere’nin “yanl›fl” bu-
lunan çeflitli eylemlerine karfl›, ‹ngiltere’deki büyük gazetelere ilan vermek dâhil
birçok tedbire baflvuruldu¤unu, Türkiye’nin çeflitli yerlerinde eylemler yap›ld›¤›-
n›, yalan haberle mücadele edildi¤ini görebiliyorsunuz.

Kitapta gözlenen bir fley daha var. ‹ngiliz devleti, kurumlar› ile Osmanl› co¤-
rafyas›na ilgi duymaktad›r; ama bununla yetinmemekte ve bas›n› da Türk mese-
leleri ile yak›ndan ilgilenmektedir. 

Kitapta bir husus çok dikkat çekiyor: Osmanl›’n›n Londra Büyükelçisi Tevfik
Pafla. Tevfik Pafla ile ilgili paragraflarda Pafla’n›n her meselede Osmanl›’ya itidal
tavsiye etmesi, çözüm için Osmanl›’dan hamle beklemesi, bask› alt›ndaki bir se-
firin olumsuz ruh halini yans›tmas› aç›s›ndan dikkat çekmektedir.

Önce Balkanlar’da ve sonra Ortado¤u ve Kuzey Afrika’da meydana gelen fela-
ketlerin Hint Müslümanlar›n› harekete geçirdi¤ini, onlar›n yard›mlar›n›n Osman-
l›’ya ulaflt›r›lmaya çal›fl›ld›¤›n›, ancak Hint Müslümanlar›n›n düflüncelerinin ‹n-
giltere’nin Osmanl› siyasetinde yine de çok büyük etkisi olmad›¤›n› bu çal›flmada
okuyoruz. Bu çal›flmadan ö¤rendi¤imiz bir fley daha var: Balkanlar, Ortado¤u ve
Kuzey Afrika’daki felaketlerin fark›nda olan Osmanl› halk› ve özellikle Hint Müs-
lümanlar› bu s›k›nt›lara fayda sa¤lamak için çeflitli dernek ve komiteler kurmak-
ta ve yard›mlar toplamaktad›rlar. Bu, o dönemdeki yüksek bilinci göstermesi aç›-
s›ndan önemli bir husustur.

‹kinci Bölüm yaz›lanlar ve yaflananlar aç›s›ndan hayli ilginç bir bölüm. ‹ngil-
tere’nin ka¤›t üstünde Osmanl› topra¤› olarak görünen Basra, Kuveyt, Katar, Ye-
men ve di¤er bölge topraklar›nda Osmanl›’n›n egemenlik haklar›n› sorgulatacak
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uygulamalara (deniz feneri dikme, karaya asker ç›karma, hak iddia etme, mahke-
me kurma, muhtar atama vs) nas›l cesaret etti¤ini ve Osmanl›’n›n bununla müca-
delesini okuyorsunuz. Tam bir taktik mücadele… Ad›m ad›m giden bir mücade-
le. Halk› Osmanl›’ya karfl› k›flk›rtmay›, iflbirlikçilerle ortakl›¤› ve çeflitli hileleri or-
taya koyan ve okudukça insan› flafl›rtan bir bölüm. 

Bu bölümde dikkati çeken en önemli hususlardan biri, ‹ngiliz flirketlerinin
devletlerinin menfaatleri do¤rultusunda Ortado¤u co¤rafyas›ndaki faaliyetleridir.
Mesela bunlardan biri, Ortado¤u ve Hint Okyanusu’nda denizcilik imtiyazlar›n›
elinde tutan ve gemilerine Ermenistan, Kürdistan gibi isimler veren Lynch fiirke-
tidir. Bu flirket denizlerdeki uygulamalar› ile Osmanl›’n›n hükümranl›¤›n› da sor-
gulatacak faaliyetlerde bulunmufltur.

Ortado¤u co¤rafyas›nda ‹ngilizlerin Osmanl› topraklar›nda yapt›klar› hukuk-
suzluk konusunda Osmanl› devletinde iki türlü tepki hâs›l oluyor. Biri kabul edi-
ci ve acizlik ifade eden ve ‹ngilizlerin yapt›klar› emrivakilere en fazla “teessüf”le
karfl›l›k veren yaklafl›m. Di¤eri, pes etmeyen, yanl›fl yap›lana engel olmaya çaba-
layan, mücadeleci anlay›fl. ‹kisinin de örneklerini Kocatürk’ün çal›flmas›nda gör-
mek mümkün.

Ortado¤u co¤rafyas›nda da ‹ngiltere ad›na gönülden çal›flan baz› insanlar› bu
kitap vesilesi ile tan›yoruz. Bunlardan biri Hac› Ali olarak da tan›nan Arthur John
Wavell’dir. Yemen’deki ayaklanmada rolü oldu¤una inan›lan kifli… Kendisini böl-
ge insan› ve çok iyi bir Müslüman gibi yetifltirmifl oldu¤unu ö¤reniyoruz. 

