Kitap Tamttnalar:

Ba~lang~çtan XVII. rüzy~ hn Sonuna Kadar Türk Denizcilik Tarihi 1. Editörler: ~ dris Bostan, Salih Özbaran, Deniz Yaymevi Müdürlü~ü, ~stanbul 2009; resimli, 392 s.
Türk ve Osmanl~~denizcilik tarihine âit 2 ciltlik bir eser yay~nlanm~~~bulunuyor. Eser devrin Deniz Kuvvetleri Komutan~~Oramiral Metin Ataç'~n "Türk Denizcilik Tarihini sunmaktan büyük bir mutluluk duydu~unu" belirtti~i "Sunu~" yaz~s~~
ile ba~lamaktad~ r. Eserdeki yaz~lar~n her biri bilimsel kaynaklara dayanan ara~t~rmalard~r. Yaz~lar aras~ na haritalar, minyatürler, gemi resimleri, sava~~sahneleri ve
di~er resimler gayet güzel bir bask~yla serpi~tirilmi~tir. Her iki ciltte de mevcut makalelerde kullan~lm~~~olan ar~iv kaynaklan, kitap ve makaleler bibliyografya ba~l~~~~
alt~nda toplanm~~ur. Ayr~ca ciltlerin dizini de bulunmakta olup ara~unalara kolayl~k sa~lanm~~t~r. Öyle anla~~l~yor ki Osmanl~~ve Osmanl~~öncesi denizcilik tarihi ile
ilgilenen ara~t~nalann ellerinden dü~ ürmeyecekleri bir eser meydana gelmi~tir. Di~er taraftan diyebiliriz ki, bugüne kadar denizcilik tarihi ile ilgilenen bilim adamlar~n~n el att~klar~~baz~~ eserler geri planda kalm~~t~r.
Denizler insanl~ k tarihinde, bugün de oldu~u gibi her bak~mdan çok önemli
olagelmi~tir. Kara ülkeleri daima denizlere aç~lmay~~ hedef olarak görmü~lerdir.
Hatta sadece denizlerle iktifa etmeyip daha s~cak ve ~hman denizlere ula~mak için
yay~lmac~~ da olmu~lard~r. Ülkeler için k~y~~ güvenli~i deniz güvenli~ini ça~n~urm~~ur. Bunun için de gemicilik daima gündemde kalm~~t~r. Türklere gelince; deniz
kültürü ile geç tan~~ ular. Bununla beraber, mesafeyi kapatmak için yo~un çaba harcad~klar~~ bu eserde de görülmektedir. Dedem Korkut Destadndaki "daha deniz daha
müren" ifadesi hiç ~üphesiz bunu anlatmaktad~ r. Türkler Anadolu'yu yurt edinirken yeni bir strateji uygulaman~ n zorunlulu~unu hissettiler. Anadolu'nun üç tarafi
denizlerle çevrili oldu~una göre, denizcili~e önem vermenin gerekti~ini kavrad~lar.
Bat~~Anadolu'da bir deniz devleti kuran Çaka Bey (ö.1095)'den sonra Türkiye Selçuldulan ve beylilder döneminde art~ k Türkler tersâneler ve gemi tezgahlan kurup
donanmalar in~a etmeye ba~lad~lar. Osmanl~~Beyli~i kuruldu~u zaman Türk denizciler Bizans donanmas~ n~n azameti kar~~s~nda hayretler içinde kalm~~lard~. Istanbul'un fethi ve Gelibolu tersânesinin kurulu~u devlete iki yön tayin etmi~ti. Biri Rumeli'de, di~eri denizlere aç~lma idi. Fatih'in son zamanlar~ndald ~talya seferi ile Rodos muhasaras~~(1480) denizcilikteki geli~meleri anlat~r. XVI. yüzy~lda denizcilik faaliyetleri daha da artt~. Süvey~'te tersine kuran Osmanl~lar~n Hint Denizi'nde donanmas~~ vard~. Rodos'un fethi ile Bat~~Anadolu'nun güvenli~inin sa~lanmas~~ akabinde K~br~s'~ n fethi (1571), Osmanl~~ deniz gücünün ula~t~~~~yeri gösteriyordu. Bu
devirde Osmanl~~Devleti Malta'ya da bir donanma göndermi~ti (1566). Osmanl~~donanmalan Akdeniz'de ve Karadeniz'de ba~ar~l~~ seferler yap~yordu. XVI. yüzy~lda
Osmanl~~Devleti'nin büyük tersâneleri d~~~nda, Karadeniz ve Akdeniz k~y~lar~nda 65
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tersâne ve gemi in~a tezgahlan bulunuyordu. Osmanl~~denizcili~i Kanuaden sonra geli~meleri takip edemedi. Sultan I. Ahmed devrinde donanma= ba~ar~lar~~ görüldüyse de XVII. yüzy~lda gemi in~a teknolojileri geli~tirilemedi. E~itimli donanma personeli yeti~tirilemedi. Bu yüzy~lda Osmanl~~denizcili~i eski güç ve itibann~~
kaybetmi~ti.
