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UI. USLARARASlili$KilER 

Bu incelemede, Armaoglu'nun ve Sander'in eserleri analiz edilerek 
aralannda bir kan;nlar;;tlrma yapIlacakhr. incelemeye Armaoglu'nun 
<;ahr;;malarmdan bar;;lanacaktIr. 

Fahir Armaoglu Siyasi Tarih serisinin ilk <;ahr;;masl olan "19. Yuzyll 
Siyasi Tarihi" adb eserinde esas olarak Franslz Devrimi'nden Birinci 
Diinya Savar;;l'nm bar;;langlcma kadar olan donemi incelemektedir. 
Toplam 11 boliime aynlmlr;; olan kitabm ilk klsmmda Franslz ihtilali 
oncesi diinyamn c;er;;itli bolgelerindeki genel durum incelenmektedir. 
Daha soma FranSlZ ihtilali'nin neden ve nasil ortaya C;lktlgl anlahlmlr;; 
ve ihtilal somasmda gerek Fransa'mn i<,;inde gerekse ihtilalin etkisiyle 
diger A vrupa iilkelerinde yar;;anan gelir;;meler ve Napolyon savar;;lan 
incelenmir;;tir. 1815-1848 araSl donemde Avrupa'da ortaya C;lkan 
mutlakiyetc;ilik, hiirriyete:;ilik ve milliyete:;ilik aklmlannm ve bu aklmla
rm etkisiyle ortaya <,;lkan ihtilallerin ardmdan Osmanh Imparator
lugu'ndaki gelir;;meler iizerine yogunlar;;llmaktadlr. Yunanistan'm 
baglmslzhgml kazanmaslyla ciddi boyutlara ular;;an milliyete:;i dalga
lanmalar ve Avrupa'yla Osmanh arasmdaki diplomatik ilir;;kiler bu 
boliimiin bar;;hca konusunu olur;;turmaktadlr. 

Italya ve Almanya'nm 19. yiizyllm ikinci yansmda birliklerini olur;;
turmalan ve gee:; de olsa A vrupa siyasi sahnesine girmeleri ayn bir 
bar;;hk altmda incelenmekte ve aynnhlanyla ele almmaktadlr. AI
manya'nm birligini sagladlktan soma Avrupa'da iistiinliik kazanmasl 
ve ardmdan A vrupa sahnesindeki giie:; dengesi araYlr;;lan altmCl ve 
yedinci boliimlerde ele almmaktadlr. A vrupa'mn biiyiik giie:;lerinin 
bloklara boliinmesi ve Osmanh'nm son donemlerinde yar;;adlgl sorunlar 
farkh bar;;hklar altmda anlahlmaktadlr. Yazar kitabmm son iki boliimiinii 
ise Latin Amerika ve ABD'deki gelir;;meler ile Uzakdogu'da yar;;anan 
savar;;lara ve bu bOlgenin Bah'ya eklemlenmesine aYIrmaktadlr. 

"Franslz ihtilaJinden once Genel Durum"un. konu edildigi ilk bo
liimde yazar A vusturya, Prusya, Rusya gibi donemin giie:;lii A vrupa 
iilkelerinden Osmanh'ya, aym zamanda Afrika'dan Asya, Avustralya 
ve ABD'ye kadar farkh cografyalardaki durum hakkmda ae:;lklaylcl bilgi 
vermektedir. Bu bOliimde yazann genel olarak fazla dipnot kullanma
maSl, sadece bazl anlar;;ma metinlerini ir;;aret etmek ie:;in bazl kaynaklara 
atlfta bulunmasl dikkat c;ekmektedir. Hatta tlrnak i<;erisinde belirtilen 
bazl ifadelerin bile hangi kaynak ya da kaynaklardan almdlgmm ae:;lk
lanmadlgl fark edilmektedir. Orne gin "0 kadar ki, yiizyllm ikinci 
yansmda Hollanda ic;in, "Ingiliz gemisinin diimen izinden giden bir 
mavna" deniyordu." (s. 9) ciimlesinden soma bir dipnot verilmemekte 
ve kimin ya da kimlerin Hollanda'Yl bu r;;ekilde nitelendirdigi iizerinde 
durulmamaktadlr. 

186 



Siyasi Tarih Kitaplan 

FranSlZ ihtilali'nin sosyal, fikri ve ekonomik sebeplerinin neler oldu
gunu ayrmtlh olarak inceleyen yazar, Amerikan baglmslzhk aklmmm 
Fr<,0(l'daki olaylan nasIl etkiledigini de anlatmaktadlr. Napolyon 

saUanmn ardmdan I81S'de duzenlenen Viyana Kongresi'nin karar
let!,~ ele almdlgl klslmda yazar Osmanh Imparatorlugu'nun neden 
Kongre'ye katllmadlgml da analiz etmeye e;:ahf;lmaktadlX. Armaoglu'na 
gore Osmanh, Avrupa ulkelerinin toprak butiinliigunu garanti altma 
almaya yonelik sozlerini olumlu kar~Ilamamlf;l ve bunlan kendi ege
menligine bir tehdit olarak algIlamlf;lhr. Avusturya-Macaristan impa
ratorlugu lideri Metternich'in Avrupa duzeninde onemli bir rol oyna
dIgl bu donemde kendisinden kitabm bu klslmlannda slke;:a bahsedil
mektedir. Ancak Metternich'in admm ue;: farkh ~ekilde yazrldlgl dikkati 
e;:ekmektedir: Metternich (s. 106), Metternih (s. 107), Meternich (s. 107). 

