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Orhan KISA*1

Fahri Türk tarafından yazılan bu kitap ilk olarak Berlin Hür Üniversitesinde Otto
Suhr Enstitüsü Siyaset Bilimi Bölümünde doktora tezi olarak ortaya çıkmıştır. Bu kitap
daha önce Almanya’da yayınlanan çalışmanın bizzat yazarı tarafından Türkçeye çevrilerek
yayınlanmış halidir. Yazar bu çalışmasında Alman silah sanayiinin 1871 ila 1914 arası
dönemde Türk-Alman ilişkilerini nasıl şekillendirdiği üzerinde durmaktadır. Dolayısıyla
kitabın öncelikli amacı, 1871 ve 1914 yılları arasında Türk-Alman ilişkileri bağlamında
Alman silah sanayiini incelemektir. Söz konusu dönemde silah ve mühimmat ticareti,
yalnız Türkiye ve Almanya arasındaki ticaretin itici gücü olmakla kalmamış, aynı zamanda
iki ülke arasındaki ilişkilerin çok yönlü olarak gelişmesini de sağlamıştır. Almanya’nın iki
ülke arasındaki ilişkilere yoğunluk kazandırabilmesindeki başarısının en önemli nedeni
Sultan Abdülhamid tarafından izlenen ve Osmanlı Devleti üzerinde emelleri olan büyük
Avrupa devletlerini birbirlerine karşı kullanma politikasıdır. Abdülhamid kara ordusunu
modernize ettirmek suretiyle modern silahlarla donatılmış ordunun ateş gücünün artmasını
sağlamıştır. Bu amacı gerçekleştirmek için Abdülhamid 1876’dan itibaren özellikle
Almanya’dan büyük çaplı silah alımına gitmiştir. Bu silahların belkemiğini ise Mauser
tüfekleri ve Krupp topları oluşturmuştur. Bunlardan özellikle Mauser tüfekleri Türkiye’de
öyle ünlenmiştir ki, bu tüfekler Türk halk türkülerine dahi konu olmuştur. Böylece Fransa
ve İngiltere gibi silah ihracatında ileri giden ülkelerin önemi Türkiye açısından gittikçe
azalırken, Almanya’dan silah ithalatının önemi giderek artmıştır. Bu bağlamda özellikle
Krupp ve Mauser fabrikaları Türkiye’nin silah ticaretinde önemli bir yer edinmişlerdir.

Kitabın ana konusu Alman Silah Sanayiinin 1871 ve 1914 arası dönemde Türk ve
Alman devletleri arasındaki ilişkileri nasıl şekillendirdiği sorusudur. Bu çalışmada cevap
aranan soru Alman Silah Sanayiinin (Krupp Firması, Mauser Fabrikası veya Alman Silah
ve Cephane Fabrikaları (ASCF) Türkiye’nin Alman silah ihracatına bağımlılığının
doğuşunu nasıl etkilediğidir. Yazarın bu kitapta savunduğu düşünceye göre, söz konusu
dönemde Türk-Alman ilişkilerinin asıl itici gücünü, Alman Silah Sanayiinin torpillediği
askeri yardımlar oluşturmaktadır. Alman silah sanayii bunu yaparken sadece dış işleri
bakanlığı ve İstanbul Başkonsolosluğu gibi Almanya’nın ilgili kuruluşlarıyla iyi ilişkiler
geliştirmekle kalmamış, Türk devlet adamları ve askerleriyle de diyalog kurmak için
sürekli çaba sarf etmiştir. Alman silah tüccarları emperyalizmin altın çağında diğer
Avrupalı rakipleriyle mücadelelerinden başarılı çıkabilmek için, politika ve tekniği en iyi
şekilde bağdaştırmaya gayret etmişlerdir. Osmanlı İmparatorluğu bu şekilde zamanla
Alman silah sanayiine bağımlı hale gelmiştir. Türk yönetimi bu bağımlılığını kısmen
Fransa ve Avusturya’dan da silah satın almak suretiyle kırmaya çalışmıştır. Fakat zamanla
teknik zorunluluklar yüzünden Türkiye için bir başka ülkeyi silah ticaretinde ortak olarak
seçme imkanı oldukça zor bir duruma gelmiştir. Krupp ve Mauser silah fabrikaları gibi bir
takım aktörler, kendi çıkarlarını sağlamanın peşine düşmüşlerdir. Bu durumda Türk-Alman
ilişkileri, silah üreticilerinin kendi çıkarlarını savunmak için oluşturdukları politik baskının
bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Böylece Alman silah sanayii sadece yukarıda
belirtilen Alman kurumlarını kendi yararına etkilemeye çalışmamış, Pancermen Derneği
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gibi aşırı milliyetçi oluşumları da aktif olarak desteklemiştir. Türkiye, Alman silah sanayii
için bir pazar ve Alman yönetimi için de kendisini Avrupa devletlerine karşı dış politikada
ispat edecek bir hareket alanı haline gelmiştir. Bu bağlamda doğal olarak Türkiye’nin
vereceği silah siparişleri için Avrupalı silah üreticileri arasında meydana gelecek Rekabete
özel bir önem vermek gerekmekteydi. Türkiye’nin Alman silah sanayiine verdiği siparişler,
özellikle Krupp ve Mauser fabrikalarının işletme olarak gelişimi ve kapasitesinin
artmasında da çok önemli bir rol oynamıştır. Bununla birlikte Türk yönetimi de Alman
silah sanayiinin Türkiye’deki faaliyetlerini teşvik etmiştir. Çünkü bu suretle İstanbul hem
diğer Avrupalı silah fabrikalarının Türkiye’deki etkilerini kırmak, hem de büyük Avrupa
devletlerinin Osmanlı Devleti’ni paylaşma planlarını önlenmek istemiştir. Türk yönetimi,
özellikle Abdülhamid, Türkiye’nin uluslararası arenadaki pozisyonunu zeki bir şekilde
Avrupalı silah üreticilerinin çıkarlarını birbirlerine karşı kullanmak suretiyle
güçlendirmeye çalışmıştır. Sultan bu amacına silah siparişlerini bariz bir şekilde Alman
fabrikalarına vererek ulaşmıştır.

