BALKAN SAVA~I DENIZ HAREKÂTI
ÜZERINE GERÇEKLER
(1912-1913)
AMIRAL AF~F BUYÜKTU~RUL
Yak~n tarih sava~lar~= birbirini izledi~i ve hatta birbirinin
içine girdi~i için bu sava~lara ili~kin resmi ara~t~rmalar yapmak
ola~an olamam~~t~. Balkan sava~~~sonunda da bir harp divan~~ve
bir de askeri belge ara~t~rma komisyonu kurulmu~~ve fakat komisyonun çal~~malar~~durdurulmu~tu 2. Tarih otoritelerimizin deniz
tarihini yaln~z denizcilerin tarihi olarak de~erlendirmeleri 3 ve Denizcilerimizin de i~e siyaset de kar~~t~rarak amaçl~~yay~n yapmalar~~ve
bu yay~na da otoritelerin iltifat etmemeleri, deniz konusunda kamuTürk - Italyan sava~~~( 2 Eylül 191 - 15 Ekim 1912; Balkan sava~~~(8 Ekim
1912 - 14 Mart 1914 - Bu tarihler Say~n Tar~k Y~lmaz ~nztuna'n~n Türkiye tarihi
adl~~kitab~ndan al~nm~~~olup bu sava~~n bitim tarihi en son dü~man olan S~rbistan'la
Osmanl~~Devletinin yapt~~~~bar~~~tarihi olarak gösterilmi~tir); Birinci Dünya Sava~~~
29 Ekim 1914 - 30 Kas~m 1918); Istiklal mücadelesini Izleyen istiklal Sava~~~(23
Nisan 1920 - ii Ekim 1922)
2 Fahrettin Altay: ~~o Sava~~y~l~~ ve sonras~~(Insel yay~n~) sayfa. 71 Rahmetli
orgeneral burada ~unlar~~yazar: "Balkan Sava~~ndan sonra Mare~al Tatar Osman
Ba~kanl~~~nda askeri divan kuruldu. Binba~~~olarak Ismet Inönü, ben ve Kaz~m
Orbay da bir albay ba~kanl~~~nda askeri divana belge haz~rlayacak komisyona
üye seçildik. Çal~~malar~m~z~~bitirdi~imiz s~rada askeri divan da bizim komisyon da
kald~r~ld~. Haz~rlad~~~m~z belgeler nerede ise Balkan sava~~~için tarihe ~~~k tutacak
en kuvvetli belgelerdir". Tatar Osman Pa~a benim anne taraf~ndan büyük amcamd~r. Kendisinin an~lar~n~~eski Türkçe olarak el yazmas~~halinde torunu yüksek,
mühendis Fevzi Akkaya'dan al~p Deniz müzesi kitapl~~~na verdim. Orgenaralin
söz etti~i belgeler bu kitab~n içinde de vard~r.
3 1960 y~l~ndan sonra Say~n Prof. Enver Ziya Karal, Halil Inalc~k, ~erafettin
Turan gibi otoritelerimizin Deniz konusunda da ara~t~rma ve yay~m yapmalar~~
~ükranla kar~~lan~rd~. Lakin onlar da sadece yabanc~~tarih otoritelerinin yap~tlar~ndan esinlenip gene yabanc~~ deniz otoritelerinin yap~tlar~na iltifat etmiyorlard~. Bundan ötürü Türk Tarih Kurumunun bir deniz tarihi i~birli~ine gereksinmesi
vard~.
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oyunu bilinçlendirecek gerçeklerin ortaya ç~kmamas~na neden olmu~tu 4.
Say~n Büyükelçi Hilmi Bayur'un belletenlerde Balkan sava~~ndan söz etmesi 5, sonra da Balkan sava~~n~n donanma komutanlar~ndan bir tanesi olan Albay Ramiz'in an~lar~ndan esinlenerek piyasan~n
bir tarih dergisine yaz~~yazmas~~beni bu sava~~n deniz cephesine ili~kin
geni~~bir ara~t~rma yapmaya sürükledi. Kendisini temize ç~karmak

4 Ali Haydar Emir Alpagut 1932 y~l~nda Genelkurmay Ba~kanl~~~~deniz e~itim
~ubesinin yay~mlad~~~~"Balkan Sava~~nda Türk Filosu" adl~~ bir kitap yazm~~t~.
Sanki bu kitab~~ Rauf Orbay'~~kötülemek için kaleme alm~~t~. Nitekim Londra'dan
döndükten sonra bu kitab~~ koltu~unun alt~na alarak "Mare~al'a gidecek ve "Ben
bu muyum" diye soracakt~. Balbu Süleyman Nazif 25 Ocak 1912 tarihli Tasvir-i
efkâr gazetesinde ~unlar~~yazacakt~ : "Büyük vatanda~ ; ahtim var, gözlerini öpmeden
önce kalemimi ayaklar~rn~n alt~nda k~raca~~m... Deniz kuvvetlerimizde senin
gibi kahraman ki~iler bulundu~unu tahmin etmeden bu kalemle ac~~yazm~~t~m
(Ahmet Emin Yalman: Gördüklerim ve geçirdiklerim Cilt. ~~Sayfa. 19 ~ ); Ahmet
Emin Yalman da ~unlar~~yazacakt~ : "Eski Ba~bakan, Hamidiye kahraman~~ Rauf
Orbay Ekim ay~~ortas~nda Amerikaya gitti ve haftalarca orada kald~. Geni~~temaslarda bulundu. Amerikal~lar~~ uyand~rmak ve Ruslar~n maskesini dü~ürmek istiyordu... Amerikan deniz akademisinin komutan~~onu ya~an~lan tarihin en büyük
denizcisi olarak tan~tt~~ (Ayn~~kitap Cilt IV Sayfa 87). Ahmet Emin Yalman bu
ziyareti daha geni~~kapsaml~~ olarak yaym~~t~r. Bu yaz~y~~ tam olarak ele almak
kesinlikle gerekmektedir.

Mare~al Fevzi Çakmak, Rauf Orbay'~n ~ikayeti üzerine "Balkan sava~~n~n
deniz cephesini tekrar yaz~n" diye Deniz Harp Akademisi Komutanl~~~na yollam~~~
ve vazifeyi benimseyen ö~retmenlerden Kurmay Albay Mithat I~~n da Genelkurmay Ba~kanl~~~~dokuzuncu ~ubesi (Deniz E~itim) yay~n~~olarak "Balkan Sava~~n~n Deniz Cephesi" adiyle yap~t~n~~ haz~rlam~~t~. Ali Haydar Emir Alpagut'tan
ayr~nt~l~~olarak kitab~na baz~~sava~~raporlan ve sava~a kat~lan subaylardan ald~klar~~
mektuplar~~ekleyen ve bu suretle daha mükemmel bir yap~t meydana getiren yazar~n
yaz~~~biçimi dikkati çekiyordu: Ali Hayda'~n kötüledi~i yerde Rauf Orbay'~~göklere
ç~karmas~~ ve yap~ta Rauf Orbay'dan ald~~~~te~ekkür mektubunu eklemesi.
Üçüncü yap~t~~da 1963 y~l~nda Genelkurmay Harp tarihi dairesinde çal~~~rken
ben haz~rlad~m. Mükemmel diyemezdim. Çünkü haz~rl~k için bana sekiz ayl~k
bir süre verilmi~ ; üstelik ba~ka belge ve kitap kar~~t~ rmadan yaln~z Harp tarihi
ar~ivindeki belgelere dayanacaksm diye de emir verilmi~ti. Bundan ötürü ilmi
olmaktan çok askeri bir anlam ta~~yan bu yap~tta politika alan~nda yanl~~l~klar
ve eksiklikler meydana gelmi~ti.
5 Hilmi Bayur: Balkan sava~~nda Türk filosunun durumu (Belleten No. 165
Sayfa, 95-105
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amaciyle yay~nlanan an~lar, belgelerle kar~~~kar~~ya getirilmedikçe,
elbette tarihi olaylar~n saptanmas~na kaynak haz~rlanamazd~~6.
Yaz~m~~böyle bir amaca hizmet etmek için haz~rlad~m.
* *
Balkan sava~~~Avrupan~ n büyük devletlerinin birbirilerine kar~~~
politik gerginlik içinde bulunup deniz silahlanma yar~~~n~~oldukça
geli~tirdikleri ve özellikle Osmanl~~Devleti'nin topraklar~n~~payla~maya kalk~~t~klan bir zamana rastlad~~7. Osmanl~~Devleti ise Karadeniz, Akdeniz, Basra körfezi ve K~z~ldeniz'de yakla~~k 18.000 deniz
mili k~y~ya sahip donanmas~ z bir deniz imparatorlu~u halinde bulunuyordu; yabanc~~büyük devletlerin tahrikiyle ç~ kan ayaklanmalar,
sava~~borçlar~~ve kapitülasyon ko~ullar~~bu devleti çok güçsüz bir
biçime getirmi~ti 8 . Üstelik devlet kendi iradesiyle d~~~politikas~n~~
yürütemiyor, Istanbul'daki yabanc~~Büyükelçilerin entrikalar~na konu
oluyordu 9.
Osmanl~~devletinden ayr~ lan dört tane ufak devletin Balkan
sava~~nda, bir araya gelerek, koskocaman bir Kara - Deniz imparatorlu~-uyle sava~a kalk~~malan sava~a heyecan, üzüntü ve özellikle
siyaset alan~ nda özel bir manzara vermi~ ti. Bu sava~~~ba~ka normal
sava~lar gibi etüd edebilmek olanaks~zd~. Osmanl~~ tarihinde bir
dönüm noktas~~kuran bu sava~~üzerinde de deniz durum ve olaylar~~
büyük etki sahibiydi. Deniz etkilerini hesaba katmadan do~ru bir
sonuca var~lamazd~.
Sadece bir mektup ve bir an~ ya dayanan yaz~larla tarihe ~~~ k tutmak, olanaks~zd~.
7 Yabanc~~ ilmi yap~ tlar ve Deniz Kuvvetleri Komutanl~~~~Lalahan ar~ivindeki
harp divan~~dosyalar~ ndaki bilgilerden esinlenerek Kapitülasyonlar~n ana ko~ullar~n~~buraya getirmekte ara~t~r~c~ lar için yarar gördüm:
Imtiyaz sahibi büyük devletler Osmanl~~ ~ehir ve limanlar~nda özel postahaneler aç~p kendi haberle~melerini kendileri yapmak hakk~na maliktiler (Ayaklanan
çetelere yard~m yapmay~~kolayla~t~ran bir madde); Osmanl~~ Gümrük örgütü
yabanc~~band~ra ta~~ yan gemileri muayene ve kontrol edemeyecek; bu arama ve
kontrolü band~ras~~ta~~nan devletin konsoloslar~~yapacak; bu konsolosluklar "Gemi
temiz" derse Osmanl~~makam~~buna inanacakt~~(Çetelere silâh, para ve cephane
vermeyi kolayla~t~ran bir madde); Osmanl~~karakol gemileri yakalayacaklar~~ yabanc~~bandrali kaçak gemilerini bandra sahibi devlet Elçilik ya da Konsoloslu~una
bildirecek, onlar olumsuz yan~t verirlerse kaçakç~~ gemisi temiz say~lacakt~~ (Özel
likle Harp Divan~~ dosyalar~nda bu konuda bol belgeler vard~r.)
9 Ord. Prof. Enver Ziya Karal: Osmanl~~ Tarihi Cilt. V Sayfa. 9 (Türk Tar~h
Kurumu yay~n~)
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Bizim deniz olaylar~~etkilerini hesaba katmadan yazd~~~m~z~~
kan~tlayan belgeleri yedinci tarih kongresine sunmu~tum ". Ingiliz
tarih otoritesini de ayn~~kan~s~n~~üçüncü tarih kongremize sundu~u
bildirisinde aç~klam~~t~~11. Bizim yazd~~~m~z Osmanl~~tarihiyle yabanc~lar~n yazd~klar~~Osmanl~~tarihi aras~ndaki çeli~kiler buradan
geliyordu. Böylece 1299 y~l~nda Sakarya nehiri boylarmda kurulan
Osmanl~~devleti"nin Deniz olaylar~~etkisiyle Imparatorluk kurdu~u
ve gönül r~zas~yle deniz nimetlerinden vaz geçti~i için 1922 y~l~nda
gene Sakarya dolaylar~nda y~k~ld~~~~kamuoyumuzdan kaç~r~lm~~t~.
Konumuz Balkan Sava~~n~n Deniz cephesine ili~kin gerçekleri
ortaya koymak oldu~u için ilk önce k~saca bu tarihi özetlemek; sonra
da Büyük devletlerin Osmanl~~konusunda izledikleri politikalar~~
özetlemek en büyük gereksinme oluyordun.
Osmanl~~Deniz Tarihi özeti :
"Akdeniz'e egemen olduk" demi~~ve diye yazm~~t~k. Fakat bu
e~emenlikten Ekonomi, d~~~politika ve strateji alan~nda hiçbir yarar
sa~l~yamam~~t~k. örne~in Sultan Osman II (Genç Osman) zaman~nda Osmanl~~Devletinin Avrupa'da insan hak ve adaletine dayanan
tek bir Imparatorluk kurmak istedi~i anla~~llyordu 13. 16 ~nc~~yüzy~la
10 Yedinci Türk Tarih kongresine sunulan bildiriler kitab~nda (Türk Tarih
Kurumu yaym~) Okul kitaplarma eklenmesi gerekli bilgiler Cilt. II Sayfa 1021.
~~~"üçüncü Türk Tarih Kongresine sunulan tebligler (Türk Tarih Kurumu
yay~n~) kitab~nda Hones. S. Runciman: Deniz kuvvetlerinin Ortaça~~tarihindeki
yeri: Sayfa. 156 (Rahmetli Prof. Fuad Köprülü de bu kongreye "Akdeniz ticareti
ve Türkler" konulu bir tebli~~sunaca~m~~vadetti~i halde bu tebli~i vermemi~tir.
Aym kitap Sayfa. 155)
12 Bu özetleme ~talyan Amirali Giuseppe Fioravanzo'nun Milano Siyasal
Bilgiler Enstitüsünde okuttu~u "Deniz Politikas~" adl~~kitab~ndan yap~lm~~t~r.
12 Say~n Tar~k Y~lmaz öztuna Sultan Osman II'nin (Genç Osman) Lehistan
üzerinden Balt~k Denizine ç~k~p orada ikinci bir donanma yapmak istedi~ini yazm~~t~r (Ba~lang~çtan zaman~m~za kadar Türkiye tarihi Cilt. VIII Sayfa. 237).
Demek ki, ~stanbul'daki Donanmaya Avrupa'n~n güney k~y~lar~n~, Balt~k denizindeki donanmaya da kuzey k~y~lar~n~~abluka ettirip k~t'ay~~etki alt~na alacakt~.
Burada parantez içinde olmak üzere ~u kan~lar~m~z~~belirtmek gereksinimini duyduk: Bizim tarih otoritelerimizin yazd~klar~na göre Osmanl~~Devleti sald~r~c~yd~.
Yabanc~~otoriteler ise miras sorunlar~nda Venedik'ten ba~ka ~talyan denizci Cumhuriyetlerinin Fatih'ten yard~m istediklerini Ispanya Kral~~ve Almanya Imparatoru
Be~inci Charl~n da Osmanl~~Devletine kar~~~ Iran'~~tahrik etti~ini yazacaklard~~
(Camillo Manfroni: Italyan Deniz kuvvetleri tarihi taraf~mdan Türkçeye çevrilen
kopyas~~elyazmas~~olarak Deniz Harp Akademisi kitapl~~~nda vard~r.)
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kadar böyle bir politika izlenmi~~olsayd~. Bugünkü dünyan~n haritas~~
pek ba~ka olacakt~. Halbuki Osmanl~~devleti korsanl~ktan yeti~mi~~
Türk denizcileri ilk önce Italya ve Ispanya k~y~lar~n~, sonra da Atlantik k~y~lar~n~~yak~p y~kmakla yetinmi~lerdi. Osmanl~~Donanmas~~
Sarayl~~Vezirlerin eline dü~mesinden sonra da Garabocakl~~Denizciler (Özellikle Murad Reis) 1620 lerde, a~a~~daki krokide görülece~i
üzere Ingiltere bat~~k~y~lar~ndaki Londy adas~n~~i~gal etmi~, kendisine
üs yapt~~~~bu adaya dayanarak iki y~l Atlantik'te ak~n hareketleri
yapm~~t~~14 .