Kuzey Afrika’da meydana gelen olaylarda ‹ngilizlerin ikiyüzlülü¤ü ve ‹talya ile
Trablusgarp’ta meydana gelen çat›flmalar›n Ege adalar› ve Türk Bo¤azlar›na yan-
s›malar› konusunda halk›n ve Sadrazam Said Pafla’n›n tutumunun tahmin edilen-
den daha bilinçli ve mücadeleci oldu¤unu da yine bu çal›flma vesilesi ile ö¤reni-
yoruz. Said Pafla adalar›n çok önemli oldu¤unu, adalar elimizden ç›karsa Anado-
lu ve ‹stanbul’un savunmas›z kalaca¤›n› ifade ediyor.

Kitab›n üçüncü ve son bölümünde ‹ngilizlerin Osmanl› Devleti’nin kurumla-
r›nda ›slah maksad›yla yapt›klar› anlat›l›yor. Burada özellikle Osmanl› bahriyesin-
de görev alan ‹ngilizler ve vazifelerini ö¤reniyoruz. Bahriye Nezaretindeki ve
mektebindeki, Osmanl› gemilerindeki rolleri, siparifl verdi¤imiz gemiler, Gölcük
Tersanesinin ve havuzunun kurulmas› hep bu bölümde okudu¤umuz olaylar. ‹l-
ginç bir flekilde, yine bu bölümde, daha 1912’de Ermenilerin Türklerden zulüm
gördüklerine dair ‹ngiliz iddialar›n› ve meydana gelen olaylar› da okuyoruz. 

Özü itibar› ile Osmanl› Devletinin son dönemine ›fl›k tutan, belgelere dayal›
bu kitab›n ilgili literatüre katk› sa¤lad›¤› de¤erlendirilmifltir. 

Fatih Erbafl
Stratejik Araflt›rmalar Enstitüsü
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TÜRK DEVR‹M‹ MÜLAKATLARI.

Sabahattin Özel ve Ifl›l Çakan Hac›ibrahimo¤lu

‹stanbul: Türkiye ‹fl Bankas› Kültür Yay›nlar›, 2011. 278 sayfa. ISBN:
9786053602309

Prof. Dr. Sabahattin Özel ve Doç. Dr. Ifl›l Çakan Hac›ibrahimo¤lu’nun uzun bir
çal›flma sonucunda kurgulad›klar› “mülakatlar” dizisinin birinci cildi “Osman-
l›’dan Milli Mücadele’ye Seçilmifl Mülakatlar” ad›yla 2010 y›l›nda yay›mlanm›fl-
t›r. Dizinin ikinci ve son cildi ise “Türk Devrimi Mülakatlar›” adl› bu eserdir. 

Söz konusu eser, belirli bir dönemde gerçekleflen olaylar›n do¤rudan içinde
yer alan kifli alg›lar›n›n, o dönemin anlafl›lmas›nda özel bir öneme sahip oldu¤u
gerçe¤inden hareketle meydana getirilmifltir. Eserin ana kesitini, yirminci yüzy›-
l›n bafllar›nda yeni ve ba¤›ms›z bir ulus inflas› için yola ç›kan Anadolu ulusal ey-
leminin asker ve sivil aktörleriyle yap›lan mülakatlar oluflturmaktad›r. 

Kitab›n birinci bölümünde, Mustafa Kemal Atatürk ile yap›lm›fl ve flu ana ka-
dar tümüyle gün yüzüne ç›kmam›fl alt› mülakata yer verilmifltir. Londra Konfe-
rans›, Sovyet Cumhuriyeti ile münasebetler, komünizm, yönetim merkezinin ne-
resi olaca¤›, Teflkilat-› Esasiye ve hükümet flekli, kad›n haklar›, Kuvay› Milliye ve
Cumhuriyet’in ilan› gibi konular bu mülakatlarda öne ç›kmaktad›r. 

Eserin ikinci bölümünde ise, Türk Devrimi’nin tan›nm›fl flahsiyetlerinden;
Fevzi Çakmak, Kaz›m Karabekir, Refet Bele, ‹smet ‹nönü, Ali Fuat Cebesoy, Ka-
z›m Özalp, Ali ‹hsan Sabis Paflalar ve Rauf Orbay ile yap›lan söylefliler yer almak-
tad›r. Müteakip paragraflarda, söz konusu söyleflilerde öne ç›kan hususlardan k›-
sa örneklerle kiflilerin karakter özellikleri ve yaflad›klar› dönemi alg›lay›fllar› vur-
gulanm›flt›r. 

Fevzi Çakmak Pafla ile yap›lan mülakatlarda; “Türkiye Hükümeti”nin sahibi-
nin TBMM oldu¤u, Sovyet Rusya ile iliflkiler, dünya bar›fl›n›n dire¤inin Türk mil-
li ba¤›ms›zl›¤› oldu¤u gibi konular›n üzerinde a¤›rl›kl› olarak duruldu¤u gözlem-
lenmifltir. 

