TÜRK DEN~ZC~LER~N~N
ATLAS OKYANUSU'NDAK~~HAREKATI
AF~F B-GYÜKTUGRUL
Emekli Tümamiral

"Garp Ocaklar~" ad~~ alt~nda Türk denizcilerinin yapt~klar~~
harekâttan söz etmek istiyorum. Bunlar Cezayir, Trablusgarp ve
Tunus limanlar~na dayanarak ilk önce Bat~~Akdeniz'de sonra da Kuzey
Atlantik'te korsanl~k yapan denizcilerdi. Tekil olarak Kuzey Bat~~
Afrika k~y~lar~na yerle~ip korsanl~klara ba~lam~~lard~r. Sonradan,
mütareke y~llar~nda Atatürk'ün yapt~~~~gibi, Barbaros'un büyük
karde~i Oruç Reis bunlar~~bir araya getirerek tek bir güçlü donanma
biçimine getirmi~tir 1. Bunlar~n en ünlüleri Barbaros Hayrettin,
Turgut Reis, K~l~ç Ali Pa~a, Barbaros o~lu Hasan Bey Murad, Ayd~n,
Burak ve Kalafat Memi reisler, Mezomorta Hüseyin Pa~a ve bunlar
gibi pek çoklarlyd~~2.
Bunlar~n ya~ad~~~~dönemde dünyan~n deniz ticareti korsanlar~n
etkisinde oldu~u için 3 ve deniz mücadeleleri de denizlere sahip ç~kmak hedefine yöneldi~i için 4 ~stibdat ve ~kinci Me~rutiyet tarihçileri,
bu gerçe~e kulak asmayarak "Deniz tarihi, denizcilerin tarihidir 5"
mütaleas~yla onlar~n Atlas Okyanusundaki hareket etkilerini pek
Osmanl~~tarihinin içine almam~~lard~. Bundan ötürü ~kinci Me~rutiyetin deniz tarih yazar~~ Ali ~ükrü Bey, 1917 y~l~nda "Türklerin
Garp Ocaklar~~denizcili~ine ili~kin ayr~nt~l~~ bilgiler için bak~n~z: Ismail
Hakk~~Uzunçar~~l~ : Osmanl~~ Tarihi, Türk Tarih Kurumu yay~m~, 1954 Cilt ~ ,
Sayfa 249-258 ve Osmanl~~Tarihi, Cilt III, Sayfa 293-305, 1954, Amiral Afif
Büyüktu~rul: Osmanl~~Deniz Harp Tarihi, Cilt I, Sayfa 280-285 Deniz Kuvvetleri
yay~n~', 1970.
2 Bütün tarih kitaplar~~(Özellikle Tahsin Y~lmaz öztuna: Türkiye Tarihi,
Hayat yay~mlar~).
3 Bahriye Nezareti'nin 1917 y~l~~Mecmua-i Seneviye-i Bahriye dergisindeki
yaz~s~, sayfa 315.
4 Fioravanzo: t Liberta Dei Man i (Deniz ba~~ms~zl~~~~Roma 1942)
5 Bu ifadenin kan~tlar~n~~Türk Tarih Kongresinde aç~klam~~t~m (Yedinci Tarih
Kongresi tutanaklar~~ Sayfa '020-102 I .
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hangi tarihte d~~~denizlere ç~kt~klar~~ve orada ne yapt~klar~~gere~i
biçimde bilinmemektedir" diye yazm~~t~~6.
Halbuki gene Ingiliz tarihçisi Paul Wittek'ten ~unlar~~okuyacakt~k : "On üçüncü yüzy~l ba~~nda Selçuklular~n denizlere kavu~mas~yla
Müslüman korsanlar Küçük Asya (Anadolu) k~y~lar~ nda mükemmel dayanak noktalar~~elde ettiler ve Pamphylia ve Lykia k~y~lar~n~n bu eski korsanl~k çiftli~inin gizli kö~elerinde ve bucaklar~nda
servet arad~lar...." 7. 1849 y~l~ndan itibaren Osmanl~~donanmas~nda
hizmet al~p dan~~manl~k yapan ~ngiliz Amirali Adolphe Slaide dc
bu donanmalar~n ta 18 inci yüzy~l sonuna kadar tek ba~lar~na Ingiliz ve Frans~z donanmalanyla mücadele ettiklerini belirtmi~ti 8.
Belki de Osmanl~~Imparatorlu~u'nun y~k~lmas~n~~uzatan neden
Garp Oca~~~denizcilerinin bu hareketleriydi. Çünkü Fransa ve Ingiltere'nin Do~u Akdeniz'e geçmelerini denizcilerin bu sald~ r~~hareketleri
geciktirmi~ti.
