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Jay Winter 
 

Büyük Savaş’ın Ulusaşırı Tarihi 
 

1. Ulusaşırı Tarih 

 

Ulusaşırı tarih, Büyük Savaş anlatısının ulusaşırı tarihçiler 

tarafından yazılmasıdır. Bunun ne anlama geldiğini kavramak 

için, Büyük Savaş hakkındaki tarihi metinlerin bizden önceki 

üç kuşağını betimlememiz gerekmektedir. 

 

Bunlardan ilkini, “Büyük Savaş kuşağı” olarak 

adlandıracağım. Büyük Savaş kuşağına dâhil olanlar, kendi 

askeri görevleri veya ülkelerinin savaş gayretine verdikleri 

başka türlü hizmetler üzerinden savaşa ilişkin dolaysız bilgiye 

sahip olan bilim insanları, eski askerler ve kamu 

görevlileridir. Bu kişiler tarihi genellikle tasvir ettikleri 

olayları doğrudan tecrübe ederek, tepeden inme biçimde 

yazmışlardır. İlgili kitaplarda betimlenen ana karakter, yurt 

içinde yahut cephedeki mutlak devletçi formlarıyla ulus devlet 

ya da emperyal devlettir. Bu tür çalışmaların en geniş 

kapsamlısı, Carnegie Uluslararası Barış Vakfı desteğiyle 

savaşın ekonomik ve sosyal tarihçesinin yazılmaya 

çabalandığı 133 kitaptan oluşan eserdir. Eserin ciltlerinin 

çoğunluğu, önemli mevkilerde bulunan, yurt içinde veya 

cephede savaşa yön vermiş olan ve akabinde yaşanan 

bunalımlarla baş etmek durumunda kalan kişiler tarafından 

kaleme alınmıştır.  

 

     İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin resmi yayını Vatan 

gazetesinin editörü ve önde gelen gazetecilerden olan Ahmet 

Emin Yalman, 1930 yılında yayınlanan Turkey in the World 

War adlı cildi yazmıştır. Başka bir örnek vermek gerekirse, 

Avusturya ciltleri de 1917 yılında Avusturya Lordlar 

Kamarası üyesi ilan edilerek Baron unvanı kazanan Friedrich 



2 Pera-Blätter 29  

von Wieser tarafından düzenlenmiştir. Von Wieser aynı 

zamanda Avusturya’nın ilk kabinesinde Ticaret Bakanı olarak 

görevlendirilmiş, bu görevini Birinci Dünya Savaşı 1918 

yılında sona erene kadar sürdürmüştür. Bununla birlikte, von 

Wieser kendi başkanlığındaki yayın kurulu üyelerinden Enerji 

Bakanı Richard Riedl ile ihtilafa düşmüştür. Mevkilerine 

dikkatle yerleştirilen bu kişiler idari alanda engin tecrübelere 

sahip olup, Carnegie projesinin tüm ulusal ciltlerinin yazarları 

olabilecek özellikleri taşımaktaydılar. Hem neden 

bahsettiklerinin farkında olan hem de neden söz etmek 

istemediklerinin – yani kazanan ve kaybeden tarafların 

yaşadığı birçok felaketteki hataları, körlükleri veya 

sorumlulukları – bilincinde olan yetkililerdi. 

  

     Bunun, çoğunluğu ulusal harp akademilerinin 

faydalanması için eski askerler tarafından yazılan ve her 

seferinde geleceğe yönelik “derslerin” şekillendirilmeye 

çalışıldığı silahlı kuvvetler resmi tarihlerinin neredeyse 

tamamında benimsenen bir tavır, bir kendini haklı çıkarma 

literatürü olduğu açıktır. Çoğu zaman son derece teknik ve 

detaylı olan bu çalışmaların ortaya çıkması onlarca yıl 

almıştır. Dolayısıyla bu gecikmeler bir sonraki savaşı daha 

etkili biçimlerde planlama konusundaki önemlerini 

azaltmıştır.  

 

      İkinci kuşak ise “elli yıl sonra” kuşağı olarak 

adlandırılabilmektedir. Çalışmalarını 1960’lı yıllarda kaleme 

almış olan bu tarihçiler grubu, yalnızca üst düzey yönetimin 

politikalarının ve karar mekanizmalarının tarihini değil, aynı 

zamanda toplumsal yapıların ve hareketlerin tarihi olarak 

tanımlanan toplumsal tarihi de yazmışlardır. Elbette siyasi 

tarih ve toplumsal tarih birbirine paralel olarak gelişmiştir, 

ancak iki dünya savaşı arası döneminden farklı şekillerde, iç 

içe örülmüştür. “Elli yıl sonra” kuşağı tarihçilerinin çoğu, 

İkinci Dünya Savaşı’ndan önce bilinmeyen veya elde 
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edilemeyen kaynaklardan faydalanma imkânına sahip 

olmuştur. Tarihçilerin devlet belgelerine başvurabilmesini 

sağlayan “elli yıl kuralı”, metinlerini 1960’larda yazanlara her 

tür belgeden istifade edebilme yolunu açarak, savaşın tarihine 

yeni bir ışık tutmuştur. 

 

İki savaş arası dönemde çok sayıda savaş alanı kılavuzu ile 

yıkıma ve silahlara ilişkin fotoğraf koleksiyonu üretilmiş 

olmakla birlikte, 1960’lı yıllarda ilk kuşağa kıyasla filmler ve 

görsel kanıtlar çok daha fazla kullanılmıştır. İkinci Dünya 

Savaşı’ndan sonra, televizyon tarihi dönemi başlamış, tarihi 

anlatılara o güne kadar görülmüş en büyük seyirci kitlesini 

çekmiştir. Bu durum, savaşı konu alan yeni ve çarpıcı 

televizyon belgesellerinin izleyici kitlesinin boyutu ile 

belirginleşmiştir. BBC, 1964 yılında askeri tarihçilerden 

oluşan etkileyici bir grup tarafından film arşivlerinde 

gerçekleştirilen kapsamlı araştırma ve incelemeler sonucunda 

oluşturulan, savaşın yirmi altı bölümlük abidevi tarihi ile 

ikinci kanalını yayına sokmuştur. Bu programları izleyen 

milyonlarca insanın çoğunluğu savaş dönemini bizzat 

yaşamıştır. 1964 yılı itibarıyla, zamanının savaşan ve hayatta 

kalan genç erkekleri çoğunlukla yetmiş yaşını aşmıştır, fakat 

bu belgesel dizisini önemli bir kültürel olay haline getiren şey, 

hayatta kalanların ve savaştan geri dönmeyenlerin ailelerinin 

yayınlanan savaş öykülerini kendi ailevi anlatılarına katmaları 

olmuştur. Böylece Büyük Savaş akademiden kurtularak, çok 

daha kazançlı ve geniş kitlelere ulaşan bir alan olan toplumsal 

tarihe girmiş; müzeler, özel sergiler, filmler ve bunların 

akabinde televizyon tarafından değerlendirilmiştir. 1960’lı 

yıllarda Londra’da bulunan İmparatorluk Savaş Müzesi, 

şehrin ziyaretçilerinin öncelikli olarak tercih ettiği birçok 

diğer alanı geride bırakmıştır. Günümüzde de, tıpkı 

Avustralya’nın başkenti Canberra’da bulunan ve Londra’daki 

kadar etkileyici bir müze ve anma yeri olan Avustralya Savaş 
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Anıtı gibi, başkentin önemli turistik merkezlerinden biri 

olmayı sürdürmektedir. 

 

     “Elli yıl sonra” kuşağının hayatta kalanları, savaşı az 

denemeyecek bir nostalji ile anmıştır. 1964 itibarıyla, 1914 

yılında savaşa giren Avrupa dünyası yok olmuştur. 

Mücadeleye katılmış olan önemli emperyal güçlerin tümü 

radikal bir değişimden geçmiştir. Britanya İmparatorluğu’nun 

yanı sıra, Fransız Cezayir’i ile Afrika ve Güney Asya’daki 

Fransız medenileştirme misyonu da tarih olmuştur. Alman 

İmparatorluğu çökmüş, doğusundaki bölgelerin çoğu ise 1945 

yılından sonra Polonya ve Rusya’ya bırakılmıştır. Avusturya, 

Macaristan ve Yugoslavya küçük bağımsız devletler haline 

gelmiştir. Bunların yanında, Sovyetler Birliği her ne kadar 

bazı açılardan Çarlık Rusya’sına benzese de, bu devamlılıklar 

Sovyet toplumunun 1917 yılından beri geçirmekte olduğu 

devasa dönüşüm ile gölgede kalmıştır. 

 

     Öyleyse 1964’ün nostaljisi, Büyük Savaş ile dağılan 

dünyayadır. Birçok insan için bu dünyanın kusur ve 

çirkinlikleri, ihtilaf öncesi günlerin sepya tonlarındaki 

yüceltilişiyle gizlenmiştir. Philip Larkin, başlığında 1914 

yerine daha arkaik bir ifadeyle “MCMXIV” yılına atıfta 

bulunduğu şiirinde, “Böyle bir masumiyet / Olmadı ondan 

evvel, olmayacak bundan sonra” demektedir. Bu şiir de 1964 

yılında yayınlanmıştır. 

 

     Tarihi belgesellerde olduğu kadar tarihi yazında da 

dramatik gerilim, masumiyetin yitirilişi öncesi görüntüler ile 

Batı cephesindeki yıkım ve dehşet ile İngiltere, Fransa ve 

elbette Almanya ve İtalya’da 1945 sonrası yıllara damgasını 

vuran zayıflama duygusu ve yüceliğin kaybının oluşturduğu 

zıtlıktan beslenmiştir. Dünyada kötü giden her ne varsa, çok 

sayıda saygın erkeğin savaşmaya gittiği ve çok daha korkunç 
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bir savaşın içine düştüğü tarih olan 1914 ile ilişkilendirilmiş 

gibi görünmektedir.  