Yazar çalışmanın birinci bölümünde yukarıda açıklanan tezini ortaya koymuş ve bu
tezini analiz etmek için çalışmasını altı bölüm halinde incelemiştir. Kitabın bölümlerinden
ve bölüm içeriklerinden kısaca bahsedecek olursak; Birinci bölümde sorunsalın ve
çalışmanın teorik çerçevesinin açıklanmasından sonra bir literatür araştırması yapılmış ve
daha önce bu konu ile ilgili olarak ortaya konan diğer eserlerden bahsedilerek söz konusu
kitabın bu alanda bir ilk olduğu ve büyük bir boşluğu doldurduğu net bir şekilde ortaya
konulmuştur.

İkinci bölümde öncelikle Bismarck dönemi ve öncesinde Türk-Alman ilişkilerinin
tarihsel arka planı genel hatlarıyla ele alınmıştır. Türk-Alman ticari ilişkileri üzerine genel
bir bilgi verildikten sonra, ikinci bölümde temelde Türk-Alman ilişkilerinin her iki ülke
için farklı bir şekilde tarif edilmiş olan belirleyici faktörleri üzerinde durulmuştur. Bu
bağlamda Almanya’da yükselen milliyetçilik, Doğu (Orient) üzerine yapılan yayınlar ve
her şeyden önemlisi de Pancermen Derneğinin amaçlarıyla örtüşen Anadolu’ya Alman
göçmenler yerleştirilmesi meselesi gibi konular Türkiye’nin Alman kamuoyunun
gündemine girmesinde önemli bir rol oynamıştır. Genel olarak Almanya’nın iktisadi ve
sanayi kalkınması ve bu ülkenin izlediği Dünya politikası (Weltpolitik) Berlin’in Türkiye
politikasının, önemli yapı taşlarını oluşturmuştur. Bu genel çerçeve Alman silah sanayiinin
Türk pazarından pay kapmak için verdiği mücadeleyi anlamak bakımından önemli bir
altyapı oluşturmaktadır. Tarihsel arka planın incelendiği ikinci bölümde ayrıca Alman silah
sanayii ve Pancermen Derneği arasındaki işbirliğinin boyutları da gözler önüne serilmiştir.
Türkiye’nin söz konusu dönemde dışa bağımlılığının nedenlerinin iyi bir şekilde
anlaşılabilmesi için Osmanlı Devleti’nin siyasal durumu çerçevesinde özellikle devletin
mali durumu ve ülkenin 19. yüzyıldaki endüstriyel gelişimi analiz edilmiştir. Bu bağlamda
yazar Osmanlı Devleti’nin o zamanki durumunun Alman silah sanayiinin yayılmacı
arzularını dolaylı olarak torpillediği hususunu özellikle vurgulamıştır.