Liberal du~uncelerin tetikledigi 1830 ihtilalleriyle milliyete;:i fikirlerin 
etkisiyle patlak veren 1848 devrimlerinin uzerinde duran yazar, ihtilal
ler sonucu Avrupa'nm bir yanda ingiltere ve Fransa ote yanda ise 
Rusya, A vusturya ve Prusya olmak uzere iki bloga aynldlglm ifade 
etmektedir. ilk blogun Bah, ikinci blogun ise Dogu blogu olarak adlan
dmlmasmm ardmdan A vrupa' daki ihtilallerin Osmanh'yl nasd etkile
digi incelenmektedir. Daha sonraki boliimun konusunu ise Osmanh 
imparatorlugu'nun i<;indeki gelif;lmeler ve reform hareketleri oluf;ltur
maktadlL Avrupa siyasetine gee;: katIlan ama kattldlktan sonra olduk<;a 
etkili olan halya ve Almanya'daki geli~meler ve bu ulkelerdeki prens
liklerin birle~erek birlef;lik Alman ve italyan devletlerini oluf;lturmalan 
bef;linci bolumde incelenmektedir. 

Yazar kitap boyunca Osmanh imparatorlugu'ndaki i<; geli~meleri ve 
A vrupa sistemindeki degif;likliklerin Osmanh uzerindeki etkisini genif;l 
olarak ele almaktadlr. 1878-1914 arasmdaki donemde imparatorlugun 
durumunu incelerken 19. yuzyllm son <;eyreginde ortaya <;lkan Ermeni 
meselesine ayn bir ba~hk altmda deginmektedir. Rusya ve ingiltere'nin 
Ermeni sorununun ortaya <;lkmasl uzerindeki etkisi vurgulamrken 
yazar olduk<;a tarh~mah bir tespitte bulunmaktadlr: Armaoglu'na gore 
Ermeni meselesi yabancl ulkelerin tahrikleri uzerine ortaya <;lkmlf;lhr, 
ancak Osmanh <;ahsl altmda ya~ayan diger Hlristiyan halklarda bu tip 
milliyet<;i ayaklanmalar baf;lka bir dlf;l gucun etkisi olmadan kendilikle
rinden meydana gelmif;ltir. Halbuki kitabm <;ef;litli yerlerinde diger 
ulkelerin nasll Osmanh'daki farkh etnik ve dini gruplar uzerinde etkili 
olmaya <;ahf;lhklan anlatllmaktadlr. Bu <;er<;evede yazann bu tespiti 
olduk<;a tartIf;lmah bir ve kitapta yer verilen diger argumanlarla <;elif;lki 
i<;erisindedir. 
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Bunun yanmda kitap yerli ya da yabanCl pek<;ok siyasi tarih kitabl
nm ihmal ettigi <;egitli konulara egilerek, onemli bir geyi bagarmaktadlf. 
Tiirk<;e ya da belli bagh Bah Avrupa dillerinde yazIlmlg siyasi to rih 
kitaplan genel olarak Avrupa odakhdlf. Diger bolgelerden ancakt 
rupa'yl etkiledikleri ol<;iide bahsedilmektedir. Bu durum iki dt\,ya 
sava~mm da A vrupa cografyasmda patlak vermesi ve Soguk Savag 
doneminde ikisiiper gii<; arasmdaki gii<; kavgasmm genel olarak Av
rupa ekseninde ger<;eklegtigi diigiiniildiigiinde gaglrhcl olmamaktadlr. 
Ancak yine de bu durum, tUm agIrhgm Avrupa'ya verilip yeryiiziin
deki diger kltalardaki geligIpelerin adeta yok saYllmasma neden olma
mahdlr. Armaoglu'nun eseri hem Latin Amerika hem de Uzakdogu'ya 

. farkh boliimler aYlrarak, bu bolgelerdeki geligmeleri, degigimleri, 
baglmslzhk hareketlerini ve savaglan da incelemektedir. 

Armaoglu 1914-1980 yillan arasmdaki geligmeleri inceledigi ikinci 
kitabmda oncelikle ilk 93 sayfada bir onceki kitabmda anlattlgl konula
rm bir ozetini sunmaktadlr okura. Daha sonra ise 1. Diinya SaVagl'mn 
ayrmttlan iizerinde durulmaktadir. Burada yazann Rusya'da ger<;eklegen 
Bolgevik ihtilali, ABD'nin savaga girmesi, Yunanistan'm savagm tarafla
rmdan biri oimasl gibi konulan anlahrken hi<; dipnot kullanmamasl 
dikkat <;ekmektedir. ilerleyen sayfalarda ise Balhk iilkelerindeki gelig-
meIer anlahlmaktadlr, ancak burada yazarm Balhk iilkeleri denince akla 
gelen Litvanya, Letonya ve Estonya'nm yamslfa Finlandiya ve Po
lonya'YI da bu kategoriye dahil etmesi ilgin<;tir. 