 

     Kimileri, “şan” ve “şeref” gibi anlamsız genellemeler için 

kitlelerin hayatını gözden çıkarmaya hazır olan kör bir elit 

sınıfının ahlaka ihanet ettiğini öne sürmüştür. Bu popülist 

ifade, 1960’lı yılarda savaşa ilişkin birçok yazıda ve 

bunlardan doğan toplumsal hareket çalışmalarında tespit 

edilebilmektedir. Gelibolu çıkarmasının ellinci yıldönümü, 

muharebedeki yenilginin uluslarının doğuşuyla gölgede 

kaldığı Avustralya ve Yeni Zelanda’da, Büyük Savaş’a karşı 

büyük bir ilgi uyandırmıştır. 1967 senesinde ellinci yılını 

kutlayan Bolşevik Devrimi anlatıları da benzer biçimde 

destansı olmuştur. Dolayısıyla ihtilaf esnasında birçok 

tarihçinin, çalışmalarını savaşlar arası dönemde yapmış olan 

tarihçilere kıyasla emeğe, kadınlara ve sıradan insanlara dair 

çok daha fazla şey anlatmış olması pek de şaşırtıcı değildir. 

 

     Üçüncü kuşak ise “Vietnam kuşağı” olarak 

adlandırılabilmektedir. Bu tarzın uygulayıcıları, Britanya ve 

Avrupa’nın yanı sıra, Amerika Birleşik Devletleri’nde de 

Vietnam Savaşı gibi askeri girişimlere karşı genel bir tepkinin 

vuku bulduğu 1970’li ve 1980’li yıllarda yazmaya başlamıştır. 

Ayrıca bu dönemde Avrupa’da kamuoyu nükleer önlemlere 

karşı çıkmaya başlamış, 1973 Arap – İsrail Savaşı ise gelişmiş 

ülkelerin ekonomilerini tehdit eder hale gelmiştir. 1939–

1945’teki “yalnızca savaş” kavramının ışıltısı sönmüştür ve 

yeni nesil savaşın hem kazananlar hem de kaybedenler için bir 

felaket olduğu görüşüne daha açıktır. 

 

     İşte bu atmosferde, Büyük Savaş’ın daha da karanlık olan 

tarihi ortaya çıkmıştır. Hâlâ Büyük Savaş’ın yüce bir nedeni 

olduğu, haklı olanlar tarafından kazanıldığı konusunda ısrar 

eden tarihçiler bulunmakla birlikte, diğerleri Büyük Savaş’ı 

sıradan ahlakın ve onurun, kör ve kibirli liderler tarafından 
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kenara atılması haricinde, kayda değer hiçbir değer 

üretmeyen, anlamsız bir eylem, bir trajedi, hayatların aptalca 

ve korkunç biçimde harcanması olarak betimlemeye 

başlamıştır. 

 

     En etkileyici çalışmalar, birbirinden çok farklı üç 

akademisyen tarafından yazılmıştır. Çatışmada yaralanmış bir 

İkinci Dünya Savaşı gazisi olan Paul Fussell, 1975 yılında 

The Great War and Modern Memory adlı klasik edebi 

çalışmayı ortaya çıkarmıştır.
1
 Edebiyat profesörü olan Fussell, 

askerlerin beklentilerin ve sonucun taban tabana zıt olduğu 

1914–1918 savaşının ironi dolu bir olay olduğunu nasıl 

anladıklarını izah etmiştir. Bu dönemde, savaşın eski romantik 

dili anlamını kaybetmiş gibi görünmektedir. Yazarlar eski 

biçimleri, kitlesel ölümün hâkim olduğu, askerlerin top ve gaz 

bombardımanları altında savaşın şanlı bir şey olduğuna dair 

tüm düşüncelerini yitirdiği yeni siper savaşı dünyasına 

uydurmak üzere dönüştürmüştür. Fussell, bu üslubu “ironik” 

üslup olarak adlandırmış, yirminci yüzyıl boyunca Büyük 

Savaş’ın İngiliz asker-yazarları tarafından atılan temeller 

üzerine inşa edilmiş savaş yazınını görmemiz için bizlere 

meydan okumuştur.  

 

Bundan bir yıl sonra Sir John Keegan, Fussell’in 

çalışmasına paralel bir kitap çıkarmıştır. Sandhurst Kraliyet 

Askeri Akademisi’nde öğretim görevlisi olan, ancak çocukluk 

hastalıkları sayesinde hiçbir zaman savaşa katılmamış bir 

erkek olarak Keegan, samimi bir biçimde şu basit soruyu 

sormuştur: “Savaş mümkün müdür?” 1976 yılında yayınlanan 

The Face of Battle adlı çalışmasına göre,
2
 bu sorunun cevabı 

uzun zaman önce belki de “evet” iken, yirminci yüzyılda 

savaş insanlara korkunç zorluklar yaşatmaktadır. 1415 yılında 

Agincourt Muharebesinde savaşan askerler hayatlarını 

                                                           
1 Paul Fussell, The Great War and Modern Memory (New York 1975). 

2 John Keegan, The Face of Battle (London 1976). 
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kurtarabilmek için bir sonraki tepeye kaçabilmektedir. 

Bundan dört yüzyıl sonra Waterloo’da birleşen piyadeler biraz 

geç kalmıştır. Ancak 1916 yılındaki Somme Muharebesinde 

hiçbir kaçış yolu bulunamamıştır. Savaşın sanayileşmesi göz 

önüne alındığında, Somme’deki siperlerin üzerindeki hava 

sahası, kaçışın mümkün olmadığı ölümcül mermilerle 

dolmuştur. Somme Muharebesi ve 1916 yılının diğer büyük 

çatışması Verdun Muharebesindeki kitlesel ölümler, askerleri 

insan tahammülünün sınırları ötesine itmiştir. Stalingrad bu 

muharebelerin korkunçluğunu tekrar etmeye oldukça 

yaklaşmış olsa da, Birinci Dünya Savaşı muharebeleri ve 

bunu takiben 1939–1945 savaşı kadar dehşet yaratmamıştır. 

Bu kitap da bir askeri tarihçi tarafından kaleme alınsa da, 

başlangıç noktası insancıl ve bir dereceye kadar psikolojiktir. 

Keegan’ın konusu askerlerin kırılma noktasıdır ve kendisi 

etkileyiciliği, ince zekâsı ve teknik yetkisi ile insancıl bir 

disiplin olarak askeri tarih çalışmalarında yeni bir sayfa 

açmıştır.  

 

     1979 yılında ise antropoloji literatüründe sivrilmiş bir 

tarihçi olan Eric Leed, benzer biçimde çığır açan bir kitabı 

kaleme almıştır. No Man’s Land: Combat and Identity in 

World War I
3
 adlı kitabında antropolog Victor Turner’ın 

çalışmalarından ustaca alıntılar yapmıştır. Artık ait 

hissettikleri eski dünyanın bir parçası olmayan ve kendilerini 

içinde buldukları tarafsız alandan, orta noktadan kaçamayan 

insanların eşikte olma hâlini incelemiştir. Büyük Savaş’ta 

siperlerdeki askerlerin duygusal manzarası budur. Onlar, 

evlerine asla geri dönemeyecek, savaşı evleri bellemiş, 

ateşkesi takip eden yıllarda evlerini yeniden yaratması 

gereken insanlardır. Onların dünyası hem savaş bunalımı 

yaşayanlardan hem de savaş sonrası dönemin Nazilere zemin 

                                                           
3  Eric Leed, No Man’s Land: Combat and Identity in World War I (Cam-

bridge 1979). 
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hazırlayan militer yağmacıları olan Freikorps’lardan 

oluşmaktadır. 

 

Birbirinden çok farklı kaynakların referans alındığı üç 

çalışmada da işlenen konu, siperlere giren ve başarabildiği 

takdirde siperlerden çıktığında sonsuza kadar bu tecrübenin 

ağırlığını taşıyan milyonlarca insanın trajedisi olmuştur. Bu 

insanlar, Hiroşima’da hayatta kalanları gözlemleyen bazı 

kişilerin “ölüm mührü” diye adlandırdığı izi, halen hayatta 

olmalarının tamamen gelişigüzel bir kaza eseri olduğu 

bilgisini taşımıştır. Bu noktada, Japon siviller ile Büyük 

Savaş’ın askerlerini yan yana koyarak nükleer karşıtı 

hareketin bazı izlerini görebilmekteyiz. İki olay arasındaki 

ahlaki ve siyasi farklılıklar açık olsa da, yukarıda söz ettiğimiz 

yazarların söylemeye çalıştığı şey, savaşın enkazının içinde 

yaşadığımız medeniyetin kalbinde yer aldığıdır. Bahsettiğimiz 

bu üç kitabın, dönemin diğer ilgili çalışmalarıyla birlikte, 

Büyük Savaş’ın tamamen Avrupalı öyküsünü anlatmak üzere 

mağduriyet ve şiddetin iç içe örüldüğü trajik bir yorumunu 

yaratmaya yardımcı olduğunu söylersek, muhtemelen 

abartmış sayılmayız. Avrupa Birliği’nin kurucuları da bu 

öyküye açıkça karşılık vermiştir. Avrupa’nın 1970’li yıllardan 

itibaren süregelen bütünleşmesi, ulus-devlet mefhumundan 

uzaklaşma çabasıdır, zira Raymond Aron’un da belirttiği gibi, 

ulus-devlet savaşa girme hakkına sahip olan bir kurumdur. 

Bunun sonucunda, çoğu Avrupa ülkesinde askeriyenin siyasi 

ve toplumsal yaşamlardaki rolü tedrici biçimde azaltılmıştır. 