Osmanl~~Devleti'nin ~ngiliz tertibi, deniz ekonomisine dayanan
bir Deniz Imparatorlu~u kurmas~nda gereksinimi vard~ : Ingilizler
korsanlanyle 1580 y~l~nda Ispanya'n~n donanmas~n~~yenip denizlere
egemen olduktan sonra böyle bir Imparatorluk kurmu~lard~. Böylece koloni elde edip "Güne~~Batmaz" niteli~ini verdikleri imparatorluklar~n' kolayca kurmu~lard~~15. Bizim kurdu~umuz imparatorluk
için ise Italyan tarihci Amirali Giuseppe Fioravanzo: "Tarihte bir
çok kuvvetli devlet denizlere sahip ç~kmak çabas~na dü~mü~lerdi.
Bunlar~n istisnas~~Osmanl~~Imparatorlu~u oldu. Onlar böyle bir
iddiada bulunacaklar~~yerde deniz ticaretinde yabanc~~Devletlere
bol bol imtiyazlar verdiler ve üstelik kendi mallar~n~~da çok yüksek
imtiyazlar vererek onlara ta~~tt~lar. Bu hal Osmanl~~Imparatorlu~unun çökme nedeni oldu" diye yazacakt~~". Gene Italyan Amiral
Angelo Iachino da "Amerika k~tas~n~n ke~finden ötürü Ekonomik
ç~karlar Akdeniz'den Atlantik'e ç~kt~~~~zaman Osmanl~~Imparatorlu~u ve Denizci Italyan Cumhuriyetlerinin mutluluk dönemi çöküntüye ba~lad~" demi~ti 17 .
Italyan tarihcileri Onalt~nc~~ yüzy~lda, kendi denizciliklerinin
henüz acemi dönemde bulunmas~ndan ötürü Ingiltere, Portekiz ve
Ispanya'n~n, Adlar~n~~da vererek, Italyan denizcilerini kulland~kTürk ansiklopedisinde "Murat Reis" kelimesi.
Amiral Viladimiro Pipi. Deniz politikas~~ (Ingiltere k~sm~).
16 Amiral Giuseppe Fioravanzo : Denizde emri komuta (Italyanca asl~n~~
Türk Tarih Kurumunun kitapl~~~na vermi~~bulunmaktay~m. Dilimize çevirdi~im
kopyas~n~~el yazmas~~olarak evimde saklamaktay~m).
1° Angelo Iachino : Napolyon Sava~lar~nda deniz politikas~~(Dilimize çevirdi~im Amiralin bu konulu konferans~n~~Deniz kuvvetleri 470 say~l~~dergisinde yay~mlam~~t~r. Bu yaz~~Deniz olaylariyle politika aras~ndaki ili~kileri saptamak aç~s~ndan
çok de~erlidir.
14
14

Benden C. XL1V, 46
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lar~m yazacakt~. Onlar~n Türk Denizcilerini kullanm~~~ve fakat zaman~n Garp Ocakl~~Türk Denizcilerinin Atlantik k~y~lar~n~~kas~p kav~~rduklar~~dönemde Osmanl~~Derya Kaptanl~~~n~n Sarayh Vezirlere
intikali donanmam~z~n geleneklerden uzakla~mas~na neden olmu~tu,
Art~ k donanma ak~n hareketlerinden vaz geçecek Kaptan Pa~a eyaletinden vergi toplamakla yetinecekti. Derya Kaptan~~Helvac~~Yusuf
Pa~a Ege adalar~ndan vergi toplarken Venedik donanmas~= yakla~makta oldu~unu haber ald~~~~yaz aylar~nda "Ah~r-~~sefer-i Deryadeniz harekat~~döneminin sonu" deyip Istanbul'a dönmesi 18 pek
me~hurdur
Derya Kaptanl~~~n~~ Padi~ahlar sarayl~~Vezirlere vermemi~ ;
vezirler bu makam~~zorla al~p ellerinden b~rakmam~~lard~. Bunun
nedeni ~u olabilirdi: Amiral Fioravanzo ve Prof. Camillo Manfroni'nin
"Venedikli denizciler, maa~lar~~az, ak~n hareketlerinden elde ettikleri
pay bunun yüz kat üstü oldu~u için, deniz harekat~na iltifat etmeyip
ak~n hareketleri yapmay~~ön görüyorlard~" diye yazmas~na bak~l~rsa
Sarayl~~Derya kaptanlar~~da, sadece ki~isel servet elde etmek için, bu
makam~~kapm~~~olabilirlerdi. Derya kaptanl~~~n~~sarayh vezirlere
b~rakman~n büyük sak~ncalarm~~1979 y~l~n~n Atatürk Konferanslarmda
belirtmi~tim. Bunun en büyük saluncas~m Girit sava~~nda görmü~~
olmahyd~k: 1645 y~l~ndan 1669 y~l~na kadar süren bu sava~ta Sa!dinci Devlet Osmanl~~Imparatorlu~u idi. Buna göre Osmanl~~devletinin ya Venedik donanmas~~aray~p onu imha etmesi ya da Girit
adas~m abluka etmesi gerekirdi. Gerçekte bunun tersi olmu~~Venedikliler gelip Çanakkale bo~az~nda Türk donanmas~m abluka etmi~~
ve bu sava~ta tekmil deniz muharebeleri burada olmu~tu. Osmanl~~
donanmas~na Garp Ocakl~~denizcilerin komuta etti~i muhabereler
kazamlacak, Sarayblar~n komuta ettiklerinde de yenilecekti.
Belki de Alman Tarihcisi Ekkehard Aickhoff bundan ötürü Girit
sava~lar~na "Kandiya muharebesi" ad~n~~verecekti ". Çünkü sava~~
18 Deniz ak~nlar~n~n devlet kadar Derya kaptanlar~na da ki~isel servet sa~lad~~~n~n kan~t~n~~Istanbul camileri verir: Padi~ah camilerden sonra ~stanbul Derya
Kaptan~~camileri, medreseleri, imaretleri ve mahalleleriyle doludur: K~l~çali Pa~a,
Sinan Pa~a, Piyale Pa~a, Davut Pa~a ve ba~kalar~~gibi... Buna mukabil Karac~~
Haydar Pa~a'n~n bir gar~, R~za Pa~a'n~n da bir yoku~u olmu~tur.
18 Ekkehard Eickhoff: Denizcilik tarihinde Kandiya muharebesi (1964-1968
Atatürk Konferanslar' - Türk Tarih Kurumu) Sayfa. 147 ve sonras~.
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sadece Kandiye kalesini al~p vermemek etraf~nda ihtiyarlam~~t~.
Buna da Deniz sava~~n~n etkili olamamas~~neden olmu~tu.
Sultan Selim III döneminde ba~layan reform hareketlerinden
sonra da, Osmanl~~Devletinin büyük deniz tehlikesinde kalmas~na
ra~men Derya kaptanl~~~n~n Denizci olmayan ki~iler elinde b~rak~lmas~~sürdürülmü~tü. Denizci Küçük Hüseyin Pa~a'n~n zorlamasiyle
bu hükümdar ve denizci Veysel Pa~a'n~n zoruyle Saltan Aziz birer
donanma yapm~~t~~ama; bu donanlmaar da hedefi saptanmayan
donanmalard~. Özellikle Sultan Aziz donanmas~, çok fazla miktarda
gemi yapt~r~lmas~ndan ötürü Ingiltere'ye büyük ekonomik yarar
sa~larken, Osmanl~~devletini, sava~~borçlar~na ek olarak büyük
borçlar içine sokmu~~ve kamuoyunda donanman~ n lüzumsuz oldu~una
ili~kin çok sakat ve tehlikeli bir kan~~ yaratm~~t~. Sultan Hamit
II döneminde de Donanma= ilk önce Haliç'e, sonra da Çanakkale'ye
ba~lanmas~na ra~men, yabanc~~uzmanlar getirterek gemilere ve
tersanelere büyük emek harcand~~~n~~görecektik. Lakin yabanc~~
uzmanlar~n denizcilerimizi uyutmak politikalar~= etkisi alt~nda
bu donanmalar da yararl~~olam~yacaklard~.
Say~n Prof. Enver Ziya Karal Sultan Selim III zaman~nda Rum
vatanda~lar~n 600 gemi yap~p, Avrupa'da çökmü~~olan Venedik
ticaret kolonilerin yerlerini ald~klar~n~~ve hatta gemilerini Korsanlara
kar~~~silâhland~rd~klarm~~yazacakt~~2° Bunu Rum vatanda~lar~n de~il
Osmanl~~Devleti'nin yapmas~~gerekirdi 21.
~stibdat dönemi, Tarihci Kurmay Albay Bursal~~Mehmet Nihad 22 ve Meclis-i Mebusan tutanaklar~na göre 23, Deniz kuvvetlerinin kültürünü yok etmi~ti. Donanma ~kinci Me~rutiyete bu ko~ullarda girmi~ti. Ki~isel olarak kendi kendini kültür alan~nda yeti~20 Prof. Enver Ziya Karal: Osmanl~~ Tarihi (Türk Tarih Kurumu yay~n~)
Cilt. V Sayfa. 207.
21 Deniz Ticareti olmadan donanma yapmak pek pahal~ya mal olur. Bu
ticaret varsa yap~lan donanma= bedeli bu ticaretten elde edilen karla sa~lamr.
Buna mukabil Donanma da deniz ticaret ve sanayiin teminat~~ve sava~~ekonomisinin güvencesi olur (Giamberardino : Denizde Harp San'at~~- Türkçesi Deniz
Kuvvetleri taraf~ndan yay~mlanm~~t~r).
22 Larcher'den dilimize çevirdi~i "Cihan Harbinde Türk Harbi" adl~~kitab~n
ikinci cildine ekledi~i ki~isel kan~lar~~(Genelkurmay yay~n~~olup eski Türkçedir).

23 1327 y~l~~ (1911) deniz bütçesinin müzakerelerine ili~kin Meclisi Mebusan
tutanaklar~.
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tirmi~~subaylar vard~~ama; subaylar aras~nda fikir birli~inin sa~lanamam~~~olmas~~Deniz subaylar~n~ n kültürsüz görünmesine neden
olmu~tu. Halbuki, deniz muhabereleri aç~k alanda yap~ld~~~~ve
gemi personellerinin, de, birbirleriyle direkt temas~~olmad~~~~için 24
Fikir birli~i deniz kuvvetlerinde çok önemli bir anlam ta~~yordu.
~kinci Me~ rutiyet döneminde Bahriye naz~rl~~~~makam~na generaller getirildi~i gibi donanma komutanl~~~~makam~~ da pe~pe~e
üç tane ~ngiliz amiralina verilmi~ti. ~~te Deniz kuvvetleri Balkan
sava~~na bu ko~ullarda girmi~ti. Ne gibi büyük sak~ncalar ortaya
ç~kt~~~~olaylar~n bundan sonraki anlat~~~~ s~ras~nda okunacakt~.
Bityük Devletlerin Politikalar~ :
Amiral Giuseppe Fioranvazo'nun Milano siyasi bilgiler Enstitüsünde verdi~i derslere göre kara politikas~ yla Deniz politikas~~ aras~nda ~u önemli ayr~nt~~vard~ : Kara kuvvetlerinin politikas~~personel
ve araçlar~~sava~a haz~rlamaktan ibaret oldu~u halde deniz politikas~n~n içine d~~~politika ve ekonomi politikas~~da giriyordu. Çünkü
denizler karalar gibi i~gal edilemedi~i için, özellikle deniza~~ r~~bölgeler ve denizyollar~nda politik ba~lant~ lar zorunlu oluyordu. Bundan
ba~ka, kara ula~t~rmas~n~n s~n~rlar~n kurdu~u güvenlik çizgisi içinde
yap~ld~~~~halde deniz ula~t~rmas~~kimsenin mal~~olmayan ve içinde
tarafs~zlar kadar dü~ man deniz gücünün de yer ald~~~~aç~k bir alanda
yap~l~yordu 25.
Bir de buna büyük Devletlerin denizler üzerinden Osmanl~~
Devletine kar~~~izledikleri politika ekleniyordu. Bundan ötürü Amiral
Giuseppe Fioravanzonun çe~ itli devletlerin tarih boyunca izledikleri
politikaya ili~kin olarak yazd~~~~"Deniz Politikas~" adl~~yap~t~~özetliyerek buraya geçirmeyi yararl~~mütalea ettim.
~ngiliz Politikas~ :
Napoleon sava~lar~~çerçevesinde Akdeniz'e girip C~ bralta ve
Malta adas~n~~alan ve M~s~ r'a el atan ve nihayet Süvey~~kanal~n~n
en büyük hisselerine sahip ç~kan ~ngiltere Akdeniz'e sahip ç~kmak
politikas~na ba~lam~~t~. Bunun yan~nda Çarl~k Rusyas~n~n Akdeniz'e
indirilmemesini de hedef alm~~t~. Bunun için de Osmanl~~Devletinin
24 Gemiler aras~ndaki ba~lant~~ ancak i~aret bayraklar~~ve el filamalariyle
sa~lanabiliyordu.
25 Giuseppe Fioravanzo : t. Comandi Navali - Deniz emri komuta.
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mülki tamaml~~~n~ n büyük Devletler taraf~ ndan garanti edilmesini
sa~lam~~t~~ama: Osmanl~~devletinin de büyük bir donanma yapmas~na raz~~olamam~~t~. Hem Çarl~k Rusyas~n~n Akdeniz'e inmesini
istemiyor; hem de Deniz subaylar~~gönderip Rus denizcilerini Osmanl~~denizcilerine kar~~~ e~itiyordu. Bunun sonucu olarak 177 ~~
y~l~ nda bir Rus filosunun Akdenize girip Çe~me liman~nda Türk
filosunu yakmas~n~~hem tahrik etmi~~hem de bu konuda ona klavuzluk
etmi~ti, 1828 y~l~nda bar~~~ko~ullar~ nda Navarin liman~nda yatmakta
olan Türk donanmas~n~~da bizzat yakm~~t~. Demek ki Ingiliz - Rus
rekabetinde Osmanl~~Kara kuvvetlerinden yararlanmak istiyor;
fakat Türk - Rus deniz sorunlar~ n~~bizzat Ingiliz donanmasiyle
çarelendirmek emelini besliyordu. Nitekim ayn~~oyunu 1855 K~r~m
sava~~~öncesinde de müttefik olmam~za ra~men gene oynam~~t~. Bizi
böyle bir kan~ya götüren neden, I~bankas~~Kültür yay~nlar~ndan
"Lord Stradford Canning'in Türkiye an~ lar~~ adl~~ kitapla (Can
Yücel çevirisi) Ingiliz Amirali Adolph Slaid'in "Mü~avir Pa~an~n
seyyahatnamesi" adl~~kitab~n~n (Ali R~za Seyfi çevirisi ve Deniz
Kuvvetleri yay~n~) K~ yaslayarak okunmasiydi.
Bu k~yaslamadan ç~kar~ lan sonuca göre Istanbul'daki Ingiliz
Büyükelçisiyle Müttefik donanman~n ve Ingilizlerin Akdeniz filosunun komutan~~amiralin ayr~~ayr~~politika izlemeleriydi. Büyükelçi
Osmanl~~- Rus gerginli~ini bar~~~yoluyle çarelendirmek ve bunun
için de politik gerginlik evresinde müttefik donanman~n bir gösreti
manevras~~yapmas~n~~isterken Ingiliz Amirali denize ç~kma~n~~ ; üstelik Sinob'a zay~f bir filo 26 göndermesini tahrik etmi~ ti. Onun bu
hareketi Ingiliz Denizcilerinin "Spilandit Izolation - Muhte~em tecerrüt" politikas~na 27 uygun geliyordu. Bunun sonucu olarak bir
Rus filosu gelerek Sinop'da Osmanl~~donanmas~n~~yakm~~t~.