Giri~te editörlerin verdikleri özet bilgiye ekten sonra, Osmanl~~denizcilik tarihi
üzerinde yap~lan yerli ve yabanc~~ tarihçilefin çal~~malar~na temas edilmektedir: Bu
çal~~ malar~n 1990'h y~llardan sonra yo~unla~t~~~~ifade edilerek yap~lan sempozyumlar haurlat~lm~~t~r. Keza Türk Deniz Kuvvetleri taraf~ndan gerçekle~tirilen (Ekim
2008) Osmanl~lar~ n Hint Okyanusu politikalar~na ili~kin sempozyum da bu çal~~malardand~r.
Bu cilt iki k~sma ayr~lm~~t~r. Birinci k~s~mdaki makaleler Olaylar-Olgular-Yorumlar ad~yla ak~~ bölümde toplanm~~t~ r. Birinci Bölümde Osmanhlardan önce
Türk denizcilik faaliyetlerine ak üç yaz~~bulunmaktad~r. Erdo~an Merçil'in "Selçuklular Döneminde Türk Denizcilik Faaliyetleri" ad~ndaki makalesinde, Gaznelilerin
~ ndus nehri üzerindeki mücadeleleri ile Büyük Selçuldular, ~rak Selçuldulan ve
Türkiye Selçuklulan dönemlerindeki denizcilik faaliyetleri ortaya konmu~tur. Halil ~ nalak'm "Bat~~Anadolu'da Yükselen Denizci Gazi Beylikleri" adl~~ makalesi Bizans ve bat~~ kaynaklar~ndan yararlamlarak haz~rlanm~~t~r. Bu bölümdeki üçüncü
yaz~~ Mustafa Da~'~ n olup, "Türklerin Bizans ve Venedilde Denizlerdeki ~li~ki ve
Mücadeleleri"ne aittir.
~ kinci Bölüm Fatih Dönemi Sonuna Kadar Osmanl~~Denizcili~i'ne aynlm~~ur.
Kate Fleet'in "Osmanh Devleti'nin Erken Döneminde Do~u Akdeniz ve Karadeniz'de Denizcilik Faaliyetleri" adl~~makalesi alanlara ve ticarete ayr~lm~~ur. Burada
~dris Bostan'~n pe~pe~e iki yaz~s~~bulunmaktad~r. ~lk yaz~~ Gelibolu Tersanesi'ne,
ikinci yaz~~ Fatih devri Osmanl~~denizcili~ine ayr~lm~~ur.
Üçüncü Bölüm Osmanl~~denizcili~i ile Avrupa denizcili~inin yükseli~i ile ilgili
yaz~lan ihtiva etmektedir. "Avrupa'n~ n Okyanuslarda Yay~lmas~~ve Akdeniz Dünyas~" adl~~yaz~s~~ ile Salih Özbaran, ~spanyol denizcilerinin Amerika k~tas~na ula~malar~, Portekizli denizcilerin Afrika ve Hindistan ticaretine göz dikmeleri, Ayr~ca Ingilizlerin Güney Amerika'ya ula~malar~~anlaulmaktad~r. Bunu ~dris Bostan'~n "II. Bayezid Dönemindeki Osmanl~~ Denizcili~i" adl~~makalesi takip ediyor. Ayni müellifin
Tersane-i âmire hakk~ndaki müteakip yaz~s~~ da Gelibolu Tahrir Defterinde kay~tl~~
olan Osmanl~~denizcilerinin listesi bulunmaktad~r. Buradaki müteakip yaz~~ Mahmut ~akiro~lu'na ak olup 1540 tarihli Türk-Venedik antla~mas~na *aittir.
