BALKAN SAVASINDA TÜRK FILOSUNUN
DURUMU
HILMI BAYUR
2 nci Me~rutiyet döneminde, Türk Bahriyesinde uzman olarak
görevli Ingiliz Amirali Artür Limpüs'ün Balkan Harbinde Donanman~n durumu ve Akdenizde Yunan donanmas~~ile çarp~~mas~~konusunda 15 ocak 1913 de Sadrazam Kamil Pa~a'ya gizlice sundu~u
bir yaz~n~n tercümesini ve fotokopisini yaz~m~z~n sonunda gözönüne
koyuyoruz.
Bu belgeyi incelemeden önce ~u yönü belirtmekte fayda vard~r:
deniz uzman~~rahmetli Ali Haydar Emir 1932 de yay~nlad~~~~"Balkan
Harbinde Türk Filosu" adl~~kitab~nda "(s. 26) Bahriyemizde bulunan
~ngiliz heyetinin, seferberlik ilâniyle beraber, faal sahadan çekilerek
tarafs~z vaziyet ald~~~~ve her i~de bizi kendi vukuf ve ihtisas~m~zla
yaln~z b~rakd~~ nu" yazm~~t~. Oysa sözü geçen belgenin aç~klad~~~~
durum, bunun tam tersini göstermektedir'. Lüleburgaz bozgunundan
sonra, 30 ekimde, iktidara gelen Kamil Pa~a'ya Limpüs 2 , ertesi günü
(31 ekimde) sundu~u bir yaz~da "Osmanl~~Donanmas~= Yunan
Donan.masiyle ba~ar~l~~bir surette kar~~la~maya muktedir oldu~u
yolundaki dü~üncelerini bildirdi~ini kaydeder ve bu kez de (yani
15 ocak 1913 de sundu~u yaz~da) Donanman~n Akdenizde Yunan
Donanmas~n~~aray~p çarp~~mas~n~~önerir ve ~unlar~~ilave eder: "Zat~~
Devletleri, beni bu konular hakk~nda daha ayr~nt~l~~görü~lerimi
dinlemek üzere, hususi surette görmek isterlerse ~imdi yahut yar~n
sabah erkenden veya kendileri için münasip olacak zaman ve mekânda
emirlerine amadeyim.. Bu yaz~y~~okur okumaz ve ondan arzu ettikleri notlar~~ al~r almaz ashm bizzat imha etmelerini rica ederim."
Bu yaz~daki belgeler deniz uzman~~Ali Haydar Emir'in yukarda an~lan
eserinden al~nm~~t~r.
2 Amiral Arthur Limpus (Artür Limpüs), Me~rutiyyette, Donanmam~zda görevli Ingiliz deniz mü~avirlerinin —Amiral Gambel ve Vilyams'dan sonra— üçüncüsü idi. 2o Nisan 1912 de görevine ba~lam~~, Alman Amiral' Souchon (Su~on)'un,
bilinen maceralar~~ile Türk Filosu Kumandanl~~~n~~ele geçirmesi üzerine Limpüs,
Eylül 1914 de, I. inci Dünya Sava~~~ba~lar~nda memleketine dönmü~tür.
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~ngilizce olan bu yaz~y~~okuduktan sonra Kamil Pa~a "serian
tercüme" emriyle türkçeye çevirterek ilgili makamlara yani Kabine,
Ba~kumandanl~k Vekaleti ve Bahriye nezaretine, özünü iletti~ine ve
Donanman~n, o s~radaki sava~~gayretlerine, etkili bir surette kat~lmas~~için yap~lan çal~~malarda Amiralin ön.erilerinden faydalan~ld~~~n~~
kabul etmek do~ru olur. Bu konuda yay~nlanm~~~belgelerde bunun
belirli izleri vard~r.
~imdi Limpüs'ün 15 Ocak 1913 deki yaz~da aç~klad~~~~görü~~
ve dü~üncelere göz atal~m:
( ~ , 2, 3, 20, 21 say~l~~k~s~mlar~~yukarda özetlemi~tik)
4 — O tarihdenberi (yani 31 Ekimdenberi) Osmanl~~Donanmas~,
de~erli Hamidiye kruvazörünün kat~lmas~~ile (Varna önünde torpil
yaras~~ald~~mdan tamirde idi) takviye edilmi~~bulunmaktad~r.