Ingiltere Sultan Aziz zaman~nda da, onun Ingiltereye yapt~~~~
resmi bir ziyaretten yararlanarak, Deniz sanayiine kocaman bir mü~teri bulmak ve buna mukabil hükümdar~~deniz politikas~nda yan~ltmak
ve uyutmak olagan~n~~bulmu~ tu. Daha Ingiltere'de kendisine Yüzba~~~Henry Wood adl~~bir yüzba~~y~~tan~tacak, bu yüzba~~y~~Büyükel26 Afif Büyüktu~rul, Osmanl~~Deniz Harp Tarihi (Dz. K. yay~n~~ 1970) Cilt
II sayfa 332.
27 Spilandit Izolation politikas~~Ingilterenin kuvvetten yana kendisinden
sonra gelen iki devletin donanmalar~~toplam~ndan kudretli bir donarunay~~denizde
dola~t~rmas~n~~emrediyordu.
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çilik yat~n~n kaptan~~olarak Istanbul'a yollay~p Osmanl~~denizcileriyle temas kurmas~n~~sa~hyacak; daha sonra da dan~~ man olarak
Osmanl~~deniz kuvvetlerinde vazife almas~n~~temin edecekti. Bu
yüzba~~, büyük Amiral rütbesine de ula~arak Osmanl~~donanmas~na
40 y~ldan fazla hizmct etmi~ti 28. Sultan Aziz ve Sultan Hamit zamanlar~nda sürekli olarak bu vazifeyi yap~p Ingiltere Krall~~~= en büyük
ni~an~n~~alm~~t~. Do~al olarak akla ~u soru geliyordu: "Ingiltereye
ne gibi bir hizmet yapm~~t~~ki bu ni~an~~almaya hak kazanm~~t~?
Ingiliz sistemlerinde bir subaya iki y~ldan fazla yabanc~~devletlerde
görev vermek yoktu. Nitekim Henry Wood'dan önce Osmanl~~donanmas~nda hizmet alm~~~olan Amiral Hobart'~, vatana dön emrine
itaat etmedi~i için afaroz ve s~n~r d~~~~etmi~ti. Bu amiral Milano'da
ya~ayacak, öldükten sonra da vasiyeti üzerine na~i Istanbul'a getirilip
Haydarpa~a mezarl~~~nda topra~a verilecekti. Demek ki Amiral
Henry Wood'a verilen büyük madalyan~n verilme nedeni donanma
yapmak konusunda Sultan Hamit'i uyutmasiydi. Sultan Aziz'i büyük
donanman~n yap~lmas~n~~Ingiliz tezgâhlarma vermeye te~vik edin
Amiral buydu. Ingilizlerin yapt~klar~~sava~~gemilerinin iyi bir sava~~
k~yafetinde olmad~~~~da sonradan anla~~lm~~t~~29 .
Ikinci Me~rutiyetten sonra Osmanl~~donanmas~nda hizmet alan
Camble, Williams ve Limpos adl~~amiraller de bundan ba~kas~n~~
yapm~~~ de~illerdi. Bunlar~n ö~rettikleri sadece harp gemisi hayat~,
üniforma, nöbet hizmetleri, gemilerin filo halinde seyretmeleri ve
28 Bu amiralin an~lar~~bir tanesi rahmetli Ali R~za Seyfi, öteki de say~n Amiral
Fahri Çoker taraf~ndan iki kez dilimize çevrilmi~tir. Ali R~za Seyfi çevirisi eski
Türkçe olup piyasada bulunmas~~ola~an de~ildir. Say~n Fahri Çoker'in çevirisi ise
özet olarak Milliyet gazetesinde tefrika edildikten sonra ayn~~ müessese taraf~ndan
kitap olarak bast~r~lm~~t~r. An~da, bir devlet donanmasm~~yeti~tirmekle vazifeli
bir amiralin bu konudan çok Büyükadadaki sosyal ya~ant~dan, Deniz kuvvetlerinin
iç sorunlar~ndan söz etmesi dikkati çekmektedir. Deniz Harp Okulunun tarihçesini
yazan subaylar ~ngiliz Amiralini övüp durmu~lard~~ama; Deniz müzesi ar~ivinde
el yazmas~~olarak an~lar~~bulunan eski donanma komutan~~Amiral Fahri Engin
bunlar~n bütün kirli çama~~rlar~n~~ortaya dökecekti. ~ngiliz D~~i~leri Bakanl~~~~
belgeleri de onun fikrini do~ruluyordu.
29 Amerikal~~ yazar Richard Hugh "A Great Dretnut - Dev Dretnot" adiyle
bizim Ingiltereye ~smarlad~~~m~ z Sultan Osman dretnotumuzdan söz ederken,
Winston Churcill'in bu gemiye el koymas~ndan sonra gemiye atad~~~~~ngiliz Albay~n~n "Biz ~ngiltere'nin kendisine yapt~~~~gemilere komuta ederiz... Nedir bu kepaze
geminin durumu. Bizim dretnotlar~m~ zdan fazla topu var ama; z~rh güvertesi
15 lik tek bir mermiye bile dayanmaz" diye yan~ t verdi~ini belirtmektedir.
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seyircili~i ilgileyen Manevra sor~mlariydi. Ne bir top att~rnu~lar
ne de ciddi bir taktik deniz manevras~~yapt~rm~~lard~. Bunlar~~daha
önceden bilmeyen deniz tarihcileri kendilerini uzun uzun övmü~lerdi;
ama Ingiliz D~~i~leri bakanl~~~n~n belgeleri Osmanl~~donanmas~=
nas~l oyalanm~~~oldu~unu aç~klayacakt~.
Frans~z Politikas~ :
Frans~zlar da Ingilizler kadar kudretli denizciler yeti~tirmi~lerdi.
Fransa ihtilâlinde Ebuk~r ve Trafalgar Deniz muharebelerinde Ingilizlere yenilmelerinin nedeni, Ingiliz donanmas~= fikir birli~inde
harekât yapmas~na kar~~l~k Frans~z subaylar~n~n Kralc~~ve ihtilâlci
olarak ikiye bölünmeleriydi 3°. Bundan sonra da Akdeniz'e sahip
ç~k~p "Akdeniz tamamen bir Frans~z gölü olmal~d~r. Ticaretini biz
yapmahrz. Bizim projelerimizi kendilerine mal etmek isteyenleri
Akdenifden uzakla~t~rmahrz.” diye bir politika izlemeye ba~lam~~larsa da 31 güttükleri yanl~~~deniz politikas~~yüzünden Ingilizlerle
ba~a ç~kamayacaklanm anlay~nca ve özellikle Alman tehdidi kar~~s~nda kal~nca Ingilizlerle beraber olmaya karar vermi~lerdi 32.
O da Ingiltere gibi, , Almanya'ya kar~~~Ingiliz - Rus, Frans~z
ittifak~~kuruluncaya kadar, Bo~azlar konusunda Çarl~k Rusyas~na
kar~~~Osmanl~~devletini desteklemeyi sürdürmü~tü. Bu arada Osmanl~~
Devletinin Suriye k~y~lar~na el atmar da akl~ndan b~rakm~yordu.
Çarl~k Rusyas~~Politikas~ :
Timurlenk'in Alt~nordu hanl~~~n~~yak~p zarflatmas~~Çarl~k
Rusyas~'n~n do~aya gelmek istedi~ini tahrik etmi~ti. Fatih Sultan
Mehmet'in top silâhma önem vererek Istanbul'u almas~~gibi o da
Osmanl~~Devleti'nin giittü~ü yaln~zl~k politikas~ndan ve teknik geli~melere ald~rmamas~ndan yararlanarak, teknik bask~nla 33 Azak kalesini
alm~~~ve Azakdenizi"nden de Karadeniz'e ç~km~~t~. Bu konuda getirtti~i Frans~z uzmanlardan çok yararland~~~~gibi bundan sonra da
Karadeniz politikas~n~~yararl~~bir biçimde yürütmsk için hizmetine
$o Amiral Angelo Iachno : Yukar~da ad~~geçen "Napolyon Sava~lar~nda
Deniz Politikas~" adl~~yaz~s~.
31 Ayn~~yap~t. Bu yaz~~bir konferans metnidir. Türkçesi Deniz Kuvvetleri
dergisinin 470 numaral~~say~s~nda yay~nlarun~~t~r.
32 Ayn~~yap~t.
33 Azak Kalesinin kal~n ve yüksek surlarma yerin alt~ndan kazd~~~~kanallarla yakla~acak ve bu surlar~~yeralt~~infilaklariyle y~kacakt~.
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Ingiliz amirallarm~~alm~~t~~34 . Bu amirallardan bir tanesi ona 177o
y~llar~nda Akdeniz'e bir filo göndererek Çe~me liman~nda yatmakta
olan bir osmanl~~filosunu yakt~rm~~t~. Bu arada Rus çarl~~ma, kendini
Bizans varisi olarak göstermek için, eski Bizans Imparatorlannm bayra~~n~~da alacakt~. Böylece aç~k bir biçimde Osmanl~~topraklar~na
göz dikti~ini dünyaya göstermi~ti 35.
Çarl~k Rusyas~n~n topraklar~, bugün de oldu~u gibi, denizcilik
aç~s~ndan çok ~anss~z bir karaktere sahipti Balt~k, Karadeniz, Uzakdo~u gibi bir birinden çok uzak denizlerde birbirleriyle ba~lant~s~~
olmayan üç ayr~~donanma yapmak zorundayd~~36 . Üstelik kuzey
Atlantik limanlanndan ba~ka Balt~k ve Uzakdo~u limanlar~~da buz
tutuyor, Rusya di~er donanmalardan ayr~nt~l~~olarak buz k~r~c~lar
bulundurmak zorunda kal~yordu. Bu gemiler onun ticaret ula~~m~~
için de zorunluydu 37.
Çarl~k Rusyas~~kar~~s~nda yaln~z ba~~na kalmamak için, Ingiltere
ve Fransa onun Balt~k denizi üzerinden s~cak denizlere ç~kmas~n~~
sak~ncal~~görüp onun fikirlerini Osmanl~~bo~azlanna do~ru itiyorlard~. Bunun gibi Uzakdo~u'da da Japonya ayn~~amaçla Rusyay~~
bo~azlara itiyordu 38 . Rusyay~~Bo~azlar üzerinden Akdeniz'e indirmemek için politik yollardan çare olu~turuyorlar, Rus tehlikesi büyürse
donanmalar~n~~Çanakkale'ye getirip bask~~yap~yorlard~. Rusyan~n
ikinci politikas~~da Isveç'e saldirmay~~tasarlad~~~~zaman ilk önce
Osmanl~~Devletiyle dostluk kurmak; Osmanl~~Devletine sald~racaksa
ilk önce Isveçle dostluk kurmakt~. Iki cepheli bir sava~~yapmak istemiyordu. Buna mukabil Isveç savunma yapacaksa Osmanl~~Devle34 Ikinci Dünya Sava~~n~n ünlü Alman tank mare~ali Guderian sava~tan
sonra "Avrupa böyle savunulamaz" adiyle yazd~~~~kitapta Almanya'n~n bin y~l
Slavlara kar~~~Avrupa uygarl~~~n' korudu~unu yazm~~t~~(Bu kitab~n Italyancas~~
benim özel kitapl~~~mdad~r). Acaba Osmanl~~Devleti Çarl~k Rusyasiyle 18 sava~~
yapmakla neyi korumu~tu? Üstelik uygarl~k= korudu~u Avrupan~n büyük devletleri, bizleri de~il, Ruslar~~tahrik etmi~ti.
33 1952 y~l~nda Italyanlar~n Tempo dergisinin bu konuda yaymlad~~~~dizi
makalelerinden.
38 Oscar Giamberardin: Devletlerin deniz politikalar~~ Sayfa 132 (193 ~~
y~l~nda Roma'da yay~nlanm~~t~r.)
37 Giusseppe Gioravanzo: Dünyadaki bütün deniz üsleri Sayfa. 142 (Turkçesi el yazmas~~olarak özel kitapl~~~mdad~r)
38 Prof. Hikmet Bayur: Bo~azlar sorununun bir evresi (Tarih Kurumu belletenlerinde)
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tinden ittifak bekliyor; Rus sald~r~s~~Osmanl~~devletine olacaksa Osmanl~~Devletini tek ba~~na b~rak~veriyordu 39. Osmanl~~Devleri Çarl~k
R.usyas~yle bu biçimde 18 tane sava~~yapm~~~ve bu sava~lar~n sonunda
da Balkanlara kadar gelmi~, bir kezinde Istanbul kap~lar~na kadar
uzanm~~t~. Osmanl~~devletini güçlendirmemek Çarl~k Rusyas~n~n
ana amaçlarmdan bir tanesi oldu~u için bu devleti yendi~i zaman
çok a~~r sava~~tazminat~~istiyordu.
K~r~m sava~~~iki gerçe~i ortaya ç~karm~~t~ : Bir tanesi bir Rus
filosunu Sinop liman~nda bir Osmanl~~filosunu yakmasiydi". Öteki
de Bo~azlar~~o zamana kadar s~cak denizlere k~çmak için almak
isteyen Çarl~k Rusyas~n~n art~k bölgeye kendi savunmas~~aç~s~ndan
önem vermeye ba~lamasiydi 41 .
Çarl~k Rusyas~, bizim istipdat dönemimizde Uzakdo~u'dan s~cak
denizlere ç~kmak istemi~~ve bunun için de Trans Siberya demiryolunu
yapm~~t~. Bunun sonucu olarak yapt~~~~Rus - Japon (1905-1906)
sava~~nda yenilince de tekrardan Karadeniz hedefine dönmü~tü.
Istanbul'a girecek bir Bulgaristan'~n Istanbul'u kendisine hediye
edece~ini tasarlayarak Slavlara hami kesilmi~ti. Nas~l ki kendisine
yar olaca~~n~~tasarlayarak geçen yüzy~lda da Yunan isyan~n~~tahrik
39 Romanyan~n eski D~~i~leri Bakan~~Grafenco: Do~u meselesi (Mebrure
Sami çevirisi ...)
40 I~~Bankas~n~n Kültür yay~nlar~nda Lord Stradford Cur~ning'in Türkiye
hat~rah adl~~kitapla (Can Yücel çevirisi); deniz kuvvetleri yay~nlar~ndan Ingiliz
Amiral~~Adolph Slaide'nin "Mü~avir Pa~a seyahatnamesi kitab~n~~(Ali R~za Seyfi
çevirisi) k~yaslanarak okunursa Sinop'daki filomuzu Ruslar~n yakmas~n~~Ingilizlerin tahrik etti~i sonucu ç~kmaktad~r: Istanbul'daki Ingiliz Büyükelçisi politik
gerginli~i bar~~~yoluyle çarelendirmek isteyerek Müttefik donanma komutan~~Ingiliz
amiralinden Karadeniz'e ç~k~p bir gösteri harekat~~yapmas~n~~istemi~; fakat ayr~~
bir deniz politikas~~izleyen amiral bu harekat~~yapmam~~t~r. Ayr~ca Ingiliz amirali
Ba~bakana Sinop'a z~rhl~lar~n gönderilmemesini önermi~tir. Böylece Sinop'a giden
filo Rus filosuna oranla pek zay~f kalm~~t~r.
41 Bursal~~Mehmet Nihad: Gizli Rus Belgeleri (Türk Tarih Kurumu belletenlerinde) Bu belgelerden ~u bilgiyi almaktay~z: Çarl~k Rusyas~~bo~azlan kendi
savun.rnas~~için önemli bir gereksin~ne sayd~~~~için Akdeniz devletleriyle bo~azlar
konusunda yapabilece~i bir anla~mada üç biçim öngörmektedir: En ba~ta Bo~azlar
Marmara, Marmara ve bo~azönü adalann~n kendisine verilmesine çal~~mak; bu
çabas~~sonuç vermezse Çanakkale Bo~az~n~~Akdeniz Devletlerine b~rak~p Karadeniz
Bo~az~na sahip ç~kmak; Bu çabas~~da bo~a ç~karsa Beykoz'u Yeniköye ba~layan
çizginin güneyini Akdeniz Devletlerine b~rakarak kuzeyine sahip ç~kmak.
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etmi~~bu amaçla soylu ailelere mensup rumlar~~kendi ordusunda
yeti~tirmi~ti.
Kapitulasyon ko~ullar~, ba~ka devletlerden çok Çarl~k Rusyas~na
uygun gelmekteydi: Ayaklananlara bol say~da silah ve para getiriyordu.