Dördüncü Bölüm "Preveze Sava~~'ndan Tunus'un Fethine: Osmanl~~Denizcili~inde Zirve" olarak ayr~lrn~~ ur. Bu bölümün ilk yaz~s~~ ~dris Bostan'a ait olup Barbaros Hayreddin Pa~a'n~n ~lk Deniz Beylerbeyili~i (1534)'ne aittir. ~lk deniz Beylerbeyili~i, Kanuanin Akdeniz siyaseti ve Osmanl~-Frans~z ili~kileri ele al~nm~~t~r.
Bundan sonra Özlem Kumrular'm makalesi yer almaktad~r. Makalenin ad~~ "XVI.
Yüzy~l~n ~lk Yar~s~nda Orta ve Bat~~Akdeniz'de Üstünlük Mücadeleleri" olup yerli
ve yabanc~~ ara~t~rmalar kullan~lm~~t~ r. 0 zaman~ n Akdeniz dünyas~nda, Türklerin
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"denizlerin efendisi" olarak al~nd~~~~belirtilmi~tir. Bundan sonra ~dris Bostan'~n ar~iv kaynaklar~n~~kulland~~~~iki yaz~s~~ yer almaktad~r. Birinci yaz~~Preveze zaferi
(1538) ile ilgilidir. ~kincisi Malta ku~atmas~~(1565), K~br~s'~n fethi (1571), ~nebahu
ma~lubiyeti (1571) ve Tunus'un fethi (1574)'nin denizcilik tarihi bak~m~ndan incelendi~i yaz~s~d~r.
Be~inci Bölüm Hint Okyanusu'nda Osmanl~~etkinlikleri ba~l~~~n' ta~~maktad~r.
Buradaki ilk yaz~~Salih Özbaran'a âit olup "Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun Hint Okyanusu'na Aç~lmas~" ile ilgilidir. Yaz~da Osmanl~lar~n Kiz~ldeniz'e ula~malar~, Diu
seferi (1538), Hürmüz ku~atmas~~(1552) ve bölgedeki me~hur kaptanlar ele al~nm~~t~r. Bu bölümdeld ikinci yaz~~Michel Tuchscherer'e âit olup "XVI. Yüzy~l Sonlar~ndan XVIII. Yüzy~l Sonlar~na Kadar K~zildeniz'de Osmanl~~Donanmas~" ad~n~~ ta~~maktad~r. Müellif burada Osmanl~~ar~iv belgeleriyle Arap kaynaklar~n~~kullanarak
Osmanl~lar~n bölgeden nas~l çekilmek zorunda kald~~~n~~anlatm~~t~r.
Alt~na Bölüm kalyon dönemine geçi~e apilm~~t~r. ~dris Bostan'~n burada üç
yaz~s~~bulunmaktad~r. Bu yaz~lar Osmanl~~ deniz gücü, kürekten yelkene geçi~~ve
Mezemorta Hüseyin Pa~a ve 1701 tarihli Bahriye Kanunnâmesi konulariyle ilgili
belgelere dayanan bilimsel yaz~lard~r. Bu bölümde dikkati çeken bir yaz~~Victor Ostapchuk'un Kazaklann ~stanbul Bo~az~' na ve Karadeniz sahil ~ehirlerine yapt~klar~~
alunlara dair ya7~s~d~r. Müellif ar~iv kaynaklar~n~~kullanarak Osmanl~~ Devleti'ni zaman zaman s~k~nt~ya sokan bu konuya aç~kl~k getirmi~tir. Buradaki di~er bir yaz~~
Ersin Gülsoy'a aittir. Bu yaz~~ "Girit Seferi ve Sonras~ndaki Politik Geli~meler" ad~n~~
ta~~maktad~r.