Donanma yeniden Çanakkale'den d~~ar~~ ç~km~~t~r, fakat Yunan
donanmas~~ile kafi bir muharebe yapmam~~t~r.
5 — Bana öyle geliyor ki Yunan donanmas~~kesin bir muharebeyi göze alma~a istekli de~ildir.
Bundan dolay~d~r ki Çanakkale'nin çok yak~n~nda bulunmakdan
çekinmektedir. Fakat Limni ve Bozcaada Yunanl~lar~n elinde kalmakta ve onlara baha biçilmez gözleme istasyonlar~~ vazifesi gördükleri gibi torpito ve ba~ka küçük gemilere de bar~nak yerleri olu~turmaktad~r.
6 — Pek muhtemeldir ki Osmanl~~ bahriye subaylar~, Yunan
donanmas~na rastlamak maksachyle bir veya bir kaç gece sürecek
bir ara~t~rmada Donanma'y~~tehlikeye koymakta müteredditdirler.
Bu, böyle olabilir, çünkü Yunan torpito muhripleri Türk Donanmas~ndakilerden daha modern ve daha çoktur. Ve ~unu da kabul
ediyorum ki e~er Yunan destroyerleri ustal~kla kullan~lsa Türk Donanmas~na büyük zararlar verebilir.
7 — Yunan donanmas~~ ile kar~~la~mak için ba~ka çare yok ise
bu tehlikeyi göze almak ve onu gidip denizde aramak yerinde olur.
8 — Fakat Yunan donanmas~= Türk donanmasiyle kar~~la~mas~n~~zorl~yacak, a~a~~da aç~klanan ba~ka bir çare vard~r.
9 — Askeri bir kuvvet haz~rlay~p bunu nakliye gemilerine bindirmeli, bundan Limni'yi geri almaya yeterli bir ve Bozcaada'y~~
geri almaya yeterli ba~ka bir müfreze tertip etmeli.

H. Bayur
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Amiral Artür Limpüs'ün Sadrazam Kâmil Pa~a'ya Donanma hakk~nda
sundu~u yaz~n~n birinci sayfas~~
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Amiral Artür Limpüs'ün Sadrazam Kâmil Pa~a'ya Donanma hakk~nda
sundu~u yaz~n~n ikinci sayfas~~
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Amiral Artür Limpüs'ün Sadrazam Kamil Pa~a'ya Donanma hakk~nda
sundu~u yaz~n~n üçüncü sayfas~~
Not: Bu sayfan~n arkas~na Kamil Pa~a Türkçe olarak "Serian tercüme"
kelimelerini yazm~~t~ r.
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— Bu nakliye gemileri bir sabah, ortal~k a~ar~rken, Çanakkale'den harekete haz~ r olmal~d~r.
— Türk Donanmas~, gün a~ar~rken Bo~az'dan d~~ar~~ç~kmal~,
e~er Yunan donanmas~~orada ise onunla muharebeye tutu~mal~.
Fakat Yunan donanmas~~orada de~ilse Türk Donanmas~~Limni kara
kuvvetlerini Limni'ye götürmeli, onu setretmeli ve askerin karaya
ç~k~~ ma yard~m etmelidir.
12 — Yunan donanmas~~Limni'de ise d~~ar~~ ç~k~p muharebe
etmeye mecbur olur.
13 — E~er Yunan donanmas~~Limni'de de~ilse Türk donanmas~~
gecenin basmas~~üzerine Çanakkale'ye dönmeli ve nakliye gemilerini korumak için kâfi say~da muhripler b~rakmah.
— Ertesi sabah Türk Donanmas~~Bozcaada'ya gidecek k~talara refakat etmeli ve Ada'y~~ geri almal~d~r.
— Bundan üç iyi sonuç beklenebilece~ini san~yorum:
Limni Türklerin elinde kal~ r.
Bozcaada Türklerin elinde kal~ r.
Yunan donanmas~~vukua gelmi~~olan olaylar~~duyunca
Türk donanmasiyle dövü~mek zorunda kal~r.
16 — Fakat buna ra~men gelmez ve muharebe etmezse ilk önce
Midilli ve sonra Sak~z, buna benzer bir tarzda geri al~nmal~d~r.
10

17 — Bu son iki Ada'n~ n geri al~nmas~~ için Türk Donanmas~~
Izmir'i hareket üssü olarak kullanabilir.