Osmanl~~Devleti de Garp Oca~~~denizcilerinden gere~i biçimde
yararlanamad~. Derya kaptanl~~~n~~denizcilerin elinden koparan
sarayl~~vezirler donanmay~~bir strateji de~il kaptan pa~a eyaletinden
vergi toplamak hedefine yönelik olarak kullan~yorlard~ . Nitekim
makamda bulunan Helvac~~Mustafa Pa~a Ege Denizinde vergi
toplarken Venedik donanmas~n~n Ege Denizine girdi~ini haber
al~nca Ah~r-~~Sefer-i derya diye donanmas~n~~Haliç'e kaçuwermi~ti.
Durumu, onun yerine derya kaptanl~~~~makam~na getirilen Garp
Ocakl~~denizci Mezomorta Hüseyin Pa~a, Koyun Adalar~~deniz muharebesini yaparak kurtarm~~t~.
Devlet donanmas~~ne kadar gelene~ini kaybetmi~~ise Garp
Oca~~~denizcileri kendi filolar~n~~zaman~n teknik geli~melerine uyarak
kifayetli olarak kullanm~~lard~. Örne~in yeni icat Kalyon tipi gemileri
Garp Oca~~~denizcileri hemen uygulad~klar~~halde sarayl~~vezirler,
bu tip gemileri ~~645-1669 Girit Muharebesinin sonunda kabul etmi~ti.
Osmanl~~Devletinde derya kaptanl~~~~sarayl~~vezirlere intikal
ettikten sonra, esasen, bu devletin iki ayr~~donanmas~~olmu~tu.
"Devlet Donanmas~" denebilecek olan Istanbul'daki donanma ve
Ali ~ükrü: Mecmua-i Seneviye-i Bahriye 315, 1917.
Paul Wittek : Mente~e Beyli~i (T. T. K. yay~m~, 1944) (O. ~... . ).
8 Adolphe Slaide : Mü~avir Pa~a'n~n Türkiye Seyahatnamesi (Ali R~za Seyfi
çevirisi, Genkur IX uncu ~ube (Deniz E~itim) yay~na', 1945) .
7
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"çevre donanmas~" denebilecek Garp Oca~~~filolar~. Bütün kitaplar
Osmanl~~ donanmas~n~n geli~mesinden "Selim III donanmas~",
"Sultan Aziz donanmas~", "Ikinci Me~rutiyet donanmas~" diye söz
edeceklerdi. Ba~ka devletlerin deniz tarihi kitaplar~nda ise, örne~in
"Kral Henry donanmas~", "Kraliçe Elizabeth donanmas~" diye bir
kay~t yoktu. Bunun anlam~~Osmanl~~Devleti hiçbir zaman gelenekli
bir donanmaya sahip olmam~~, bir hükümdar~n yapt~~~~donanmay~~
öteki berbat etmi~ti.
Halbuki korsan döneminin denizcili~i o kadar önemli idi ki,
Italyan Cumhuriyetlerinden Venedik ve Ceneviz'den ba~ka Floransa
Cumhuriyeti bile denizcilerine korsanl~k yapt~r~yor, bu korsanlar
bazen Malta ~övalyeleri ve Papa denizcileriyle i~birli~i yaparak
Osmanl~~deniz ula~t~rmas~na, k~y~lar~na ve adalar~na sald~r~lar yaparak
Osmanl~~Devletine çok zararl~~oluyorlard~. 9 I 645-166g Girit Sava~~nda
da Osmanl~~donanmas~na ne zaman sarayl~~vezirler komuta etmi~~
ise o muharebe kaybedilmi~~; hangi muharebeyi Garp Ocakl~~denizciler
idare etmi~~ise o muharebe kazan~lm~~t~. Ama; ki~isel yarardan olacak
sarayl~~ derya kaptanl~~~, padi~ahlar~n bu makam~~denizcilerden
ba~kas~na vermeyiniz diye ferman ç~karmas~na ra~men sarayl~~vezirler donanman~n yakas~n~~ b~rakmam~~lard~~".