James Sheehan, kısa bir zaman önce yayınlanan Where Have 

All the Soldiers Gone?
4
 adlı kitabının başlığındaki soruyu 

irdelemiştir. Cevabı ise, askerler ve liderlerinin çoğu (fakat 

tümü değil) Fussell, Keagan, Leed ve diğer yazarların 

çalışmalarında son derece harap edici biçimde sunulan savaş 

manzarasından kaçtıklarıdır. 

                                                           
4  James Sheehan, Where Have All The Soldiers Gone? (Cambridge 2008). 
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     Günümüzde, Büyük Savaş literatürünün dördüncü 

kuşağında bulunmaktayız. Bu kuşağı, “ulusaşırı kuşak” olarak 

adlandırmak istiyorum. Kuşağımız, küresel bir perspektife 

sahiptir. “Küresel” terimi, hem savaşı Avrupai bakış açısından 

daha geniş biçimde ele alma eğilimini hem de bu ihtilafı 

Avrupa-aşırı, Atlantik-aşırı ve bunların da ötesinde 

değerlendirmeyi tanımlamaktadır. Büyük Savaş, 

Ortadoğu’dan Afrika’ya, Falkland Adalarından Çin’e uzanan, 

Vancouver’dan, Cape Town’dan, Mumbai’den, Adelaide’dan 

Avrupa’daki merkez üssüne asker çeken, sanayileşmiş ülkeler 

arasında yapılan ilk savaştır. Bu savaş, Atatürk Türkiye’sini, 

Lenin ve Stalin’in Sovyetler Birliği’ni doğurmuştur. Kendi 

kaderini tayin etme hakkı vaat eden ve bunu pek de 

başaramayan bir savaş, sömürgelerin bağımsızlık taleplerini 

ortaya çıkarmıştır. Doğrudan savaştan kaynaklanan ekonomik 

sorunlar, eski emperyal güçlerin dünyanın dört bir yanındaki 

emperyal ve yarı emperyal merkezlerini finanse etme 

kapasitelerini zayıflatacak kadar ciddi olmuştur. 

 

Savaşın daha önceki tarihlerinin çoğunun ortak 

noktalarından uluslararası yaklaşım ile ulusaşırı olarak 

isimlendirdiğim yaklaşımı birbirinden ayırmak için birkaç 

açıklama yapmak faydalı olacaktır. Büyük Savaş, yaklaşık bir 

yüzyıl boyunca ulusal ve emperyal çatışma/işbirliği 

düzeylerinin olduğu gibi kabul edildiği bir uluslararası 

ilişkiler sistemi çerçevesinde değerlendirilmiştir. Ulusaşırı 

tarih ise tek bir devletten başlayıp diğer devletlere geçmek 

yerine, ulusal düzeyin altındaki ve üstündeki çok sayıda tarihi 

deneyim düzeyini olduğu gibi almaktadır.
5
 Dolayısıyla bir 

                                                           
5 Ulusaşırı tarihin doğuşu üzerine bazı tartışmalar için bkz. Akira Iriye, 

“Transnational history”, Contemporary European History, xiii (2004), 

211-22; John Heilbronu.a., ‘Towards a transnational history of the social 

sciences’, Journal of the History of the Behavioral Sciences, xliv, 2 

(2008), 146-60; C. A. Bayly, Sven Beckert, Matthew Connelly, Isabel 

Hofmeyr, Wendy Kozol, and Patricia Seed, “AHR Conversation: On 
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kısmı diğer ordulardaki protesto ve reddin kaynaklarına 

çarpıcı bir benzerlik gösteren farklı sebeplerle farklı ordularda 

vuku bulması bakımından, başkaldırının tarihi ulusaşırıdır. 

Bunun yanında finans, teknoloji, savaş ekonomileri, lojistik 

ve komutanlık tarihleri de ulusaşırıdır. Anma tarihi de birçok 

düzeyde oluşmuştur ve ulusal olan illa ki en önemli veya en 

kalıcı olacak diye bir şart yoktur.  

 

Büyük Savaş’ı izleyen barış antlaşmaları, ulusaşırı 

teriminin anlamını başka açılardan göstermektedir. Bu 

antlaşmalarla, ulusal ve emperyal sınırları aşan ve yıpratan 

savaşın emperyal gücün hem doruk noktası hem de sonunun 

başlangıcı olduğu görebilmekteyiz. Erez Manela’nın 

“Wilsoncu hareket” üzerine yaptığı çalışma, bunun tipik bir 

örneğidir. Manela, Mısır, Hindistan, Kore ve Çin’de ulusal 

özgürleşme hareketlerini tetikleyen kasıtsız sonuçlarını 

araştırarak, Versailles Barış Antlaşmasının anlamını yeniden 

yapılandırmaktadır. Büyük Güçler politikalarının 

etkileşiminden söz etmek yerine, Avrupalı olmayanların 

Wilson, Lloyd George, Clemenceau ve Orlando’nun 

kendilerine sunmaya hazırlıklı olmadığı türden bir kendi 

kaderini tayin arayışıyla kendi Wilson modellerini nasıl icat 

ettiklerini ortaya koymaktadır. Bu kişilerin, önceden 

Almanya’nın elinde tuttuğu Şantung Eyaletinin haklarını, Çin 

yerine, Japonya’ya verme kararlarının büyük bir isyanla ve 

Çin Komünist Partisi’nin oluşturulmasıyla sonuçlanacağını 

kim tahmin edebilirdi ki?
6
 

 

     1917 ve 1921 yılları arasında Avrupa’daki devrim hareketi 

tarihçileri, konularına gitgide daha büyük sıklıkla Ulusaşırı bir 

olgu olarak yaklaşmıştır. En nihayetinde, hem devrimciler 

                                                                                                               
Transnational history”,  American Historical Review, cxi, 5 (December 

2006), 144-164. 

6 Erez Manela, The Wilsonian Moment: Self-determination and the Inter-

national Origins of Anticolonial Nationalism (New York 2007). 
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hem de düzenin onları yok etmek için çalışan kuvvetleri, 

neyin devrimci (ve karşı-devrimci) strateji, taktik ve şiddetin 

kültürel aktarımı olarak adlandırılabileceğinin bilincindedir. 

Son yıllarda bu karşılıklı aktarımlarımlar şehir ve bölge 

düzeylerinde analiz edilerek, yalnızca ulusal açıdan 

yaklaşılarak bir şekilde müphem hale getirilen hikâyenin 

karmaşıklığını görmemize yardımcı olmaktadır. 

Karşılaştırmalı kent tarihi, karşılıklı savaşan farklı devletlerde 

şehirli toplumun karşı karşıya kaldığı zorluklar arasındaki 

çarpıcı paralellikleri ortaya koymaktadır. Artık, metropolitan 

bir savaş tarihi var mıdır sorusuna olumlu yanıt 

verebilmekteyiz. Paris, Londra ve Berlin sakinleri, birçok 

anlamda kırsal alanlardaki yurttaşlarına kıyasla, kendi 

aralarında daha fazla paylaşımda bulunmuştur. Bu tecrübeli 

topluluklar, ulusun hayali cemaatlerinde dahi bir dereceye 

kadar bulunmayan içgüdüsel bir gerçekliğe sahiptir. 

 

     Burada, çağdaşların ulus ve imparatorluk dilini çok daha 

küçük bir topluluğun bağlılık ve ilişkilerini tanımlarken 

kullanma biçimlerine dikkat etmemiz gerekmektedir. Batı 

cephesindeki Britanyalı askerlere İmparatorluk için savaşıp 

savaşmadıklarını soran bir gazeteci, askerlerin birinden “evet” 

cevabını almıştır. Arkadaşları, bu askere ne demek istediğini 

sorduklarında, asker, Londra’nın işçi sınıfı mahallelerinden 

Hackney’de bulunan Empire (İmparatorluk) Müzik Salonu 

için savaştığını söylemiştir. Yerele ve aşina olunana duyulan 

bu bağlılık tam anlamıyla ulusaşırıdır.
7
 

 

     Günümüzde uluslararası olandan ziyade ulusaşırı bağlamda 

algılanan bir başka konu da kadınların savaş dönemindeki 

tarihidir. Ataerkillik, aile oluşumu ve cinsiyet eşitsizliğinin 

devamlılığı, Büyük Savaş dönemindeki ulusaşırı 

                                                           
7 Jay Winter, ”British popular culture in the First World War”, (içinde) R. 

Stites ve A. Roshwald (ed.), Popular Culture in the First World War 

(Cambridge 1999), 138-59. 
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gerçekliklerdir. Ayrıca, savaşın sivil hayata olan büyük 

etkileri, 3. Ciltte tartışılan şaşırtıcı büyüklükteki nüfus 

hareketlerini hızlandırmıştır. Batı cephesi tarafından işgal 

edilen alandan Fransa, Hollanda ve Britanya’ya sığınanların 

sayısı milyonları bulmuştur. Eski Almanya, Avusturya-

Macaristan ve Rusya İmparatorluklarının sınır ülkelerindeki 

savaştan kaçanlar için de aynı durum geçerli olmuştur. Bir 

bilim insanı Rusya nüfusunun yaklaşık yüzde 20’sinin hareket 

halinde olduğu ve Büyük Savaş boyunca güvenli olabilecek 

herhangi bir yere doğru yol aldığı tahmininde bulunmuştur. 

