SUNUŞ
Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire
Başkanlığınca yayıma hazırlanan Askerî Tarih Araştırmaları Dergisi’nin
26’ncı sayısında beş makaleyi okuyucuların istifadesine sunmaktayız.
“İstanbul’da Cebehane Binasının Teşekkülü ve Askerî Müzenin
Kuruluş Tarihinin Değiştirilmesi Üzerine Bir Öneri: 1453” adlı makalede
Cebehane-i Âmireye ev sahipliği yapan Aya İrini’nin 1453’ten itibaren müze
fonksiyonu görevini ifa ettiği ancak XV’inci yüzyılın ortalarında henüz modern
müze kavramının olmaması sebebiyle müze ismine sahip olmadığı
vurgulanmaktadır. Bu kapsamda Askerî Müzenin 1453’ten beri var olduğu,
bu nedenle 1846 olan Askerî Müzenin kuruluş tarihinin 1453 olarak
değiştirilmesi gerektiği ifade edilmektedir.
“Birinci Dünya Savaşı’nda Galiçya Cephesi’nin Lojistik Durumu” adlı
makalede Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na girdikten sonra farklı
cephelerde savaşmak zorunda kaldığı, beklenmedik gelişmeler üzerine
birliklerini yalnız Osmanlı topraklarında değil, Avrupa topraklarında da
konuşlandırdığı belirtilerek her biri farklı özellik gösteren cephelerde lojistik
durumunu nasıl yapılandırdığı Galiçya Cephesi örneğinde detaylı olarak
incelenmiştir.
“Birinci Dünya Savaşı Sırasında Rusya’daki Sivil Osmanlı Esirleri” adlı
makalede 1914-1918 yıllarında Rusya’da Osmanlı uyruklu sivillere
uygulanan sivil tutuklama rejimi, Rusya Federasyonu arşiv fonlarında
bulunan dokümanlardan istifade edilerek analiz edilmektedir. Söz konusu
sivil tutuklama rejiminin savaş esirlerine uygulan rejimden farklı bir sistem
olduğu ortaya konularak tutukluların sosyal ve hukuki statüleri, sivil
tutukluların güvenlik açısından denetimi, emek potansiyellerinin kullanımı,
mülkiyet hakları ve diğer kişisel özgürlüklerinin sınırları gibi konular üzerinde
durulmaktadır.
“Şehit Üsteğmen (Abdurrahman) Sabri Efendi ve Eşi Naciye Hanım’a
Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Gönderdiği Mektupları” adlı makalede Birinci
Dünya Savaşı’nın kaderini değiştirdiğine vurgu yapılan Çanakkale
Cephesi’nde yaşananlar hakkında tarafların özellikle İngiltere ve
müttefiklerinin bir hayli neşriyatının olmasına karşın Türk tarafında bunun
yetersiz olduğu tespitinde bulunulmuştur. Bu kapsamda, Çanakkale
Cephesi’nde şehit olan Üsteğmen Abdurrahman Sabri Efendi’nin eşine
yazdığı mektupların cephe gerisindeki sıkıntıları göstermesi ve toplumun
durumunu gözler önüne sermesi bakımından önemli olduğu ileri
sürülmektedir.
Türk halkında büyük bir tepkiye neden olan ve bu sayede Kurtuluş
Savaşı’na giden süreci hızlandıran İzmir’in Yunanistan tarafından işgalini

konu alan “Yunanistan’ın İzmir’i İşgali ve ABD” adlı makalede ise İzmir’in
işgaline giden süreçte başta ABD olmak üzere İtilaf devletlerinin Paris Barış
Konferansı’nda izledikleri politika ve işgal kararının alınmasında oynadıkları
rolün yanı sıra işgal sonrasında yaşanan gelişmeler incelenmiştir.
Farklı tarihî konularda yazılmış makalelerin yer aldığı dergimizin bu
sayısının da ilgiyle okunacağını ümit ediyoruz.
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