Garp Ocaklar~~denizcili~ine ili~kin bu kadar ön bilgi verdikten
sonra Ali ~ükrü Bey'in 1917 y~l~~Mecmua-i Seneviye-i Bahriye dergisinde ç~kan yaz~y~, bu yaz~n~n eski Türkçe olmas~ndan ötürü, buraya
aynen nakledilmesinde tarih ara~t~r~c~lar~~için büyük yarar umduk :
TÜRKLER~N DI~~DEN~ZLERDEK~~
HAREKAT-I BAHR~YES~~(DEN~Z HAREKÂTI)

Berberiye korsanlar~na dair güzel bir tarih yazan Stanley Lein
Paul kitab~n~n ba~~nda diyor ki:
"Uç yüz y~ldan fazla bir zaman için Avrupa'n~n tüccar milletleri ticaretlerini sürdürmek ya da sürdürmemek için korsanlar~n emrine tabi olmu~lard~r.
g Ismail Hakk~~Uzunçar~~l~ : Osmanl~~Tarihi Cilt III, Sayfa 147, 1954.
10 Ali Haydar Alpagut: Tarih-i Bahri Sayfalar~, eski Türkçe, Bahriye Nezareti yayun~, 1918 (?).
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Barbaros Hayrettin'in, imparator Be~inci Charles'in il bütün
kuvvetlerine kar~~~koydu~u zamandan on dokuzuncu yüzy~l~n ilk y~llar~na kadar Türkler dar denizlerin tam anlam~yla efendisiydiler. Eski
zamanlarda Venedikliler, Ceneviz ve Pisahlar, son zamanlarda da
~ngiliz, Frans~z, Felemenk, Danimarka, Isveç ve Amerika hükümetleri ya muntazam haraçlar vererek ya da de~erli hediyeler bah~ederek Türklerden güvenlik sat~n al~rlard~".
Stanley Lein Paul'dan ald~~~m~z yukar~daki sözleri Akdeniz'i
üç yüzy~ldan fazla bir süre kas~p kavuran Türk korsanlar~n~n ne yarad~l~~ta, ne kuvvet ve kudrette adamlar oldu~unu anlatmak için
ald~k. Akdeniz'de ta önceden beri çe~itli milletlere mensup birçok
korsanlar gelip geçti~i halde içlerinde yabanc~~hükümetlerden uzun
müddet haraç alanlar yaln~z Türk korsanlar~d~r.
Türk korsanlar~n~n Akdeniz'e ait olan menk~beleri bir dereceye
kadar saptanm~~t~r. Fakat bu yi~itlerin d~~~denizlerde ayn~~derecede
kahramanl~k gösterdiklerini bilen içimizde pek azd~r.
Evet, Akdeniz'i pek dar gören kahraman Türk denizcileri çe~itli
kez C~bralta Bo~az~ndan ç~km~~~ve al bayraklar~n~~herkesin hayretleri içinde Atlas Okyanusu'nun gök renkli sular~~üzerinde dalgaland~rm~~lard~r.
Türklerin d~~~denizlere hangi tarihte ç~kt~klar~~ve ne yapt~klar~~
henüz gere~i biçiminde bilinmemektedir. Ilerde ayd~n ki~ilerin yapacaklar~~ara~t~rmalar~n bu taraflar~~ayd~nlataca~~m umut ederim. Bizim
bugün Türklerin d~~~denizlerdeki faaliyetlerine ili~kin olarak bildiklerimiz —rast gele öteden benden toplama— parça parça baz~~olaylardan ibarettir ki bunlar~n aras~ndaki bo~luklar~~doldurmak, s~ra ve
ili~kileri saptayarak muntazam ve müteselsil bir tarih biçimine sokmak için hem zaman hem de büyük çal~~ma özverileri ister.
~imdi biz, bu, parça parça dedi~imiz olaylar~~belirtmekle yetinece~iz.
Stanley Lein Paul, on yedinci yüzy~l~n ba~lang~c~n~~Türklerin
d~~~denizlere ç~kmalar~= yakla~~k bir ba~lang~c~~olarak kabul ediyor ve diyor ki:
"On yedinci yüzy~l ba~~nda korsanlar~n tabiyelerinde dikkate
de~er bir geli~me meydana geldi: Bunlar art~k pek az kad~rga yap~n Be~inci Charles on alt~nc~~yüzy~lda Ispanya ve Güney ~talya (Aragon)
Kral~~ve Alman imparatorudur. Barbarosla Akdeniz egemenlik yar~~~ve mücadelesine girmi~; özellikle Kuzey Bat~~Afrika k~y~lar~nda çarp~~m~~t~r.
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yorlar, as~l önemi parça yelkenlere veriyorlard~. Cezayir, Tunus ve
Trablusgarp tersaneleri yeni biçim gemi yap~m~n~~ ö~renmekte olan
amele ile kayna~~yordu."