Bu nüfus dalgası, ateşkesi çevreleyen kaos döneminde ise 

Doğu Avrupa’yı basan bir sele dönüşmüştür. Daha da kötüsü, 

Amerika Birleşik Devletleri kapılarını bu göçmenlere 

kapatarak, tarihteki en olağanüstü kıtalar arası göç 

dönemlerinden birini sone erdirmiştir. Böylece, savaşın 

zorunlu hale getirdiği veya hızlandırdığı nüfus aktarımı, 

Yunanistan, Türkiye ve Balkanlar’ın birçok bölümü ile Baltık 

ülkelerinden Kafkasya’ya uzanan uçsuz bucaksız toprakların 

etnik özelliklerini dönüşüme uğratmıştır. Bu nüfus hareketleri 

savaştan önce de gerçekleşmişse de, 1914 yılından sonra 

katlanarak artmıştır. İşte bu nedenle, Büyük Savaş’ı acınacak 

haldeki eşyalarını sırtlamış veya at arabasına yüklemiş 

mülteci imgesinin yirminci yüzyılın ulusaşırı tarihinde ortaya 

çıkmasına sebebiyet veren olay olarak görmek mantıklıdır. Bu 

olgunun fotoğraf halindeki kanıtları sayısızdır. 

 

     Büyük Savaş’ın modern tarihi de başka bir açıdan 

ulusaşırıdır. Tarihçilerin çalışmalarını sürdürmek için 

doğdukları ülkeden göç edebildiği ve üniversitelerde mevki 

edinebilmek için geçici evlerinde kalabildiği veya 

gerektiğinde yeniden göç edebildiği bir dünyada 

yaşamaktayız. Christopher Clark Sidney’de doğmuş, 

Berlin’de öğrenim görmüş ve çalışmalarını, hâlâ eğitim 

vermekte olduğu Cambridge’de tamamlamıştır. John Horne 

Adelaide’de doğmuş, Oxford’da eğitim görmüştür ve 
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Dublin’de hocalık yapmaktadır. Berkeley’de öğrenim gören 

Sean McMeekin Koç Üniversitesi’nde, Cambridge’de eğitim 

alan Norman Stone ise Türkiye’deki Bilkent Üniversitesi’nde 

çalışmaktadır. Editörlüğünü üstlendiğim üç ciltlik Cambridge 

Birinci Dünya Savaşı Tarihi’nin 70 yazarından ellisi, doğum 

yerlerinden uzakta tarih çalışmaları yapan, böylelikle akademi 

dünyasını zenginleştiren ulusaşırı akademisyenlerdir. 

Kafavy’nin ifadesiyle, yaşadığımız dünyayı dışarıdan görmek, 

durağan dünyanın içerisinden bakıldığında tespit edilmesi 

zorlaşan anlayışlar yaratmaktadır. Günümüzün akademi 

dünyası birçok şekilde tanımlanabilmekle birlikte, “durağan” 

terimi ile tasvir edilememektedir. Bu devingenlik, ulusal 

tarihlerin yanında, daha ulusaşırı tarihlerin de ortaya 

çıkmasını ve birbirini zenginleştirmesini sağlayacak büyük bir 

avantajdır. 

 

     Bu yeni ulusaşırı tarihsel girişimlerin, daha önceki üç 

akademisyen kuşağının çalışmaları üzerine inşa edildiğini 

tekrarlamamız önem arz etmektedir. Büyük Savaş’ın son 

yıllarda ortaya çıkan tarihi, eklemeli, birikimli ve çok 

yönlüdür. Ulusal tarihler, ulusaşırı tarihler ile ortakyaşar 

(symbiotic) bir ilişki içerisindedir; biri ne kadar zengin olursa, 

diğeri de bir o kadar derin olur. Hiçbir disiplinden hiçbir 

kültür tarihçisi ulus tarihini veya kimi zaman bu tarihi alt üst 

eden toplumsal hareketleri göz ardı etmez; bunu yapmak 

abesle iştigal olurdu. Hiçbir askeri tarihçi, emirleri savaş 

alanında hareketlere dönüştüren dili göz ardı etmez. Savaş 

öylesine değişken bir olaydır ki, insan hayatının her yönüne 

dokunur. Bizden önceki akademisyenler bize yol göstermiştir; 

biz de ulusaşırı akademisyenler olarak, bu alandaki mevcut 

bilgi durumunu değerlendirme çabamızda aramızdaki 

mevcudiyetlerini kabul ediyoruz. 
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2. The Historial Müzesi Projesi 

 

Ulusaşırı tarihin doğuşundaki Fransız boyutuna dikkatinizi 

çekmek istiyorum. Bu boyutun kökenleri, Marc Bloch ve 

Lucien Febvre’nin Fransız akademisyenliğini yeniden 

canlandırmak üzere Strasbourg’a giderek Annales Tarih 

Okulu’nu kurduğu, 1920’li yıllara dayandırılabilmektedir. 

Adını 1929 yılında yayınlamaya başladıkları dergiden alan 

okul, başlangıcından itibaren Ulusaşırı tarih yöntemini 

benimsemiştir. Bloch ve Febvre’nin izinden giden Fernand 

Braudel bir Akdeniz tarihi yazmış, Emmanuel Le Roy Ladurie 

ise iklim tarihi üzerine çalışmıştır. Bu iki çalışma hiçbir 

şekilde ulusal bir çerçeven anlaşılabilir değildir. Diğerleri de 

nüfus tarihi ve ekonomi tarihi alanlarında yine ulusal sınır 

gözetmeyen çalışmaların ilk örneklerini vermiştir. 

 

     Annales geleneğine bağlı olanlar ortaçağa ve erken modern 

döneme odaklanırken, 1980’li ve 1990’lı yılların yazarları 

Birinci Dünya Savaşı’na yönelmiştir. Böylesine verimli bir 

girişime olan gereksinim açıkça ulusaşırıdır. 1986 yılında 

Fransa’da, emekli Savunma Bakanı Max Lejeune, Somme 

şehrinin yerel politikacılarını, kilometrelerce alanda hiçbir 

turistik alanı bulunmayan şehirde, Somme Muharebesinin 

gerçekleştiği yerde yeni bir müzenin inşasına mali kaynak 

sağlamak üzere teşvik etmiştir. Britanya ordusunun savaştaki 

en büyük çarpışması olan bu muharebede, milyonlarca Alman 

ve Fransız askeri altı ay boyunca beyhude bir mücadele 

vermiş, bu mücadele ise müttefiklere [İtilaf Devletlerine] çok 

az fayda sağlamakla birlikte, bir milyondan fazla zayiat 

vermelerine sebep olmuştur. Hem İngiliz, hem Fransız hem de 

Alman boyutları, muharebe müzesinin çokuluslu biçimde 

oluşturulması ihtiyacını doğurmuştur ki, bu, o dönemde ender 

görülen bir durumdur. İngiliz bakış açısını sunmam için bana 

başvurdular, fakat İngiliz olduğum için değil – New York’ta 

doğdum ancak 25 yıl boyunca Cambridge’de öğrenim gördüm 



Jay Winter: Büyük Savaş’ın Ulusaşırı Tarihi 15 

 

ve eğitim verdim – İngiltere’nin Fransa’da çalışacak tek 

Birinci Dünya Savaşı tarihçisi olduğumdan. Böylece, ünlü 

Fransız savaş tarihçisi Jean-Jacques Becker ve önce Freiburg, 

sonra da Düsseldorf’tan Gerd Krumeich ile ilk kez bir araya 

gelmiş oldum. 

    Hem müzenin tasarlanmasına hem de Somme şehrinin 

seçilmişleri (élus) ve atanmışlarını (fonctionnaires) erkenden 

körelmeyi önlemek için ikna etmeye katkıda bulundum, 

müzenin akademi ile organik bir bağı bulunmalıydı. Müze 

açılmadan önce Birinci Dünya Savaşı tarihiyle iştigal edecek 

bir araştırma merkezi kurularak bu gerekli bağın 

sağlanabileceğini ileri sürdüm. Böylece tarihçiler müzenin 

tasarlanmasına yardımcı olabilecek, sonra da dünyanın dört 

bir yanında gelişmekte olan geniş akademik camia dâhilindeki 

faaliyetlerini saptamak için gerekli olan çalışmalarını 

yürütebileceklerdi. Fransız taşra kenti Amiens’deki bir 

otoparkta, babası savaşta çarpışan ve çökmüş halde geri dönen 

Max Lejeune yakarışlarımı duydu ve beni büyük ölçüde 

şaşırtarak taleplerimi kabul etti. Müze bütçesine ilgili kalem 

olarak, il bazında yıllık olarak finanse edilmek üzere araştırma 

merkezini de ekledi. Araştırma merkezi, bu statüsünü bugün 

hâlâ korumaktadır. 

 

     Fransız meslektaşlarım böylesi bir ilerleme kaydetmemle 

hayrete düşmüşlerdi, ancak dünyanın dört bir yanından en iyi 

akademisyenleri araştırma merkezinin çalışmalarına 

katabileceğime hâlâ ikna olmamışlardı. Atanmışlar, bunu 

anlayabilmemiz için tek bir yol olduğunu söyledi. Amiens’de 

bir toplantı yapmam için bana mali kaynak sağladılar ve şu işe 

bakın ki, Birinci Dünya Savaşı alanında çalışan 40 seçkin 

tarihçi çıkageldi. Bu noktada, Fransız kuşkuculuğu ve kinizmi 

kırıldı, müzenin açıldığı 1992 yılında araştırma merkezinin 

yönetimini devralmak üzere iki genç ve gelecek vaat eden 

akademisyen olan Stéphane Audoin-Rouseau ve Annette 

Becker’i ekibimize katılmaları için ikna ettim. 
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     Araştırma merkezi, projesine başladığımız 1989 yılı ile 

müzenin açılışının yapıldığı 1992 yılı arasında, 76 sene önce 

Péronne’da savaşan onur konuğumuz Ernst Jünger’in de 

mevcudiyetinde, Somme Yönetiminin tam desteğiyle müzenin 

tasarımını yaptı. 

