V. A. ZOLOTOREV : Rusko - Turetskaya voyna 1877-79 gode (1877-78
y~llar~ndaki Rus - Türk sava~~, Rus istoriografisinde) Izd. Nauka,
Glavnaya Red. Vos. Literat. Moskva 1978, 143 s.
I. Onsöz
Kitap 19. yüzy~l sonu ve zo. yüzy~l~n ba~~nda olan sava~lar~n tarihi ve hakk~ndaki eserleri incelemek için yaz~lm~~t~r.
1877-78 sava~~~Rusya'da toprak esareti kald~r~ld~ktan sonra (1861) yap~lan
ilk sava~t~r.
Yazar bu eserde sava~~n sebebini, amac~n~~ ve sava~~n tarihi neticelerini göstermek istiyor.
Bölüm:
Sava~tan önceki durum ve sava~ :
1877-78 Türk - Rus Sava~~~neticesinde Balkan yar~madas~~halklar~~Türk hakimiyetinden kurtuldular. Bulgaristan, S~rbistan ve Romanya müstakil oldular.
Bu sava~~Balkan memleketlerinde kapitalizmin do~u~una uygun ortam yaratt~.
Sava~~n sebepleri:
Ruslar~n Balkanlarda etkilerini artt~rmak ve bo~azlar~n kullan~lmas~nda,
kendilerine kolayl~k sa~lamak. ~ngiltere bo~azlar hususunda Rusya'n~n rakibi
idi ve Slav özgürlük hareketlerine kar~~~ idi.
Almanlar ve Frans~zlar da Balkanlarm durumunda de~i~iklik istemiyorlard~.
3-111-78 Osmanl~lar ma~lup oldu ve San - Stefano'da bar~~~imzaland~. S~rbistan,
Karada~, Romanya özgür oldular.
Bu antla~madan sonra Rusya'n~n - politik durumu:
Rusya Avrupa'da tehlikeli oldu. Berlin Kongresinde Rusya - Avrupa devletlerinin tepkisi ile kar~~la~t~. (Kazan~lan sava~~Rusya'n~n durumunu iyiye de~il, kötüye
götürdü.) Rusya dahilinde de bu sava~~beklenen sonucu vermedi. Asker kahramand~,
fakat askeri idare çürümü~tü. Ba~takilerin h~rs~zl~klar~~meydana ç~kt~. Memnuniyetsizlik artt~. Berlin antla~mas~na göre Bosna - Hersek Avusturya'ya gitti. K~br~s'~~
Ingiltere ald~, Bulgaristan küçültüldu.
Bölüm:
Rusya'da Sava~~- Tarihi Biliminin olu~umu:
XIX. yüzy~l sonunda Rusya'da kapitalizmden emperyalizme geçildi~inde
A. K. Puz~rebsk, A. N. Petrov gibi tarihçilerin sayesinde bu bilim dal~~geli~iyor.
Rusya'n~n askeri geçmi~ine ilgi art~yor:
Maslovskiy'nin "Rus Sava~~Kuvveti", "Büyük Petro'dan zamanun~za kadar
Rusya Sava~larma Bak~~" adl~~eserleri ç~k~yor. "Askeri Bilgileri Sevenler Cemiyeti"
nin mecmuas~~ ç~kmaya ba~l~yor. Rus askeri teorisyenleri iki gruba bölündüler.
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— "Akademisyenler" grubu (Bunlar devleti tutuyorlard~.)

— "Rus Okulu" grubu, akademisyenlerden N. S. Golitsin, "Rus Sava~~
Tarihi" eserinde Rus sava~~sanat~n~ n önce Norman'lar, sonra Mo~ol, Isveçli ve Livon ~övalyeleri taraf~ndan geli~tirildi~ini öne sürüyordu. "Rus Okulu"na mensup,
Puz~ rebsky, Maslovskiy, "yabanc~ lara fazla yer vermek iyi de~ildir, kendi öz sava~~
tarihimize bakmak laz~m" diyorlard~.
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N. P. Mihneviç "Rus Askeri Sanat~'mn Temelleri" adl~~eserinde Rus askeri
biliminin birçok hususlarda bat~l~lar~ nkinden üstün oldu~unu yaz~yordu.
III. Bölüm:
Sava~~tecrübesinin incelenmesi ve Rus Genel Kurmay~~Askeri Tarihçileri
komisyonunun çal~~malar~~üzerinde duran yazara göre, 1877-78 Rus - Türk sava~~~
tarihçilerin dikkatle inceledi~i bir konudur. Bunun nedenlerinin birincisi, bu sava~~n
Rusya'daki reformdar~~sonra (~ 861) "Feodal mutlak~ yetten burjuva mutlak~ yetine"
geçi~ten sonra yap~lm~~~ilk sava~~olmas~d~ r. Burjuva reformundan sonra 1874 de
askeri reform da yap~lm~~t~ . Bunlardan sonra yap~ lan ilk sava~~olarak incelenmesi
ilginçtir.
Ikincisi, Bilim ve tekni~in etkisi askeri harekette görülüyordu. (Telgraf, silah
inki~af~).
Üçüncüsü, bu sava~~çok zor kazan~ld~. Sava~~devlet idaresinde olan bütün
kusurlar~~ meydana ç~kard~. Ruslar~n teknik bak~mdan bat~~ ordulanndan çok geri
kald~klar~~ görüldü. Ba~komutan Granduk Nikola Nikolayeviç kabiliyetsizdi.