Yazar bu kitabmda da Tiirk dIg politikasma ozel bir onem vermekte 
ve gerek iki diinya SaVagl arsmdaki gerekse II. Diinya Savagl'ndan 
sonraki donemde Tiirkiye'nin uiusiararasl iligkilerindeki temel mesele
IeI've olaylar iizerinde durmaktadir. Burada yazann farkh donemier 
arasmdaki Tiirk dIg politikasl arasmda kar~llagtlrma yapmamasl, genel 
olarak betimleyici bir tarzda geligmeleri Hade etmekle yetinmesi belir
tilmesi gereken bir noktadir. Orne gin yazar hem 1934' deki Balkan 
Antanh'm hem de 1954 tarihli Balkan Pakh'm anlatmakta, ancak bu 
ikisi arasmda kurulma gerek<;eleri, katlhmCl iilkeler, inisiyatifin kimden 
geldigi gibi konularda sorgulaYlcl bir tutum izlememektedir. Halbuki 
bu gekildeki bir kargllaghrma Tiirkiye'nin 0 d6nemlerdeki politikalan
nm anla~llabilmesi ve farkh zaman periyodlannm kargllagtmlabilmesi 
a<;lsmdan aydmlahcl olabilirdi. 

Fahir Armaoglu'nun incelenen en son kitabmda ise daha yakm d6-
nemde diinya politikasmda ve Tiirkiye'nin dIg iligkilerinde yaganan 
geli~meler incelenmektedir. Bu siire<;te diinya politikasmda ya~anan 
6nemli degigimler bu cildin agIrhk noktasmi olugturmaktadir. ilk ola
rak bu yIllar arasmda Ortadogu'daki durum mercek altma almmakta; 
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israil-Mlslr bam;>l, israil'e kan,n ba~Iatllan intifada hareketi ile Liib
nan'daki geli~rneler ve iran-Irak sava~l iizerinde durulrnaktadlr. 
1990' da Irak'm Kuveyt'i i~gal e,trnesinin ardmdan ya~anan geli~rneler, 
ABD onciiliigiinde ba~lahlan Korfez Sava~l ve Tiirkiye'nin bu sava§ 
suasmdaki politikalan anlahlrnaktadlr. Yazar daha soma SSCB'nin 
Afganistan i~galini konu alrnakta ve <::in'de Bah diinyasma eklernlenrne 
konusunda yapIlan reforrnlan incelernektedir. Bu cildin onernli bir 
klsrnl SSCB' de Gorba~ov'un liderlige gelrnesinin ardmdan gerek Orta 
ve Dogu Avrupa'da gerekse Sovyetler'in kendi i~inde ba~layan baglrn
slzhk hareketlerine aynlrnaktadlr. Ancak kitabm kalerne almdlgl do
nernde SSCB'nin heniiz dagllrnadlgl dikkate almrnahdlr. Bu kISlrnda 
dikkati ~eken nokta yazann daha onceki ciltte Polonya'Yl Balhk iilkeleri 
slmfma koyarken, bu ditte bu iilkeyle ilgili geli~meleri A vrupa klS
rnmda anlatrnasldlr. Yazar Polonya'Yl neden bu kez farkh bir cografi 
kategori altmda ele aldlgma yonelik herhangi bir a~lklarna getirrne
rnektedir. 

SSCB ba~ta olrnak iizere Var~ova Pakh iiyesi iilkelerde ortaya ~lkan 
degi~irn dinarnikleri tUrn diinyaYl etkileyen ve a~lklanrnaya ihtiya~ 
duyulan geli~rnelerdir. Arrnaoglu'na gore ya~anan bu degi~irnin tek 
nedeni "Teknoloji Devrirni"dir. (s. 3) Yazar bunun dl~mdaki olasl 
nedenlere deginrnernekte, teknolojide ortaya ~lkan yeniliklerin tiirn bu 
siireci ba~latrnada tek etken oldugunu one siirrnektedir. Olasl siyasal, 
sosyal, kiiltiirel etkenler ele almrnarnakta,. bu da analitik yaklaf;arn 
konusunda soru i~aretlerine yol a~rnaktadlr. Yazar aynca Gorba~ov 
iktidarmdan bahsettigi klSlrnda Sovyet liderinin iktidara gelrnesine 
irnkan saglayanlann Gorba~ov'un SSCB'yi dagltacagml gorernediklerini 
belirtrnektedir. Halbuki, bunu gorerneyen sadece onlar degil, neredeyse 
tUrn diinyadaki akadernisyenler, uzrnanlar, siyaset~iler ve rnedya 
~ah§anlandlr. Gorba~ov'un iktidar koltuguna oturdugunda SSCB'yi ya 
da Var§ova Paktt'm dagltrnak gibi bir niyeti olrnadlgl a~lkhr. Sovyet 
liderin kendisi de ba~lattIgl glasnost (a~lkhk) ve perestroika (yeniden 
yapIlanrna) politikalannm boyle radikal geli~rnelere yol a~acagml 

gorernerni9tir. 