 

     Bu proje başlangıcından itibaren ulusaşırı idi. Tasarım 

konusunda ise iki yenilik yapıldı. Bunlardan ilki, Birinci 

Dünya Savaşı’na ilişkin otantik koleksiyon parçalarının 

satıldığı geniş antika pazarından edinilen eserlerin ilki Alman, 

ikincisi Fransız, üçüncüsü ise İngiliz Dominyonları ve 

İmparatorluklarına ait olmak üzere birbirine paralel vitrinli 

raflara yerleştirilmesi oldu. Nesnelerin mekânsal yakınlığı, 

savaş sırasında üretilen kültürel eserlerin ulusal sınırların 

ötesinde nasıl da benzer olduğunu gösteriyordu. Fransız ve 

Alman propaganda araçlarını, o dönemde evrensel olarak 

kabul edilen “iyi” ve “kötü” etiketlerinden sıyırarak eşitlemek, 

hâl-i hazırda cüretkâr bir davranıştı. “Savaş kültürleri” olarak 

adlandırılan, erkeklerin ve kadınların savaşın zulmüne ve 

zorluklarına göğüs germesini sağlayan pratiklere işaret eden 

şey, müzenin planında görsel olarak zuhur etmişti. Annette 

Becker ve Stéphane Audoin-Rouzeau bu temayı kendi 

başlarına oluşturdular, eminim ki Historial de la Grande 

Guerre Müzesi’nin inşası sırasında nesnelerle çalışmanın 

tarihi yazma biçimlerini değiştirdiği ve değiştirmeyi 

sürdüreceği konusunda bana katılacaklardır. 

 

     Historial Müzesi’nin kurulmasındaki ikinci Ulusaşırı boyut 

ise iyi bildiğim bir konudur. Projeye başladığımız 1986 

yılında, ailemi Cambridge’den İsviçre’ye götürmüştüm. Sils 

Maria’da yürümek, hayatım boyunca en çok keyif aldığım 

şeylerden biriydi ve öyle de kalacak. Cambridge’den oraya 

ulaşmak araba ile iki gün sürer. Biz de, Colmar’ın biraz 

kuzeyindeki Alsace’ta, hep aynı köyde dururduk. Bir 
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keresinde molanın ardından Basel’de bulunan Kunstmuseum’u 

ziyaret etmek için biraz aman ayırdık. Bu müzede, 

çarpıcılığıyla beni neredeyse yere devirecek bir tablo gördüm; 

Hans Holben’in Ölü İsa’nın Mezardaki Bedeni (Şekil 1). 

 

     Tabloyla ilgili olarak insanı hayrete düşüren şey, baskın 

yataylığıydı. Ölü İsa’nın bedenine eşlik eden hiçbir melek, 

Meryem, Aramatyalı Yusuf, insan veya kutsal figür 

bulunmuyordu. Gördüğüm, ölü bir adamdı ve Holbein 

tarafından öylesine gerçekçi biçimde tasvir edilmişti ki, 

çarmıha gerilirken yerinden çıkan işaret parmağı dahi 

görülüyordu. Bu tablo, Protestan Reformu’nun en saf 

resmiydi; yalnızca inanç yoluyla bu ölü adamın bir günde 

canlanacağı fikrine tutunabilirdiniz. Mantegna (Şekil 2) 

yataylık ile bağlantı kurarak bu yolu açmıştı, ancak Holbein 

bunu bir adım ileriye taşımıştı. Yirminci yüzyılda Käthe 

Kollwitz (Şekil 3), 1922 tarihli dul kadının çilesi tasviriyle 

yatay ekseni keşfe çıkarken, ben Holbein’in yarattığı imge 

aklımda takılıp kalmış, Büyük Savaş’ta matem konusunu 

kaleme alıyordum. İşte tasarımına yeni yeni başladığımız 

müze şöyle görünecekti: Yataylık matemin dili, düşeylik ise 

umudun dili olduğundan aşağıya yöney. 

 

     Sonraki yıllarda yatay eksen Historial de Péronne 

Müzesi’ndeki çalışmalarımızın yol gösterici ilkesi haline 

geldi. İlk odada, ihtilafın ayrım noktaları, dostluk noktaları ile 

birlikte yatay olarak, ticaret ise dikey olarak ulusal sınırlar 

boyunca sergileniyordu (Şekil 4). Burada ayrıca olağan sivil 

hayatın dikey olarak konumlandığı “portreler geçidi”, onun 

arkasında da Otto Dix’in sarsıcı serisi Der Krieg yatay olarak 

yer almaktaydı (Şekil 5). 1914–16 yıllarını kapsayan birinci 

büyük sergi odasında ise, siper harbi dünyasını yatay olarak 

ve Fransız, Alman ve İngiliz askerleri için neredeyse özdeş 

biçimde betimlemeyi tercih ettik. Bunu da, hem arkeolojik 

kazıları hem de sığ mezarları andıran, Fransızcada fosses 
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olarak adlandırılan derinliksiz çukurlar tasarlayarak 

oluşturduk. Sahte realizmin en ufak bir iz bırakmasından dahi 

kaçınmak ve siperlerin “gerçekten de” neye benzediğini 

anladığınızı söyleyebileceğiniz algıyı uyandırmak için, gerçek 

buluntuları stilize pozlarda yerleştirdik (Şekil 6). 

 

     1916–18 yıllarını kapsayan üçüncü odayı, fosses 

hâkimiyetinde oluşturduk. Odanın girişinde görsel bir tasım 

bulunuyordu: Birincisi ateş gücünü, ikincisi askerlerin sahip 

olduğu savunma amaçlı dayanıksız örtüyü, üçüncüsü ise 

bunların sonucunu, yani ameliyat ve tıbbi müdahaleyi 

gösteren üç fosses (Şekil 7). Üçüncü fosse içerisinde Fransız 

cerrah ve yazar Georges Duhamel’e ait cerrahi set ile uzun 

süreli ameliyatlar arasında aklını kaçırmamasını sağlayan 

flütü bulunuyordu. 

 

     Tasarımı birçok Avrupa ülkesinden ödül kazanan müzeyle 

ilgili söylenebilecek daha çok şey olmakla birlikte, 

amaçlarımız doğrultusunda iki nokta öne çıkmaktadır. 

Bunlardan ilki, tasarım konusundaki acımasızca ulusaşırı 

yaklaşım, ikincisi ise yatay eksenin kullanım şeklidir. Savaş 

müzeleri arasından yalnızca Historial’de kullanıldığına 

inandığım yatay eksen, 10 milyon can alan çatışmadan sonra, 

1914 yılında dünyanın birçok bölümünü kaplayan ulusaşırı 

yas bulutunu yaratan görsel bir matem dili sağlamıştır. 

 

3. Büyük Savaş ve Yirminci Yüzyılın Şekillenişi  

 

Ulusaşırı tarih platformunu kurmak için atılan ikinci adım, 

doğrudan Historial Müzesi projesinden doğmuştur. Müzenin 

1992 yılındaki açılışında, Amerikalı bir televizyon yapımcısı 

çalışmalarımızı görmüş, yaklaşımımızı benimseyerek Birinci 

Dünya Savaşını konu alan bir televizyon dizisine 

dönüştürmeye karar vermiştir. Ortak yapımcı ve 

senaristlerden biri olarak yer aldığım bu çabanın sonucunda, 
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1996 yılında yayınlanan, bir yıl sonra da yılın en iyi 

televizyon belgeseli kategorisinde Emmy ödülü alan “Büyük 

Savaş ve Yirminci Yüzyılın Şekillenişi” ortaya çıkmıştır.  

 

     Belgesel dizisinde, Ulusaşırı tarihin savaşa ilişkin engin 

görsel arşivlerin mevcudiyetinden nasıl faydalandığının da bir 

örnekle gösterildiği, savaş bunalımı üzerine kapsamlı bir 

tartışmaya yer verilmektedir. Savaş bunalımının nasıl 

göründüğünün doktorlara anlatıldığı Fransız tıbbi eğitim 

filmlerinden alınan bu görüntüler, savaş döneminde psikolojik 

hasarın tarihinin ulusal bir perspektiften yazılabileceğine 

ilişkin tüm fikirleri düpedüz boşa çıkarmaktadır. Bu durumun 

etkisi meselesine az sonra döneceğim, ancak savaşın delirttiği 

Alman, İngiliz veya Türk askerleri arasında ayrım yapmanın 

son derece absürd olduğunu eklemeden geçemeyeceğim. 

 

4. Cambridge’in Birinci Dünya Savaşı Tarihi 

 

BBC/PBS belgesel dizisi yayınlanmaya başladığından bu 

yana, ulusaşırı tarih alanında iki devasa projeyle 

uğraşmaktayım. Bunlardan ilki Londra, Paris ve Berlin’e 

odaklanan, başkentlerin savaş tarihine ilişkin çalışmadır. Bu 

çalışmada, söz ettiğimiz bu üç şehrin sakinlerinin, 

kendilerinden birkaç yüz kilometre ötedeki çiftliklerde 

yaşayan yurttaşlarına kıyasla, birbirleriyle daha fazla ortak 

noktalarının bulunduğu savaş tecrübesi düzeyi olan 

metropolitan tecrübeyi tanımlamaktayız. Bu ulusaltı nüfusun 

uçsuz bucaksız arşivlerini keşfetmemiz, İttifak Devletlerinin 

mal ve hizmetleri askeri ve sivil hak sahipleri arasında etkin 

biçimde dağıtamayarak, savaşı sivil cephede nasıl 

kaybettiklerini en ince detayına kadar gösterebilmemizi 

sağlamıştır. Paris ve Londra’da sivil nüfusun refahı zar zor da 

olsa sürdürülmüş ve bazı durumlarda arttırılmışken, 1916 

yılının başlarını takiben Berlin sakinleri gıda ve diğer zorunlu 

ihtiyaçlarında artan bir kıtlıkla karşı karşıya gelmiş ve hayatta 
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kalabilmek için yasaları çiğnemek zorunda kalmışlardır. 