18 — Zau Devletleri, anl~ yacaklard~ r ki kendilerine bu not'lar~~
sunmakla yapmam laz~ mgelenden ihtimal daha çok ~eyler yapmakday~m.
19 — Fakat Türk donanmasuun kendi faaliyeti ile geri almas~~
bahis konusu olmasa bile, dü~ünceme göre Osmanl~~imparatorlu~unun menfaatlar~~için bu o kadar hayatidir ki, kagr~lmamas~~gereken
f~rsatlar~ n tekrar tekrar kaç~r~lmas~na ses ç~ karmadan seyirci kalmak
elimden gelmiyor."
Amiral Limpüs'ün bu yaz~s~ n~n son iki f~kras~~ba~a al~nd~~~ndan
onu burada noktalay~p ~imdi, 3 Aral~kta Bah~ayi~~köyü Mütarekesi
(Yunanistan kat~lmam~~t~ ) imzaland~ ktan sonra Türk Donanmas~n~n
Akdeniz'deki hareketlerini belgelerden izliyelim:
Belleten C. XLII, 7
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3/4 Aral~ k 1912 de filonun ba~l~~bulundu~u Ba~kumandanl~k
Vekâletinden aynen ~u emir verilir: "Donanman~n Bahnsefid'e
(Akdeniz'e) ç~ kmak için emre amade oldu~u Bahriye Nezaretinden
ifade edildi~i, i~an samii Sedaretpenahiden (Sadrazam~n bildirmesinden) müsteban olmakla yar~ n sabah Filo Çanakkale'de tamamen
taha~~üt etmi~~bulunaca~~ndan dü~man~ n harekat~~hakk~nda istik~afat~~laz~ ma icra olunarak bigayretullah (Allah~n yard~miyle) Bo~az'dan huruç ile dü~ man kuvvei külliyesine hücum ve bilhassa
Averof kruvazörüne bir darbei katiyye indirme~e sayü gayret edilmesi tebli~~ve umum ümera, zabitan ve efrada selam ve nusret-i ilahiyye ve muvaffak~ yyet temenni olunur."
Filo Kumandan~, önce miralay Tahir Bey idi. Umund Karargâhtan irtibat kurmak üzere bir kara subay~n~n tayin edilmesini
bu zat, yetkisine tecavüz sayarak istifa etmi~, yerine miralay Ramiz
Bey vekâleten tayin edilmi~ti. Dolay~siyle bu önemli emrin tatbikçisi
~imdi bu zat olacakt~.
Ba~kumandanl~ k Vekaleti ve Bahriye Nezareti bir tertibe daha
ba~vurmu~lard~ : Torpito Filosundan bir kaç yeni muhrip ay~rarak
ba~~na genç ve cüretli bir subay geçirip sava~ ta müstakil hareketlerde
bulunmaya yetkili k~lrnak. Bunun için k~demli yüzba~~~Rauf Bey
(Orbay) seçildi. Kendisi o s~ rada mübayaa ve sipari~~edilmi~~gemileri
tefti~~göreviyle Ingiltere'de idi. 6 Aral~kda hemen Istanbul'a ça~~r~ld~~
ve ay~ n 'o unda döndü. Yetkililerle görü~üp o gece Samsun muhribiyle Çanakkale'ye hareket etti. Dört yeni tip torpitodan olu~an
müstakil Filotillas~n~~kurdu.
~~~~Aral~kta, Filo kumandan vekili, Ramiz Bey, umuml. Karargâha
~u teli çeker: "Rauf Bey ~imdi geldi. Mesele takarrür etti. Yar~n avni
hakla vazifeye iptidar edece~i maruzdur." Rauf bey de: "Sabah
erken Gelibolu'ya vannca mevcut torpitolara at~~~tecrübeleri yapt~rd~~~n~, bütün torpillerin ikibin metreden sabit ve seyyar hedeflere
isabeti görüldü~ünü, zabitan ve efrad~ n kuvvei maneviyyetlerinin
fevkalade oldu~unu, bo~az~n d~~~nda dola~an dü~ man filosuna münasip f~ rsatta hücum etmek üzere Seddülbahir'e gidilece~ini" bildirdi.
15/16 Aral~ kda, Barbaros z~rhl~s~ nda toplanan iki Harp Meclisinde, muharebe projesi esaslar~~konu~ulduktan sonra Filo üç kola
ayr~larak, Imroz sular~nda, 16 Aral~ kta, Yunan Donanmas~~ile sava~a
tutu~tu.