Eserde ikinci k~s~m Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nda Deniz Yönetimi ve Gemi in~a Faaliyetlerine ayr~lm~~ur. Burada ~dris Bostan'~n "Osmanl~~Bahriyesinin Yönetimi", "Tersâneler ve Gemi in~a Tezgahlar~" ve "Gemi Yap~mc~l~~~~ve Osmanl~~ Donanmas~nda Gemiler" adl~~üç yaz~s~~bulunmaktad~r. Ar~iv belgelerinin de kullan~ld~~~~yaz~lard~r. Bunu takiben Salih Özbaran'~n "Hint Okyanusu'nda Osmanl~~Yap~lanmas~~ adl~~ dikkat çekici bir yaz~s~~bulunmaktad~r.Yaz~da M~s~r, Yemen, Habe~,
Basra ve Lahsa Beylerbeyilikleri hakk~nda bilgiler verilmi~tir. Ayr~ca ar~iv belgeleri
kullan~larak kapudanl~klar hakk~nda da tamamlar° bilgiler s~ralanm~~ur.

Ba~~ndan XX Yüzy~la Kadar Türk Denizcilik Tarihi 2, Editörler: Zeki Ar~kan, Lütfii Sancar, Deniz Yay~nevi Müdürlü~ü, ~stanbul
2009, resimli, 34 s.
Elimizdeki eserin 2. Cildi Cumhuriyet dönemini de k~smen ilgilendiren yaz~lar~~ihtiva ediyor. Editörler Giri~te imparatorlu~u ayakta tutan unsurlardan birinin
donanma oldu~u, donanmay~~da ayakta tutan ~eyin ça~da~~teknoloji oldu~unu belirtmi~lerdir. Bunun da e~itimli personel ile olabilece~i ifade edilmi~tir. E~itimli
personel için e~itim kurumlar~~ve bu kurumlara bat~l~~uzmanlar da gerekiyordu.
Türk denizcilik tarihini inceleyen uzmanlar~n art~k ~talyan ar~ivlerine de el att~~~~
haberleri memnuniyet vericidir. Editörler Türk denizcilik tarihini ilk olarak ara~t~rmaya ba~layan Deniz subay~~ve tarihçi Fevzi Kurto~lu'nu ve Cumhuriyet döne-
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minde ara~urmalanyla öne ç~kan Deniz Müzesi Müdürü Haluk ~ehsuvaro~lu, Abidin Daver, Ali R~za Seyfi ve Amiral Afif Büyüktu~rul'u anarak bir görevi yerine getirmi~lerdir.
Giri~te belirtildi~i üzere XVII. yüzy~l ortalar~ndan itibaren tersânelerde kalyon üretilmeye ba~lanm~~t~. Ancak Navarin baslum(1821) ve Sinop baslurn (1853)
ile bu sava~~gemileri geli~en teknolojinin gerisinde kald~~~~anla~~lm~~ur. Zaten Çe~me faciasiyle (1770) imparatorluk donanmas~m kaybetmi~, modernle~me ihtiyac~~
ortaya ç~km~~t~. imparatorluk Çe~me'de donanmas~n~~ kaybederken Karadeniz'de
hem K~nm'~~ hem de buradaki üstünlü~ü Ruslara kapunyordu. Bu zor y~llar, ça~da~~anlamda e~itim vermek üzere kurulan (1775) Mühendishâne-i Bahr-i Hümayun Mektebini kazand~rd~. Sanayi Devrimi ile buharl~~makinelerin sava~~gemilerine
uygulanmaya ba~lanmas~~ önemli de~i~ikliklere zemin haz~rlad~.
Osmanli Devleti Avrupa'daki geli~meleri takip ediyor, bunlara ayak uydurmaktan ba~ka bir çarenin olmad~~~n~~kavram~~~bulunuyordu. imparatorlu~u ayakta tutman~n ba~ka bir çaresi yoktu. Yunan isyanlan deniz gücünün önemini gözler
önüne sermi~ti. Bat~daki teknolojileri benimsemek zorunlu hale gelmi~ti. II. Mahmud döneminde ~ngiltere'den ilk buharl~~ gemi Ermeni tüccarlar tarafidan sat~n
al~nd~. Padi~ah~n bununla Tekirdaka gidip gelmesi önemli bir geli~me oldu. Sultan
Abdülmecid'in Eser-i Cedid ad~~verilen bir buharli gemi ile Midilli'ye kadar yapt~~~~
tefti~~seyahati (1844), yeni geli~melerin önemini bir kat daha ortaya koymu~tu. Nitekim Sinop baslunmda imha edilen Türk gemilerinden birkaç tanesi buharli idi.