Stanley Lein Paul bundan sonra Cezayir'de bu yeni tip gemiyi
yapan ustan~n ad~n~n Flanderli Simon Danzer oldu~unu söylerken
Tunus'ta da Memi~~adl~~Yunan as~ll~~bir reis oldu~unu ekliyor 12 . Ihtimal ki bir mühendis olan bu Yunanl~~reis bizim tarihçilerin "Kalafat
Memi" dedikleri reistir. Lein Paul bu de~i~iklik ve geli~meyi ba~l~ca
iki nedene day~yor:
"Biri, kad~rgalarda kürek çekmek için H~ristiyanlardan yeteri
say~da esir al~nmamas~~ve ücretli kürekçi bulman~n a~~r~~harcarnalara
mal olmas~.
Ikincisi de Ispanyol k~y~lar~na ak~n amac~yla yap~lm~~~olan ufak
teknelerin 1610 tarihinde Endülüs'te bulunan son parti Araplar~n kovulmas~~ üzerine art~k i~e yarayamamalar~d~r" diyor. Bizim
kan~lar~m~za göre bu nedenler pek de makul esaslara dayanm~yor.
Çünkü Türk korsanlar~n~n bu tarihten sonra da binlerce H~ristiyan esir
ald~klar~~tarih boyunca saptanm~~t~. Gerçi Araplar~n Endülüs'ten
kovulmalar~, korsanlar~~ Ispanya k~y~lar~na yapt~klar~~ ak~nlarda
kendilerine rehberlik ederek kolayca amaçlar~na ula~maya yard~mc~~
olan yard~mc~lardan yoksun b~rakm~~t~r. Fakat bu yoksunluk korsanlara, ellerindeki h~zl~~ve manevra kabiliyeti pek çok olan tekneleri b~rakacak kadar etkili olmam~~~olsa gerektir.
Bizce en önemli ve ba~l~ca neden korsanlar~n y~ llardan beri
soyup so~ana çevirdikleri Akdeniz k~y~lar~nda kendilerini memnun
edecek derecede bol kaynak kalmamas~~ve, tam tersi, alt~n hazinelerinin d~~~denizler yoluyla Amerika k~tas~ndan gelmekte olmas~d~r.
Fakat bu hazinelere el atmak için d~~~denizlere ç~kmak ve uzun süre
denizlerde kalmak laz~m gelmi~tir. Bu ise do~al olarak ufak teknelerle
kabil olmayacakt~r. Çünkü ufak tekneler kürekle hareket ettik12 Bu dönemde H~ristiyan yazarlar din sorunlardan ötürü Türklerden söz
etme~i istemedikleri için Memi Reis'e "Rum du" diyebilir. Nitekim Prof. Manfroni de "Italyan deniz kuvvetleri tarihini yazarken, henüz kifayetli olarak denize
ç~kmam~~~Ingiltere ve Fransan~n, adlar~n~~ da s~ralayaraktan Italyan denizci kulland~klar~n~~belirtti~i halde bu devletlerin hizmete ald~klar~~Türk denizcilerinden
söz etmemi~tir. Fakat, ad~n~~hat~rlayamad~g'~m Kara Harp Okulu co~rafya ö~retmeni,
Kristof Kolomb'un Amerikay~, kap~s~ndaki Türk nöbetçi sayesinde ke~fetti~ini
iddia eder.
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leri için uzun seferlerde say~lar~~yüzlere varan kürekçileri beslemek pek zor; bundan ba~ka levaz~ m ne kadar çok olursa tekneleri
yürütmek için harcanacak kuvvet de o derecede çok olacakt~.
Halbuki büyük gemiler yelkenle hareket ettikleri için yelken
do~al olarak yemek içmek istemiyordu. Fazla olarak küçük tekneleri
yürüten kollar gibi yorulmayacaklar~~ için gemilere istedikleri kadar
erzak ve cephane yükleyebileceklerdi. I~ te korsanlar~n gemi de~i~tirmelerinin as~l nedeni de Lein Paul taraf~ndan ikinci, üçüncü derecede
bir neden olarak görülmü~tü.
Bununla beraber Türklerin d~~~denizlere ç~kmak için kesinlikle
gemi de~i~ tirmek zorunda olduklar~n~~da iddia edemeyece~iz. Çünkü
daha a~a~~da görece~imiz Ingiliz belgelerinde Türklerin Ingiltere
sular~nda yapt~klar~~harekâtta kulland~ klar~~gemi tiplerinin "Gali Kad~ rga" olduklar~~yaz~hd~ r. Özellikle Baltimur'u vuran korsanlar~n
sakin bir havada kürekle kanala ç~kt~klar~, ad~~geçen vurgunu canland~ran bir ~iirin dilimize çevirisinden anla~~lmaktad~r.