Alman Politikas~ :
Ufac~k Prusya Prensli~i 187o y~l~nda, Paris'i de uzun uzun
muhasara ederek koskocaman Fransa devletini yenince, bu yeni~ten,
yahudi bir ilim adam~~kanaliyle, Alman kan~n~n üstünlü~ü ve Almanlar~ n bu üstünlükle Asya, Avrupa ve Afrika k~t'alar~ndan kurulu
Dünya adas~na e~emen olabilecekleri fikri ortaya ç~km~~t~. Amerika
Birle~ik Devletlerinin d~~arda tutulmas~n~n nedeni de Ba~kan Monroe'nin (1758-1831) Spilandit Izolition politikas~yd~~42. Bu politika
Amerikan~n donanma ve ticaret filosu yapmamas~ ndan ötürü ekonomi alan~nda Ingiltere'ye çok yararl~~olmu~tu. Çünkü Ingiltere
Amerikan~n deniz ticaret tekelini alm~~~bir armatöre benziyordu. Amerika'dan ba~ka k~talara yap~lan Amerika ihracat~ ndan zenginle~tikçe zenginlemi~ti 43. Bundan ötürü In~ilizler, Alman ilim kan~lar~na kar~~~olarak "Dünya adas~n~~çevreleyen denizlere e~emen oldukça bu adaya biz e~emen oluruz" diyorlard~ ".
Fakat Almanya tek devlet olarak bütünlü~ünü tamamlad~~~~
zaman dünya kolonilerinin payla~~ld~~~n~~görmü~~ve kendisine uzak
do~uda bir kaç adac~k kalm~~t~. Imparator Vilhelm çareyi Osmanl~~
devletini güçlendirip ekonomi alan~ nda ondan yararlanmakta bulmu~tu. Bundan ba~ka Osmanl~~topraklar~~da, yeralt~~servet kayna~~~
olmaktan ba~ka Stratejik olarak da Almanya'ya yararl~~olabilirdi.
Imparator bu yüzden Sultan Hamit II. ye yakla~m~~~ve ondan bol
miktarda ekonomik imtiyazlar koparm~~ t~.
42 Monroe'nin Spilendit Izolation politikas~ : Amerika Amerikal~lar~nd~r.
Amerika Birle~ik Devletleri ba~kalar~n~n i~lerine kar~~mayaca~~~gibi ba~kalar~n~n
da Amerikan~n i~lerine kar~~mas~na izin vermeyecektir (Giuseppe Fioravanzo:
I. Liberte dei man i - Denizlerin ba~~ms~zl~~~~- Roma, 1942). Bu politikay~~ Ingilizlerin Spilandit Izolation politikas~ndan ay~rmak gerekir. (Bak~n~z: Yukar~da anlat~lan ~ngiliz politikas~)
43 Burada Deniz ekonomisinin milletleri nas~l mutlu etti~i belli oluyor.
44 Bu kar~~l~kl~~ fikir çat~~mas~na ilim adamlar~~ ta 1926 y~l~nda Geopolitik
ad~n~~verdiler (Bak~n~z: Deniz Harp Akademisine ta~~basmas~~ olarak verdi~im
Geopolitik notlar~na)
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Bununla Beraber Berlin kongresine ba~kanl~ k yapan Alman
Ba~bakan~~Prens Bismark, ilerde Osmanl~~Devletinin de kendisine
m~z~kç~l~k eder olas~l~~~na kar~~~karma kar~~~k bir Balkan yar~ m adas~~
yaratm~~t~~45. Osmanl~~Devleti Almanyan~ n yard~m~~olmazsa bu
kar~~~kl~~~n alt~ndan ç~kamazd~. Bundan ötürü Balkanlar Osmanl~~
Devletinden ayr~l~r ayr~lmaz aralar~nda sava~lara var~ncaya kadar
sürekli anla~mazl~ klara girdikleri gibi ayn~~devlet içinde de soylu
ki~iler aras~nda hükümdarl~k mücadeleleri ba~lam~~t~ ".
1890 ve 1892 y~llar~ nda Amerikal~~Amiral Mahan'~n iki kitap
yazmas~ ." ba~ ka devletler gibi Alman politikas~n~~da etkileyecekti.
Çünkü Amiral Mahan bu kitaplardan birincisinde "Amerika Monroe'nin Spilandit Izolation politikas~ na son verip Dünya adas~nda
Ingiltere'nin yerini almahd~ r..." diyordu". Imparator Vilhelm bu
kitaplar~~Almanca'ya çevirtip bütün devlet adamlar~~general ve Amirallere okutmu~,: sonra da onlar~~Kil liman~ndaki yazl~k saray~nda
s~nava çekmi~ti; "Söyleyin bakal~m Amiral Mahan'~n fikirleri ~~~~~nda Almanya'n~ n deniz politikas~~ne olmal~d~r?".
O zamana kadar Almanya'n~n Bahriye Naz~r~~da, Deniz müste~ar~~da, Deniz kurmay ba~kan~~da, Harekât dairesi ba~kan~~da generaldi. Bahriye Nezaretinde Harekât ba~kan~n~n dan~~man~~olarak
tek bir deniz albay~~vazifeli bulunuyordu".
Generallerin hepsi de Almanya'n~n k~y~lar~~pek dar oldu~u için
ellerindeki donanman~ n yeterli olaca~~~fikrini savunmu~lard~. Fakat
a~a~~~yukar~~beline kadar sakall~~bulunan dan~~man denizci albay
generallere kar~~~ ç~k~p Imparator'a "Hem dünya adas~~egemenli~i
istiyorsunuz; hem de ufak donanma ile yetiniyorsunuz" demi~ti.
45 ve 45 Balkan yar~madas~ ndaki devletlerin birbirleriyle yapt~klar~~sava~lara ve her bir devletteki taht kavgalar~na ili~kin olarak Frans~z Profesörü Vernon
ilginç bir ara~t~rma yapm~~t~r (Balkan Tarihi...). Bu kitab~n dilimize çevirdi~im
bir kopyas~~daktilolu el yazmas~~olarak Gr~kur Harp Tarihi dairesi kitapl~~~ndad~r.
~kinci kopyas~n~~1968 y~l~nda Yeni ~stanbul gazetesinin yaz~~ i~leri müdürüne verdim, bir daha bana geri vermedi.
47 Amiral Mahan: Sea Power upon History - Tarih boyunca deniz gücü
(1890 y~lmda yay~n~lanm~~t~ r) ve Sea Power upon French Impire et rivolutionFransa Imparatorlu~u ve ihtilâlinde deniz gücü (1892 y~l~ nda yay~mlanm~~t~r).
45 Bundan sonra Amerika Birle~ ik Devletleri büyük bir ticaret filosu yapt~~~~
gibi Birinci Dünya Sava~~ ndan sonra Ingiltere'ninkine e~it donanma yapmak
esas~n~~ uygulam~~ ; Ikinci dünya sava~~ nda da dev deniz gücü meydana getirmi~tir.
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Belki generaller hiddetlenmi~ ti ama Imparator ikinci bir soruyu
açmaya gereksinme duymu~ tu: "Ingiliz donanma= yenecek ve
bart~racak bir donanma yapabilecek misin?"
Deniz albay~~buna da yan~t verdi: "Elbette kaabil de~il bizim
yapaca~~m~z donanma Riske donanmas~~olacak... Ingiltere sava~~
aç~p bu donanmay~~bat~rd~~~~takdirde kendi donanmas~n~n da çok
zay~flayaca~~m ve Spilandit Izolation politikas~n~~sürdüremeyece~ini
anlay~p bizimle sava~~yapmaktan yaz geçecek ..."
Bu yan~t da Imparatorun ho~una gitmi~ti. Derhal generallere
dönmü~ ; ~imdiye kadar Alman donanmas~na yapt~klar~~hizmetten
ötürü onlara te~ekkür ettikten sonra ordudaki vazifelerine dönmelerini emretmi~~ve "Bahriye Naz~r~~ benim; bu sakall~~Deniz Albay~~
da benim müste~ar~m olacak" demi~ti. Bu sakall~~Albay donanmas~n~n
hatta sanayiinin banisi Büyük Amiral von Tirpitz idi
Almanya Ingiltere ile deniz silahlanma yar~~~na böyle ba~lam~~ ;
Rus -Japon (1905-06) sava~~ndan ç~kan derslere dayan~larak icadedilen Dretnut s~n~f~~gemiler de bu yar~~~~kolayla~t~rm~~t~. Çünkü
bu yeni tip gemiler, adeta eski tip gemileri güçsüz k~lm~~ t~~5°.
Almanya Deniz silahlar~ndan güçlendikce Imparator da Osmanl~~Devletinden yararlanma istekleri de kuvvet buluyordu. Ikinci
Me~rutiyete kadar Sultan Hamit II den yararland~~~~gibi bundan
sonra da Enver Pa~a'dan yararlanmaya bakm~~t~~51. Gerek Çarl~k
Rusyas~, gerekse Ingiltereye kar~~~bu devletin topraklar~ndan ve
muhariplik gücünden yararlanma çarelerini dü~ ünmeye ba~lam~~t~~51 .
45 Bu hikayeyi bana Harp Tarihi dairesinde vazifeli Deniz Albay~~ Saim
Besbelli Almanlar~n resmi dergisinden çevirerek anlatt~.
5° Dretnaut s~n~f~ndan önceki sava~~gemileri çe~it çe~it toplar~~bulunan ve
toplar~~da oraya buraya serpi~tirilen z~rhl~lard~. Dretnaut tipi gemiler gemi tonaj~n~~
10.000 den 22.000-25.000 ne ç~kard~ ; top menzilini 5.000 den 113.000 metreye
ç~kard~ ; üç dakikada bir mermi atan toplar yerine dakikada üç mermi atan toplar
getirdi; mihaniki at~~~idare santrallar~n~~elektri~e çevirdi; getirdi~i sualt~~bölme
sistemiyle gemileri daha dayan~kl~~yapt~.
51 Rahmetli Rahmi Apak'tan. dinlemi~tira: Balkan Sava~~ndan önce Enver
Pa~a yarbay rütbesiyle Berlin Büyükelçili~i nezdinde kara ata~esi bulunurken,
Imparator Vilhelm yabanc~~ ate~eler aras~nda onu da yeme~e ça'~~rm~~, ba~ka devletlerin albay ve general ata~eleri dururken onu ba~misafir yerine vererek kar~~s~na
alm~~t~. Elbette onun Osmanl~~ Devletinde hürriyet kahraman~~mevkiine yükseldi~ini, saraya da damad oldu~unu ya da olaca~~n~~biliyordu. Bundan ötürü hemen
ata~elere dönmü~~"Enver'e ba~misafir yerini verdi~imin nedeni yar~n onun kos-
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Italyan Politikas~ :
Tek devlet olarak kurulu~unu tamamlar tamamlamaz, 1866
y~l~nda Avusturya - Macaristan'a ve 1890 larda da Habi~tan'a yenilmesine ra~men politikada pek büyük i~lere ba~lam~~t~. Almanya
gibi o da koloni pay~nda istedi~i pay~~bulamam~~, çok büyük bir
deniz politikas~~olarak Osmanl~~Devletinden Trablus Garp ve Sirenayk
eyaletlerini koparmay~~planlam~~t~. Ege adalar~, Bat~~Anadolu ve
Balkanlara bile nüfuz etmek istiyordu ama; müttefiki Almanya ve
Avusturya - Macaristan buna izin vermiyorlard~. Özellikle Avusturya Macaristan "Kuzey Afrika d~~~nda Osmanl~~ k~y~lar~na kar~~~
deniz harekat~~yaparsan~z ben Avusturya'ya yap~lm~~~bir sald~r~~
sayar~m" diyordu 52.
Italya'n~n Akdeniz'de patlayacak bir ç~ban ba~~~oldu~u fikri
yanl~~~de~ildi. Çünkü Osmanl~~Devletinden yukarda say~lan bölgeleri isterken, eski Italya illeri diye Fransa'dan Nis, Korsika ve
Tunus'u; Avusturya - Macaristan'dan da yedi eski Italyan illerini
istiyordu: Gorizia, Trieste, Trento, Fuima, Zara, Bolzano, Pola...
Kesin iddias~~ ~uydu: Farnsa'n~n Atlantik'te de k~y~~ve limanlar~~
oldu~u için Akdeniz Devleti say~lmaz. Bundan ötürü Akdeniz'de en
kuvvetli donanmaya sahip olmak hakk~~Italya'mnd~r.
_Yunanistan Politikas~ :
Yunanistan kuruldu~undan beri Politikas~n~~Enosis'e dayam~~t~.
Osmanl~~Devleti, özellikle 1897 Osmanl~~- Yunan sava~~nda kara
kuvvetleriyle bu devleti yendi~i için bu devleti küçümsemekteydi;
ama ufak Yunanistan Osmanl~~Devletinin gerek ordusunu, gerek
kocaman bir imparatorlu~un ba~~na geçece~i gerçe~idir..." demi~ti. Bununla
da yetinmeyip yemekten sonra onu koluna alarak özel bir salona götürmü~~ve
Enver Pa~a'ya "Bu Imparatorlu~un ba~~na geçti~in zaman sana bütün yard~m~~
yapaca~~m; atayaca~~m mü~avirini de ~imdiden sana tan~~t~rarm.." demi~ti.
General Machenzen'i ça~~rtm~~ ; onu ayakta selamlamak isteyen yarbay Enver
de "Otur; sen onun de~il o senin emrine girecektir" demi~tir.
Bizim ça~~n insanlar~~Birinci Dünya Sava~~nda ~stanbul'a gönderilen sava~~
malzemesi sand~klaruun üzerinde "Osmanl~~Devleti" de~il "Enverland" yaz~lm~~~
oldu~unu elbette hat~rlayacaklard~r.
52 Türk - Italya Sava~~~(ttalyan deniz kuvvetleri yay~n~~ iki Cilt) taraf~mdan
yap~lan Türkçeye çevirisi Deniz Kuvvetleri Komutanl~~~~taraf~ndan yarmlanm~~t~r. Özellikle birinci cildinin birinci k~sm~nda Italyan politikas~n~~bütün ayr~nt~lariyle belirtmi~tir.
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ekonomisini gerekse milletini besleyecek Deniz hayat yollar~~üzerinde
kurulmu~tu. Yüksek propaganda kudretiyle de Osmanl~~Devletine
kar~~~sürekli olarak avrupa devletlerinin yard~m~n~~sa~l~yordu. Nitekim 1897 sava~~nda yenildi~i halde Osmanl~~Devletinden, bu sayede,
toprak ve adalar elde etmi~ti. Üstelik sava~~borcu da vermemi~ti.
Yunanistan'~n Osmanl~~Devletine kar~~~izledi~i politika'da ~u
önemli nokta dikkati çekiyordu: "Osmanl~~Devleti denizde kudretlendi~i zamanlarda ona dost görünecek; denizde zay~f lar zarflamaz
da "Enosis" diye ortaya ç~kacakt~. 1897 sava~~nda yenildi~i zaman
bile Fener Patrikhanesine telgraf~~basm~~t~ : "Osmanl~~Devleti karada
kuvvetli olabilir. Biz, denizde kuvvetli oldukça ergeç Istanbul'a girip
Ayasofya"ya çan~~takaca~~z ..." 53 .
Enosis, Osmanl~~Devleti'nin anlayamad~~~~ve belki bugün de
anla~~lamad~~~~biçimde üstün bir deniz politikasiydi. Anadoluyu
çevreleyen adalara el atmak da bu politikan~n birinci kademesiydi 54.
Böylece Yunanistan Balkan sava~~na Enosis'in birinci kademesine
varmak amaciyle kat~lm~~t~.
~kinci Me~rutiyette Osmanl~~Devleti:
Osmanl~~Devletinin elinde bulunan topraklar Avrupa'n~n sanayie
dayanan güçlü devletleriyle bu devletlerin nüfuzu alt~nda bulunan
ve onlar~n sanayilerine ilk madde kayna~~~olan ço~unlukla Müslüman
koloni ya da koloni olmayan Asya devletleri aras~ndayd~. Avrupa
Devletleri, Türklerin liderlik ve muhariplik niteli~ini bildikleri için
onun Müslüman devletlerini kendi aleyhlerine toplayabileceklerini
de dü~ünüyor ve var kuvvetiyle onun geli~memesine çabahyorlard~~55 .