Rauf Bey’le gerçeklefltirilen görüflmede ise, Rauf Bey’in çocuklu¤undan itiba-
ren yaflad›¤› olaylar hikâye edilmifl, Hamidiye süvarili¤i görevine genifl flekilde yer
verilmifltir. Ayr›ca, Mondros Mütarekesindeki heyet baflkanl›¤› görevi sonras›
Anadolu’daki faaliyetlerinden bahsedilmifl, Lozan Görüflmeleri s›ras›ndaki müla-
kat› ise ayr› bir bölüm olarak eserde yerini alm›flt›r.

Ocak 1922’deki mülakatta Ahmet Emin Yalman’›n Rauf Bey için dile getirdi-
¤i, “O’nun gözünde vatan hizmeti bir köfleye çekilerek ve nefsini unutturarak ya-
p›lmal›yd›. Beklenebilecek tek ödül, görevini yapm›fl olma hususundan ibaretti.”
ifadeleri Anadolu devrimini gerçeklefltiren önder kadronun karakter özellikleri-
nin, ruhi yap›s›n›n daha iyi anlafl›lmas›na yard›mc› olmaktad›r. Kitab›n tamam›
incelendi¤inde benzer özelliklerin di¤er flahsiyetler için de geçerli oldu¤u anlafl›l-
maktad›r. 
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Kaz›m Karabekir Pafla ile yap›lan alt› mülakata eserde yer verilmifltir. Karabe-
kir Pafla’n›n yetim çocuklarla ilgili projeleri, Gürbüz Alaylar›, “Ö¤ütler” isimli
eseri, Anadolu’nun her yerine devlet hizmetlerinin ulaflt›r›lmas› için yap›lmas› ge-
rekenler ile e¤itim ve bilim hakk›ndaki görüflleri a¤›rl›kl› olarak ele al›nan konu-
lar aras›ndad›r.

Bat› Cephesi Komutan› ‹smet Pafla’yla ilgili ise s›ras›yla, Ocak 1922’de Bat›
Cephesi karargâh›nda, Ekim 1922’de ‹zmir’de, yine Ekim 1922’de Bursa’da ve do-
¤al olarak Aral›k 1922’de Lozan’da gerçeklefltirilen mülakatlar kitapta yer alm›fl-
t›r. Bat› Cephesi karargâh›ndaki mülakatta ‹smet Pafla’n›n Yunanl›lar› yenme ko-
nusundaki azim ve kararl›l›¤›n›, Lozan’daki mülakatlarda ise görüflmelerdeki zor
flartlar›, heyetin ve kendisinin menfaatlerimize ters düflen kararlara karfl› sergile-
dikleri dik durufllar›na flahit oluyoruz.

Ali Fuat Pafla ile yap›lan görüflmelerde Rusya ile iliflkiler a¤›rl›kl› konu iken
Kaz›m Özalp Pafla’yla gerçeklefltirilen görüflmelerde milli mukavemetimizin can-
l› tarihçesi ile ilgili konular›n öne ç›kt›¤› görülmektedir: “Büyük k›sm› Bal›kesir-
lilerden olmak üzere Ayval›k, Soma m›nt›kalar›ndan halk›n kat›lmas›yla bir
kuvvet oluflturduk. Bu kuvvet Bergama’ya gelen bir Yunan taburuna taarruz et-
ti. Tabur’dan çok az Yunanl› kurtulabildi. ….Bergama olay›n›n ertesi günü Yu-
nanl›lar Akhisar’› tahliye ettiler. Soma’y› merkez yapt›m. Halk durumu anlam›fl-
t›. ….Kuvay› Milliye’nin geliflmesi ‹stanbul Hükümeti’ni telafla düflürmüfltü. Ku-
zey Cephesi’ni ben, Salihli’yi Ethem, Güney Cephesi’ni Demirci Efe komuta edi-
yordu.” ifadelerinde canlanan Kuvay› Milliye’nin oluflumu her Türk için tarifi zor
büyük bir anlam ifade etmektedir. Özellikle, 1950’li y›llara kadar Soma’n›n bir
köyü iken daha sonra ‹zmir’in K›n›k ilçesine ba¤lanan ve halen Soma ve Akhi-
sar’›n köyleriyle komflu durumdaki bir Bat› Anadolu köyünde do¤up büyüyen,
ortaokulu Bergama’da okuyan, Ifl›klar Askeri Lisesi’nde ö¤renci oldu¤u y›llardan
itibaren Bal›kesir’e s›k s›k yolu düflen ve bu eseri inceleme flerefine nail olan flah-
s›m için bu mülakat›n ayr› bir önemi haiz oldu¤unu da sat›r aras›nda belirtmek
isterim.

Refet Pafla ile yap›lan mülakatlarda ise, Konya Ayaklanmas›’n›n bast›r›lmas›,
kendisinin Yunan taarruzu hakk›ndaki görüflleri, Milli Müdafaa Vekilli¤i ve salta-
nat konular› ile ilgili düflüncelerine yer verildi¤i görülmektedir. Kurmay subay ol-
ma fikri, Genel Savafl’taki görevler, Malta sürgünü y›llar› gibi konular ise Ali ‹h-
san Sabis Pafla ile yap›lan mülakatlarda yer almaktad›r. 