Kitapta aynca Yugoslavya'da Tito'nun oliirniiniin ardmdan ya~anan 
geli9rneler de ele almrnakta, bu baglarnda Slovenya, Hlrvatistan ve 
Kosova gibi curnhuriyetlerde ve ozerk bolgelerde olu9an Belgrad kar91tI 
politikalar vurgulanrnaktadlr. Bu klslrnda tarihle ilgili olarak bir hata 
goze ~arprnaktadlr. Kosova'daki Arnavutlar arasmda Belgrad kar91h 
ayaklanrnalann 1986' dan itibaren ba9gosterdigi anlatrlrnaktadlr. (s. 237) 
Oysa ki Kosovah Arnavutlar arasmda Tito somaSl donerndeki ilk bii
yiik gosteri 1981'de diizenlenrni9tir ve bu tarih Balkanlar'la ilgili lite-
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raturde THo oldukten soma Kosova'da istikrarslzhgm ortaya C;lktlgl 
donemin ba~langlCl olarak kabul edilmektedir. 

1980-1990 arasmda Turk dlr;; politikasmm anlattldlgl klslmda An
kara'mn bir yandan Yunanistan, ABD, Avrupa Toplulugu gibi onemli 
geleneksel aktOrlerle ilir;;kileri anlahlmakta, ate yandan ozellikle 
1980'lerin ikinci yansmda Turk azmhga karr;;l uyguladlgl asimilasyon 
kampanyaSlyla giindeme gelen Bulgaristan'la ili;;kiler de incelenmektedir. 
Bu boliimde aynca Ermeni meselesi ayn bir ba;;hk alhnda ele almmaktadlr. 
Yazarm Turkiye'nin dl;; ili§kilerini anlathgl bu klSlmda SSCB baglanhh 
gelir;;melerle ilgili olarak Turkiye'nin politikasmm ne oldugu, ne gibi genel 
egilimlerin on plana <;lkhgr konusunda okura bir fikir vermesi beklenirdi. 
Oysa ki gerek Sovyet cografyasmda, gerekse Orta ve Dogu A vrupa' daki 
milliyetc;ilik ve baglmslZhk hareketlerinin Turkiye'deki karar ahcdar 
tarafmdan nasll algllandlgl, ne gibi politikalar geli§tirilmeye c;ah§Ildlgl, 
kamuoyunda nelerin tarhr;;lldlgl incelenmemektedir. Bunun yerine Turk 
dlr;; politikasmm geleneksel konulan ve geleneksel olarak yogun ilir;;kide 
oldugu iilkelerle ili§kilerde yar;;anan son gelir;;meler uzerinde durul
maktadlr. Bu konularda bile yazar kullandlgl bazl ifadeleri ae;lkla
mamaktadlr. Orne gin Bulgaristan'da Turklere kar§l uygulanan baskldan 
Turkiye'nin "ancak 1985 Ocak aymdan itibaren" (s. 310) haberdar oldugu 
belirtilmekte, fakat bunun nedenleri aC;lklanmaya c;ah§llmamaktadlr. 
Acaba Turkiye kom;;u iilkedeki soydar;;larma karr;;l giri§ilen asimilasyon 
kampanyasmdan neden gecikmeli olarak bilgi sahibi olmur;;tur? Bunda 
Bulgaristan'daki ve Turkiye'deki hangi gelir;;meler etkili olmur;;tur? Bu 
sorularm cevaplan kitapta bulunmamaktadlr. 

Fahir Armaoglu'nun uC; ciltlik eseri, gerek 18. yuzy11dan 1990'a ka
dar olan donemde dunya siyasi tarihi, gerekse Osmanh diplomasisi ve 
Turk dlr;; politikasl aC;lsmdan onemli bir ba§vuru kitabldlr. Bu sure 
ic;erisinde meydana gelen geli§melere ayrmhlanyla yer verilmektedir. 
Kitabm en buyuk arhlanndan birisi tum boliimlerin yazlmmda birincil 
kaynaklardan yararlamlmlr;; olmasldlr. Yazar bahsettigi anla§malann, 
sozle§melerin, beyannamelerin tam metinlerinin hangi kaynaklarda 
bulunabilecegini dipnotlarda belirtmektedir. Ancak yazarm gene 1 
olarak olaylan anlahm tarzmda betimleyici bir yakla§lml benimsedigi 
gaze e;arpmaktadlr. Yazar geli§meleri kaleme ahrken ge<;mi§ donem
lerl~ bir klyaslamaya gitmemektedir. Halbuki boyle bir klyaslama 
okuyucu ie;in farkh bir degerlendirme boyutu sunabilirdi. Aynca olay
lar oldukc;a detayh bir §ekilde anlattlmakta, ancak yazann bahsedilen 
olayla ilgiIi kendi yorumunun ne oldugu klsml bazen tam ifade edil
memektedir. Aynca boyle kapsamh bir kitapta en azmdan boliim 
sonlannda genel bir degerlendirmenin veya sonue; klsmlmn bulunmasl 
okuyucu ae;lsmdan faydah olabilirdi. 
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Yazann kullandlgl dil genel olarak anla~l1hr ve aklCldlr. Ancak za
man zaman yazarm kullandlgl bazl eski Ttirk<;:e kelimeler ya da yabancl 
dildeki sozctikler okuyucunun anlamasml gti<;:le;;tirebilmektedir. Ornek 
vermek gerekirse yazar Franslz Devrimi'nden bahsettigi hSlmda 
"Etats-Generaux" ifadesini kullanmakta (s. 37), ama bunu hemen arka
smdan a<;:lklamamakta, ancak bir sonraki paragrafta bu kavramm ne 
oldugu tammlanmaktadlr. Benzer ;;ekilde ;;u ctimle de ornek verilebilir: 
"TUsH Antla;;malan, Napolyon'un yIldlzmm "zenith"ini te;;kil ediyordu." 
(s. 67). "Ttirk-Yunan "etabli" anla§mazhgl" ba§hgmdan da okuyucu pek 
bir gey anlayamamaktadlr (s. 325). Benzer sorun eski Ttirk<;:e'den alman 
bazl kelimelerde de goze <;arpmaktadlr. Bunun en belirgin ornek
lerinden biri "infirad<;lhk" kavramldlr (s. 709). <;:ah;;mada dikkati <;eken 
bir diger sorun ise yukanda "Metternich" orneginde ifade edildigi gibi 
yazlm hatalandlr. YaZlm hatalan dikkati <;ekecek kadar fazladlr. 