Alman askeri yardımlarını iyi bir şekilde anlayabilmek için, üçüncü bölümde Türk-
Alman silah ticaretinin temel belirleyici etkenleri veya bir başka deyişle temel yapı taşları
kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. Alman askerleri eliyle Türk ordusunda yapılan
reformların incelenmesinden sonra, Türk silah fabrikalarına da değinilmiştir. Bu bağlamda
özellikle Alman askeri heyet üyelerinin Almanya’ya verilen silah siparişlerinde oynadıkları
roller göz önüne serilmiştir. Türkiye’nin Alman fabrikalarına verdiği silah siparişlerine
olan katkısı nedeniyle Alman Generali Freiherr Colmar von der Goltz ayrıca ele alınmıştır.
Üçüncü bölümde sadece Abdülhamid gibi Türk devlet adamlarının ve Enver Paşa gibi
Türk askerlerinin iki ülke arasındaki silah ticareti bakımından oynadıkları roller değil,
Alman kurum ve kuruluşlarının, Alman İmparatoru II. Wilhelm’in, Alman Dış İşleri
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Bakanlığının ve Almanya’nın İstanbul Büyük Elçiliğinin önemi üzerinde de durulmuştur.
Bu bağlamda yazarın özellikle vurguladığı bir başka husus ta, Mahmut Şevket Paşa’nın
Mauser tüfeklerinin Türk ordusunda kullanımının başlatılması konusunda oynadığı rol
nedeniyle özel bir ilgiye mazhar olduğudur. Üçüncü bölümde ayrıca Alman askeri heyet
üyelerinin Almanya’ya silah siparişi verilmesi hususunda Türk subaylarını ve Krupp ve
Mauser fabrikalarını nasıl etkiledikleri gösterilmeye çalışılmıştır. Alman Kayzeri II.
Wilhelm, gerektiğinde, Krupp Firmasıyla olan iyi ilişkisi nedeniyle, Sultan Abdülhamid’e
silah siparişlerini bu firmaya vermesi için ricada bulunmaktan da çekinmemiştir. Bu
bağlamda ayrıca Alman İmparatorluğu kurum ve kuruluşlarının Türk silah siparişlerini
Alman sanayii için garanti edebilmek adına nasıl kendi silah üreticileriyle el ele verdiği
gözler önüne serilmiştir.

Dördüncü bölümde öncelikle Alman silah fabrikaları hakkında genel bilgi
verilmekte ve daha sonra, söz konusu dönemde Almanya’da siyaset ve silah sanayii
arasındaki sıkı ilişkiler ayrıntılı bir şekilde işlenmektedir. Bunun hemen akabinde Türkiye
ile ticaret yapan silah fabrikalarına değinilmiştir. Bu bağlamda ilk önce Alman firmalarının
Türkiye’ye yaptığı silah satışları, diğer firmalarla rekabet gücü, Türkiye’de fabrika yapımı
ve silah ticaretinin finanse edilmesindeki rolü temel alınarak Alman Silah ve Cephane
Fabrikaları (ASCF) masaya yatırılmıştır. ASCF’den alınan fişeklerde meydana gelen
yırtıklar ve yarılmalar Türk yönetimi ve bu firma arasında önemli bir anlaşmazlık ve
tartışma zemini meydana getirmiştir. Bir metal fişek fabrikası olan Lorenz Firmasından
sonra Erhardt Fabrikaları ele alınmıştır. Ancak bu sayede, iki Alman firmasının - Krupp ve
Erhardt – Türkiye’de yapmış olduğu rekabet ve Alman yönetiminin silah ticaretinde neden
Krupp Firmasını Erhardt’a tercih ettiği daha iyi bir şekilde anlaşılabilmektedir. Bu kısımda
son olarak Türkiye’ye yapılan silah satışları ve bu konuda yaşanan uluslararası rekabet
analiz edilmiştir.