Kendileriyle yap›lan mülakatlardan küçük al›nt›lar ve de¤indikleri bafll›ca ko-
nularla döneme ›fl›k tutan büyük komutanlardan baflka Sivas Kongresi Eskiflehir
delegelerinden Hüseyin Bey, Cami Baykut Bey, Fatma Seher Han›m (Kara Fatma)
ve Ankara Belediye Baflkan› Ali Bey ile yap›lan mülakatlar da kitab›n ikinci bölü-
müne ilave edilmifltir. Böylece yurdun de¤iflik yerlerindeki milli mücadeleye yö-
nelik çal›flmalarla eser zenginlefltirilmifltir.
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23 Nisan 1920 ile bafllayan süreçte Anadolu hareketini yönlendiren kadro ay-
n› zamanda ekonomik faaliyetler, e¤itim sorunlar› ve bay›nd›rl›k gibi çal›flmalar›
da yürütmek zorunda kalm›flt›r. Bunu yans›tan   I’inci  TBMM etkinlik alan›n›n
ilgilendiren mülakatlar kitab›n di¤er bir ana bölümünü oluflturmaktad›r. Savafl
nedeniyle ö¤retmenlerin zorunlu askere al›nmas›yla e¤itimde yaflanan zorluklar
kadar, y›k›lm›fl bir ülkedeki bay›nd›rl›k sorunlar›, Anadolu’nun kuduz, s›tma ve
frengiyle mücadelesini ortaya koyan sa¤l›kla ilgili görüflmeler halk›n 1920-1923
y›llar› aras›ndaki yaflamsal sorunlar›n›n ortaya konmas›n› sa¤lam›flt›r. Bu bölüm-
de; dönemin çeflitli vekilleriyle (bakan) yap›lan görüflmelerin yan›nda Kozan Me-
busu ‹hsan ve Gaziantep Mebusu K›l›ç Ali Beylerle ‹stiklal Mahkemeleri hakk›n-
daki mülakatlar da yer alm›flt›r.

Eserin dördüncü ve son bölümünde ise ‹stiklal Harbi’nin hemen sonras›na
iliflkin söylefliler yer almaktad›r. Özellikle devrim sürecini h›zland›racak olan
II’nci TBMM’nin seçimlerine iliflkin söylefliler, mübadele konusu ve darülfünun
ile ilgili görüflmelere yer verilmifltir. 

Okuyucular taraf›ndan daha kolay anlafl›labilmesi için günümüz Türkçesine
uyarlanan görüflmelerin yer ald›¤› Özel ve Hac›ibrahimo¤lu’nun bu eseri, ba¤›m-
s›zl›k mücadelesi ve sonras›na damgas›n› vuran lider kadronun dönemlerindeki
olaylar› alg›lamalar›n› ortaya koymas›n›n yan› s›ra okuyucuya o günlerle bugün-
leri karfl›laflt›rma imkân› vermekte, bugünden yar›na yap›lmas› gerekenlerle ilgi-
li ipuçlar› sunmaktad›r.

Bütün bunlara karfl›l›k; eseri haz›rlayan akademisyenlerin kendi görüfllerine
yeterince yer verilmemifl olmas› kitaba getirilebilecek elefltiri olarak akla gelmek-
tedir.     

Sonuç olarak, yukar›da belirtilen hususlar ›fl›¤›nda, Mustafa Kemal Atatürk ve
arkadafllar›yla yerli ve yabanc› gazetecilerin de¤iflik tarihlerde gerçeklefltirdikleri
mülakatlar›n yer ald›¤› söz konusu eserin okunmas›, incelenmesi, kütüphaneler-
de ve flahsi kitapl›klarda yerini almas› gerekti¤i de¤erlendirilmektedir. 

Ayhan Da¤l›
Stratejik Araflt›rmalar Enstitüsü
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BATI RUMEL‹’Y‹ NASIL KAYBETT‹K? GARB‹ RUMEL‹’N‹N SURET-‹
Z‹YAI VE BALKAN HARB‹NDE GARP CEPHES‹’.

Fevzi Çakmak (Yay›na Haz›rlayan Ahmet TET‹K)

‹stanbul:  Türkiye ‹fl Bankas› Kültür Yay›nlar›, 2010. 705 sayfa, ISBN:
9786053602552

1898’de Harp Akademisinden mezun olduktan sonra Türk Silahl› Kuvvetleri-
nin her kademesinde yararl›klar gösteren Türkiye’nin Atatürk’ten sonraki tek ma-
reflali Fevzi Çakmak’›n, Harp Akademilerinde verdi¤i konferanslardan iki kitap
meydana getirilmifltir. Bunlar; Garbî Rumeli'nin Suret-i Ziyâ'-› ve Balkan Harbin-
de Garb Cephesi Harekât›,1927 ve Büyük Harpte fiark Cephesi Hareketleri- fiark
Vilayetlerimizde, Kafkasya’da ve ‹ran’da, 1936 kitaplar›d›r.