Buna kar§m, ti<; ciltlik <;alu;lmanm <;ok geni~ bir kaynak<;adan fayda
lamlarak yazllml~ oldugu ifade edilmelidir. Yazar esas olarak Ttirk<;e, 
ingilizce ve Franslzca birincil ve ikincil kaynaklardan yararlanml~, az 
da olsa Almanca ve Rus<;a <;ah~malara da ahfta bulunmu~tur. Yakm 
donemdeki geli~melerin anlatIldlgl en son ciltte ise bu anlamda diger 
iki cilde gore biraz farkhhk mevcuUur: Yazar 1980-1990 araSI geli~me
leri anlatIrken daha<;ok gazetelerden yararlanmakta, bu donemle ilgili 
olarak yazIlan makalelere ise pek deginmemektedir. Yakm ge<;mi~teki 
geli~meler anlahldlgl i<;in gazetelere agIrhk verilmesi anla~nhr bir ~ey
dir, ancak yine de bu donemde konuyla ilgili yazllml~ akademik <;ah~
malardan da yararlamlmasl <;ah~mayl zenginle~tirebilirdi. Kullamlan 
gazete haberleri ve ko~eyazIlanyla ilgili olarak goze <;arpan bir konu ise 
ozellikle Ttirk<;e gazetelerden yararlamldlgl hSlmlarda yo gun olarak 
tek bir gazeteye ve yazarm kendi ko~eyazIlarma aglrhk vermesidir. 

Armaoglu'nun eserlerinin bir diger sorunu indeks klSlmlanyla ilgi
lidir. Bu klslmlarm <;ok dikkatli bir ~ekilde hazlrlanmadlgl izlenimi 
uyanmaktadlr okurda. Bazl kelimelerin, metin i<;inde ge<;tikleri her 
sayfamn indekste belirtilmedigi anla~Ilmaktadlr. Ornek verilecek olursa 
"U<;lii itilaf" ifadesi kitapta pek<;ok yerde ge<;mekte, ama indekste 
sadece 458. sayfada ge<;tigi yazmaktadlr. Benzer ~ekilde 1904 tarihli 
Franslz-ingiliz Antla~masl'm ifade eden "Entente Cordiale" kavraml 
birinci kitabm 439. sayfasmdan itibaren anlatdmakta, ancak indekste 
sayfa numaralan olarak sadece 441-442 verilmektedir. En son ciltte ise 
indekste once ayn bir Bulgaristan, Polonya, Letonya ifadesi yazIlma
makta, dogrudan Bulgaristan Sosyalist Partisi, Bulgaristan Tiirkleri; 
Polonya Birle§ik i~<;i Partisi, Polonya Demokratik Partisi ya da Letonya 
Milli Baglmslzhk Hareketi'nin ge<;tigi sayfalann numaralan verilmek
tedir. Bunun yanmda, bu klsmm nasIl adlandmldlgma da bakllmahdlr: 
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1789-1914 araSl olaylann anlatlldlgl ilk kitapta bu klslm "dizin" olarak 
adlandmlmaktadlr. 1914-1990 serisinin ilk cildinde yine "dizin" den
mekte, ancak ikinci ciltte kar;;lmlza aym kIslm i<;in "indeks" kavraml 
<;lkmaktadlr. 

Bir diger farkhhk kaynak<;ayla ilgili olarak goze <;arpmaktadlL ilk 
kitabm sonuna kaynakc;a konmu§, ancak bu ikinci ve iic;iincii kitaplar 
i<;in yapIlmamI§hr. Buna ilaveten 1914-1980 araSI geli§rnelerin anlahl
dIgl ikinci kitabm sonuna haritalar eklenmi§tir. Bir siyasi tarih kita
bmda haritalarm yer almaSl onernlidir, ancak belki de bu haritalann 
kitabm sonuna konmaktansa ilgili boliimlere yerle;;tirilmesinin oku
yucu ic;in daha faydah olabilecegi soylenebilir. Bir de kullamlan harita
lann hangi kaynaklardan almdlgl belirtilmemi§tir. 