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Balkan Harbinin iki büyük deniz sava~~ ndan ilki olan bu sava~~
hakk~nda, Filo kumandan~~Ramiz Bey'in raporundan ~u noktalar~~
belirtmekte yarar vard~r:
— ~lk ate~~filomuz taraf~ ndan saat 9,40 da aç~l~ p ~~o,5o de
kesilmi~tir.
2 — Sava~, uzaktan top ate~ i teatisi ~eklinde cereyan etmi~tir.
3 — Ba~ kumandanl~ k Vekâletinin yukarda nakledilen emrinde
belirtilen amaçlarla ilgili bir sonuç al~namam~~t~r.
4 — Ana gemi olan Barbaros'a iki mermi, Averof'a 5-8 mermi
isabet etmi~tir. (Bu mermilerin her iki gemide yapt~~~~hasar bunlar~n
sonraki hareketlerine mani olmann~t~r.)
5 — Rauf Bey'in o kadar ümit ile planlanan torpil hücumuna
gelince, Ramiz Bey'in raporunda buna ~u sözlerle de~inilmi~tir:
"Filotilla'ya torpil hücumu yapmas~~için emir verilmi~~ise de
duman sebebiyle i~areti göremediler."
Bu i~ aret, gemiden gemiye flamalarla verilmi~ti; söylendi~i gibi
görülmemi~~de olsa gerekirse, bir kaç torpitonun batmas~~bahas~na,
Rauf Bey, kendi karar ve insiyatifi ile Averof'a kar~~, üçbin metreye
kadar inen mesafeden, bu hücumu yapt~ramaz m~yd~, sorunu herkesin
akl~na gelmi~ti. Dolay~siyle bu mesele ergeç tarihin kesinlikle ayd~nlatmas~~gereken bir sorunudur. Filotilla'mn gemi defterlerine bu
olay ne ~ekilde geçmi~tir? Bu konuda bir ara~t~rma yap~lm~~~m~d~r?
Bilmiyoruz.
Fakat bu olay, Balkan Harbi deniz sava~lar~nda kaç~r~lm~~~ "f~rsatlar~n" en önemlisi olarak dikkati çekti. E~er Averof böyle bir
hücum ile ortadan kald~r~labilse veya a~~r yara ile bir süre i~e yaramaz hale getirilse idi, Yunan i~galine dü~en adalar~ n bir k~sm~~kurtar~labilir, 16 Aral~ kta ba~ layan Londra Bar~~~Konferans~nda, alt~~
Büyük Devletin, daha sonra bu Adalar~~Yunanistan'a vermesine
mahal kalmazd~.
Ramiz Bey'in raporunu al~nca, Ba~kumandanl~k Vekâleti, anla~~lan ~evk ve gayretleri k~r~lmas~n diye, verdi~i cevapta, Filo subay
ve erlerini, gösterdikleri cesaret ve fedakârl~ktan ötürü kutlam~~~ve
ayn~~zamanda Filo Kumandan~na 16/17 Aral~ k gecesi ~u talimat~~
vermi~tir:
"Averof'un rahnesinin derecesi tahkik edilmekte olup neticesi
bildirilecektir.
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Bununla beraber Harbin sevk ve idaresi bak~m~ndan as~l maksat, dü~man donanmas~m arayarak kuvay~~külliyesini ve hareket
üslerini tahrip, i~gal etti~i adalar~~istirdat ve Anadolu limanlar~~ile
Akdeniz aras~ndaki askeri nakliyat], tesis ile adalar denizinde Türk
hakimiyetini temin etmektir.
Dü~manla yap~lan çarp~~malarda icab~~hale göre, takip f~rsatlar= kaç~rm~yarak azaml faydalann istihsaline gayret sarfedilmesi
tebli~~olunur."
Oysa imroz sava~~ndan sonra filo ve filotilla'ya mensup gemilerin ço~u, rahmetli Ali Haydar'~n kitab~nda anlatt~~~na göre "hep
birden cephane, kömür ve su noksanlariyle tamir ihtiyaçlar~n~~rapor
ediyorlard~. Fabrikalar Ba~müdürü ve maiyyetindeki Fen Heyeti
muayene neticesinde Barbaros ve Turgut ile iki mulu-ibin uzunca
bir müddet harekata i~tirak edemiyece~ini ve di~erlerinin k~sa bir
tamirden sonra faaliyete ba~layabilece~ini bildirdi.. Tamir i~leri
Aral~k sonunda bitmi~ti.. Tamiri biten Hamidiye'nin donanmaya
iltihak~na çok ehemmiyet verilmekte idi. Fakat Filo Kumandanl~~n,
tam kuvvetle denize ç~kmak mütalaasmda ~srar etti~inden tamirler
bitmedikçe kat! muharebe için ç~k~~~yapmama~a karar verdi ve ald~~~~
bütün emirlere kar~~~bu karardan dönmedi."