Büyüyen kara borsa, devletin dağıtım sisteminin 

başarısızlığını ortaya koymuştur. Alman sivil cephesini 

yıkıma uğratan İtilaf Devletlerinin kuşatması değil, 1918 

yazında tam da Alman ordusu savaş alanında yenilirken, sivil 

cepheye diz çöktüren akıldışı askeri diktatörlük sistemidir. 

Dolayısıyla savaşın sonunda birileri sırtından bıçaklanmıştır. 

Bıçağı elinde tutan, Alman savaş ekonomisini yeniden 

canlandırarak aynı ekonomiyi mahveden, Mart 1918 taarruzu 

durma noktasına geldiğinde, Almanya’nın savaşı 

kaybetmesini kesinleştiren Hindenburg, Ludendorff ve Alman 

askeri elit sınıfı olmuştur. Tüm bu süreci yerel düzeyde 

görmek, hatayı bariz biçimde tasvir etmek için haddinden 

fazla yerel değişkeni bağdaştıran evvelki ulusal tarihlerin çok 

ötesine geçmiştir. Almanya’nın savaş gayreti içeriden yok 

edilmiştir ki, bu da yalnızca karşılaştırmalı ve ulusaşırı 

çalışmalarla açıklığa kavuşmuştur. 

 

     Bahsettiğim bulgu, ulusaşırı tarih alanındaki son 

çalışmalardan Cambridge History of the First World War’da 

incelenmiş ve doğrulanmıştır. Bu noktada öncelikle 

çalışmanın yapısından söz edeceğim, ardındansa son derece 

yeni bazı bulgularına işaret edeceğim. Dikkatinizi çekmek 

istediğim ilk nokta, bu üç ciltlik çalışmada tek bir ulusal 

bölüm dahi bulunmadığıdır. Tüm bölümler Ulusaşırı 

özelliktedir. Dolayısıyla savaş suçlarına ilişkin bir 

bölümümüz bulunmaktadır, fakat 1914 yılındaki Alman 

mezalimiyle ilgili bir bölümümüz yoktur; sivillere yapılan 

kötü muamele ve toplama kamplarının tüm dünyayı şoke 

ederek yayılmasına ilişkin bir bölümümüz olmakla birlikte, 

1915 Rus pogromlarıyla ilgili bir bölümümüz 

bulunmamaktadır; İspanyol gribi salgınıyla ilgili bir 

bölümümüz vardır, ancak Britanya’ya olan etkisine ilişkin bir 

bölümümüz yoktur; savaş bunalımını ele aldığımız bir bölüm 
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bulunmaktadır, fakat İngilizlerin bununla nasıl başa çıktığına 

dair bir bölümümüz bulunmamaktadır. 

 

     Başlığı Küresel Savaş olan ilk ciltte, ulusaşırı tarihin ikinci 

boyutu, yani yalnızca Batı cephesine odaklanmaktan veya 

savaşı yalnızca Fransız – Alman veya İngiliz – Alman 

uzlaşmazlığı olarak değerlendirmekten kaçınmaya giriş 

yapılmaktadır. I. Ciltte yer alan görsel makalemde 

kullandığım görüntüler, küresel savaşın nasıl göründüğüne 

ilişkin fotoğrafik kanıtlar sağlamaktadır. 

 

     Ulusaşırı tarihin büyük bölümü nüfus hareketlerine, 

mülteci akımlarına ve işgücünün dünya geneline taşınmasına 

odaklanmaktadır. Büyük Savaş’ın küresel tarihte gelmiş 

geçmiş en büyük yer değiştirme anı olması muhtemeldir ki, 

kısa sürede gerçekleşen bu yer değiştirme ile 30 yıllık bir 

döneminden ardından yaklaşık 30 milyon insan Avrupa’dan 

Amerika, Avusturya ve Yeni Zelanda’ya göç etmiştir. 1914–

18 savaşı sırasında hareket halinde olan insan sayısı çok daha 

fazladır. Genellikle yurtlarından çok uzak mesafede savaşan 

üniformalıların sayısı 70 milyondur ve onlara, Avrupa kökenli 

olmayan milyonlarca işçi destekte bulunmuştur. 

 

     Savaşın etnik, ırksal ve ulusal karışımı, tüm boyutlarıyla 

sarsıcı olmuştur. Fotoğraflarda, Afrika kıtasının dört bir 

yanından gelen, uyrukları birer ibare halinde belirtilen, Alman 

savaş esirleri kampındaki Afrikalılar görülmektedir (Şekil 8). 

Fotoğrafta görülen Senegalli asker ile Alman tıbbi 

görevlisinin Fransız savaş alanındaki karşılaşması, emperyal 

ve Ulusaşırı savaşın ne demek olduğunu tam manasıyla ortaya 

koymaktadır. Bir sonraki görselde, tıbbi bakım ihtiyacı Mısırlı 

doktor ile beriberi hastalığından mustarip olan Vietnamlı 

işçiyi bir araya getirmiştir (Şekil 9). Afrikalıların Fransız 

savunmasına yaptığı katkılar, kimi zaman ırksal stereo-
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tiplerle, kimi zamansa gerçek anlamda dokunaklı bir şefkatle 

(Şekil 10) popüler kültürde de selamlanmıştır. 

 

     Savaşın alışılmadık birliktelikleri, kimileri aileleri için, 

kimileriyse kendileri yad etmek için fotoğraf albümleri 

hazırlayan askerler tarafından da fotoğraflanmıştır. Fransız 

Doktor Beurrier, Korfu kasabasının karşısındaki Vido 

Adası’nda hasta ve yaralılarla ilgilendiği dönemi 

fotoğraflamıştır. Otoportresi ile başlayan koleksiyonundaki 

çoğu fotoğraf, her gün ilgilenmesi gereken Sırp askerlerini 

ölmekteyken veya ölü halde göstermektedir (Şekil 11 ve 12). 

“Charron’un barkası” adını verdiği fotoğrafta ise, doktorun 

kırılgan insan kalıntılarına olan sabit bakışı görülmektedir. 

Bundan bin mil ötede, Doğu Cephesindeki Volhinya’da ise 

Viyanalı Yahudi bir hekim, dindaşlarından oluşan çok farklı 

bir grupla temas halinde bulmaktadır. Pale yerleşiminin 

yoksul Yahudilerinin, fotoğrafçılığın yanı sıra, ressamlıkla da 

uğraşan Doktor Bernhard Bardach ile pek az ortak noktaları 

vardır (Şekil 13). Bardach, bu grubu ibadet esnasında kültürel 

bir uzaklıktan fotoğraflamıştır. Günümüzde Batı Ukrayna 

topraklarında yer alan bu ücra bölgede Yahudi hayat 

kadınlarına zührevi hastalık muayenesi yapmak, Viyanalı bir 

doktor için alışılmadık bir uğraştır (Şekil 14). Sağ penceredeki 

kadının, yüzlerini fotoğraf makinesinden saklayan hayat 

kadınlarına olan bakışına dikkat ediniz.  

 

     Dünya Savaşının fotoğraflarla aydınlığa kavuşan bir diğer 

yönü, 50 ay boyunca çarpışan asker ve denizcilerin 

karşılaştıkları inanılmaz çeşitlilikteki manzaralardır. İlk 

olarak, odağımızı Batı cephesinden başka yönlere çevirirsek, 

bambaşka topografyalar görebilmekteyiz. Şekil 15’te, Macar 

dağ kolordusundan bir birliği İtalya cephesinin sarp 

kayalıklarını tırmanırken görülmektedir. Şekil 16’da ise, 

“Beyaz Savaş’ın” donmuş arazisi açıkça görülmektedir. Bu 

fotoğrafta 1916 yılında şiddetli çarpışmaların yaşandığı 



Jay Winter: Büyük Savaş’ın Ulusaşırı Tarihi 23 

 

Roveretto’nun güneyinde yer alan Pasubia Dağı yer 

almaktadır. Şekil 17’de de görüldüğü üzere, yaralıları bu 

alandan tahliye etmek inanılmaz derecede güçtür. Doğu 

cephesi uçsuz bucaksızdır; uzunluğu İskoçya’dan Fas’a 

uzanan bir hat olarak tarif edilebileceğinden, çeşitliliğini 

betimlemek imkânsızdır. Buna rağmen Doktor Barbach 

fotoğraflarıyla bu uçsuz bucaksızlığı (18) ve günümüzde 

Polonya ve Ukrayna sınırları içerisindeki köy ve kasabalarda 

savaşın yarattığı yıkımı (19) kısmen de olsa algılamamızı 

sağlamıştır.  

 

     Hava savaşı, yeni imkânlar ve muharebelerin yapılacağı 

yeni alanlar yaratmıştır. Bardach, İttifak Devletlerine ait atları 

bir uçağı Doğu cephesi istikametine çekerken fotoğraflayarak 

eski ve yeninin karışımını yakalamıştır (Şekil 20). Sivil 

savunmayı devletlerin savaştaki önkoşullarından biri haline 

getiren, silindir biçimli devasa Zeplini hatırlamak da 

Londralılar için hiç de zor olmayacaktır. Deniz savaşının 

küresel erimi ise gerçekten olağanüstüdür. H.M.S. Inflexible 

Akdeniz’deki savaşı başlatmış, 1914 Falkland Adaları 

Muharebesi sırasında iki zırhlı kruvazörün batırılmasına 

yardımcı olmuştur. Şekil 21’de kruvazör, muharebeden sonra 

Alman denizcileri kurtarırken görülmektedir. 1915’te 

Gelibolu’yu bombalarken karşı ateşten zarar görmüştür. 1916 

yılında yeniden hizmete sokulan kruvazör, 1916 Jutland 

Muharebesinde yer almıştır. Hiçbir şey küresel savaşı, 

Vancouver sahilini korumakla görevlendirilmiş bir Japon 

kruvazörünün görüldüğü Şekil 22 kadar iyi tasvir edemez. 