Oral Sander'in siyasi tarih c;ah§malan ise iki ciltten olu§makta, ilk 
dltte ilkc;aglardan 1918'e kadar olan geli§meler, ikinci ditte ise 1918-
1994 araSl donem ele almmaktadlL Sander, <;ah§masma oncelikli ola
rak bazl temel kavramlann a<;lklanmaslyla ba§lamaktadlL "Tarih ne
dir?", "Tarih<;inin gorevi nedir?" "Tarihte egilim nedir?", "Tarihte sii
reklilik-degi§im iligkisi nedir?" gibi sorular cevaplandmlmaya c;ah
f;nlmaktadlf. Sander aynca siyasi tarih kavraml iizerinde de durmakta 
ve bu kavramm hangi ogeleri kapsadlgl konusunda okuyucuyu 
bilgilendirmektedir. 

Siyasi tarih anlatlmma, tanma dayah uygarhklann ilk kez ortaya 
C;lktlgl M.O. 5000 Yllmdan ba;;layan Sander, tarihi genel olarak iic;e 
aYlrmaktadlr: Tanma dayah olan, Ortadogu bolgesinin iistiin oldugu 
M.D. 5000'den M.D. 500'e kadar olan donem; M.D. 500 ile M.s. 1500 
arasmda once Greklerin, sonra islam diinyasmm soma da Mogol ve 
Tiirklerin hakim oldugu donem ve 1500'lerden giintimiize kadar Av
rupa'nm one <;lktlgl donem. Birind ciltte ABD'nin baglmslzhgml ka
zanmaSI, FranSlZ Devrimi, Viyana Kongresi, Endiistri Devrimi, Al
manya'mn ve haIya'nm biitiinliikierini sagiamalan, emperyalizm, L 
Diinya SaVaf,>l uzerinde durulmaktadlr. Kitapta bunun yanmda Os
manll'mn dagilma siired ile Osmanh diplomasisinin temel kurumlan 
ve zaman i<;inde ge<;irdikleri degi;;im anlahlmaktadlL Kitabm son 
boliimii Tiirk Kurtulu;; Savaf,>l'na ve Atatiirk'iin <;e;;itli konulardaki 
gorii§lerinin degerlendirilmesine aynlml§tIr. Kitap sadece olaylann 
anlahmma degil, aym zamanda bazl temel kavramlann literatiirdeki 
anlamlanmn a<;lklanmasma da onem vermektedir. Sander'in bu bag
lamda iizerinde durdugu kavramlardan ikisi "bagat gii<;" (s. 86) ve "gli<;: 
dengesi"(s. 92-93)' diL 

Sander bu ciltte aglrhkh olarak siyasi tarih geli;;melerinden Bah 
merkezli olarak bahsetmekte, Asya, Uzakdogu, Latin Amerika gibi 
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dunyamn farkh bolgelerindeki olaylan ise ozet olarak vermektedir. Bu 
<;en.;:evede Sander'in <;ah~masl daha <;ok Bah merkezli olarak de
gerlendirilebilir. 

Kitabm ikinci cildi ise Birinci Ounya Sava~l sonundan Soguk Sa
va~'m ortadan kalkmasma kadar olan donemi irdelemekte ve aym 
zamanda gelecegin dunyaSlyla ilgili bazl ongorulerde bulunmaya 
<;ah~maktadlr. ilkonce iki sava~ araSl donem incelenmekte, Lokarno 
doneminin ardmdan Hitler'in iktidara geli~i ve Almanya'da milliyet<;i 
sosyalist donemin ba~lamasl ve bu baglamda Ikinci Dunya Sava~l'na 
yol a<;an sure<; mercek altma almmaktadu. Ikinci Ounya Sava~l'nda 
ya~anan geli~melerin ardmdan uluslararasl politikada "Soguk Sava~" 
ve "kutup" kavramlanmn ne anlama geldigi a<;lklanmakta ve bu <;er<;e
vede iki kutuplu duzende ortaya <;lkan geli~meler anlahlmaktadlr. 
Soguk Sava~ doneminde ya~anan sava~lar, bunahmlar ve krizler irde
lenmekte, aynca 1960'lardan itibaren dunya politikasmda <;okmerkezli
lige dogru ge<;i~ ya~andlgl argumam one suriilmektedir. Yazara gore 
1960-1990 araSl donemi <;okmerkezlilige ge<;i~ sureci olarak adlandlr
mal mumkundiir. (s. 297-300) Yazar 1960'lardan itibaren Avrupa 
Ekonomik Toplulugu'nun (AET) uluslararasl politik geli~melerde 

etkinligini arttIrdlgl goru~unu savunmaktadlr. Sander'in bu ifadesinin 
tarh~mah oldugu belirtilmelidir, <;unkii her ne kadar AET i<;erisinde 
ozellikle de Gaulle donemindeki Fransa boyle bir <;aba i<;inde olsa da 
genel olarak AET diinya politikasmda ne 0 donemde ne de ~imdi bir 
super gucun etkinligine ula~amaml~hr. 