Ancak Adalar konusunda ne yap~lacaksa Londra bar~~~müzakereleri sonu çlanmadan önce yap~lmas~~zorunlulu~u vard~. Hükümet
ve yetkili Askeri Makamlar~n bu dü~ünce ile sab~rs~zland~klan ve
Filo Ktunandanm~n s~k~~t~nld~~n anla~~lmaktad~r.
"Ald~~~~raporlar üzerine Ba~kumandanl~k Vekaleti 18/1g Aral~kda Filo Kumandanl~~ma ~u tebligat~~yapt~: "Yunanhlarm Midilli
ve Sak~z'~~zaptetmek için bu Adalara yeniden kuvvet ç~kararak son
derece gayret etmekte olduklar~, mahalli i~arlardan anla~~l~yor.
Oralardaki Türk ahali ile askerlerimizin ve Adalar~n kurtar~lmas~~
Donanmamn acele faaliyetine mevdudur (ba~l~d~r)."
Fakat bu tutuma ra~men Filo Kumandammn direni~leri sürüyordu. Bu s~rada Ba~kumandanl~k vekaletiyle Bahriye Nezareti
aras~nda yap~lan temaslar neticesinde ~öyle bir program tesbit edilmi~ti:
~~— Deniz kontrolu sa~lanmadan Adalara sevk~yyat yap~ lm~yacakt~r.
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2 - Hareket üssündeki gemilerin tamiri bitince harekete geçilecektir. Tamirlerin nihayet 13 Ocakta bitece~i tahakkuk etti~inden
ilk hücumun ertesi günü yap~lmas~na karar verilmi~tir.
3 — Adalara sevkolunmak üzere kâfi kuvvetler Akdeniz bo~az~~
Kuvay~~Mürettebe Kumandanl~~~~ile Ezine havalisinde te~kilâta
memur Tevfik Pa~a ve Izmir Kuvay~~Mürettebe Kumandanl~~~~
tarafindan haz~rlanacak ve laz~ m gelen iskelelerde tah~ it edilecektir.

4 — Filo önce Bozcaada'y~~i~gal ve sonra Mondros'a taarruz edecek dü~man Filosunu abluka (tabii Mondros körfezi a~z~na torpil
dökerek) veya onu tahrip etme~e muvaffak olursa Midilli ve Sak~z
sular~na gidecektir."
Bu s~rada Filo kurnlu~unda da de~i~iklik yap~ld~. Ramiz Bey,
Gemilerin eksikliklerini göstererek direnmede devam ediyordu.
Filo Kumandan~n~n iddialar~n~~tetkik ve verilecek talimat~n
esaslar~n~~tesbit etmek üzere Istanbul'da askeri bir heyetin davetine
Ba~kumandanl~ k Vekâletince karar verildi. Genelkurmay birinci ve
ikinci ba~kanlar~~ile son iki eski Bahriye Naz~r~, Nezaret Müste~ar~,
Deniz ~ubesi azas~, Büyük Karargah deniz ~ubesine memur üç subay,
tamirde bulunan Yadigar~millet kumandan~, Bahriye Nezaretince
tayin edilen topçu, torpidocu, çarkç~~ve gemi in~aiyye mütehass~slar~ndan kurulu bu heyet 9 Ocak günü, Harbiye Nezaretinde topland~. Cereyan eden son yaz~~ malar evrak~m tetkik ile ~u mazbatay~~
tanzim etti:
"..Donanma Kumandanl~~~ ndan, Bahriye Nezaretine gelen
8 Ocak 1913 tarihli ~ifre telde, Donanmamn gündüz seyir ve hareketi
mümkün ve faydal~~ olaca~~~Harp Meclisi karar~na istinaden i~ar
olundu~undan, sabahleyin gayet erken hareketle, Yunan Donanmasm~ n hareket üssü olan Mondros liman~na gidilmesi ve bu limandaki dü~ man deniz tesislerinin tahrip olunmas~~ve bu esnada dü~man
donanmas~~zuhur ederse mah~ v ve tahribine çal~~~lmas~~tezekkür
edilmi~~olmakla olveçhile hemen emir buyurulmas~~siyakmda i~bu
mazbata takdim luhnd~."