Osmanl~~denizcili~i y~llarca bat~daki geli~meleri takip etti. Girit isyanlan bu geli~melerin zorlay~as~~ oldu. II. Abdülhamid devrinde donanmada geli~meler durdu. Ertu~rul gemisinin Japonya'da dalgalara yenik dü~mesi (1890) bunu ifade ediyor. Osmanli donanmas~~bu tarihlerden sonra kendisini toparlayamad~. Ancak Çanakkale
sava~lannda bo~azdaki mükemmel savunma sevk ve idarenin ba~ans~~ idi. Türkiye
Cumhuriyeti'nin kurulmas~ndan sonra Atatürk'ün her alanda getirdi~i modernle~me hareketi denizcili~i de etkilemi~tir.
~kinci ciltte editörlerin giri~teki yaz~s~ndan sonra makaleler iki lusma ayr~lm~~ur. Her bir makale konular~na göre bölümlerde gösterilmi~tir. ~lk yaz~~ ~dris Bostan'a âft olup kalyonun yükseli~ine aynlm~~ur. Makalede ar~iv belgeleri kullan~larak
XVIII. yüzy~lda Tersâne-i Âmire olmak üzere Karadeniz ve Ege tersânelerinde düzenli olarak kalyon in~as~na ba~land~~~~belirtilmi~tir. Devrim en geli~mi~~sava~~gemileri olan kalyonlar hakk~nda önemli bilgiler bulunmaktad~r. ~kinci yaz~~Faruk Bilici'ye .it olup "XVIII. Yüzy~lda Karadeniz'de Osmanl~-Rus Mücadeleleri" ile ilgilidir. Bu mücadele ~kinci Viyana Ku~atmas~ndan sonra Çarl~k Rusya's~n~n Kutsal ~ttifak'a kat~lmas~~ ile ba~lay~p 1784'te K~r~m'm güya müstakil bir devlet olmas~yla bitmektedir. Müteakip yaz~~Rasim Ünlü'nün olup ince donanma haklundad~r. Burada Tuna kaptanl~~~, F~rat Kaptanli~~, Dicle Kaptanl~~~, Hazar kaptanl~k'', Arda~an(Kür) Kaptanl~~~~ve Nil kaptanl~~~~incelenmi~tir. Çe~me deniz sava~~n~n anlat~ld~~~~Ali R~za ~~ipek'in yaz~s~nda Osmanl~~ donanmas~n~n feci ak~betinin e~itimsizlik
oldu~u ortaya konmu~tur. Müteakip yaz~~ Tuncay Zorlu'ya aittir. Makalesinin ad~~
"II!. Selim ve Osmanl~~ Deniz Gücünün Modernle~mesi" olup burada Küçük Hüse-
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yin Pa~a'n~n kaptan~deryal~~a tayiniyle ba~layan yenile~me çerçevesinde 1804 Kanunnâmesi ve Umûr-~~Bahriye Nezareti'nin kurulu~u, deniz topçulu~u, gemilerin
balurla kaplanmas~, ilk kuru havuzun in~as~, ~ngiltere ile buharli makine görü~meleri ve yabanc~~ mühendislerin hizmetleri anlaulmaktad~r. Ayn~~ müellifin eserdeld
ikinci yaz~s~~ "Bahriye Nezareti'nin Kurulu~u ve Abdülaziz Döneminde Osmanl~~ Denizcili~i" ad~n~~ ta~~maktad~r. Bahriye Nezareti'nin kurulu~u, Bahriye Mektebi'nin
kurulu~u ve ders cetvelleri, yabana uzmanlar ile ~ngiltere ve Fransa'ya gemi sipari~leri dikkati çekmektedir. Müteakip üç yaz~~Zeki Ar~kan tarafindan haz~rlanm~~t~r.