Bat› Rumeli’yi Nas›l Kaybettik? Garbî Rumeli'nin Suret-i Ziyâ'-› ve Balkan Har-
binde Garp Cephesi kitab›nda Fevzi Çakmak, Osmanl›’n›n Balkanlar’daki befl
as›rl›k varl›¤›n›n sonu anlam›na gelen Balkan Harbi’nde yaflananlar›, taraflar›n ve
muharebelerin harp ve harekat planlar›, askerlerin niceli¤i, niteli¤i ve teçhizat› ile
Balkanlar›n nüfusu dahil harekat bölge etüdü gibi ayr›nt›lar› da içeren çeflitli çi-
zelgeler ve krokilerle Selanik, Kosova, Manast›r, Yanya ve ‹flkodra’n›n nas›l elden
ç›kt›¤›n› ve geçmiflteki hatalar›, yanl›fll›klar›, eksiklikleri ilgi çekici de¤erlendir-
meleri ve sert özelefltiriyle Balkan harbi konusundaki sorular› yan›tlam›flt›r.

Kitab›n dili ak›c› ve anlafl›l›r, cümleleri k›sa ve sadedir. Kitapta rastlad›¤›m›z
yer isimlerinin çeflitlili¤i ve bu isimlerin aç›klamal› dizin ve krokilerle desteklen-
mesi dikkate de¤erdir ve anlafl›lmay› kolaylaflt›rmaktad›r.  Kitap, bar›fl dönemi fa-
aliyetlerinin ele al›nd›¤› girifl, muharebelerin irdelendi¤i harekat, ve son de¤erlen-
dirme bölümleri ile çeflitli kroki ve çizelgelerden oluflmaktad›r. 

Girifl bölümünde Balkan Harbi’nin kaybedilme nedenleri ortaya konulmufl ve
bar›fl dönemindeki harbe haz›rl›k faaliyetlerindeki eksiklikler ve yap›lan hatalar
iç, d›fl ve askeri olmak üzere irdelenmifltir. Bu kapsamda, Fevzi Çakmak’a göre bu
hatalar›n baz›lar›, “Bar›fl zaman›nda halk› belirli hedeflere yönlendirecek bir prog-
rama ihtiyaç vard›r. Osmanl› Devleti’nin ideali ve siyaseti ‹slami gelenekti. Ana-
dolu istiklal mücadelelerinde hedef, bir erden baflkomutana kadar herkes taraf›n-
dan hissedilmifltir. ‹flte bir milletin ölümü göze almas› için inanç sahibi olmas› ge-
rekir. Balkan muharebelerinde ne yaz›k ki bunlar yoktu. Çeflitli milletlerden as-
ker al›nm›flt›r. Bir millette birlik olmazsa ordunun moral gücü zay›flayacakt›r.”
ifadelerinde belirtilmifltir. 

Harekât bölümünde ise Balkan Harbi’nde icra edilen bütün muharebeler ko-
nuyu bo¤mayacak genifllikte anlat›lm›flt›r. Muharebeler birliklerin konufllanmas›,
güzergahlar›, manevralar› ve yap›lan yaz›flmalar› dahil k›sa ve öz bir flekilde günü
gününe sunulmufltur. Muharebelerin sonlar›nda harekata iliflkin de¤erlendirme-
ler ile yap›lan hatalar irdelenmifltir. Son de¤erlendirme bölümünde ise dikkate de-
¤er mesajlar içermekle birlikte balkan harbine kat›lan ülkelerin genel bir de¤er-
lendirmesi yap›larak ulafl›lan tüm sonuçlar aktar›lm›flt›r.
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Kitapta, genel olarak milletlerin ve devletlerin yenilgilerinin sebeplerinin iç za-
y›fl›klarda aranmas› gerekti¤i ana tema olarak vurgulanm›flt›r. Bu kapsamda Fevzi
ÇAKMAK, devletin esasl› bir nüfus siyaseti olmamas›, devlete dost ve yard›mc› un-
surlar› (özellikle Arnavutlar) yan›m›za çekerek, siyasi emeller güden Rum, Bulgar
ve S›rp unsurlar›n› s›k› bir kontrole tabi tutarak aralar›nda uzlaflmalar›na engel
olunmas› gerekirken tersi yöntemlerin ifllenmesi, devletin yürüttü¤ü d›fl siyasetin
kiflilere ba¤l› olarak de¤iflmesi, ordunun siyasi propagandalara maruz kalmas› ve
idealsizleflmesi tespit edilen olumsuzluklar ve hatalardan baz›lar› olarak s›ralan-
m›flt›r. Harp öncesi siyasi idarenin yönetim zaaflar› ve bunun ordunun savaflma
iradesine ve disiplinine etkilerine yönelik olarak; “1912 y›l› Nisan sonlar›na do¤-
ru Arnavutluk’ta isyan ç›km›fl, May›s ve Haziran aylar›nda ‹pek, Yakova ve Piriflti-
ne’de kar›fl›kl›klar sürerken, isyan› bast›rmak için ‹stanbul’dan gelen 1. Tümen de
isyanc›larla birleflmiflti. Millet meclisinde “‹tilafç›l›k”, Orduda “halâskarl›k”, Arna-
vutluk’ta “baflk›mc›l›k” elele yürüyorlard›… Bu düzenli tümen, iç siyasetle u¤ra-
flan birkaç subay›n k›flk›rtmas›yla çürüdü, inanc› bozuldu. Askerler subaylar›n›,
subaylar askerlerini tan›mamaya bafllad›. O düzenli birlik rezil oldu, itibar›n› kay-
betti… Birliklerin ola¤anüstü da¤›n›kl›¤›, özellikle redif ve ikmal askerlerinin ta-
mamen memleketlerine savuflmalar›, Üsküp’te subaylar›n bile savunma yapmay›
reddetmeleri çok korkunç bir durumun ortaya ç›kmas›na sebep olmufltu. Bu esna-
da düflmanlar›m›z karars›zl›k içindeydi. Üsküp’ün, ‹fltip’in boflalt›lmalar›ndan bir-
kaç gün sonra, halk›n ça¤r›s›yla iflgal edilmeleri, düflmanlar›n moralini gösteren
aç›k örneklerdir…’’ ifadeleri içinde bulunulan ortam› göstermektedir.