Bana kal~ rsa Türkler d~~~denizlere ellerinde var olan teknelerle ç~kt~ lar. Lakin yeni geli~meler konusunda gafil ve cahil davranmad~klar~~için gemi mimarisindeki geli~melerinde, parça yelken kullanmak konusunda da geç kalmad~lar.
D~~~denizlerde 13 deniz üslerinden yüzlerce, binlerce mil uzaklarda harekât yapan korsanlar~n gördükleri i~lerdeki de~erleri hakk~yla
takdir edebilmek için, ilk önce, tekneleri bilmek ve tan~mak gerekir.
O tarihte Türk korsanlar~n~n kulland~klar~~ gemiler ço~unlukla
kad~rga ad~~verilen uzun, dar ve alçak bordal~~hafif teknelerden
ibaretti. Gerçi bunlardan ba~ka büyük ve yüksek tekneler de kullan~yor idiyseler de bunlar~ n say~lar~~kad~rgalara oranla pek azd~.
Kad~rgalar~ n kaimeden kaimeye 14 boylar~~165-17o kadem, enleri
21-22 kadem, ba~~yükseklikleri ~ o-~~~kadem, k~ç irtifalar~~ 17-18 kadem
ve kemere irtifalar~~da 5-6 kademdi.
O tarihlerde, yâni on yedinci yüzy~l ba~~nda Türklerin elinde
var olan daha büyük tekneleri "Fortenbah" ~öyle anlat~yor:
"Bu gemiler yüksek bordal~, kuvvetli, on sekiz yirmi toplu olup
tepeden t~rna~a silahland~r~lm~~~6o kadar muharibe malik idiler.
D~~~denizler deyimi: Atlas Okyanusu ...
Kaimeden kaimeye deyimi: Geminin b4~ndan ve arkas~ndan deniz
düzeyine do~ru indirilen mevhum dikey çizgi ...
18
14
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Bu gemilere hücum etmek pek tehlikeli oluyordu. Bordalar~~ çok
yüksek oldu~u için kendilerine yakla~an H~ ristiyan gemilerinin üstüne yukardan a~a~~ya o kadar ~iddetli ate~~ya~d~r~ yorlard~~ki, o gemi
için teslim olmak ya da batmaktan ba~ ka çare kalm~ yordu. E~er
dü~ man, Türklerin top ate~ inden kurtularak bu gemilere gizlice yakla~ acak olursa Türkler üst güverteden el humbaralar~~atarak dü~man gemisini tutu~ turuyorlard~.
E~er dü~ man bir aral~ k Türk gemisine yana~ maya olanak bulursa
bu hareket Türklerin tuza~~na dü~ mekten ba~kas~~olmuyordu. Geminin bel taraf~n~~korsanlardan temizlemi~~olsalar bile, Türkler, pek
çok yüksek olan ba~~ve k~ç kasaralar~ndan 15 bunlar~ n üzerine ya~mur
gibi mermi ya~d~ rmaya ba~l~yor; zaman~~gelince kap~lardan h~zla
dü~manlar~n~n üzerine at~ llyorlard~ . Hem cepheden hem de yandan
yap~ lan bu ani hücum H~r~stiyanlar~~ ~a~~rt~r; k~l~çlar, yata~anlar,
baltalar i~leme~e ba~lard~ . Sonucun nereye varaca~~n~~ise söylemeye
hacet yoktu..."
~imdi Fortenbah'~ n yukar~ daki ifadesinden biz ba~ka bir ~ey
daha anl~ yoruz. Bu da Türklerin büyük gemilerinin öteki dü~man
gemilerine oranla teknik üstünlü~e malik olmas~d~r. Lein Paul'un
Türklerin büyük gemi yap~m~n~~H~ ristiyanlardan ö~rendiklerine ili~kin
iddialar~n~~kabul ederek Fortenbah'~n anlat~~ lanyla kar~~la~t~ racak
olursak Türklerin, bu konuda, ö~retmenlerini geri b~rakt~klar~~ anla~~lacakt~r.
'616 y~l~ nda Ingiltere'nin Ispanya Büyükelçisi Sir Francis-Tun'un
Buckingham Dukas~na yazd~~~~a~a~~ daki mektup Türk korsanlar~n~n
yeni yapt~klar~~teknelerden kurulu iki filodan birinin C~ bralta Bo~az~~
d~~~ nda ötekinin de ayn~~ bo~az~ n içinde faaliyette bulundu~unu
anlat~yor:
"Berberiye korsanlar~n~ n kuvvet ve cesareti gerek Akdeniz'de
gerekse d~~~denizlerde o dereceyi buldu ki Ispanya'n~n kral saray~ nda
bunlar~ n faaliyetlerine ili~ kin hergün gelen raporlar kadar s~k~nt~~
ve üzüntü yaratan hiçbir olay olmuyordu. Herbiri 200-400 ton
a~~rl~~~ ndaki k~ rk parçadan kurulu olup, komutan gemilerinin büyüklü~ü 500 tondan fazlayd~ . Bu müthi~~filo iki tümene bölünmü~tü.