Birinci yaz~~"Akdeniz'de Osmanh-Rus ve Osmanl~-~ngiliz ~ttifaklar~~(1798-1799)"
olup, Fransa'n~n do~u siyasetindeki uygulamalan üzerine Osmanh Devleti'nin tedbirleri, Fransa'ya sava~~ilan~, M~s~r'~n kurtanlmas~~ ve nihayet Fransa ile gerçekle~en
ban~~anlatllmaktad~r. Müellifin ikinci yaz~s~~"Navarin Olay~~(1827)"nda Rumlar~n
Osmanl~~Devleti aleyhindeki çali~malan, Patrik'in idam~~ ile olumsuz geli~meler, Avrupa'n~n deste~i ve donanmalann birle~mesi ile Osmanl~~ ve M~s~r donanmalanmn
Navarin'de peri~anli~~~ar~iv belgeleri de kullan~larak anlat~lm~~ur. Zeki Ankan'~n
üçüncü makalesi "K~r~m Sava~~~ve Sinop Baslum (1853)" ad~m ta~~maktad~r. Bu makale Avrupa'da ba~layan i~çi s~n~fi ayaklanmalan(1848) üzerine Avusturya i~gali alt~ndaki Macarlarm ayaklanmas~~ ve Avusturya'n~n Ruslann yard~m~yla bu ayaldanmay~~ bast~rmas~~ ve ihtilalcilerin önderi Kossuth'un Türkiye'ye s~~~nmas~~ s~k~nt~~yaratt~. Di~er taraftan Rusya ile Kutsal Yerler Sorunu da imparatorlu~un ba~~m a~nuyordu. Bunlara ek olarak makalede Sinop baslun~~ ve sonuçlan anlaulmaktad~r.
Müteakip yaz~~Kemal An'ya âit olup "Yelkenliden Buharliya Geçi~" ad~n~~ ta~~maktad~r. Yazar burada XIX. yüzy~lda Osmanh donanmas~nm genel durumunu belirtip, ~slahat giri~imlerine yer vermi~tir. Sonra buharh gemi yap~m~~için Amerika Birle~ik Devletleri ile yap~lan anla~ma (1830) gere~ince ~stanbul Tersânesi'nde bir buharl~~gemi denize indirildi (1838). K~sa zamanda üç gemi daha yap~ld~. Ancak makineler ithal ediliyordu. Sultan Abdülmecid zaman~nda geli~meler h~zland~. Sivil
gemicilikte de ilerlemeler artt~. Abdülaziz zaman~nda da geli~meler sürdürüldü.
Makalede bunlara yer verilmi~tir. "II. Abdülhamid Devri Osmanl~~Bahriyesi" adl~~
yaz~s~~ ile ~akir Batmaz, padi~ah~n donanmay~~ ihmal edi~~sebepleri, tasarruf dü~ünceleri, buna ra~men gemi sipari~leri, Tersâne-i Amire ve Heybeliada Bahriye Mektebi'ne yer verilmi~tir. Eda Gül~en Gömleksiz "II. Me~rutiyetten Kurtulu~~Sava~~na
Osmanl~~Denizcili~i" adl~~makalesinde, 15 y~ll~k sürede ~~slah çali~malan, yeni bir donanma için halk~n ba~~~lan, Balkan ve Birinci Dünya Sava~~~ s~ras~nda donanman~n
durumu kaleme al~nm~~t~r. Rasim Ünlü "Atatürk Döneminde Denizcilik" adl~~ yaz~s~nda, Cumhuriyetin ilk y~l~nda Bahriye Dairesi Reisli~i'nin kurulu~u, Mustafa Kemal'in Hamidiye gemisi ile seyahati ve genç subaylara hitab~, Bahriye Vekâleti'nin
kurulmas~~ ve deniz komutanliklarm~n te~ekkülü anlat~lmaktad~r.