 

     Batı cephesindeki savaş alanlarının çoğu gibi, bu alanlarda 

savaşmaya zorlanan insanlar da çamur rengidir. Bir sel 

baskınının ardından ayın karanlık yüzünü andıran manzaranın 

tuhaf özellikleri, fotoğraflarda görülebilmektedir. Göğsüne 

kadar çamura batan atlar ve çamur dağlarının yanında 

küçülüveren insanlar, sürdürmesi zor, katlanması ise daha zor 
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bir savaş türünü betimlemektedir. Batı cephesi 

fotoğraflarındaki yaralayıcı kişisel detaylar (Barthes’in 

punctumu), sıradanın ve sürrealin tekinsiz karışımlarından 

kaynaklanmaktadır. Şekil 23’te, yarım bir atın ağaçta asılı 

kalmış hali görülmektedir ve çoğu zaman hayvanların çektiği 

acılar, atlara ilişkin duygularını insanlara karşı 

hissettiklerinden daha kolayca ifade edebilen askerlerin insani 

yönünü dışa vurmaktadır (Şekil 34). Yurt içinde hasta ve 

yaralı atlar için para toplamaya yönelik hayır işlerinin varlığı 

hiç de şaşırtıcı değildir; atlar, tarihteki en sanayileşmiş savaşın 

ayrılmaz bir parçasıdır. Tankların dikkat çekici görüntüsünün 

hiç de gereksiz hale getirmediği atlar, İttifak Devletlerinden 

ziyade İtilaf Devletleri tarafından seve seve kabul edilmiştir.  

 

     Fotoğrafların Birinci Dünya Savaşı’nın radikal biçimde 

yeni karakterine ışık tuttuğu yönlerden üçüncüsü, yeni 

silahların ve taktiklerin kullanımının savaş kanunlarına ne 

ölçüde meydan okuduğunu göstermeleridir. Alev makineleri 

kimyasal silahlardır, ancak savaşın başlangıcında çok daha 

radikal silahlar kullanılmaya başlanmıştır. Savaş öncesi 

uluslararası protokollere göre, zehirli gaz silahlarının 

kullanımı yasadışıdır. Bununla birlikte, 1915 yılından 

başlayarak tüm ordular bu tür silahlardan yedek stoklar 

oluşturmuş ve bunları kullanmıştır. Önce klor, ardından 

fosgen, daha sonra da hardal gazı kullanılmıştır ve bu durum 

hiçbir mıntıkanın stratejik dengesini değiştirmeksizin 

muharebe alanlarını daha fazla dehşetle doldurmuştur. 

Etkinlik düzeyleri gaz maskelerinden ziyade rüzgâra bağlı 

olan bu gazlara karşı, hem insanlar hem de hayvanlar için 

alelacele başka tedbirler alınmıştır. Tıbbi fotoğraflar bu 

silahların sebep olduğu tahribatı gözler önüne sermiş, 1918 

yılından sonra yasadışı ilan edilmelerine yardımcı olmuştur. 

 

     Savaş kanunlarını adeta paramparça etmesi bakımından 

sivillere yapılan muamele de bir o kadar endişe vericidir. 
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Savaş hukuku, Ermeni nüfusun Osmanlı İmparatorluğu 

tarafından suiistimali ve katli örneğinde kesinlikle ayaklar 

altına alınmıştır. Bir kısmı Türkiye’deki duruma öfkelenen 

Alman subaylar tarafından derlenen fotoğrafik kanıtlar, bu 

dehşetin neticesini görmemizi sağlamaktadır. Fotoğraflar aynı 

zamanda insani yardım dünyasının kapılarını Doğu Avrupa’ya 

ve küresel savaşın bir diğer öğesi olan Ortadoğu’ya 

aralamıştır. Ulusaşırı cömertlik, her şeylerini yitiren, savaş 

sırasında ve sonrasında milyonlar halinde yolculuk eden 

birçok mülteci grubuna uzanmıştır. 

 

2. Ciltte devlet, 3. Ciltte ise savaştaki sivil toplum 

konularındaki öğretim çalışmalarının beraberinde de görsel 

makaleler bulunmaktadır. Makalelerin her biri, küresel savaş 

tarihine yalnızca ulusal açıdan yaklaşmanın absürdlüğünü 

sergilemektedir. Ulusal tarihin saf dışı edildiğini değil, aksine 

akademisyenlerin ulusal sınırların dışına çıkarak ve savaşın 

bölgesel, kıtasal ve kıtalararası yönlerini dikkate alarak daha 

iyi ulusal tarihler yazabileceklerini iddia etmekteyim. 

 

5. Yeni bulgulardan bazıları neler? 

 

1. Savaşta ölenlerin toplam sayısı büyük ölçüde 

azımsanmıştır. Bu bulgu ancak savaş zayiatlarına ilişkin 

ulusal çalışmaların yapıldığı kurumlarda araştırma yaparak 

elde edilebilmiştir. Bu tür araştırmaları yürüttüğümüzde, 

birçok akademisyenin (bu makalenin yazarı da dâhil) savaş 

sebebiyle gerçekleşen, daha önce ulusal hesaplamalara dâhil 

edilmemiş yaklaşık bir milyon insanın ölümünü gözünden 

kaçırmasına neden olan eksiklik ve hataları görebilmekteyiz. 

 

2. Tahmini olarak, savaşta yaralanan beş erkekten biri 

psikolojik hasardan mustarip olmuştur. Bu konudaki 

azımsamayı ortaya çıkarmak, savaşın maluliyetleri 

açıklanmamış, tedavi edilmemiş veya malullük aylığı ile telafi 
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edilmemiş engelli insanlardan oluşan bir orduyu ne ölçüde 

yarattığını kavrayışımızı temelinden değiştirecektir. Yalnızca 

Britanya’da yaklaşık 500.000 insan, dünya çapında ise 6 

milyon kişi savaş sonrası dönemde geçmek bilmeyen 

psikolojik veya nörolojik hasardan mustarip olmuştur. Bu 

gizli yaralılar ordusu, tıpkı savaş kuşağıyla ilgili yazılarıyla 

savaşın harap ettiği erkeklerin bakım ihtiyaçları nedeniyle 

kadınların hayatlarının ne kadar ciddi biçimde aksadığına 

temel kaynaklar sağlayan Pat Baker ve Doris Lessing gibi, 

aileleri tarafından tedavi edilmiştir. 

 

3. Almanya, savaşı İtilaf Devletlerinin kuşatması veya 

Kraliyet Donanmasının gücü yüzünden değil, savaş 

ekonomisini yurt içinde feci biçimde yönettiği için 

kaybetmiştir. Cambridge Tarihi’nde birkaç bölümde ele alınan 

bu bulgu, İttifak Devletlerinde açlığın içeriden 

kaynaklandığını, dışarıdan ise daha da şiddetlendirildiğini 

göstermektedir. Bu yaklaşım, kuşatmayı İttifak Devletlerini 

köşeye kıstıran unsur olarak gören eski Alman ve İngiliz 

değerlendirmelerinin tam tersidir. Bu durum bir dereceye 

kadar doğru olmakla birlikte, yalnızca ateşkesten hemen sonra 

ve kuşatma 1919 Haziranına dek sürdüğünde bir savaş suçu 

oluşturmuştur – tarihin en kötü grip salgını esnasında yaşlı ve 

hastalara karşı işlenen bir suç. Paul Kennedy’nin de belirttiği 

gibi, esasında Büyük Savaş sırasında deniz gücü, Napoléon 

Savaşları ve İkinci Dünya Savaşı’na kıyasla daha azdır. 

Kendisi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan pek takdir 

göremeyecek olsa da, Kennedy’nin argümanı geçerlidir.  

Dikkate değer bulguların dördüncüsü, Ermeni soykırımının 

Büyük Savaş anlatısında merkezi bir yere sahip oluşudur. 

Yalnızca Fransız – Alman veya Fransız – İngiliz perspektifine 

odaklanmaktan kurtulduğumuz an, savaşın dünyanın her 

yerinde felaketlere sebebiyet verdiğini, özellikle de bir 

milyonu aşkın Ermeninin katledilmesinin azımsanamayacak 

bir felaket olduğunu görebiliriz. 
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     Ermeni soykırımını topyekûn savaşın bir parçası, daha 

doğrusu esas parçalarından biri yapan, tıpkı Nazilerin 1940’lı 

yıllarda Yahudi sorununu bitirmeye yönelik çabaları gibi, 

savaş halindeki diktatörlüğün ezeli bir etnik çatışmayı 

fırsattan istifade ederek sona erdirmeye çalışmasıdır. 

Anadolu’da 1915’ten, Almanya’da ise 1941’den önce şiddet 

dolu katliamlar yapılmıştır, ancak 1915 ve 1914 yıllarında 

hem Osmanlı Türkleri hem de Naziler “düşmanı içeriden 

bitirmek” için soykırım programı hedeflemiş ve başarıyla 

gerçekleştirmiştir. 

 

     Önemli bulguların beşincisi ise savaşın 1918 yılında sona 

ermediği, ortaya çıkardığı şiddetin “imparatorluğun kırılan 

parçaları” diye adlandırılan bölgelerde, yani İrlanda, Filistin, 

Türkiye, Çin ve Mısır’da 1920’lere kadar devam ettiğidir. 