15 Kasara: Geminin ba~~ve arka taraflar~ nda guverteye paralel yükseklikte
yap~ lan ufak guverteler.
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On sekiz gemiden kurulu olan birinci tümen Malaga'n~n önünde,
~ehirden görülebilecek bir mesafede; öteki tümen de Lizbon ile Sevil
aras~nda bulunan Saint Man Burnu dolaylar~nda dola~maktad~r.
Içerde dola~an filo geçenlerde, Malaga ~ehri dolaylannda bulunan
Mostil Liman~na girdi ve yapt~~~~bombard~manla kaleyi tahrip ederek ~ehri zaptetti. Granada'dan yard~mc~~kuvvetler yeti~inceye kadar
Türkler limanda var olan pek çok gemiyi al~p götürdüler. Bunlar~n
aras~nda Ingiltere'nin bat~~limanlar~na mensup dört gemi de vard~.
Iki büyük Ingiliz gemisini yakt~lar. Hâlâ Malaga ~ehri önünde dola~arak Ispanya'n~n bu dolaylardaki limanlar~nda bulduklar~~gemileri
zaptetmektedirler...."
"Öteki tümen de bo~az d~~~nda ayn~~ i~lerle me~gul. Ispanya
filosu bunlarla u~ra~mak için hem say~ca az, hem de yap~m biçimleri
pek hantal..." Fortenbah anlat~~~ n~~sürdürüyor: "E~er bu y~l korsanlar selametle Cezayir'e dönecek olurlarsa korkulur ki Ispanya kral~n~n
deniz kuvvetleri art~k bundan sonra onlarla ba~a ç~kamaz..."
Lein Paul diyor ki: "Bu yaz~~korsanlar~n çok geçmeden yeni
biçim seyrisefaini 16 hatmetmi~~olduklar~n~~gösterir."
Bu tarihten tam 21 y~l önce —1585 y~l~— Koca Murad Reis, C~bralta Bo~az~ndan ç~km~~~ve bir sabah fecirle beraber Kanarya Adalar~~
kümesinden biri olan Lanzarot Adas~~önünde görünmü~tü. ~ehri
hücumla zaptetmi~, valinin ailesi de dahil oldu~u halde 300 kadar
esir alm~~t~. Bundan sonra vali ile bir mütareke yapm~~t~~ve vali ile
ileri gelen kimseler filoya gelerek akrabalann~~ para kar~~ l~~~~kurtarm~~lard~.
Bu olay 1600 y~l~ndan önce Türklerin d~~~denizlerdeki — tarihçe
saptanm~~~— ilk faaliyetlerini gösterir. As~l faaliyetleri bu tarihten
sonra ba~lar.
Londy Adas~n~n Zapt~~
1625 tarihinde Türk korsanlar' "Londy" Adas~n~~zaptetmi~lerdi.
Londy Adas~~Ingiliz kanal~~içinde ve "Devon" Kontlu~unun bat~~
k~y~ lar~nda küçük bir ada idi. Adan~n bulundu~u yer ve en az~ndan iki y~l kadar i~gal alt~nda bulundurulmas~, Ingiltere k~y~lar~nda
faaliyet gösteren Türk korsanlar~n~n, öyle, bir iki gemiden kurulu
18 Seyrisefain ilmi: Gemileri bir noktadan öteki noktaya götürmek için seyir
hesaplar~n~~ögreten ilim.
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ufak bir kuvvet olmad~~~n~~kan~tlar. Londy Adas~~Büyük Britanya
Adas~n~n en güney noktas~~olan Land End'den (topraklar~n sonu)
yakla~~k olarak ~~oo mil kadar içeride, Bristol Körfezinin a~z~nda ve
Hard Land Burnunun ~~~~ mil aç~~~ndad~ r. Bristol ~ehrinin ticaret önemi ve adeta Ingiltere'nin Amerika ile olan ticaret yolunun
kap~s~~olmas~~körfez a~z~nda bulunan adan~n i~gal edilmesindeki
amac~~anlat~r. As~l dikkate de~er nokta bu adan~n iki y~l kadar uzun
bir süre —hatta bir Ingiliz yazar~n~n ifadesine göre bu süre daha da
uzundur— Türklerin i~gali alt~nda bulunmas~d~ r. Bu husus ancak
Ingiliz donanmas~= Türk filosunu o sulardan uzakla~t~ racak kudrette olmad~~~n~~anlatacakt~r".