53 Teofanidis: Amiral Konduriotis'in yan~nda (Dilimize çevrilmi~~olan kopyas~~deniz kuvvetleri taraf~ndan yay~mlanm~~t~r - Be~ikta~'taki Deniz Müzesinde
Balkan sava~~nda Türk Donanmas~~komutan~~Albay Ramiz'in an~lariyle bir arada
ciltlenmi~~olarak saklanmaktad~r.
54 Bu soruna o kadar s~rt çevirmi~tik ki, bu adalar~~ ~stiklal Sava~~nda Misak-~~
Milli s~n~rlar~~içine bile solunam~~t~k. Turgutreis z~rhl~siyle 1925 y~lmda Mare~al
Çalanak'~~gezdiren arkada~lar~n anlatt~~~na göre mare~al luyllar~m~za yak~n adalar~~görünce "Ben bunlar~n k~y~lar~m~za bu kadar yak~n oldu~unu bilmiyordum.."
demi~ti.
55 Bu konuda Sorbonne Üniversitesi Tarih Profesörü Pierre Renouvin'in
"Birinci Dünya Sava~~~ Tarihi" adl~~ kitabiyle (Adnan Cemgil'in Türkçeye
çevirisi ve E~itim Enstitüsü Tarih ö~retmeni Niyazi Ak~it'in konuyu geni~letmesiAlt~n kitaplar yay~n evi) Gazeteci Aram Andonyan'~n "Balkan Harbi Tarihi"
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Bundan ötürü Ikinci me~rutiyetin ilan~~yabanc~~devletlerin Osmanl~~
Devleti içindeki h~ristiyan unsurlar~~ayakland~rma çabalar~n~~ artt~rm~~t~. Özellikle Ittihad~~Terakki siyasi partisinin Ittihad~~islam
politikasiyle ortaya ç~kmas~, H~ristiyan unsurlar~~devlet yönetiminden
uzakla~t~rmas~, Balkanlann birbirleriyle anla~amaz, içte ve d~~ta
huzursuz ufak devletlerini birle~tirmi~~ve Ittifak halinde Osmanl~~
devletine kar~~~ ç~kmak çabalar~n~~ortaya ç~karm~~t~.
Böyle bir durumda Osmanl~~Meclisi mebusan ve hükümetinin
gelece~e dönük bir politika saptay~p üzerinde titizlikle yürümesi gerekiyordu. Ama siyasal partiler birbirleriyle adam öldürmelerine var~ncaya kadar yersiz bir mücadeleye ba~lam~~lar ve bu mücadeleye
askerleri de katm~~lard~. Ordu ve donanma da ikiye bölünmü~~durumdayd~. Bu mücadele 1877-78 Osmanl~~- Rus sava~~~gibi Balkan sava~~n~n da kaybedilmesinin birinci nedeni olacakt~.
Osmanl~~Devletinin ne yapmas~~gerekirdi?
Osmanl~~Devleti tarihinin çok önemli bir dönüm noktas~na
gelmi~ti. ~~877-1878 Osmanl~~- Rus sava~~~Balkanlar~n büyük parças~n~~kopard~~~~gibi Balkan sava~~~da ikinci bir paralanmaya neden
olabilirdi. Burada Atatürk'ün büyük nutkunda sötylediklerini an~msamak gerekirdi 56 . "Osmanl~lar Avrupa'n~n ortas~na kadar girdiler.
Araplar da Ispanya'ya da F~rans~z s~n~r~na kadar ula~m~~lard~. Her
etkinin bir tepkisi olaca~~n~~dü~ünüp önlem almad~klar~~için y~k~ld~lar....". Acaba bu önlem Baklan sava~~~arefesinde ne olabilirdi?
Napoleon sava~lanndan önce Osmanl~~Devleti üç k~tan~n Akdeniz bölgelerinden ba~ka Karadeniz, Akdeniz, k~z~l deniz ve Basra
körfezini içine alan bir Imparatorluktu. Bu kocaman imparatorlu~un içinden Bo~azlar, Tuna Nehri ve Süvey~~kanal~~gibi ekonomi
de~eri dünya çap~nda olan üç deniz geçidi geçiyor ve s~n~rlar~n~~da
Köstence, Batum, Bakü, ~rak, Basra ve Kuzey Afrikan~n petrol kayna~~~ ~üpheleri kuruyordu. Böyle bir Imparatorluk paralan~rsa en
ac~~sonuç koskocaman bir ekonominin paralanmas~~olacakt~~57. Güçlü
adl~~kitab~n~~(Zaven Biberyan çevirisi - Sander yay~nlar~) dikkatle ve k~yaslanarak
incelenmesi gerekir. Bir de Hintli Prof. Faroz Ahmet'in Ittihad ve Terakki adl~~
kitab~~vard~r - Nuran Ülken çevirisi - Sander yay~nlar~~
58 Mustafa Kemal Atatürk: Büyük Nutuk: Cilt. II Sayfa. 7
57 Roma'da Deniz ata~esi bulundu~um s~rada Yunanistan'~n 1925 y~l~nda
Ankara'daki Büyük Elçisi bay Argyropoulos'un bana lutfetti~i kan~s~ : "Osmanl~~
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bir donanma bu ekonominin en büyük güvencesi olabilirdi. Fakat
Sultan Aziz "Büyük donanma yapay~m" derken memlekete borç
getirmi~~ve donanma aleyhtar~~fikirler yaym~~ ; Sultan Hamit de bu
Donanmay~~Haliç ve Çanakkale'de ba~l~yarak memleketi "Donanmas~z bir deniz imparatorlu~u" biçimine getirmi~ti.
~kinci Me~rutiyet ba~~nda donanma hiç yoktu. üstelik denizcilik
kültürü de yoktu. Deniz kuvvetlerinin en büyük gücü olmas~~gereken
fikirbirli~i ve deniz gelenekleri ortadan kalkm~~t~.
Böyle bir durumda ~mpatarorlu~u korumaya kalk~~mak verilebilecek karar~n en tehlikelisi olabilirdi. Daha istipdat döneminde
Ikinci me~rutiyete kavu~acak bir Osmanl~~Devletinin ne gibi bir
politika izlemesi gerekti~i ihtilâlci subaylar aras~nda tart~~~lm~~t~~58.
Karar Ittihad~~islâm politikas~~izlemek olunca devletin ba~a~a~~~gelmesinin rotas~~ çizilmi~~oldu. Do~ru karar: Türkleri anayurtlar~~olan
Anadolu'ya çekmek, kuvvetli bir sanayi kurup, balkanlarda politik
söz sahibi olacak bir donanma yapmak; bu donanmaya dayanarak,
politik faaliyetle, Osmanl~~Devleti'nin yerini tutacak federal, konfederal, ya da, Ingilizlerin yapt~klar~~ gibi bir devletler toplulu~u
meydana getirmek olabilirdi 59 .
Öyle san~ yorum ki Ikinci Me~rutiyetten sonra ba~bakan ve
Harbiye naz~r~~Mahmut ~evket Pa~a, Enver Pa~a yerine Atatürk'ü
yan~na alsayd~~6° Osmanl~~Devleti yak~n ça~~n sava~lar~na girmedi~i
Devletinden aynlmakla en büyük günah' biz Balkan Devletleri i~~edik. Osmanl~~
Imparatorlu~unun en ac~~ sonucu büyük bir ekonominin paralanmas~~oldu. Art~k
ufak ufak Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan böyle bir büyük ekonomiyi nas~l elde
edebileceklerdi ?"
58 Rahmetli Rahmi Apak'tan dinlemi~ tim: "Selanik'te kuledibi kahvesinde
toplanm~~t~k. Herkes Ittihad-~~Islam politikas~ndan söz ediyor; yaln~z Atatürk
susuyordu. Enver Pa~a kendisine "neden konu~muyorsun?" diye sordu~u zaman
o "Benim fikirlerim sizin ho~unuza gitmez ki..." demi~ ; yap~lan direni~ler
sonunda cebinden bir sigara paketi ç~kar~ p taslak bir Osmanl~~Devleti çizdikten
sonra Selanik (dahil ve Hatay dahil) den a~a~~~birer çizgi çekerek "Osmanl~~Devleti
bu çizgiler aras~nda kalmal~, çizgi d~~~ nda kalan devletler de özgür b~ralulmahd~r" demi~ti.
59 Rahmetli Tevfik Rü~tü Aras'tan da ~u hikayeyi dinlemi~tim: "Atatürk
bana ilk önce Balkanlar~n en kuvvetli devleti Yunanistan ve Do~unun en kuvvetli
devleti Iran'la ittifak yapacaks~n" diye direktif vermi~~ve bu ittifaklar~n elde edilmesinde donanmadan yararlanacalcs~n" demi~ti. Bununla hem zaman olarak,
Yavuz'u onartm~~~ve Balkanlann en kuvvetli donanmas~n~~ ~smarlatm~~t~.
60 Yak~n Do~u dergisinde Atatürk'ün Mahmud ~evket Pa~a'ya yazd~~~~mektup.
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gibi bugün daha güçlü ve Avrupa politikas~nda söz sahibi bir devlet
kurabilecekti. Say~n Celal Bayar, "Ben de yazd~m" ad~n~~verdi~i
kitab~nda Ikinci Me~rutiyetin donanmaya önem verdi~ini yazacakt~~
ama Meclisi mebusan tutanaklar~~ve Büyük millet meclisi tutanaklar~~
bunun aksini ortaya koyuyordu 61. Ali Fuad Türkgeldi'nin (Türk
Tarih Kurumu yay~m~) an~larda da bu konuyu kan~tlayan bir pasaj
vard162 : bu pasaja göre Osmanl~~ D~~i~leri bakan~~Gabreil Efendi
Denizcilerin gayri ciddi sava~t~klann~~söyleyecekti. Ama Cumhuriyet döneminde Büyük Millet Meclisinde Bahriye vekâletinin aç~lmas~n~~konu alan oturumda da Kastamonu Millet Vekili Ali R~za
Bey ~unlar~~söylemi~ti: "Yunanhlarla sava~a girebilece~imizi; Yunan
donanmas~ndan kudretli olmak için Italya'n~n satt~~~~bir gemiyi
sür'atle sat~n almam~z gerekti~ini söyledi~imiz zaman D~~i~leri bakan~~
Gabriel Efendi Yunanl~lar~n blöf yapmakta oldu~unu söyleyerek bu
giri~imimize engel olmu~tu 63.
Aç~k olarak belli oluyor ki Osmanl~~hükümeti iç sorunlar ve
parti mücadeleleri bir tarafa Balkanlarda ç~kacak bir sava~~n ilk önce
çok önemli bir deniz sorunu oldu~unu unutmu~tu. Bütün sald~r~~
tahrikleri denizlerden geldi~i gibi Sava~~~besleyecek (Silahl~~Kuvvetler, sanayi ve milleti beslemek) olanaklar denizde oldu~u gibi ba~ta
y~~~nak olmak üzere kara kuvvetlerinin de ana nakliyat~~denizden
olacakt~. Arazinin da~l~k olu~u ve ula~~m için tek bir demiryolunun
varolu~u, karayollar~n~n hiç olmay~~~~Osmanl~~devletinin varl~~~n~~
da sava~lanm da denizlere ba~l~yordu.
Sava~~haz~rl~~~ :
Deniz sava~~na deniz gelenek, do~al kanun ve deniz e~itimi ile
haz~rlanmak gerekliydi. Hükümet tekmil Ikinci me~rutiyette donanma
gemilerini politik amaçla denizlerde gezdirmi~, sava~~gemilerini
onar~ma gereksinme duyacak biçime getirmi~ti. E~er, Ikinci me~rutiyette Tek bir Harbiye naz~r~~oldu~u gibi, Bahriye naz~r~~ da tek
olsayd~~ve donanmay~~haz~rlasayd~~kesinlikle balkan sava~~n~n gidi~at~~
61 Celâl Bayar'~n "Ben de yazd~m" adl~~ kitab~~Cilt. III Sayfa. 854 ve Mec
lis-i Mebusan 1327 Bütçe Müzakereleri ve Bahriye Bakanl~~~n~~ açan Büyük Millet
Meclisi oturum tutanaklar~~
62 Ali Fuad Türkgeldi: Görüp Isittiklerim Sayfa. ~~o6
63 Büyük Millet Meclisinin Bahriye vekâletini (Bakanl~~~n~) açan oturumunun tutanaklar~~
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ve sonucu ba~ka olurdu 64. Çünkü donanman~n sava~a haz~rlanmas~,
karadaki kadar çabuk de~il 65, oldukça uzun zaman~n geçmesine ve
çah~~lmas~na ba~hyd~. Halbuki Ba~komutan Vekili Naz~m Pa~a,
Bahriye Nezareti ve Deniz kurmay Ba~kanl~~~n~~bir tarafa b~rak~p,
iki deniz Binba~~sm~n dan~~manl~~~nda deniz harekat~n~n sorumlulu~unu da kendi üzerine alm~~t~ . Bu da yetmeyecek donanmay~~ Çanakkale bo~az muhaf~z~~generalin emrine vermi~ti 66 .
Böylece denizciler ~ kinci Me~rutiyetten Balkan sava~~na kadar iki
büyük engelle kar~~~kar~~ya kalm~~lar ve bu iki büyük engelle u~ra~mak zorunda kalm~~lard~ : Silahl~~kuvvetlerin e~itim kompozisyonu ve
Harbiye naz~n ve ba~komutan vekili Naz~m Pa~a...
Kara kuvvetlerinede Alman subaylar~ndan kurulu bir e~itim
örgütü kurulmas~na kar~~l~k donanmaya ~ngiliz amiralleri komutan
olarak getirilmi~ti. Ama; Avrupa'da ~ngiltere ve Almanya birbirlerine kar~~~kanl~~ b~çakl~~dü~mand~. Bundan ötürü Osmanl~~Devletindeki ~ngiliz ve Alman kurullar~~aras~nda hiçbir beraber çal~~ma
iste~i do~mam~~ ; böylelikle silahl~~kuvvetler aras~ndaki i~birli~i sa~lanamam~~t~ . Bahriye Nezaretinin kurmay hey'eti ve daimi yüksek
~uras~~bo~~de~irmen gibi çal~~maktayd~. Naz~m Pa~a'dan önce Mahmut ~evket Pa~a da kara kuvvetlerini tepeden t~rna~a kadar teçhizatland~rd~~~~halde Deniz kuvvetlerinin kudretlenmesini istememi~ti 67.
Yaln~z donanma de~il donanman~n tersane ve ikmal i~leri de ask~da
bulunuyordu. Türk - ~talya sava~~~ba~lad~~~~zaman Do~u Akdeniz
politik gezisinden Çanakkale'ye dönen donanman~n kömür ihtiyac~~
yakla~~ k olarak 3000 ton iken gemilere ancak 2000 ton kömür verilebilmi~ti 68. Gemiden gemiye kömür verilmesine gereksinme duyu84 Ikinci Me~rutiyetin Bahriye Naz~rlar~ : Bahriye Naz~rl~~~~makam~~ ek görev
gibi Kolordu Komutanlar~na veriliyordu. Bu konuda dan~~man Ingiliz Amirali
~unlar~~yazm~~t~~(Ba~bakanl~~a yazd~~~~ ~~Nisan 1912 tarihli yaz~s~ndan): "...Me~rutiyet ba~~ndan beri Onbir Bahriye naz~ r~~de~i~ti. Ortalama olarak her bir naz~r
makamda dört ay kald~. Her naz~r de~i~tikçe donanma yapmak konusunda ba~tan
giri~im yapmaya zorunluk do~uyor; vakit kaybediliyor".
65 Giuseppe Fioravanzo: Denizde emri komuta Sayfa 172.
66 Ayr~nt~l~~ bilgi benim, Gnkur Harp Tarihi dairesi yay~n~~ olarak yay~mlad~~~m "Balkan Sava~~n~n Deniz Cephesi" ve Deniz Kuvvetleri yar~m' olarak
"Osmanl~~ Deniz Harp Tarihi" Cilt. IV de vard~r.
67 Meclisi Mebusan Zab~ t Ceridesi (Gazetesi) (1326-27) Birinci devre, Üçüncü
ictima, Sayfa. 1850 ye bak~n~z.
88 Deniz Kuvvetlerinin Lalahan Ar~ivindeki Bahriye Nezareti ~uray-~~Bahriye
dosya ve defterleri buna benzer yaz~larla doludur.