Fevzi ÇAKMAK, Balkan Harbini askeri inceleme metodu olan durum analizi
format›na uygun bir çerçevede sunmufltur. Özellikle; kitab›n tüm bölümleri içe-
risinde tespit etti¤i her türlü olumsuzluk ve hatay›, “ne oldu? ve nas›l olmal›yd›?”
sorular›na cevap verecek tarzda hükümet politikalar›, Genelkurmay Baflkanl›¤›,
Ordu, Kolordu ve afla¤› do¤ru devam eden bir silsile içerisinde ortaya koymufltur.
Stratejik, operatif ve taktik seviyede tespit etti¤i hatalar›n tekrar etmemesi için de,
gelece¤e dönük mesajlar içerecek flekilde, harp/harekât prensiplerini sürekli göz
önünde tutarak çözüm tarzlar› sunmufltur. 

Fevzi ÇAKMAK, ordunun, subay›n, komutan›n ve askerin nas›l bir nitelikte ol-
mas›, harp ve harekat planlar›nda nelere dikkat edilmesi gerekti¤i ile muharebele-
rin sevk ve idaresi gibi birçok hususa de¤inerek talimnamelerde bulunmayan sevk,
idare ve liderlik dersleri vermektedir. Balkan Harbi’ndeki baflar›s›zl›klar›n sorum-
lusunun lider personel oldu¤unu verdi¤i örneklerle ortaya koymufl ve flu flekilde
ifade etmifltir:  “Bilindi¤i gibi askere subaylar ve komutanlar› harp ettirir. Bafls›z as-
ker savaflmaz ve savaflamaz. Hasan Ali R›za gibi komutanlar›n elinde Türk askeri
hatta Arnavut redifleri bile iyi savaflm›fllar, kötü komutanlar panik ç›kmas›na se-
bep olmufllard›r. Ço¤unlukla panik cephede de¤il geride bafllar. Yenilgi, önce ko-
mutan›n moralinde meydana gelir ve sonra askere yay›l›r. Komutan tehlikeli an-
larda etraf›n› kendisine tabi k›lmal›d›r. Balkan Harbinde bütün bozgun üstsubay ve
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subaylar›n görevlerine olan ilgisizliklerinden ileri gelmifltir. Görev fluuruna sahip
herhangi bir subay, durumu hemen lehimize çevirmeyi baflarm›flt›r.” 

Kitapta di¤er dikkat çeken hususlardan birisi de; Fevzi ÇAKMAK’›n konferan-
s›n› çizelge, kroki ve günü gününe anlatt›¤› muharebelerden de yetinmeyerek, ya-
banc› tan›nm›fl yazarlar ve harpte görev yapan komutanlar›n de¤erlendirmeleri ile
gönderilen yaz›l› emir ve talimatlara yer vererek desteklemesidir. 

Balkan Harbini, tarafs›z ve bir asker olarak anlatan Fevzi ÇAKMAK, konferan-
s›ndaki de¤erlendirme ve yorumlarda mümkün oldu¤unca duygusall›ktan uzak
bir yaklafl›mla sadece harp sanat›n›n tüm inceliklerini ortaya koydu¤u muharebe-
ler, olaylar ve durumlardan söz etmifltir. Kiflili¤ini tamamen arka planda tutmaya
özellikle dikkat etmiflse de zaman zaman kendini gayet yal›n, aç›k ve sert bir fle-
kilde ortaya koymaktan da al›koyamam›flt›r. Yaflanan bozgununun ard›ndan geri
çekilifli aktaran ve “Açl›k ve sefalet manzaras› korkunçtu. Askerler sokaklarda di-
leniyor, çamurlar›n içinde düflüp kal›yorlard›. Bu yürekleri parçalayan manzara,
her göreni yaral›yordu.” diyen Fevzi Çakmak, yap›lan ateflkesin ard›ndan 19 Ha-
ziran 1913 tarihinde 500 y›ll›k ata topraklar›ndan ayr›l›fl› flu iç ac›t›c› cümlelerle
ifade ediyor: 