II. K~s~mda deniz yönetimi, gemi in~a faaliyetleri ve e~itim ile ilgili makaleler
bulunmaktad~r. ~lk yaz~~ ~akir Batmaz'~n olup "Osmanl~~ Devleti'nde Donanma ve
Tersâne idaresi (XIX. Yüzy~l ve Sonras~)" ad~n~~ ta~~maktad~r. III. Selim devrinden
itibaren bahriyede yap~lan de~i~iklikler, II. Mahmud devrinde modernle~me çal~~malar~, yeni nizamnâmeler, Tersâne-i Âmire Nezareti'nin kurulu~u, Deniz Gedikli
sm~fin~n ihdas~~ ar~iv belgeleri kullan~larak ortaya konmu~tur. Müteakip yaz~~"Deniz
Belleten CLXXVII, 21
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Kuvvetleri Komutanli~irun Kurulmas~~ve Yeniden Yapilanmas~(1921-1949)"na aittir. Milli Mücadele döneminden Atatürk'ün Türk denizcili~inin geli~mesi için emirleri ve yerine getirme çal~~malar~, Deniz Müste~arl~~~~dönemi, ~kinci Dünya Sava~~ndan sonra Amerika ile ba~layan siyasi ve askeri ili~kilerle, baz~~gemilerin Türkiye'ye
transferi anlat~hnaktadm Bundan sonra Murat Koraltürk'ün "Türkiye'de Gemi in~a Sanayiinin Tarihsel Geli~imi (Curnhuriyet'in Kurulu~undan Planl~~ Döneme Kadar)" adl~~makalesinde Gölcük Tersânesi'nin kurulu~u, yerli vapurlar, ~ilepler, çe~itli deniz ta~~dan ve araba vapurlan gibi yerli deniz ta~~tlara-un yap~l~~~~anlat~lmaktad~r. Kemal Beydilli "Sava~~E~itiminde Okulla~ma (1775-1807)" adl~~yaz~s~nda mühendislik hizmetleri ile silah teknolojisinde ve asker sevk ve idaresinde okulla~maya
büyük ihtiyaç duyuldu~unu belirterek, denizcilikteki zafiyet noktalar~na i~aret etmi~tir. Beydilli Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun bat~daki geli~meleri almakta hevesli oldu~unu, bunun için elemanlar ça~r~ld~~~n~, hendese ve di~er teknik kitaplarm tercüme edildi~ini de vukufla belin~ni~tir. "Cumhuriyet Döneminde Türk Denizcilik E~itimi" adl~~makalesi ile Rasim Ünlü, Cumhuriyede birlikte deniz harb okullar~nda e~itime verilen önem belirtilerek 1928'de modern rnanada deniz lisesinin kuruldu~unu, müfiedat~, e~itim kadrosu ve binas~~anlatilmaktad~r. Ayr~ca Deniz Astsubay Okulu'na da yer verilmi~tir. Makalede ~kinci Dünya Sava~~'ndan sonraki de~i~im ve geli~melere de i~aret edilmi~tir. Müteakip yaz~~Mustafa ~pte~'in "Türk Deniz Haritaaliginin Tarihi Geli~imi" olup ilk haritaaliktan, Phi Reis'in haritasmdan ve XVIIIXX yüzy~l Osmanl~~dönemi deniz haritaal~~~ndan bahsedilmektedir. Burada önemli bir konu da deniz mesahaland~r. Bu arada Seyir, Hidrografi Dairesi Ba~kanl~~~'n~n
kurulu~u ile deniz haritaal~~~nm 1928-1937 dönemi tan~t~lm~~t~r.
Her iki cilt de bulunan editörlerin giri~~yazilanyla birlikte toplam olarak 46 yaz~~bulunmaktad~r. Bu yaz~lar~n 14 adedi Osmanl~~Denizcilik tarihinde ara~t~rmalanyla uzmanla~m~~~bulunan Prof. Dr. ~dris Bostan'a aittir. Yaz~lar, konular~~ göz
önünde bulundurularak fazlaca bölümlere ayrilm~~t~r. Bu iki ciltlik hacimli eserde
genel olarak gemi in~a teknilderi, tersâneler, te~kiladanma, ~slahat gayretleri ve yönetim ile Avrupa denizcili~i, okyanusa aç~lma çabalar~~ile Cumhuriyet dönemine âit
denizcilik e~itim ve modernle~me çal~~malar~~hakk~nda dikkat çekici ya7112r bulunmaktad~r. Eser Deniz Bas~mevi Müdürlü~ünce son bask~~teknilderi kullan~larak
mükemmel bir ~ekilde basil~n~~t~r. M~~hteva bak~m~ndan zengin böyle bir eserin l~as~hnasmda büyük hizmetleri olan editörleri kutlamak yerinde olacakt~r.
Prof. Dr. MÜCTEBA ~LGÜREL