Yukar~da ad~~geçen Ingiliz yazar ve tarihçisi (—Devonshire Kontlu~u Tarihi, Sayfa 139)— "Londy Adas~~1625 tarihinde bir Türk
filosunun eline dü~tü ve birçok y~llar onun elinde kald~" diyor ki
bu ifade Ingiliz sular~nda faaliyet gösteren Türk korsanlar~n~n hat~r~~
say~l~r bir kuvvete malik oldu~unu kan~tlar.
Ingiliz müzesi kitapl~~~nda gördü~üm —~ngiltere Kral~~Charles
I'in zaman~nda ~rlanda'ya ait resmi evrak fihristi olmak üzere tertip
edilmi~— bir kitab~n gayet uzun olan mukaddemesinden iktibas
etti~im a~a~~daki f~kra, Ingiliz filosunun Türkleri o sulardan uzakla~t~rabilecek kudreti haiz olmad~~~na ili~kin iddiam~z~~do~ruluyor:
"Filomuz, Kirk Limarnyla Roçel aras~ndaki ula~~m güvenli~ini
sa~layacak ve Türk korsanlar~n~n Pirheyvon'e hücum ederek 200'Ü
a~k~n esir almas~n~~önleyecek bir iktidar~~haiz olmad~~~~gibi ~ngiltere'
nin Fransa ile Ispanya'n~n birle~ik hücumlar~na kar~~~koyamayaca~~na kimse inanmaz".
Bir ~ngiliz periodik dergisinde gördü~üm, fakat resmi bir belge ile kan~tlayamad~~~m yaz~ya göre Londy Adas~n~~i~gal eden Türkler, iki y~l sonra aday~~baz~~ko~ullar ve önemli bir para kar~~l~~~nda
~ngiliz korsanlar~na devretmi~lerdir. Ko~ullardan biri Türk korsanlar~n~n ada ve limanlar~ndan her yönden yararlanabilmeleri hakk~yd~. Bu adan~n pek dik olan kayal~klar~, dar koylar~, harap kaleleri
vah~i bir manzara arzetti~i gibi, kaleleri, koylara ve do~al olarak
17 Amiral Afif Büyüktu~rul'un notu: Italyan tarih yazar~~Amiral Giuseppe
Fioravanza korsan harekât~yla denize ç~kan Ingilizlerin resmi donanmalar~n~~1618
y~l~nda kurduklar~n~~yazar. Demek ki Ingiliz korsanlar~~da Türk korsanlanyla
ba~a ç~kam~yorlard~.
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korsanlara ili~kin halk a~z~nda dola~an garip garip rivayetler, hikâyeler, özellikle hik4yeler, özellikle yaz~n adaya birçok ziyaretçi topluyor.
Türkler Hollanda, Danimarka ve Norveç K~y~lar~nda
Türk korsan filolar~~gerçi en çok Ingiltere k~y~lar~nda faaliyetlerini
sürdürmü~lerse de Hollanda, Danimarka, Norveç k~y~lar~na kadar
ç~kmaktan, hatta Atlas Okyanusu'nun kuzey sonunda bulunan Izlanda
Adas~na kadar yükselmekten geri duramam~~lard~r. Olas~l~kt~r ki,
Ingiltere'de eski belgelerin büyük bir dikkatle saklanmakta olmas~,
bize darlar~n 18 o sulara olan seferlere ili~kin hareketlerini saptamam~za olanak vermi~tir. Hollanda, Norveç ve Danimarka sular~ndaki
faaliyetlerinin az olmas~ndan çok, belgelerin az olmas~ndan ötürü daha
geni~~bilgiler bulamamaktay~z.
Türkler izlanda'y~~vuruyorlar
1627 y~l~nda Murad Reis ad~nda bir denizcinin komuta etti~i
bir Türk filosu ilk önce Danimarka k~y~lar~n~, sonra da ta kuzeydeki
Izlanda Adas~na vurmu~~ve toplad~~~~ganimetler ve 800'den çok esir
alarak geri dönmü~ tü. Lein Paul, Murad Reis'in bir Alman mühendisi
oldu~unu söylüyorsa da, esasen, bu gibi müstesna fitrette yarad~lm~~~
ki~ilerin hiç olmazsa H~ristiyan oldu~unu iddia etmek Avrupa tarihcilerinin âdetleri aras~na girmi~tir ". Türk o~lu Türk olan Barbaros
Hayrettin hakk~ndaki iddialar~~da herkes bildi~i cihetle Lein Paul'un
böyle bir iddias~na ne derecede itimad etmek caizdir bilemem.