“19 Haziran 1913 sabah› Karadeniz gemisi, akflama do¤ru da Gülcemal vapuru
Seman ‹skelesi’nden hareket ettiler. Ben de Gülcemal vapurundayd›m. Bat› Rumeli’de
500 y›ll›k Türk hakimiyetine veda ettik… Atalar›m›z›n as›rlar boyunca kanlar›yla
sulad›¤›, eski ve yeni flehitlerimizin gömüldü¤ü vatan parças›n›n terk edilmesi kalp-
lerimizde giderilemeyecek ac›lar, hasretler meydana getirdi…”

Balkan Harbi dönemindeki askeri olmak üzere siyasi, sosyal, ekonomik ve
co¤rafi verilerine kadar genifl bir alanda çeflitlilikler sunan “Bat› Rumeli’yi Nas›l
Kaybettik?” kitab›n›n pek çok farkl› konudaki araflt›rmaya kaynakl›k edece¤i de-
¤erlendirilmektedir. Ancak kitapta mevcut Yamya, ‹çkodra gibi yaz›m hatalar› ile
ayr›nt›lar› verilen Selanik vilayeti nüfus dökümündeki çeliflkilerin giderilmesi ve-
ya aç›klanmas› zorunludur.  

Nazmi fiAH‹N
Stratejik Araflt›rmalar Enstitüsü
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MAYIN GRUP KOMUTANI B‹NBAfiI NAZM‹ BEY’‹N GÜNLÜ⁄ÜYLE
ÇANAKKALE DEN‹Z SAVAfiLARI.

Erdo¤an fiimflek

‹stanbul: Deniz Bas›mevi Müdürlü¤ü, 2010. 375 sayfa, ISBN: 9754095752

Bu derleme eserde; Osmanl› Devleti’ni Çanakkale Savafllar›’na götüren süreç
ile Deniz Cephesi’nin aç›l›fl sebepleri, geliflimi, beklentileri ve sonuçlar›, esas ola-
rak dönemin May›n Grup Komutan› olan Binbafl› Nazmi Bey’in günlü¤ü çerçeve-
sinde ele al›nm›fl olsa da, dönemi anlatan di¤er kaynaklar, Baflbakanl›k Osmanl›
Arflivleri Genel Müdürlü¤ünce günümüz Türkçesine çevirisi yap›lm›fl Osmanl›ca
belgeler ve Binbafl› Nazmi Bey’in ça¤dafllar› olan Binbafl› Haydar Mehmet Alganer
ve Albay fiakir Tunççapa’n›n da hat›ratlar›ndan faydalan›lm›flt›r.

Bahse konu günlük, 3 A¤ustos 1914- 20 Kas›m 1918 tarihleri aras›n› kapsa-
maktad›r. Dolay›s›yla, bir taraftan Osmanl› Devleti’nin Birinci Dünya Harbine gi-
rifli ile Mondros Mütarekesi aras›ndaki zaman diliminde meydana gelen önemli
deniz olaylar› çeflitli bilgi ve belgeler ile derlenmifl, di¤er taraftan Çanakkale Bo-
¤az›’nda may›n hatlar›n›n tesis ve idamesine yönelik taktik ve teknik düzeydeki
bilgiler olabildi¤ince anlafl›l›r düzeyde sunulmufltur.

Bu sayede bilgilerin büyük ço¤unlu¤unun güvenirlik ve do¤rulu¤u di¤er kay-
naklarla da desteklenerek okuyucuya neden-sonuç ba¤lant›s›n› kolayl›kla kurgu-
layacak imkân baflar›l› bir flekilde sunulmufltur. Bu anlamda, eserde yer alan ana-
litik ve görsel yard›mc› araçlar (resim, dipnot, biyografik ilave bilgiler, belge ve
haritalar) Çanakkale’nin önem ve anlam›n› bilimsel yönden tatmin edecek flekil-
de kullan›lm›fl, Çanakkale Deniz Savafllar›’n›n her aflamas›n›n çok yönlü olarak
takip edilmesine olanak sa¤lanm›flt›r.

Günlü¤ün kendisini içeren bölümlerde kullan›lan dil her ne kadar yal›n, an-
lafl›l›r bir Türkçe ise de, okuyucunun; may›n hatlar›, sahil istihkâm› ve deniz cep-
hesindeki harekâta kat›lan gemilerin mevkilerini canland›rabilmesi için yazar
kendisinin plotlad›¤› haritalardaki mevkilere hassasiyetle yer vermifltir. Günlük-
te dikkate de¤er di¤er bir yön de, May›n Grup Komutan› Nazmi Bey’in, Çanak-
kale Bo¤azlar bölgesindeki harekât ve istihbarat genel resmini görebilecek du-
rumsal fark›ndal›¤a sahip olmas›d›r. Di¤er bir ifadeyle, Bo¤azlar bölgesinde olup
biten her türlü olay ve faaliyetin May›n Grup K.l›¤› taraf›ndan takip edilebilme-
si, istihbarat çark›n›n iyi bir seviyede iflledi¤ini gösteren bulgular› da kendili¤in-
den sunmaktad›r. 