 

     Büyük Savaş döneminin en önemli Ulusaşırı özelliği, 

boşluklu sınırlarıdır; bu anlamda 1815, 1945, hatta 1989 dahi 

Büyük Savaş ile kıyaslanamaz. Etnik, ulusal, devrimci ve 

karşı-devrimci şiddet sürüp gitmiş, Pasternak’ın buzul çağı 

diye adlandırdığı manzarayı oluşturmuştur. 

 

     Peki, buzul çağı sona ermiş midir? Bunun cevabı, John 

Horne’nin 3. Ciltte yer alan hesaplamalar bölümünde 

gösterdiği gibi hem evet hem hayırdır. Şiddet bağlamında 

düşünülebilir ve hoşgörülebilir olanlar, tarihin ilk tam 

sanayileşmiş savaşı olan Büyük Savaş ile dönüşüme 

uğramıştır. Verdun ve Somme, “muharebe” terimini 

algılayışımızı değiştirmiştir, ölümün ve sakatlanmanın ağır 

yüküyse “zafer” kelimesiyle ifade etmek istediğimiz şeyi 

dönüştürmüştür. İngiliz şair Ted Hughes, Büyük Savaş’ın 

boynuna zafer madalyası asılmış bir yenilgi olduğunu seneler 

önce ifade etmiştir. Ben de Hughes’un tabirini biraz 

değiştirerek, Büyük Savaş’ın sonuçlarını bugün hâlâ 
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katlanmakta olduğumuz ortak, Ulusaşırı bir felaket olduğunu 

söylemekteyim. 

 

İllüstrasyonların Listesi  

 

1. Hans Holbein, Ölü İsa’nın Mezardaki Bedeni (1520). 

 

 
 

2. Andrea Mantegna, Ölü İsa’ya Ağıt (c.1480). 

 

 
 



Jay Winter: Büyük Savaş’ın Ulusaşırı Tarihi 29 

 

3.  Käthe Kollwitz, Dul Kadın (1922) Telif: © 2014 Artists 

Rights Society (ARS), New York /VG Bild-Kunst, Bonn. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 Pera-Blätter 29  

4.  Portreler Salonu, Historial de la grande guerre, Péronne, 

Somme. 

 

 
 



Jay Winter: Büyük Savaş’ın Ulusaşırı Tarihi 31 

 

5.  Otto Dix, ‘Der Krieg’, baskı 23, Historial de la grande 

guerre,  Péronne, Somme. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 Pera-Blätter 29  

6. Salon 3, Historial de la grande guerre, Péronne, Somme. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jay Winter: Büyük Savaş’ın Ulusaşırı Tarihi 33 

 

 

7. Salon 4, Historial de la grande guerre, Péronne, Somme. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 Pera-Blätter 29  

8-24. Jay Winter, Görsel Anlatım, Cambridge History of the 

First World War, I. Cilt 

 

8. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jay Winter: Büyük Savaş’ın Ulusaşırı Tarihi 35 

 

9. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 Pera-Blätter 29  

10. 

 

 
 

 

 



Jay Winter: Büyük Savaş’ın Ulusaşırı Tarihi 37 

 

11. 

 

 
 

 



38 Pera-Blätter 29  

12. 

 
 

 



Jay Winter: Büyük Savaş’ın Ulusaşırı Tarihi 39 

 

13.

 



40 Pera-Blätter 29  

14. 

 
 

 

 



Jay Winter: Büyük Savaş’ın Ulusaşırı Tarihi 41 

 

15. 

 
 

 

 

 



42 Pera-Blätter 29  

16. 

 
 

 

 

 



Jay Winter: Büyük Savaş’ın Ulusaşırı Tarihi 43 

 

17. 

 
 

 

 



44 Pera-Blätter 29  

18. 

 
19. 

 

 



Jay Winter: Büyük Savaş’ın Ulusaşırı Tarihi 45 

 

20. 

 
 

21. 

 
 

 

 

 



46 Pera-Blätter 29  

22. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jay Winter: Büyük Savaş’ın Ulusaşırı Tarihi 47 

 

23. 

 

 
 

 

 



48 Pera-Blätter 29  

24. 

 
 

 

 



Jay Winter: Büyük Savaş’ın Ulusaşırı Tarihi 49 

 

Daha önce yayımlanan Pera Blätter 

 

Nr. 1 VORHOFF, Karin: Die Aleviten – eine Glaubensge-

 meinschaft in Anatolien. 1995. 

 

Nr. 2 SCHÖNIG, Claus: Von Hunnen, Türken und Mongo-

 len. Eine vorgeschlagene Periodisierung der türki-

 schen Geschichte. 1994. 

 

Nr. 3 NEUWIRTH, Angelika: Zur Symbolik des Islam. 

 Neue Überlegungen zur Gebetsrichtung. 1995. 

 

Nr. 4 HÖFERT, Almut: Das Fremde durch die Brille des 

 Eigenen. Das mittelalterliche Erbe im europäischen 

 Türkenbild der Renaissance. 1995. 

 

Nr. 5 BERG, Andrea: Baschkirien und Tatarstan im Spiegel 

 der türkischen Presse. 1996. 

 

Nr. 6 SCHÖNIG, Hanne: Feudalistisch organisierte Noma-

 den im Wandel der Zeit: Die Tuareg in Südostalgeri-

 en. 1996. 

 

Nr. 7 DRESSLER, Markus: Vom Ulu Önder zum Mehdi – 

 Zur Darstellung Mustafa Kemals in den alevitischen 

 Zeitschriften Cem und Nefes. 1996. 

 

Nr. 8 BERGER, Albrecht: Minderheiten und Ausländer im 

 byzantinischen Konstantinopel. 1996. 

 

Nr. 9 DALITZ, Renée: The Sewing Machine and the Car. A 

 critical Introduction to Western Feminist Theories of 

 Knowledge. 1996. 



50 Pera-Blätter 29  

Nr. 10 PUSCH, Barbara: Die Umweltdiskussion bei musli-

 mischen Intellektuellen und radikalen Grünen in der 

 Türkei. 1996. 

 

Nr. 11 PFEIFFER, Judith: Twelver Shi’ism as State Religion 

 in Mongol Iran: An Abortive Attempt, Recorded and 

 Remembered. 1996. 

 

Nr. 12 WILD, Stefan: Türken, Araber und Deutsche. Bemer-

 kungen zur Entstehung und Bewertung von Völker-

 freundschaften. (Deutsch-türkische Ausgabe). 1991. 

 

Nr. 13 BUCHNER, Roswitha: Die Photografenfirmen Sebah 

 und Joaillier. Das Bild Istanbuls im 19. Jahrhundert. 

 1997. 

 

Nr. 14 Istanbul-Miniaturen. Zusammengestellt und übersetzt 

 von Klaus-Detlev Wanning. Türkisch-deutsche Aus-

 gabe anlässlich des 10jährigen Bestehens der Abtei-

 lung Istanbul des Orient-Instituts der DMG. 1997. 

 

Nr. 15 LIER, Thomas; PREISSLER, Holger; SCHUBERT, 

 Gudrun: Hellmut Ritter und die DMG in Istanbul. 

 Herausgegeben anlässlich des 10jährigen Bestehens 

 der Abteilung Istanbul des Orient-Instituts der DMG. 

 1997. 

 

Nr. 16 YEŞİLADA, Karin: Die geschundene Suleika – Das 

 Eigenbild der Türkei in der deutschsprachigen Litera-

 tur türkischer Autorinnen. 2000. 

 

Nr. 17 AYGEN, Zeynep: Vom Stadtrand zum innerstädti-

 schen Verfall – Kreuzberg in Berlin-Zeyrek in Istan-

 bul. 2000. 



Jay Winter: Büyük Savaş’ın Ulusaşırı Tarihi 51 

 

Nr. 18 MOTIKA, Raoul: Entwicklungstendenzen des Islam 

 in Tatarstan. 2002. 

 

Nr. 19 GESER, Marcel: Geschichte des deutschen Kinder-

 gartens Istanbul. 2007. 

 

Nr. 20 MOMMSEN, Katharina: Goethe’s Relationship to the 

 Turks as Mirrored in his Works. 2011. 

 

Nr. 21 SCHARLIPP, Wolfgang-Ekkehard: Sherlock Holmes 

 und Mike Hammer in der Türkei. Genre und Sub- 

 genre in der türkischen Kriminalliteratur. 2011. 

 

Nr. 22 ÖZAKTÜRK, Hülya: Ehrenmorde in der Türkei. 

 2012. 

 

Nr. 23 JOPPIEN, Charlotte (Hg.), KAMP, Kristina und 

 SCHULZ, Ludwig: Zehn Jahre AKP – Eine Retro-

 spektive auf Außen-, Innen- und Kommunal-politik. 

 2012. 

 

Nr. 24 LAUT, Jens Peter: Was ist Turkologie? Überlegungen 

 zu einem sogenannten Orchideenfach. 2013. 

 

Nr. 25 KRUMEICH, Gerd: Vom Krieg der Großmächte zur 

 Katastrophe Europas. 2014. 

 

Nr. 26 GLASSEN, Erika: Die phonetische und semantische 

 Emanzipation der arabischen Lehnwörter huzur, 

 hüzün und sohbet im Osmanischen und ihre mentali-

 tätshistorische Bedeutung. 2014. 

 

Nr. 27  ZÜRCHER, Erik Jan: What was different about the 

 Ottoman war? 2014. 



52 Pera-Blätter 29  

Nr. 28  PUSCH, Barbara und SPLITT, Julia (Hg.): 50 Jahre 

 deutsch-türkische Migrationsforschung: Ein autobio-

 grafischer Rückblick von Prof. Dr. NERMIN 

 ABADAN-UNAT. 2014. 

 


	Pera 29 Thyssen_1 TR JWinter
	Jay Winter Pera Blaetter-PB 29 TR