Burada konumuzdan biraz uzakla~arak bir k~ yaslama yapmakta
yarar görüyoruz: bu mazbatay~~ortaya ç~ karan prosedür, Lüleburgaz'dan sonra Çatalca'da savunma yap~lmas~~mümkün olup olmad~~~~
hakk~nda Kamil Pa~a Hükümetince o vakit askeri bir kurul toplanarak durum ona tetkik ettirilip buna benzer bir mazbatada, tesbit
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edilen tedbirler yerine getirilmek suretiyle Çatalca'daki savunmada
ba~ar~~sa~lanm~~t~ . Görülüyor ki ayn~~ ~ey deniz sava~lar~~alan~nda
da tatbik edilmek istenmi~tir. Fakat Filo Kumandanlar~n~n göze
çarpacak kadar çekingen davran~~lar~~ve sair faktörler dolay~s~yle
Çatalca'da oldu~u gibi sonuç al~namam~~ t~r.
Olaylar~~izleme~e devam edelim:
Yukarda metni nakledilen mazbata, Ba~ kumandanl~k Vekâletinden o ak~am Filo kuman.danl~~~ na aynen bildirilirken ona tekrar ~u
emir verilmi~tir: " . . burada toplanan bahriyye ümera ve erkan~~taraf~ndan bu mazbatada bildirildi~i gibi, yar~n, gayet erken, hareketle
eski emir veçhile vazifeye müba~ eret olunmas~~tekiden ve kesinlikle
tavsiye olunur."
Bunun üzerine Filo ~~~~ Ocakta Mondros'a kadar gitti~i halde
Kumandan~n raporuna göre " . . dü~ man muhriplerinden ba~ka bir
~eye tesadüf edilememi~~ve onlar~ n hücumu da kruvazörlerimiz
taraf~ndan def ve tenkil ve ak~am~n takarrübü ile Bo~aza avdet"
etmi~tir.
Kumandan~n bu davran~~~ , Hükümeti ve askeri makamlar~~
iyice müteessir etti~i anla~~lmaktad~ r. Askeri Heyet Ba~kumandanl~k
Vekaleti temsilcileriyle 13 Ocakta tekrar toplan~r. Müzakerelerden
sonra ikinci bir mazbata daha kaleme al~n~ r. Bunda, ~~~~Ocak harekat~~
hakk~nda Filo Kumandan~n~n verdi~i rapor iyice ele~tirilir ve "dü~man üssüne takarrüp edildi~i halde oray~~tahrip ve dü~man Donanmas~~üzerlerine gelme~e mecbur olaca~~ ndan onu da tenkil etmek
lazimeden iken bila musademe avdet eyledikleri anla~~ld~~~ndan eski
emre göre hemen hareketle görevini yerine getirmesi lüzumunun
tekiden ferman buyurulmas~ " istenilir.
Bu mazbata da aynen gönderilirken. Filo Kumandamna " . bu
mazbatada bildirildi~i üzere yar~ n gayet erken hareket ile eski emre
göre acele vazifeye koyulmas~" tekrar emredilir.
Hamidiye'nin giri~ti~i ak~n harekat~~ da bu s~rada planlan~r.
Kruvazör, Rauf Bey'in kumandas~~ alt~nda, Ba~kumandanl~ k Vekaletinden verilen emir gere~ince, 14 Ocak 1913 de Çanakkale'den
hareket eder. Maksat, Averof'u pe~ine takarak, üssünden, uzakla~t~rmakt~r. Fakat i~~böyle olmad~ . Hamidiyye'nin Adriatik denizi,
Akdeniz'in do~u su ve K~z~ldeniz'de olu~an harekat~~s~ras~nda bat~rd~~~~dü~man ticaret gemileriyle yapt~~~~küçük bombard~ manlar o
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s~rada milleti çok duyguland~ rmakla beraber, onun bu suretle Filodan ayr~lmas~n~n askeri yönden faydal~~olmad~~~~söylenmi~tir.