Dördüncü bölümde ayrıca, Mauser Silah Fabrikası ve Türkiye arasındaki ilişkilerin
gelişimi üzerine yoğunlaşılmıştır. İlkin Türkiye’nin Mauser Silah Fabrikasına verdiği
siparişler üzerinde durulmuş ve müteakiben Mauser tüfek modelleri, Türk ordusunda
kullanılan diğer yabancı modellerle karşılaştırılmak suretiyle Mauser modellerinin teknik
üstünlüğü ve kademeli olarak Türk ordusunda hâkimiyeti nasıl ele geçirdiği gösterilmiştir.
Daha sonra Oberndorf şehrindeki silah teslimat komisyonları, Mauser Firmasının Osmanlı
Hanedanı ile ilişkileri ve Mauser Firması ve Türkiye arasında İttihat ve Terakki döneminde
vuku bulan sorunlar incelenmiştir. Söz konusu silah teslimat komisyonları kapsamında M.
Şevket Paşa’ya özel bir önem atfedilmiştir. Bir sonraki aşamada ise Türkiye tarafından
verilen silah siparişlerinin, Mauser Silah Fabrikasının gelişimi dolayısıyla da fabrikanın
bulunduğu Oberndorf’un ekonomik bakımdan gelişimine olan katkıları üzerinde
durulmuştur. Bu çerçevede Türk silah siparişlerinin, Mauser Fabrikasının bir işletme olarak
gelişmesine ve Oberndorf’ta bulunan işçilerin sürekli olarak istihdam edilmesine önemli
katkılar sağladığının altı çizilmiştir. Son olarak yabancı ülkelerin ve Türkiye’nin Mauser
Silah Fabrikasına verdikleri siparişler istatistikî verilerin ışığında karşılaştırılmaktadır.

Yazar kitabın beşinci bölümünü ise Krupp Fabrikası ve bu işletmenin Türkiye ile
olan ilişkilerine ayırmıştır. Kitapta ilk olarak Krupp Ailesi’nin Alman yönetimiyle ilişkileri
mercek altına alınmıştır. Böylece emperyalizmin altın çağında politika ve sermayenin ne
dereceye kadar karşılıklı etkileşim içinde oldukları daha kolay bir şekilde anlaşılmaktadır.
Bu bağlamda yazar, Almanya’nın İstanbul Başkonsolosluğunun yine İstanbul’da bulunan
Krupp Fabrikasının temsilcisiyle anlaşarak silah siparişi elde etmede ne kadar büyük bir
görev ifa ettiğini özellikle belirtmektedir. Bir sonraki aşamada Krupp Fabrikasının Türkiye
ile olan ilişkileri ve bu fabrikanın Türkiye temsilciliği hakkında bilgi verilmektedir. Bunun
hemen devamında ise, yabancı ülkelerin Krupp Firmasından aldığı toplar karşılaştırmalı
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olarak analiz edilmiştir. Daha sonra Krupp Fabrikasının Türkiye ile olan ticaretinin
doğasını anlayabilmek için, bu fabrikayı ziyaret eden Türkler, Alfred Krupp’un Türkiye
üzerine düşünceleri ve Sultan Abdülhamid ile olan ilişkileri, silah ticaretinin finanse
edilmesi ve silah ticareti kapsamında meydana gelen rüşvet olayları gün yüzüne
çıkarılmaktadır. Türkiye’den sipariş alabilmek için yabancı silah fabrikalarının birbirleriyle
acımasızca nasıl mücadele ettikleri istatistikî verilerin yardımıyla ortaya konulduktan sonra
Alman askeri heyetlerinin Krupp Fabrikasıyla olan ilişkileri üzerinde durulmaktadır.
Ardından Türk donanması hakkında kısa bir fikir verildikten sonra Türk donanma
siparişlerinin Krupp Firması açısından önemi nedeniyle bu konu uluslararası rekabet
temelinde ele alınmıştır. Krupp Fabrikasının İttihat ve Terakki döneminde Osmanlı Devleti
ile olan ilişkileri kapsamında Türk-Bulgar Savaşı’nda Krupp-Cruzot rekabeti
incelenmektedir.

Altıncı ve son bölümde başlangıçta ortaya atılan sorunun analizi neticesinde elde
edilen sonuçlar konunun bütünlüğü içerisinde tekrar özetlenerek bu sonuçların söz konusu
olguyu açıklamak için yeterli bir ifade gücüne sahip olup olmadığı tartışılmış ve silah
ticaretinin özelde Türkiye ile Almanya, genelde ise ülkeler arsındaki askeri, ekonomik ve
siyasi ilişkilerde ne denli etkili olduğunu açıkça gözler önüne sermiştir. Konuya ilgi duyan
okuyucuların bir çırpıda okumak için gayret sarf edeceği şekilde akıcı ve anlaşılır bir
tarzda yazılan kitap, bu konuda yazılan ilk ve en kapsamlı çalışma olmasının yanında eşsiz
kaynakçası ile de akademik çalışma yapacak kişiler için bir başvuru kitabı niteliğindedir.