Sosyalizmin <;okii~iine Sander'in getirdigi a<;lklama Armaoglu'ndan 
farkhdlr. Armaoglu ba~hca sebebin teknolojik geli~meler oldugunu soy
lerken Sander' e gore bu konuda siyasal ve toplumsal nedenler ba~rolii 
oynamaktadlr. Ekonomik nedenler ise daha soma gelmektedir. Ancak 
Sander' e gore Sovyetler'in onculiigiinde uygulanan model tamamen 
ba~anslz olmu~ degildir, <;iinku sosyalist rejimle yonetilen iilkelerdeki 
geli~mi~lik seviyesi u<;uncii dunya iilkeleriyle klyaslandlgmda iyi du
rumdadlr. Buna ilaveten yazara gore Soguk Sava~'m ashnda kazanam ve 
kaybedeni yoktur. Sander bu konuda ~unlan soylemektedir: 

"Soguk sava~l hi<; kimse, hi<;bir devlet ya da devletler grubu kazan
maml~hr. Soguk sa va;;, taraflarm birbirlerinin niyet ve askeri yete
neklerini abarthklan ve uzun ve <;ok pahahya mal olan klyaslya bir 
rekabetti. ABO ile Sovyetler Birligi'nin kaynaklanm zorlaml~ ve 
1980'lerin sonunda her ikisini de aglr ekonomik, toplumsal ve Sovyetler 
Birligi'ni, ek olarak, siyasal sorunlarla kar;;l kar~lya blrakml;;hr. 1989 
somasmm turn geli;;meleri soguk sava;; donemi i<;in odenen bedelin 
i<;indedir ve bu bedeli, her zaman oldugu gibi, tUrn dunya devletleri ve 
uluslararasl kurulu;;lar odeyecektir." (s. 454) . 
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Sander'in dikkate deger bir baf?ka yaklaf?lml ise devlet dlf?l aktorlerin 
de uluslararasl politikada oynayabilecekleri rolleri onemsemesidir. 
Yazara gore ozellikle uluslararasl kuruh.1f?lar Soguk Savaf? sonraSl do
neme damgalanm vuracaklardlr, ki bunlardan oncelikli olarak dort 
tanesini vurgulamaktadlr: NATO, Avrupa Birligi, Avrupa Guvenlik ve 
i:;;birligi Konseyi ile A vrupa Konseyi. 

Be:;;inci boliimde yazann Soguk Sava:;;'m sona ermesini anlathktan 
sonra geriye donerek daha oncelG sava:;; ve e;ah:;;malan incelemesi ve bu 
e;ere;evede Vietnam Sava:;;l'm, SSCB'nin Afganistan'l i:;;galini, 
1960'lardaki <::in-Hint smH e;ah:;;maslm ve Ortadogu sava:;;lanm irdele·· 
mesi kronolojik slraYl bozmaktadlr. Halbuki once bu konulann ele 
ahmp daha soma Berlin Duvan'mn YlkIlmasmdan ve Sovyetler Bir
ligi'nin e;okmesinden bahsedilmesi daha anlamh olabilirdi. Bunun 
yamnda, yazarm Korfez Krizi'nden bahsettigi klslmda ise Turkiye'nin 
dl:;; politikasma deginmemesi ise dikkati e;ekmektedir. 

Yazar son bolUmde yeni donemde dunya politikasmda ya:;;anan de
gi:;;imleri yorumlamaya ve gelecekte etkili olabilecek faktorleri tespit 
etmeye e;ah:;;maktadlr. Gue; ve ulusal e;lkar kavramlanmn degi:;;tigi ve 
eski geleneksel anlamlanndan uzakla:;;hklan vurgulanan eserde; kultilr 
ve ideoloji gibi yumu:;;ak gue; ogelerinin onemlerinin giderek artacagl 
varsaYlml yapllmaktadlr. Yazar realist anlaYl:;;a gore gucun klasik 
unsurlanm olu:;;turan ekonomik ve asked gue;ten ziyade aSll gue; unsu
runun bir Ulkeyi oluf?turan halk oldugunu belirtmektedir. Bu da gele
neksel uluslararasl ilif?kiler yakla:;;lmlanna adeta bir kar:;;l koymadlr. 
Yeni donemin eskiye gore daha karmaf?lk oldugu vurgulanmakta, bir 
yandan tehditlerin e;e:;;itlendigi ote yandan da gizli tehditlerin ortaya 
<;:lktlgl ifade edilmektedir. 

<::ahf?mamn gelecekle ilgili onemli ongorulednden bir tanesi dunya 
politikasmda dinin oneminin artabilecegidir. Ozellikle ekonomik refah 
seviyesine ula:;;llmasmda sorunlar ya:;;andlgl takdirde yazar koktendinci 
faktOrlerin uluslararasl politik sahnede daha gu<;:lii bir :;;ekilde boy 
gostereceklerine dikkati <;:ekmekte ve adeta 11 Eylii.l somaSl dunyaYl 
tahmin edebilmektedir. Global <;:apta en buyuk sorunun ise Bah Avrupa 
ile Dogu Avrupa arasmdaki ve Kuzey yanmkureyle Guney yanmkure 
arasmdaki ekonomik farkhhk oldugu belirtilmekte, bunu onlemek i<;:in 
ise ba:;;hca iki konuda tavsiyede bulunulmaktadlr: HIZh nufus artl:;;mm 
engellenmesi ve bOlgesel gu<;:teki Ulkelerin buyuk Ulkelere bagh olmak
Slzm i<;:inde bulunduklan bolge kapsammda i:;;birligi inisiyatifleri 
geli:;;tirmeleri. 