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luyor ". Elde var olan tek su dubas~m ba~ka gemiye kapt~rmamak
için gemiler, Çanakkale'nin tek çe~mesinden doldurulmakta olan
dubay~~bir manga askerle koruyorlard~~ ". Donanman~n Harekât
haz~rl~~~~da ikmal haz~rl~~~ndan daha iyi de~ildi: Almanlar kara
ordusuna durumun nas~l muhakeme edilece~ini, muharebe emirlerinin ve muharebe raporlarm~n nas~l yaz~laca~~~ve Harp ceridelerinin
nas~l tutulaca~~~ö~retilmemi~ti. Esasen Ingilizlerin Osmanl~~devlet
adamlar~n~~ve denizcilerini nas~l oyalad~~~~Ingiliz d~~i~leri bakanl~~~n~n tuttu~u ve yay~nlad~~~~belgelerde de vard~~71.
Naz~m Pa~a ve karargah~ndaki subaylar~~yan~ltan ba~l~ca olay
1897 Osmanl~~- Yunan sava~~~sonucuydu: Bu sava~ta, y~llarca Haliç'te
ba~l~~kalan donanma hiçbir harekât yapamazken Etem Pa~a komutas~ndaki kara kuvvetleri üç haftada, sonuçsuz da olsa 72 sava~~~zafere
ula~t~rm~~~ve böylece Yunanl~lar~n Ege adalar~n~~ almas~n~~da önlemi~ti. Art~k Naz~m Pa~a karargah~nda, "donanma olmasa bile biz
kara kuvvetiyle gelecek sava~lar~n sonucunu al~r ve donanma=
yapaca~~~vazifeyi de yapar~z ..." kan~s~~ has~l olmu~tu ". Bunun
sonucu olarak da Ikinci me~rutiyetten itibaren "Donanma m~ ; Demiryolu mu?" diye aylarca ve y~llarca süren bir polemik aç~lm~~t~ ".
Sonunda Genelkurmay Ba~kan~~Ahmet Izzet Pa~a ilk önce demiryolu
yapmak lehine makaleyi bast~rttacak; sonra da "Polemi~i kesin"
diye iki kuvvete de genelge yollayacakt~~".
81' Barbaros Z~rhl~suun Liman Jurnal~nda (günlük faaliyet defteri) s~k s~k
torpitobotlara kömür verildi~i yaz~l~d~r.
7° este~men olarak Barbaros'ta bölük üstte~menli~i yapan Emekli Deniz
Albay~~Avni Ta~an'~n lutfetti~i bilgi. Vaktiyle s~n~f subayl~~~m~z~~yapm~~~olan bu
bilgin subay bana ~unlar~~söylemi~ti: "Harp tarihçisi olarak dosyalar içinde bo~uluyorsun. Bir de bizimle konu~~da gerçeklere tam yakla~ ...".
71 British Documents on the Origin ot the War 1894-1914 Sayfa. 201.
72 Sava~~zafere ula~t~r~lm~~~ve hatta Sultan Hamit II ye gazilik payesi kazand~nlm~~t~~ama; bar~~~büyük devletlerin bask~siyle yap~lm~~~ve yenilgiye u~rayan
Yunanl~lara toprak ve adalar verilmi~ti.
73 Kara kuvvetleri k~sa sürecek sava~lar~n kuvveti idi. Sava~~uzarsa cephe ve
sanayiin beslenmesi, kara kuvvetlerinin stratejik manevra yapabilmesi deniz yollar~n~n gereksirune ortaya ç~kard~. (Amiral Giuseppe Fioravanzo: Denizde emri
komuta: Birinci k~s~m).
" Bu polemi~in Kara Kuvvetlerindeki bayraktan Kurmay Binba~~~Süreyya
(Sonradan Süreyya plaj ve sinemas~n~~yapt~ran ki~i); Denizde de Ali Hayd~r Emir
Alpagut idi. Hatta Ali Haydar Emir Alpagut zaman~n deniz dergisine "Donanma
istemezük" diye alayl~~bir yaz~~da yazm~~t~.
73 Bu dönemi ya~am~~~deniz subay~~Ali Haydar Esad'~n anlatt~klarmdan.
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Genelkurmay Ba~kan~~Ahmet Izzet Pa~a böyle bir inan~~~içinde
bulunmakta olmal~~idi ki muhtemel bir Balkan sava~~~için haz~rlanan
projelerden 5 numaral~~projenin alt~na "Ege denizi e~emenli~inin
Yunanl~larda olaca~~n~~kabul ediyorum" diye yazm~~t~. Halbuki
seferberlik plan~~içinde Izmir'den Selanik'e denizyoluyle iki tümen
geçirilmesi kay~tliydi. Demek ki Genelkurmay Ba~ kan~~1897 sava~~~
gibi kuvvetlerinin üç hafta Balkan sava~~n~~zafere ula~t~rmak inanc~~
içindeydi. Ama Balkan sava~~~uzay~nca dü~man taraf~n~n, denizlerin
serbestli~inden yararlanarak, d~~~kaynaklardan kolayca cephelerini
beslemesine kar~~l~k Osmanl~~Cephanesi Almanya'dan kalk~p demiryoluyle Tuna nehrine oradan nehir yoluyle Köstence'ye, oradan da
denizyoluyle Istanbul'a, Istanbul'da demiryoluyle cepheye gidecek;
hem zaman kaybedilecek; hem de a~~r harcamalara katlan~lacakt~.
Donanmaya önem verilmedi~i gibi Deniz ula~~m~na da önem
verilmi~~de~ildi. Seyrisefain idaresi (Devlet Deniz yollar~) bahriye
Nezaretinin kurulu~unda idi ama; Harbiye Nezareti'nin nakliyat
~ubesi gemilere direkt emirler veriyor ve verde~i emirlerden Bahriye
Nezareti ya da donanma komutan~n~~haberli bile etmiyordu 76 . Bunun
sonucu olarak ticaret gemileriyle Karadeniz limanlar~nda bekleyen
kara alaylar~~aras~nda ba~lant~~kurulamam~~ ; bu yüzden de vaktiyle
y~~~nak yap~lamam~~t~ . Üstelik Politik amaçla 55 redif tümenin terhis
edilip Anadolu'ya da~~t~lmas~~77 ve Trablus garp sava~~ ndan önce
Italyanlar~n yapt~~~~gibi Balkan sava~~ ndan önce de Bulgaristan~n
yapt~~~~dostluk tezahurlar~na inan~lmas~~ve Balkan Devletlerinin yapt~klar~~gizli seferberlikten haber ahnamamas~~Osmanl~~hükümetinin
yapt~~~~en büyük hatalardan olmu~ tu.
Böylelikle Osmanl~~devleti sava~a de~il yenilgiye haz~rlanm~~t~.
Italyan politikac~lar~~için Amiral Angelo Iachino demi~ti ki "Bir
78 Örne~in Birinci Dünya Sava~~nda da Enver Pa~a'n~ n donanma komutan~~
ve Bahriye nezaretine haber vermeden iki piyade alay~~uç gemiye bindirmesi,
himayesiz ve savunmas~ z durumda bulunan bu üç gemiyi Ere~li aç~klar~nda Rus
gemilerinin bat~rmas~na neden olmu~tur.
77 Ali Fuad Türkgeldi: Görüp ~~ ittiklerim (Türk Tarih Kurumu yay~n~)
Sayfa. 65 (Yazar bu konuda ~u deyimi kullan~ r: Bu s~ rada Balkan Devletleri aras~nda yap~ lan ittifak~ n alametleri görülmeye ba~lad~. Devlet bunlar~n susturulmas~na yard~m etmek amaciyle Rumeli'de bulunan fazla kuvvetlerimizin terhis
edilmelerine karar verdi ve 120 tabur muaalem nizamiye askerini terhis etmek
suretiyle gafletini gösterdi).
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daha politika ki~ileri yapt~klar~~hatalar~~tekrarlamazlarsa bir dahaki
sava~ ta biz Ingiliz Denizcilerini yeneriz" 78. Amiral Oscar Giamberardino da diyecekti ki "Kara kuvvetlerinin tek bir komutan~~olmas~na kar~~~donanman~ n komutan, Ba~bakan ve d~~i~leri bakan~~
olmak üzere üç komutan~~vard~r. Ba~bakan ve D~~i~leri bakanlar~~
hata yaparlarsa donanma komutan~n~n yüksek de~erde olmas~~sava~~~
kazanmaya yetmez 79" . Biz bu kan~ lara bir de parlemento'yu ekliyebilirdik. Çünkü parlementonun savunma bütçesini üç silahl~~kuvvet
aras~ nda, stratejik durum konusunda, e~itlikle ve tarafs~zl~kla pay
etmesi gibi önemli bir vazifesi olmal~yd~.
Sava~~ n Deniz cepheleri:
Sava~~ n deniz cepheleri, Osmanl~~cephelerini besleme yolu olan
Ege denizi ile Çarl~ k Rusya etkisinde bulunan Karadeniz idi. K~z~l
deniz, Do~u Akdeniz ve Orta Akdeniz, Osmanl~~devletinin donanmas~z bulunmas~ ndan ötürü fiilen elden ç~km~~~bulunuyordu.
Karadeniz ve Ege denize cepheleri Ba~komutan vekili'nin donanma idaresini fiilen eline alm~~~olmas~ ndan ötürü, âdeta bir kara
cephesine benziyordu. Çünkü Naz~m Pa~a donanmay~~Çanakkale
bo~az~~muhaf~z~~generalin emrine vermi~~ve onu sadece bo~az savunmas~ nda kullanmak üzere elde tutmu~tu. Donanma komutan~~vekilinin sava~~gemileri onartmak ve hatta e~itmek üzere Marmara
denizine ç~ karmak önerisini bile uygun bulmam~~~ve gemilerin Çanakkale'ye sürekli biçimde demirli yatmas~n~~öngörmü~tü. Donanma
gemilerinin bir saat için olsa bile Çanakkale'den uzakla~masm~~istememi~ ti. Donanma devletin seyyar (gezici) bir kuvvetiydi. Gezerek
yeti~tirilirse güç kazan~r, durursa sava~~gemileri hiçbir sava~~kudretini temsil edemezdi.
Osmanl~~ Donanmas~~bu biçimde bir kara tümeni birli~ine çevrilmi~~iken Yunan hükümeti deniz sava~~n~n sorulmulu~unu Konduriotis adl~~bir Albay'a vermi~, Kral donanmamn cepheye hareke78 Amiral Angelo ~ ajhino: Guado e Matapan (Italyanlar~ n ~ngiliz Akdeniz
filosuna kar~~~ve 3 kruvazörle iki muhrip kaybettikleri muharebenin ad~d~r) Öz
söz (Turkçesi el yazmas~~ olarak kendi kitapl~~~mdad~r).
79 Oscar Giamberardino: Deniz'de Harp San'at~~Sayfa. 55 (Türkçesi Deniz
Kuvvetleri taraf~ndan yay~mlanm~~ t~r.
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tinden önce donanmay~~tefti~~etmi~ ; albay~~Amiralli~e yükseltmi~,
sonra da harekat alan~na u~urlam~~t~~8°.
Böylece Yunanistan taraf~~denizcilik tekni~inin olu~turdu~u bir
ana fikirle deniz sava~~~yaparken Osmanl~~taraf~, her türlü denizci
gelenek ve gereksinmelerden uzak olarak donanmas~n~~bir kara birli~i
gibi sevki idare ediyordu (yönetiyordu) 81 . Bundan ötürü Yunan
donanmas~= da~~n~k bir halde Osmanl~~devleti elinde bulunan
Kuzey Ege adalar~n~~i~gal etmesi çok kolay olmu~tu.
80 Teofanidis: Amiral Konduriotis yan~nda: Lutfi Çeki~~taraf~ndan yap~lan
Türkçeye çevirisi Deniz Kuvvetleri taraf~ndan yay~mlanm~~~olup Deniz Müzesi
kitapl~~~nda bulunabilir).
81 Bu sakat usul, bütün zararlariyle birlikte Cumhuriyet dönemine de boyle
intikal etmi~ti. Sadece Atatürk ba~ka du~ünmekteydi. Genelkurmay Ba~kan~~Mare~al Çakmak ise Cumhuriyet döneminin ba~~nda donanmay~~gene kara kuvvetlerinin bir parças~~ olarak kullanmaya kalk~~m~~t~. 1933 y~l~nda donanman~n Ege
denizinde yapt~~~~manevray~~ ele~tirirken "Donanma Bursa ovas~ndaki kolordu
komutan~n~n emrinde olarak Çanakkale Bo~az~n~n savunmas~na kat~lacakt~r"
demi~ti. Bu dönemde rütbesiz olan deniz subaylar~n' ~stiklal Sava~~n~n kahraman~~
orgeneraller muvacehesinde söz sahibi yapmak için Atatürk ve Ismet Inönü Bahriye
Bakanl~~~n~~ açt~rrn~~t~~ama Mare~al bu Bakanl~~~~tekrar kapatmak için yapt~~~~
çabalarda ba~ar~~kazanm~~t~~(Rahmetli Inönü'nün bir söyleyi~i'de lutfetti~i bilgi).
Aralar~nda onar onbe~er y~l ara olan üç tane Genelkurmay ba~kan~~denizcilikle
ili~kili olarak ~u beyanda bulunmu~lard~. Mare~al Çakmak 1937 ya da 1938 y~l~nda
Erzurum'da zaman~n Ba~bakan~~Celal Bayar'a "Bu denizcilerin hepsi de emeklili~i
hak etmi~lerdir" diyecekti (Say~n Celal Bayar'~n yaveri Deniz Binba~~s~~Baki Hüsmen'in ifadesi); 1950. y~l~nda genelkurmay Ba~kanl~~~~makam~na gelen Orgeneral,
denizcilerle tan~~mak üzere Gölcük'e geldi~i zaman Yavuz gemisinin Amiral salonuna toplad~~~~deniz subaylar~na "Biz esas savunmam~z~~kara kuvvetleriyle yapaca~~z. Deniz kuvveti bizim için fantazi kuvvetidir" demi~ti. 196o y~l~ndan sonraki
üçüncü Genelkurmay Ba~kan~~ da Harp Akademilerinde oynanan stratejik harp
oyununun ele~tirisini yaparken "Bo~azlar Deniz Kuvvetlerinin elinde oldukça
uykular~m kaç~yor" diyecekti.
Donanmay~~bir kara birli~i gibi kullanmak bir hastal~k ise ayn~~ hastal~~a
Çarl~k Rusyas~~da tutulmu~~ve Birinci ve Ikinci Dünya Sava~~n~~bu biçimde yapm~~t~. Fakar Sovyet Rusya Sovyet deniz kuvvetlerinin sava~a haz~rlama vazifesini,
Ikinci Dünya Sava~~ndan sonra tek bir amirale verip onbe~~y~ldan fazla vazifede
tutmu~tu. Bugün bile (1979) Rus donanmas~na komuta eden amiral ayn~~ amirald~.
Sovyet donanmas~~böylece, gelenek ve strateji gereksinmesine uyar bir donanma
yap~p Akdeniz'e inmi~ti.
Amerikal~lar bile Naval Proceeding .dergilerinde Sovyet tutumunu k~skand~klar~n~~beyan edeceklerdi.
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Balkan sava~~~ba~~nda Ba~komutan Vekili Naz~m Pa~a ve Donanma komutan~~vekili yarbay Tahir (Burak), her ikisi de saraya
damat olman~n verdi~i cesaretle, dü~man~~bir tarafa b~rak~p "Muharebe yapmaya gideceksin - ~lk önce donanma gemilerini onart~n;
sonra muharebeye giderim" polemi~ine giri~mi~lerdi. Ba~komutan
vekili elinde zaman varken donanmay~~onartmay~p Çanakkale'de
tutmas~ ndan ötürü hataliydi; ama Donanma komutan vekilinin
yapt~~~~da denizci geleneklerine uyar bir hareket deigildi. ~öyle ki
insano~lunun karada ya~amak için yarat~ld~~~~ve serüvensever bir
karaktere sahip olmas~ ndan ötürü kara kuvvetleri mensuplar~n~n
kamuoyu nezdinde ~ erefini korumak için her hangi bir gereksinmesi
yoktu. topraklar~, ~ehirleri i~gal ediyor, dü~man askerlerini öldürüyor
ya da esir al~ yordu. Deniz kuvvetleri ise ne kadar önemli vazife yaparsa yaps~n gene kalkt~~~~üsse geri geldi~i için mensuplar~n~n denizcilik ~ erefini kendi kamuoyunu korumak gibi çok önemli bir vazifesi
vard~. Bu vazifesini yapmazsa kamuoyu kolayl~kla denizcileri suçlay~veriyordu 82 . Donanman~n bu amaçla yapaca~~~bir muharebeye
de geli~mi~~denizci milletler "~eref muharebesi” ad~n~~takm~~lard~~83.