Sava~~tarihi bilimcileri General Dragomirov'un dedi~ine göre "Daha toplar
susmadan incelemeye ba~lad~ lar". Incelemeler birkaç mecmuada ç~kmaya ba~lad~.
"Askeri Mecmua", "Topçu Mecmuas~", "Mühendis Mecmuas~" ve ba~kalar~ ...
Sava~~n incelenmesinde ele al~nan sorunlar:
Emek taksimi, ordunun mal varl~~~~
Teçhizat
Taktik
Orduda mühendislik i~leri, sava~~intibalan, subay e~itiminde sohbet ~eklinde naklediliyordu. Bu "sohbetler"den birinde ileride büyük bir sava~~uzman~~
olacak olan Kurmay Yüzba~~~Zayonçkovsky 1893 de bir konferans verdi. Konu~mas~n~n ad~~"General Skobelev'in Lofça'da, ~eynovda yapt~~~~hücum harekât~na
göre baz~, hücum önerileri" idi. Rus ordusunda askerlerin Türk ordusuna nisbeten
kendilerine istihkâm kazmakta, çok daha zay~f olduklar~~görülüyordu. Ve askerlere
kâfi kürek verilmemi~ti. (Sava~ tan sonra bu durum derhal düzenlendi). Sava~~tecrübelerini incelemek ve bunlara dayanarak yeni talimatnameler ç~karmak için
Genelkurmay'da özel askeri tarih komisyonu kuruldu ve bu komisyon de~erli çal~~malar yapt~. Komisyonun ba~kan~~ General Zukov'du. Sonra yerine General Demontoviç geçti.
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Bu Komisyonun haz~rlam~~~oldu~u birkaç eser:
— Balkanlarda Rus - Türk 1877-78 sava~~n~~anlatan iki ciltlik aç~klama.
~lk ciltlerde iki bölüm "Rusya'n~ n Türkiye ile 2oo senelik münasebetleri" ve "Sava~a
sebep olan Siyasi Olaylar" bölümü D~~i~leri Bakanl~~~n~n emri ile bask~dan ç~kart~ld~. 25 . VI . ~ 9o~~St. Petersburg.
1877-78 Rus - Türk Sava~~n~n anlat~m~na önsöz haz~rlayan General Demontoviç
1898 ve haz~rlanan 4 cilt ~öyle olacak:
~~. cilt: Diplomatik malü.mat. Ordunun Beserabya'daki durumu,
cilt: S~n~r~~geçi~i ve ordunun Romanya'da Tuna'y~~geçtikten sonra Plevne'de
Temmuzda olan ba~ar~s~zl~~~na kadar olan sava~~,
cilt: Sava~~n ikinci yar~s~nda olan hareket, Plevne'nin al~n~~ma kadar.
cilt: Son sava~, Balkanlardan geçi~~ve Aya-Stefanos Antla~mas~.
Eser 1896 da tamamland~. Fakat Harbiye Naz~r~~General Kuropatkin'in
emriyle Demontoviç yeniden düzeltmeler yapt~. (Kuropatkin ~ah~slardan bahsedilmesini yasaklad~). Fakat 1899 Demntoviç de komisyon ba~kanl~~~ndan istifa etti.
O'nun yerine General Voyde geçti. (s. 52) Kaynaklar ve tarihi dökümanlar bas~ld~.
Ç~kan eserde Kafkasya'da olan sava~~hakk~nda Balkanlar'da olandan daha az
malumat vard~. Kafkas sava~~n~n anlat~ld~~~~3. ciltde Kars'~n gece zapt~~için haz~rl~klardan bahsediliyor. 1903 y~l~nda büyük eserden ba~ka komisyon Kafkas Sava~~~
hakk~nda ba~ka bir eser ç~kar~yor. ("1877-78 Rus - Türk Sava~~n~n Kafkasya ve
Küçük Asya bölümünde olan k~sm~~hakk~nda bilgiler") Burada sadece sava~tan
bahsediliyor. Askeri idari, mühendislik ve cephe gerisi çal~~malardan söz edilmiyor.
Esas sava~~tahlili yapan eserde, baz~~Avrupa yazarlar~na da yer veriliyor.
(Fakat önceden sansürden geçirilerek devletin tutumuna ayk~r~~olmamak ~art~~ile).
Sava~~hakk~nda toplanan kaynaklar~n aras~nda 1879 y~lmda bas~lm~~~olan "Son Sava~~
hakk~nda Türk Dökümanlar~~Külliyat~" müstesna bir yer al~yor. Bu eserin yazar~,
Sultan'~n rnabeyninde memur olan Ahmet Mithat Efendi'dir. Yazar bu eseri ile
ma~lubiyetin suçunu Sultana de~il, askeri idarecilere yükleme~e u~ra~~yor. Oysa
Dökümanlarm incelenmesi, askeri idarenin kar~~la~t~~~~birçok zorluklar~n Sultan'~n
müdahalelerinden dolay~~ç~kt~~~n~~gösteriyorlar. Dökümanlar ay~n zamanda ~ngilizlere çok güvenildi~ini gösteriyor. Dökümanlar Türk ordusunun stratejik kusurlarnu
ve sava~~n ba~~nda plans~z olduklar~n~~gösteriyor. Fakat Plevne'de Ruslar~n hezimetinin tesadüfi olmad~~~n~, Türklerin haz~rl~kl~~oldu~unu gösteriyor. Sayfa 63 de
sava~~hakk~nda hat~ralar~n~~nakleden bölüm yer almaktad~r.
~EFIKA ORTAYI.1