Armaoglu'nun <;:ahf?masl hem genel anlamda siyasi tarih hem de 
Osmanh'daki diplomatik gelif?meler ve Turk dlf? p01itikasl konulannda 
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hem birincil hem de ikincil kaynaklardan yararlamlarak yazlhm;; 01-
dukc;;a kapsamh bir eserdir. Tum eksikliklerine ragmen Ttirkc;;e litera
ttirde onemli bir bo;;lugu doldurdugu kesindir. Zaman zaman bazl 
konulan oldukc;;a ayrmhh olarak de almasma ragmen a1'tIlan eksilerin
den oldukc;;a fazladlr. Aynca, yazann c;;ah;;masml Bah merkezli ola1'ak 
yapmaktan kac;mmasl ve Asya, Uzakdogu ve Latin Amerika gibi farkh 
bOlgeleri de kapsamh olarak irdelemesi oldukc;;a onernlidir. Armaoglu 
e1e aldlgl tUm konulara tarihc;;i bakl;; aC;;lSlyla yakla;;ml;;hr. Sander'in 
c;ah;;masl ise Armaoglu'nun eserine gijre daha az aynnhya deginen ve 
daha genel bir c;;ah§madlr. Yine Armaog1u'yla klyaslandlgmda 
Sander'in c;ah§masmm genel olarak Bah merkezli oldugu gi5ze (;arp
maktadlr. Avrupa, ABD ve onlarm ntifuz alanlan dl§mdaki bblgeler
deki geli;;melere yalmzca ozet olarak deginilmektedir. Fakat Sander'in 
c;;al1;;masl daha c;;ok yorum ve analiz ic;ermekte, yazar birtaklm ara§hrma 
soru1anyla yola C;;lkarak cevap aramaktadlr. Aynca temel bazl kavram-
1ar tizerinde de durmasl Sander'in eserini zenginle;;tirmekte ve farkh 
bir boyut katmaktadlr. Sander'in c;ah;;masmda hem tarih hem de ulus
lararasl ili;;kilere ozgti metodoloji, Armaoglu'nun eserlerinde ise sadece 
tarih metodolojisi dikkati C;ekmektedir, ki bu da iki yazann yakla~)1mlan 
arasmdaki temel farklardan biridir. Sander c;ah§masmda hem realist 
kuramm temel bazl prensiplerini irdelemekte hem de hangi noktalarda 
bu kurama kar§l C;lkhglm ortaya koymaktadlr. Armaoglu'mm kitap1a
rmda ise herhangi bir kavramsal ya da kuramsal degerlendirmeye 
rastlanmamaktadlr. 

iki c;ah§ma arasmdaki bir diger onemli fark da Sander'in c;ah§masl
nm esas olarak btiytik olc;tide ikincil kaynaklara dayanmaSl ve yazann 
arada bir toplu verilen kaynak derlemesinin dl§mda dipnot vermeye 
gerek gormemesi, onun yerine ikinci cildin arkasma kaynakc;a ekleme
sidir. Armaoglu ise slkc;a dipnotlara yer vermekte ve ikincil kaynaklar
dan oldugu kadar birincil kaynaklardan da yararlanmaktadlr. Bu arada 
Armaoglu'nda hem Ttirkc;e hem de Franslzca ve Ingilizce kaynaklar 
goze c;arparken, Sander'in eserinde sadece ingilizce c;;alv;;malar bulun
mamaktadlr. Aynca Sander, Armaoglu'ndan fark11 olarak indekse yer 
vermemektedir. Bunun yam Slra Fahir Armaoglu'nun kitaplan yogun 
bir §ekilde once Osmanh diplomasisini sonra da TLirkiye Cumhuri
yeti'nin dl;; ili§kilerini ele ahrken Oral Sander'in c;ah§malan bunlara c;ok 
daha k1sa bir §ekilde deginmektedir. Buna ilaveten, Armaoglu sadece 
olam incelemekte, Sander ise meydana gelen olaylardaki genel egilim
leri, stireklilik ve degigim faktbrlerini tespit etmeye c;ah§arak gelecekle 
ilgili ongortilerde bulunmaya c;ahgmaktadlr. 

Sonuc; olarak her iki yazarm siyasi tarih kitaplan da Ttirk<:;e akade
mik literattirde aradan gec;en ylliara ragmen tartl§11maz bir yere sahip 
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olmaya devam etmektedir. Ancak her iki akademisyenin <;ah;;malannda 
da son 10 senenin degerlendirmesi bulunmamaktadlr. Bu nedenle 
universitelerin siyasi tarih derslerinde okutulmak i.izere daha yakm 
dbnemdeki olaylan da kapsayan yeni <;ah;;maJara ihtiya<; duyuJ·" 
maktadlr. 
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