Donanma komutan~n~ n, gemilerimi ille onart~n diyeee~i yerde
"Osmanl~~ ~talya sava~~n~n ba~~ndan beri gemilerimi onartmaya f~rsat
verin" diye kafan~z~ n etini yedim; bu f~rsat~~vermediniz ... ~imdi
kar~~mda dü~man var; ben ~eref muharebesi yapmaya gidiyorum.
Gemilerim batar da personelim ~ehit olursa bunun vicdan azab~n~~
82 ~ngiliz donanmas~~
Birinci Dünya Sava~~n~ n iskajarak muharebesini Alman
donanmas~n~~yenmek için de~il ~ngiliz kamuoyu nezdinde denizcilik ~erefini korumak için yapm~~t~. Çünkü ~ngiliz kamuoyu "Donanmam~z neden sava~m~yor?
diye soruyor, Frans~z ba~komutan~~ da (Mare~al Foch) ~ngilizlere "donanman~z~n
askerlerini bana verin; iki tümen daha te~kil edip karada sonuç alay~m diyordu
(Winston Churcill'in an~lar~ ); Japonlar da ~kinci Dünya Sava~~n~n deniz sava~~n~~
bir ~eref muharebesiyle bitirmi~ lerdi (Yani ellerinde son kalan ~~kruvazör ve 8
muhriple muaazam bir armada halinde bulunan Amerika donanmas~na sald~rm~~lard~. Gemileri batm~~, personeli bo~ulmu~tu ama; kamuoylar~~nezdinde denizcilik ~ereflerini kurtarm~~lard~~(Amiral Angelo Iachino: Büyük bir donanman~n
bat~~~); Almanya'da da ~kinci Dünya Sava~~~sonunda cepheye hareket eden denizalt~lar bir daha geri gelmez oldu~u bir zamanda bile 80.000 denizci "Biz de denizalt~c~~olmak istiyoruz" diye dilekçe vermi~lerdi. Bu da bir ~eref sorunu idi (Kurd
Assman: Almanya'n~n kader günleri).
83 Sava~ ta yenilmek üzere bulunan bir donanman~n, aradaki kuvvet orant~s~na bakmadan çok üstün kudretteki dü~man~na sald~rmas~, batmas~, fakat memleket kamuoyunda donanman~n ~erefini kurtarmasiydi.
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siz çekin" deyip muharebeye hareket etseydi ad~~tarihe ~erefle geçecek
bir komutan olurdu. Bunu yapmamakta mazur oldu~u tek nokta
o zamanlarda ~eref muharebesi yapman~n ne demek oldu~unu bilen
tek bir ki~inin bile var olmamasiydi.
Müstakil deniz firkas~n~n kurulmas~~84 :
Balkan Sava~~~s~ras~nda Berlin Büyükelçili~i makam~nda bulunan
Osman Nizami Pa~a 85 Deniz konular~na pek merakl~~bir diplomat
oldu~u için Alman Deniz Müste~ar~~Büyük Amiral Von Tirpitz ile
yak~n dosluk kurmu~~ve ondan ald~~~~bilgileri Naz~m Pa~a'ya yazmaya
ba~lam~~t~~88. Bir gün von Tirpitz kendisine "Size bir Alman deniz
yarbay~~yollayay~m; onun emrine donanmadan ayr~lacak ve tam
yetkiyle çal~~acak dört muhrip verin de gitsin Averofru bat~rs~n!"
deyince Naz~m Pa~a bu iste~i yerine getirmi~~ve Alman yarbay~~daha
Istanbul'a gelmeden dört muhribi 87 Donanma kurulu~undan ç~ka
rarak "Mustakil F~rka" ad~~alt~nda ba~~na buyruk bir filotilla yaratm~~t~. Alman gelip de "Bu gemilerle hiçbir sava~~harekat~~yap~lmaz"
deyip yurduna geri gidince bu vazifeye Rauf Orbay atanm~~t~. Rauf
Orbay, Alman~n i~e yaramaz dedi~i bu f~rka ile, bazen filosuna
Mecidiye kruvazörü ve Berk torpito kruvazörünü de karatak Ege
denizine ç~k~~lar yapm~~ ; yapt~~~~yedi ç~k~~ta da kendisinden çok
üstün sava~~kiyafetinde bulunan Yunan muhriplerini kaç~rtm~~t~.
Bir kaç ay önce Hamidiye kruvazörünün Varna liman~~önünde yara
almas~ndan ötürü onanma al~nmas~~s~ras~nda bu geminin komutan~~
Rauf Orbay müstakil f~ rka komutanl~~~na geçici olarak atanm~~ ;
geminin onar~m~~biter bitmez de tekrardan Hamidiye komutanl~~~na
gönderilmi~ti. Bundan ötürü kendisi ve Hamidiye kruvözörü Balkan
sava~~nda yap~lan ikinci deniz muharebesine kat~lmam~~t~.
84 Mustakil deniz f~rkas~~ bugünkü terimle ba~lant~s~z deniz tümeni anlam~na
al~nmal~d~r.
83 Osman Nizami Pa~a 5 Ekim 1908 gününde Berlin Büyükelçili~ine atanm~~~
olup 23 Nisan 1913 tarihine kadar makamda kalm~~t~r (D~~i~leri y~ll~~~~1964-1965)
Sayfa. 495.
86 Anlataca~~m olay~~bana lutfetti~i bir söyle~ide ki~isel olarak Rauf Orbay
anlatm~~t~.
87 Mustakil f~rka gemileri: 600 tonluk Muavenet-i milliye tipi iki gemi ile 2 90
tonluk iki tane Ta~oz tipi gemiidi.
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~ki tane deniz muharebesi:
Çatalca ve Çanakkale'nin Bolay~r cephelerindeki tehlike kalk~nca Yunan donanmasiyle muharebe yapmak istekleri tekrardan
ortaya ç~km~~t~. Ilk önce de Bozcaadan~n geri ahnma luzumu söz
konusu olmu~tu. Ba~komutan Vekaleti bunun için deniz muharebesi
yap~lmas~n~~istiyordu. Bu sefer Donanma Komutan vekilini de~i~tirmi~ti. Yeni donanma komutan vekili de, Ikinci Me~rutiyet ba~~ndan beri Ingiliz amirallerini~n yard~mc~l~~~n~~yapm~~~olan Albay
Ramiz idi. Kendisi daha Ingiliz amiralleriyle beraber çal~~~rken
"Sava~~tehlikesi yakla~~yor; art~k donanma= komutas~n~~ bana
verin diye rapor yazd~~~~halde Ba~komutan Vekili Yarbay Tahir'i
bu makamda öngörmü~tü. ~imdi de Donanma komutan~~olarak o
seçilmi~ti. O da kendisinden önceki komutan gibi ilk önce donanma
gemilerinin onar~lmas~~lüzumunda ~srar etmek istemi~ti. Fakat donanman~n topçu erkan~~harbi Binba~~~Amasyal~~Ali R~za Bey'in
~srariyle muharebe yapmak karar~n~~vermi~ti 88.
Osmanl~~ve Yunan donanmalar~~bir tanesi 16 Aral~k 1912,
Öteki de 18 Ocak 1913 tarihinde olmak üzere iki tane deniz muharebesi yapt~lar. Muharebelerin yap~ld~~~~alana göre birinci muharebeye "Imroz Deniz muharebesi" ve ikincisine de "Mondros Deniz
muharebesi" ad~~verildi 89. Fakat her iki muharebe de kesin sonuç
al~nan bir muharebe olamad~.
88 Donanma Komutan Vekili Albay Ramiz'in emir subayl~~~n~~ yapm~~~olan
emekli Binba~~~Abdullah Bey'in anlatt~klar~. Binba~~~Ali R~za Cumhuriyet döneminin ba~~nda da donanma topçu kurmayl~~~~yap~yordu. Bahriye Vekâleti döneminde
bir ganbot komutanl~~~na atanmas~n~~izzet-i nefis sorunu yapm~~~ve üskürdan
kendisini denize atmak suretiyle intihar etmi~ti. Sm~f~n~n birinci, çok ayd~n ve
bilgili bir subayd~. Kendisinin tuttu~u notlar Balkan Sava~~n~n Deniz cephesi için
çok de~erli bir kaynak olabilirdi. Fakat o~lu ne bu notlar~~bize vermi~, ne de kendisi yarmlarm~t~. ilerde bu kaynaktan yararlanmak umuduyla burada aileye
ili~kin bilgiler vermeyi lüzumlu sayd~m. Binba~~~Amasyal~~Ali R~za: Deniz Okulundan 29 Ekim 1905 ç~k~~l~~olup intihar tarihi 2 May~s 1925 idi. Karde~i de Deniz
Albay~~olup okuldan ~~Mart 1923 ç~k~~l~~emekli güverte Albay~~Rü~tü Ünlü; o~lu
da okuldan I Kas~m ç~k~~l~~halen emekli güverte albay~~olan Muzaffer Denizeri
idi (Bu bilgiler Hakim Tümamiral Fahri Çoker'in, 1969 y~l~nda deniz kuvvetleri
taraf~ndan yay~mlanan "Son Yüzy~lda Türk Bahriyesini Yönetenler" adl~~kitab~n~n
ikinci cildinden ç~kar~ld~).
89 Teofanidis: Ad~~geçen yap~t~.
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Kar~~l~kl~~kuvvetler aras~ndaki kuvvet oran~ nda Yunan taraf~~
üstün geliyordu. Turgutreis ve Barbaros Z~rhl~ lar~m~z~n toplar~~üç
dakikada tek bir mermi atarken Averof'un, toplar~~dakikada üç mermi
at~yor, bizim z~rhl~lanm~z saatte 16 mil yapabilirken Averof 2 2 mil
ko~uyor; bu sür'at üstünlü~ü de Yunanl~lara iyi taktik ko~ullar elde
etmeye yetiyordu.
Muhriplere gelince; Yunanl~lar~ n 31 mil sür'at yapan 4 tane
1175 tonluk ve 8 tane de 350-400 tonluk muhribi varken Osmanl~~
taraf~nda 34 mil sür'at yapan 66o tonluk, 27 mil sür'at yapan 4 tane
de ufak muhribi vard~.
~ ki muharebede de ilmi olarak bir zafer elde edilmemi~ ti. Fakat
Osmanl~~taraf~~da kendisini muzaffer saym~~ ; Yunanl~lar da muzaffer
saym~~t~. Birinci muharebeden sonra Osmanl~~donanmas~~Deniz
müzesinden olarak Barbaros Hayrettin'in özel sanca~~n~~çekerek Barbaros z~rhhs~n~n dire~ine çekerken; Yunan donanmas~~da, Osmanl~~
donanmas~n~n Çanakkale bo~az~na girmesinden sonra Amiral Konduriotis huzurunda zafer geçit resmi yapm~~t~.
Birinci muharebenin dillerde dola~ an en önemli konusu olarak
Donanma Komutan Vekilinin Rauf Beye dü~ mana hücum ediniz"
emrini vermesi ve Rauf beyin ise bu emri görmemesi, ya da görmemezlikten geli~i idi. Olay ~öyle geçmi~ti: Muharebede z~rhl~~filomuz
dü~man~~zora sokmu~, Averof'ta yang~n ç~karm~~, bu gemi sür'atten
de kalm~~~ve hatta yana yatm~~t~. Donanma Komutan~~"Averof
çok kifayetsizlendi, art~k onu muhripler de bat~rabilir" kan~s~yle
ate~~kesip geri dönmü~~ve Averorun bat~r~ lma vazifesini i~aret emriyle müstakil firkan~n komutan~~Rauf Orbay'a emretmi~ti. Rauf
Bey emri yapmad~~~~için de Averof kurtulup üssüne geri dönmü~tü. . ."
Bu anlat~~~bizim yazarlar~m~z~n belirttikleri bilgilere dayan~yordu.
Sanki Balkan Sava~~n~n en önemli olay~~Donanma komutan~n~n i~aret
emri vermesi, Rauf Bey'in bunu görmesi ya da görmemesi imi~~gibi
bu güne kadar bile bu tart~~ ma sürdürülerek getirilmi~ti.
Biz ise bir Deniz Harp Tarihi uzman~~olarak olay~~ilmi bir
biçimde inceleyecektik. Vazifemiz de buydu: Donanma Komutan
Vekili Albay Ramiz'in böyle bir i~aret verdi~ine ili~kin Komutan
gemisi Barbaros'u i~aret kay~ t defterinde herhangi bir kayda rastlamad~~~m~z gibi Rauf Orbay'~ n komutan gemisi olan MuavenetiMiliyye muhribinin defterinde de bulamad~k. Sadece Ramiz Bey
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muharebe sonu verdi~i raporda "Ben i~aret verdim de Rauf Bey
verdi~im emri yapmad~" diye yazm~~t~.
Bu olay~~ki~isel olarak Rauf Orbay'a sordu~um zaman ald~~~m
yan~t ~u oldu: "Sen tarihcisin; Ramiz'in, benim ve Averorun mevkilerini bir harita üzerine koy da bak bakal~m o mesafeden sancak
i~aretleri görülebilir mi? Averof'un bat~rmak için benim mi; yoksa
Ramiz'in bulundu~u mevki mi daha uygun..."
Muharebe s~ras~nda Barbaros z~rhl~s~n~n seyir subayl~~~n~~yapm~~~
olan Amiral Fahri Engin de an~lar~nda ~unlar~~yazm~~t~ : "Bizim mermilerimiz ço~unlukla k~sa dü~üyordu. Yunanl~lar~n mermileri de,
cephanelerinin bozuk olmas~ndan ötürü hep k~sa dü~üyorlard~. Böylece iki muharebe hatt~n~n aras~~mermi ya~muru alt~ndayd~. Muhriplerimizin bu ya~mur alt~nda Averof'a hücum edebilmeleri olanaks~zd~~9°.
Tekni~e gelince: Muharebenin ana silah~~top; onun yard~mc~s~~
da torpito idi. Dü~man üzerinde top silâhiyle sonuç al~rken bundan
vaz geçip dü~man~n bat~r~lmas~n~n torpito silâh~na b~rak~lmas~~bir
amiral: yapaca~~~en büyük hata olurdu. Ramiz Bey'in neden böyle
bir hata yapt~~~~bir türlü anla~~lam~yordu. Barbaros ve Turgutreis
z~rhl~lan sat~n al~nd~~~~zaman toplar~n~n pek eskimi~~ve y~pranm~~~
olmas~~ilk bak~~ta bir mazeret gibi görülebilirdi 91 ama; Averof batarsa bir daha bu toplar~~kullanmaya yer kalmayacakt~.

90 Sivillerin seyyar torpil dedikleri torpito silah~n~n menzili görü~~mesafesinden çok k~sa oldu~u için (o dönemde 3.000-4.000 metre) onu kullanacak geminin
ilk önce dü~man~n topçu ate~i alt~nda hedefine yakla~mas~, sonra silah~n~~kullanmas~~gerekir. Balkan Harbinin deniz cephesi adl~~ kitab~n~~yazan Kurmay Albay
Mithat I~~n'~n sordu~u soru üzerine muharebeye kat~lm~~~olan ayd~n subaylar
"O zaman biz gündüz muharebesinde topito silah~n~n kullan~ld~~~n~~bilmiyorduk.
Gündüzleri yapt~~~m~z e~itim at~~lar~n~~ da geceyi tanziren yap~yorduk biçiminde
yan~tlam~~lard~.
gi Almanlar bu gemileri bize satmadan önce ~~go ~~ Alman - Çin Sava~~nda
kullanm~~lard~. Üstelik bizi kand~rarak toplar~n tarihçe defterlerini de bize vermemi~lerdi (Top tarihçe defteri: Topun hangi tarihte kaç mermi att~~~n~~belirten
kay~t defteri).