Hamidiye'den mahrum oldu~u halde Filo 18 Ocakta, ba~ta
Barbaros, Turgut, Mesudiyye ve Mecidiyye zuhl~ lar~~oldu~u halde,
öteki üniteler ile birlikte sabah erken bo~az'dan ç~kt~~ ve Limni
sular~nda Yunan donanmas~n~~aramaya koyuldu. Bu s~rada Ada'n~n
Mondros körfezinden ç~kan Averof ve Yunan Donanmas~~ile sava~a
tutu~tu. I~in arkas~~için, ~imdi Kumandan Ramiz Bey'in, Mondros
sava~~~hakk~nda Ba~kumandanl~ k Vekâletine verdi~i rapora göz ataDonanman~n, yukarda ad~~geçen büyük gemilerinden ~ oo)
l~m:
den fazla top mermisi at~lm~~~ve Averof'a 4-5 isabet kaydedilmi~tir.
2— Fakat konsantre ate~~ile Barbaros 30, Turgut da ~~o mermi isabeti
alm~~~ve a~~r hasara u~ram~~t~r. 3— Insan zayiat~na gelince, Barbaros'ta 6 subay, 28 er, Turgut'da 2 subay, 9 er ~ehit olmu~, bu iki
gemide 49 ki~i de yaralanm~~t~r. Ba~ka gemiler isabet almam~~t~r.
4— Bu sava~ta Averof'un at~~lar~ nda görülen isabet onu yabanc~~bir
kumandamn idare etti~i izlenimini vermi~tir. (Yunan Filosunu
Ingiliz Amirali Markkar'~n idare etti~i rivayet edilmi~tir). 5— Sava~,
önce Averof, sonra Türk Filosunun ate~~kesmesiyle sona ermi~~ve Filo
ak~am saat 18 e do~ru Bo~az'a dönmü~tür."
Londra bar~~~müzakerelerinin, bu dönemde, a~~r ~artlar ortaya
ç~kard~~~~ve Bar~~~n koruyucusu alt~~Büyük Devletin tavsiye kararlar~n~n 17 Ocak notasiyle Bâblâll'ye iletildi~i bir s~rada o kadar ümit
ba~lanan Mondros Sava~~n~ n bu olumsuz sonucu, hükümet ve askeri
otoriteleri iyice k~zd~rm~~~ve bu sebeple Filo Kumandan~~tekdir
edilmi~, o da kendisini ~iddetle savunmu~tur.
Ba~kumandan Vekili Naz~m Pa~a'n~n Istanbul'da bulunmas~~
dolay~siyle kendisine Vekâlet eden Kumandan 3 tarafindan. Ramiz
Bey'e ~u ac~~ve ilginç telgraf gönderilmi~tir ki bunu a~a~~ya aktararak
yaz~m~z~~bitiriyoruz :
"Mondros muharebesinde Donanma zabitan ve efradnun milli
namusu cesaretleriyle dü~mana göstermi~~olmalar~ndan dolay~~onlara candan memnuniyyetimi beyan ederim.
3 Ali Haydar Emir kitab~ nda, Ramiz Bey'e bu telin o s~rada, Naz~m Pa.~a'ya
vekâlet eden Genel Kurmay Ba~kan~~Ahmet Izzet Pa~a taraf~ndan gönderildi~ini
belirtiyor ise de Ahmet Abuk Pa~a olmas~~ daha do~ru görünüyor. Bunu ara~t~rmad~k.
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Ancak u~ramlan zayiat ve hasarat üzerine gösterdi~iniz telâ~a
ve öteye beriye mesuliyyet atfetmenize teessürlerimi bildiririm.
Verilen zayiat bir piyade bölü~ünün âdi bir muharebede daima
verdi~i zayiat derecesinden hafifdir.
Gernilerdeki hasara gelince, bu da bir emri tabidir. Milletler
donanmalar~n~~havuzlarda saklamak için vücuda getirmezler. Her
hamiyyetli donanmaya dü~en yüksek bir vazife vard~r ki o da dü~man
donanmas~n~~ bat~rmak, yahut ~an ve ~ erefle kendisi batarak bayra~~n~ n namusunu kurtarmak ve millete kar~~~borcunu ödemektir.
Binaenalyh size emrediyorum, donanmay~~haz~rlay~mz ve dü~man donanmas~n~~ aray~p bat~r~mz. E~er bunu yapamazsan~z namuskârane kendiniz bat~n~z."
Görülüyor ki PREVEZE'den beri köprülerin alt~ndan çok sular
akm~~t~ ...