Günlükte önemli say›labilecek bir ayr›nt› olarak, 4 Mart 1915 tarihinde ‹stan-
bul’dan gelen “Bulgar May›nlar›”n›n tesisine yönelik ifadeler yer almaktad›r. Si-
yasi tarih kitaplar›nda 6 Eylül 1915; Bulgaristan’›n resmen ‹ttifak Devletleri’nin
yan›nda yer ald›¤› tarihi iflaret eder ve söz konusu tarihe kadar tarafs›zl›k statü-
sünü korudu¤u vurgulan›r. Bulgaristan’›n Osmanl› Devleti’nin yan›nda resmen
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savafla kat›lmadan alt› ay önce “Bulgar may›nlar›n›n” bo¤azlarda tesis edilmifl ol-
mas› bu aç›dan dikkat çekicidir.   

Bu eserde Nusrat may›n gemisinin, 18 Mart Deniz Muharebeleri’nde göster-
mifl oldu¤u büyük baflar› ve katk›s›n›n kusursuz ve ayr›nt›l› bir flekilde irdelen-
mesi kaç›n›lmaz olmufltur. Nusrat gemisinin 07 Mart 1915’te Erenköy sahilleri-
ne dökmüfl oldu¤u 11. may›n hatt› ile hak etmifl oldu¤u nam›n›, Mart 1915 son-
ras› ile 1916 sonlar›na kadar olan süreçte, may›nlar›n ‹stanbul’dan nakli ve tesi-
sinde perde arkas›nda devam ettirdi¤ine dair faaliyetler, günlü¤ün ›fl›k tuttu¤u
bir di¤er noktad›r.

Çanakkale Deniz Savafllar›n› anlatan eserlerde pek rastlamad›¤›m›z bir di¤er
husus da yazar›n “Denizalt› Harbi”’ne temas ederek, “Çanakkale’nin geçilemedi-
¤i” vurgusunu daha gerçekçi zemine tafl›m›fl, okuyucuya düflünme ve muhake-
me hakk› tan›mas› anlam›nda çok önemli bir vazifeyi üzerine alm›flt›r. Bu sebep-
le de Marmara Denizine ulaflan Avustralya’n›n AE-2 ve Fransa’n›n Turquoise de-
nizalt›lar› göz ard› edilmemifltir. Ayr›ca Çanakkale’de batan denizalt›lardan kur-
tar›lan düflman askerlerinin ailelerine yazm›fl olduklar›, içten, samimi duygu ve
düflüncelerini ispatlayan belgeler olan mektuplar da sunulmufltur.

Çal›flman›n belki de en temel amac›; tarihi olaylar›n sebep ve neticeleri konu-
sunda kesin hükme varmak yerine, okuyucuya analiz ve de¤erlendirme f›rsat› ta-
n›yarak, yeni fikirlerin oluflmas›na ortam haz›rlamas›d›r. Bu anlamda, eserin son
k›sm› olan “Midilli Z›rhl›s›’n›n bat›r›l›fl›” kaleme al›nm›flt›r. Birinci Dünya Sava-
fl›’n›n sonlar›na yaklafl›l›rken, cephelerden gelen moral bozucu haberlerin yenile-
ri eklendi¤i s›rada, kamuoyu bask›s›n› azaltacak teflebbüsler gerekiyordu. ‹flte bu
teflebbüslerden birisi de Gökçeada Bask›n› harekât›d›r. Amiral Von Paschwitz’in
fikir babas› oldu¤u söz konusu harekât›n planlama ve icra safhalar›, di¤er bölüm-
lerde oldu¤u gibi tatmin edici flekilde desteklenmifl olan belge ve görsel yard›m-
c›larla okuyucuya sunulmaktad›r. Bu harekât›n gereklili¤i, e¤er gerekliyse icra
safhas›n›n do¤rulu¤u ise okuyucunun de¤erlendirmelerine aç›k b›rak›lm›flt›r.

Eserin yaz›m dili genel olarak sadedir. Günlü¤ün anlam kazanmas›nda bü-
yük katk›s› olan belge ve görsel yard›mc›lar, neden-sonuç iliflkilerinin sa¤l›kl›
kurulabilmesi amac›yla oldukça anlafl›l›r ve ak›c› bir formatta, olaylar› farkl›
yönleri ile analiz etme ve muhakemede bulunma f›rsat›n› vermektedir. Bilindi¤i
üzere Çanakkale savafllar› üzerine birçok eser yaz›lm›fl ve sahnelenmifltir. Bu
eserin de araflt›rma yaz›n›na sa¤lad›¤› en büyük katk›; geçmiflin askeri ve siyasi
alanda sorgulanmas›na flans tan›mas›d›r. 

Serkan Sert 
Stratejik Araflt›rmalar Enstitüsü     
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