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Osmanl~~donanmas~~kendisini birinci muharebenin galibi say~p
Çanakkaleye dönerken Yunan donanmas~~da kendini galip say~p
muharebe meydan~nda Amiral Konduriotis huzurunda geçit resmi
yapm~~t~~92.
~ki taraf~n muharebe sonunda "Zafer" kelimesini propaganda
yapmak kasdiyle kulland~klar~~pek belli idi. Yunan taraf~~ zafer kazanm~~t~~da ikinci muharebede Ingiliz Amiral Mckerr ve topçu personeli
kullanmaya neden lüzum gözmü~tü? Türk taraf~na gelince: ~öyle
yapt~k, böyle yapt~k deniyordu ama Yunanl~lar, elektrik çekiç ve
kaynak gibi aletlerin olmad~~~~bir dönemde Averofu nas~l 33 günde
onarabilmi~lerdi 93?
Amiral Fahri Engin an~lar~nda, ba~ka kitap ve an~larda hiç
rastlamad~~~m~z a~a~~daki bilgiyi naklediyordu. Kendisinin muharebede ki~isel olarak bulunmas~~ona inanmam~z~~gerektiriyor ve onun
anlatt~klar~~ki~ilerin özel kay~tlar~~da onun anlatt~klar~n~~ do~ruluyordu :
"Yunanl~lar birinci muharebeden sonra Ingiltere'den Amiral
Mckerr ve Ingiliz topcu subaylar~n~~al~p donanmalar~n~n kifayetini
ço~alt~rken ve cephanelerindeki bozukluklar~~da giderirken bizimkiler
donanma gemilerinde ne kadar Ingiliz donanmas~nda kurs görmü~~
ve staj yapm~~~topçu subaylar~~varsa hepsini geri çekip yerlerine
acemilerini vermi~lerdi. Bundan ötürü ikinci muharebedeki durumumuz gerçekten çok zor duruma girmi~ti".
Albay Ramiz de, an~lar~nda ~unlar~~belirtmi~ti:
"Birinci muharebeden sonra Mahmut ~evket Pa~a Çanakkale'de yatmakta olan donanmaya gelmi~, gemileri teker teker dola~t~ktan sonra bütün subaylar~~komutan gemisi Barbaros'ta toplayarak
Padi~ahm selâmlarm~~getirdi~ini söyledikten sonra gemilerin onar~lmas~na firsat vermemekle bütün günah~n kendilerinde oldu~unu;
denizcilere intikam almak f~rsat~n~~haz~rlayacaklar~n~ ; gemileri h~zla
onart~p ondan sonra donanmamn muharebe yapmas~n~~isteyece~ini
söylenmi~ti.
"Biz muharebeden önce onar~m emrinin gelmesini beklerken
Mahmut ~evket Pa~a'dan da acele muharebe yap~lmas~na ili~kin
92 Teofanidis: Amiral Konduriotis'in yan~nda (Teofanidis Amiral Konduriotis'in emir subay~d~r).
93 Iki muharebe aras~ndaki zaman fas~las~~33 gündür.
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emir geldi. Biz itilafc~~siyasi partiye mensuptuk ; Bahriye nezaretindekiler de Ittihadciydi. Bab-~~ali cinayetini haz~rlad~klar~~ gibi, bu
partinin tam anlamiyle iktidara gelmesi için donanman~n muharebe
yap~p batmas~n' onlar da istiyorlard~ ?".
Görülüyor ki 1877-78 Osmanl~~- Rus sava~~~gibi Balkan sava~~~da
politika'n~n silâhl~~kuvvetler içine yerle~mesinden ötürü kaydedilmi~ti.
Iç politika yozla~t~nl~ rsa stratejik ve taktik kudret hiçbir i~e yaram~yordu. Bu gerçek ortada dururken, sava~tan sonra, bütün kabahati
denizcilere yüklemek de yap~lan günahlar~~sürdürmekten ba~ka bir
i~e yaram~yordu.
Hamidiye'nin ak~n harekdt~~
Donanma Komutan Vekili Albay Ramiz'in an~lar~na göre
Ittihadi Terakki siyasi partisinin mensubu bulunan Hamidiye komutan~~
Rauf Orbay, parti ~ifresiyle Naz~m Pa~ayla direkt de~inme (temas)
kurmu~~ve bunun sonucu olarak da Hamidiye kruvazörünün Do~u
ve Orta Akdeniz'de yapt~~~~ak~n harekât~~do~mu~tu. Rauf Orbay
da bana lutfetti~i özel söyley~i de "Benim öyle parti ~ifresi kulland~~~m
falan yoktu. Geminin Istanbul'da onar~mda bulunmas~ndan ötürü
Naz~m Pa~a ile direkt söyleyi~ler yapabiliyordum. Averof z~rhl~~
kruvazörü donanmam~z~n ba~~na dert olmu~tu. Onu pe~ime tak~p
Limni adas~ndan uzakla~t~rabilirsem Donanma= da Yunan donanmas~n~n kalan güçsüz k~smiyle muharebe yap~p Bozcaaday~~Yunanl~lardan geri alabilirdi. Plân~m~~Naz~m Pa~a'ya anlat~p olumlu yan~t
ald~ktan sonra Çanakkale'ye gidip Ramiz Bey'e de anlatt~m. onun da
olumlu yan~t~n~~ald~m..." demi~ti.
Rauf Orbay'~n anlatt~klar~n~~kendisinin ak~n harekât~na ek
subay olarak ald~~~~yüzba~~~Ali ulgen de (Cumhuriyet döneminde
Deniz kuvvetleri komutan~~oramiral) Hamidiye kruvazöründe verdi~i
konferansta Rauf Orbay'~n dediklerini do~rulam~~t~ 94.
Ege denizi, do~u ve orta Akdeniz'de, her türlü ikmal ve onar~m
olana~~n~~verecek bir deniz üssünden yoksun olarak sürekli olarak
94 Konferansta bize ~unlar anlat~lm~~t~ : "Rauf Orbay donanma komutan~~
gemisine gelip önerisini Albay Ramiz'e yapt~~~~zaman donanma komutan vekili
kendisine "Bu gece bir rüya gördüm Raufcu~um. Kara bir kedi ta kalbimin üzerine
oturmu~~az daha beni öldürecekti. Birdenbire atlad~~gitti de kurtuldum. Git Raufcu~um nereye gidersen git" demi~ti. [Hamidiye ak~n harekât~na kat~lm~~~ olan
yüzba~~~Ali Clgen'in (sonradan Dz. K. K.) bize 1923 y~l~nda verdi~i konferanstan].
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sekiz ay dola~mak ku~kusuz kolay bir harekât de~ildi. Geminin
personeli ya seyir yap~yor, ya onar~m yap~yor ya da kömür' al~yordu.
Dü~man üslerini bombarduman etmi~, onar~m ve içi asker dolu
nakliye gemilerini bat~rm~~t~. Rauf Orbay yapt~~~~bu zor harekat
içinde bile yabanc~lar~n takdirini kazanm~~t~. Ana hedefi olan Averof
z~rhl~~kruvazörünü kendi üzerine çekememi~ti Ama gene de pe~inde
pek çok Yunan gemisini dola~t~rm~~~böylelikle donanmam~za itibar
kazand~rm~~t~. En büyük ba~ar~s~~da Türk kamuoyu nezdinde geni~~
ve sonu gelmeyecek bir sayg~nl~k sa~lamas~yd~~95.
Bu sayg~nl~~~n en büyük örne~ini de ünlü yazar Süleyman Nazif
vermi~ti: Hamidiye'nin ak~n harekat~na ba~lamas~ndan önce Süleyman
Nazif Tasviriefkâr gazetesine bir yaz~~yazarak denizcilere a~~r a~~r
hakaretler ya~d~rm~~t~ . Buna üzülen Rauf Orbay gidip Tokatl~yan
otelinde Süleyman Nazif'i bulmu~~ve ona "Nazif Bey Türk denizcisi
dö~ü~ür mü, dö~ü~ mez mi? Bunu anlamak isterseniz benim harekât~ma kat~l~p görünüz" demi~ti. Süleyman Nazif de "O~lum ben
ihtiyar~m, denizlere aç~lamam... Dedi~inizi yap~n da görelim,
iftihar edelim" yan~t~n~~vermi~ti 96.
Sekiz ay sonra Hamidiye kruvazörü harekât~ ndan döndükten
sonra Süleyman Nazif bizzat gemiye gelmi~, Rauf Bey'den özürler
dilemi~ ti. Bununla da yetinmeyen Süleyman Nazif 25 Ocak 191 2
tarihli Tasviriefkâr gazetesine "Bir isti~far ve bir hasbihal" ba~l~~~~
alt~nda a~a~~daki sat~rlar~~yazm~~t~~ ":
"Büyük Vatanda~,
"Allah ile ahdim var. Seni bir daha nerede görürsem, gözlerini
öpmeden önce kalemimi ayaklar~n~n alt~nda k~raca~~m. Bundan
dokuz ay önce Midilli'de idim. Italyan gemilerinin öldürücü mermilerine aç~ k bir sine gibi duran o güzel ve bikes adada vatan~m~n
95 Hamidiye Kruvazörü okul gemisi olarak 1924 y~l~ nda bütün Karadeniz,
Do~u Akdeniz ve Marmara limanlann~~ dola~m~~t~. ~çinde deniz talebesi (Harp
Okulu ö~rencisi) olarak bizde vard~k. Halk~n ne kadar büyük sevgi içinde gemiyi
kar~~lad~~~n~~ gözlerimizle gördük. Gemi bizden sonra on gün kadar bir süre ile
Atatürk'ü de Karadeniz limanlar~nda dola~t~rd~. Geminin ~eref defterine vali,
komutan, üniversite profesörleri, Gülhane doktorlar~, Kad~nlar cemiyeti, ö~retmenler ve gazetecilik cemiyeti üyeleri olarak kimler yaz~~ yazmad~~ ki... Bu yaz~lar,
a~a~~~yukar~~ Türk halk~n~n donanmas~na ne kadar ba~l~~oldu~unu da gösteriyordu.
98 Ahmet Emin Yalman: Gördüklerim ve ~~ittiklerim Cilt. ~~Sayfa ~~go.
97 Ayn~~ yap~t: Cilt. I, Sayfa 191-192.
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ac~~kaderine a~larken bugün aya~~m~n alt~nda k~rmak istedi~im
kalemim — (Mihirdat~n tac~) kadar u~ursuz kalemim — bir ~eyler
yazm~~t~ ... Bahriyemizde senin gibi aslan cüret'li kahramanlar bulundu~unu dü~ünememi~ tim. Onu dü~ünmemi~~olan kafama bugün
yumruklar~ mla ne kadar vursam yeri var. Sen beni affetmezsen vay
halime...
"Rauf, ey Barbaros'un göz bebe~i, ey Allah~n en mübarek
kulu... Herkes gördü, i~ itti ve iman etti ki bir türk milleti ve bir
Rauf var. Senin kopard~~~n hamaset k~ yameti, bizi de ikaz etti.
Aylardan beri üstümüze çökmü~~olan kâbusu ellerimizle iterek sana
lay~k vatanda~~olmaya karar verdik. ~imdi Istanbul'un her taraf~nda
ve Anadolu'nun her kö~esinde bir hamiyet rüzgar~~esiyor. Senin
gibi kahramanlar~~yeti~tirmi~~olan bir millet ölmez. Bizi öldürmek
ve ölü göstermek isteyenlere lanet".
Hamidiye ile yapt~~~~ak~n harekat~nda Rauf Orbay'~n Avrupa
ve Amerika'da elde etti~i saygml~k da büyük olmu~ tu. O kadar ki bu
harekâttan 35 y~l geçtikten sonra bile Rauf Bey, herhangi bir makam
sahibi olmadan Ekim 1947 ay~nda Amerikaya gitti~i zaman, Ikinci
Dünya sava~~n~n kahraman~~Amerika büyük amiralleri bile kendisini
bir devlet reisi gibi kar~~lam~~ lar, törenler yapm~~lar ve ziyafetler
vermi~lerdi. Annapolis'deki Amerika Deniz subay okulunun komutan~~
Amiral, onu, ö~rencilerine (Büyük ve örnek bir denizci" diye tan~tm~~t~~98 .
Üzüntüyle anlatmak gerekir ki Kamuoyumuzun da bu kadar
y~l sonra ayn~~heyecanla and~~~~bu denizci 99 . Bizim denizcilerimizin
baz~lar~~taraf~ndan :ayn~~biçimde an~lmayacakt~ . 1973 y~l~nda Deniz
kuvvetlerinin yay~n i~ lerinden sorumlu bir genç deniz binba~~s~~(Rauf
Bey sanki ne yapm~~ ?" diye soracak ve sorusunun yan~t~n~~da kendisi
verecekti: "Kömür alm~~~kaçm~~ ; kömür alm~~~kaçm~~ ..."
Rauf Orbay'~n istiklal sava~~ndaki politika hayat~~bizim yaz~~
konumuzun d~~~ndad~r. Fakat ~unu da belirteyim ki kendisine "Atatürk An~lar~n~n büyük bir k~sm~nda sizden büyük ~ikayetler) var..."
dedi~im zaman "Kabahat bendedir. Yaln~z Türkiye'ye de~il, bütün
dünyaya Atatürk'ten büyük devlet adam~~gelmemi~tir..." diyecekti.
98
99

Ahmet Emin Yalman: Gördüklerim ve geçirdiklerim, Cilt IV, Sayf488.
Rütbesi k~demli yüzba~~.
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D~~i~leri bakanl~~~ndaki dostlar~mdan da duydu~uma göre Rauf
Orbay Londra'da büyükelçi iken Atatürk aleyhine konu~mak cesaretini gösteren bir misafirinin üzerine yürümü~~ve onu yumruklam~~t~r . . .
Sonuç:
Buldu~umuz belgelere dayanarak Balkan sava~~n~~bu biçimde
özetledikten sonra ç~kard~~~m~ z sonucu da ortaya dökmekte yarar
görmekteyiz: Donanmas~ z bulunan ve fakat ekonomi ve strateji
aç~s~ndan k~t'an~n en önemli topraklar~na sahip olan koskocaman bir
Osmanl~~Imparatorlu~u Ba~komutan vekilinin deniz sorunlar~n~~
bilmeden donanmay~~da sava~a haz~rlamak ve sava~ta yönetmek
istemesinden bu sava~ ta ne kara cephelerini besleyebilecek ne de
kara kuvvetlerine stratejik manevra yapmak ola~an~n~~sa~l~yabilecek
ve sonuç olarak da kendisinden kopmu~~olan ufac~k dört devlete
tekmil Rumeli ve Ege adalar~n~~kapt~racakt~. Yoksa bu sava~~n denizcileri Istanbul'un dü~man eline dü~ürülmemesi konusunda büyük
hizmetleri oldu~u gibi Marmara'n~n kuzey k~y~lann~n Bulgar zulmünden kurtar~lmas~~konusunda da çok büyük hizmetleri olmu~tur.
Balkan sava~~n~n deniz cephesinden al~nmas~~gerekli dersler,
denizcilerden çok, Ba~bakanlar, D~~i~leri bakanlar~~ve Milli E~itim
bakanl~~~~mensuplar~ m ilgilendirmelidir. Çünkü Kara politikas~~
silâhl~~kuvvetlerin, yaln~z, personel ve materiyelini sava~a haz~rlamak iken, Deniz politikas~n~n içinde D~~~politika, ekonomi politikas~~
ve e~itim politikas~~da vard~r. Balkan sava~~nda yenilgiyi haz~rlayan
bir öge de bu politikalar~ n çok ihmal edilmesidir. Ikinci Dünya
Sava~~ndan sonra Alman Amirali Kurd Assman'~n ~u sat~rlar üzerinde büyük bir dikkatle durmas~~gerektir : 1® "Biz almanlar için
Berlin'den Münih'e gitmek neyse Ingilizler için Londra'dan dünyan~n
öbür ucuna gitmek ayn~~ ~eydir. Ingiliz e~itim politikas~nda her orta
tahsilli Ingilizi deniz politikas~ ndan haberli etmek zorunlu oldu~u
gibi; Ingiliz hükümetleri de Ingiliz illerinin her kö~esini denizci
korkutmu~tur.

100 Kurd Assman: Almanyan~n kader günleri, önsöz.