Bununla beraber elimizde bunun aksini iddia edecek delil de yoktur.
Friedrich Hood Well ad~ndaki bir Ingiliz, Izlanda'ya ili~kin olarak yazd~~~~bir kitapta ~unlar~~yaz~yor:
. . . Ayn~~yüzy~lda Ingiltere, Fransa ve hatta Cezayir'den gelen
korsanlar bu zay~f halk~n üzerine çullamyor ve babalar~n~n ef'al
seyiesinin cezalar~n~~bunlara çektiriyorlard~. Izlandahlar~n ecdad~~
ya Normanlar ya da Iskandinavyal~~korsanlard~.
la Day~ : Cezayir Garp Oca~~n~n ba~kanlar~na verilen unvan (~smail Hakk~~
Uz~mçar~~l~: Osmanl~~Tarihi Cilt III, Sayfa 303 (T. T. Kurumu yar~m, 1954).
la Italyan tarihçilerinden baz~lar~~Barbaros'un Italyan; Frans~z yazarlar~ndan
baz~lar~~da bir Frans~z prensi oldu~unu yazd~klar~~gibi (Amiral Afif Büyüktu~rul:
Osmanl~~ Deniz Harp Tarihi cilt I).
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Seamas Behring Gold ad~ndaki ba~ka bir ~ngiliz de ~zlanda'ya
ili~kin yazd~~~~kitab~n ba~~nda ~unlar~~söylemi~ti:
1614 y~l~ nda John adl~~ bir ~ ngiliz korsam. West Men Adalar~~
liman~na gelerek kasabay~~ya~ma etti ve kilisenin bütün de~erli e~yalar~n~~alarak gitti. James I, Ingiltere'ye geri gelen John'u yakalatt~rarak cezaland~rd~. Kilisenin e~yalar~n~~da geri verdi. Fakat bu e~yalar~n
kaybolmas~~m-ukadder olmal~~ki 1627 y~l~nda bir Türk gemisi Izlanda'
n~n güney k~y~lar~ ndaki çiftlikleri, kiliseleri ya~ma ederek Hayti
Liman~na demirledi ve kilisenin bütün e~ yalar~n~~soydu.
Türk korsanlar~~adada bulunan bütün binalar~~yakt~ktan sonra
4.00 ki~iyi esir ald~lar ve Cezayir'e götürerek satt~ lar. Bu bedbaht esirlerden ilk önce Feray Celson adl~~bir Luteran papaz~, iki y~l sonra
kaç~p kurtuldu ve serüvenini yay~nlad~. Bu papaz~n serüveni Eigilson
"(Olafr) litil Saga un Herlilaup Tyrkjan a'j'slado" ad~yla 1852 y~l~nda
~zlanda'n~n merkezi Rerykjavik ~ehrinde yarmlanm~~t~r.
1636 tarihinde Danimarka hükümeti bu 400 esirden hayatta
kalanlar~~fidye vermek suretiyle kurtarm~~~ve 4.00'den ancak 37 tanesi
anavatanlar~na geri gelebilmi~lerdir."
Yukar~daki bilgileri ald~~~ m iki kitap da ~zlanda'n~n do~al resimlerinden söz ederler. Bundan ötürü bütün bilgileri anlatan bir Izlanda
tarihi ele geçirilirse, ku~ kusuz, bu olaylara ili~kin daha geni~~bilgiler
ele geçirilebilir.
Burada dikkati çeken bir nokta Behring Gold'un, Türk korsanlar~n~n Izlanda k~y~lar~nda bütün bu harekâtlar~n~~gemi ile yapt~klar~~
ve 400 esir ald~klar~n~~söylemesidir. Halbuki, Lein Paul ~zlanda'y~~
vuran Türk korsanlar~n~ n ilk önce Danimarka'y~~vurduklar~n~, sonra
~zlanda'ya geldiklerini söylüyor. Fazla olarak esirlerin say~s~n~~ da
800'e ç~kar~yor.
Her iki olay, ayn~~zamanda yani 1627 miladi y~l~nda oluyor. Bundan ötürü bu olay ya birbirinden ayr~~olan iki harekâtt~r ya da
olaylar~~yapan, Behring Gold'un yazd~~~~gibi tek gemi de~il, belki
hat~r~~say~l~r bir filodur.
Esasen Cezayir'den Danimarka'ya, Danimarka'dan ~zlanda'ya,
~zlanda'dan Cezayir'e olan mesafenin büyüklü~ü, ayn~~zamanda
o döneme ait gemilerin büyüklü~ü ve tayfadan, askerden ba~ka
800 esirin bütün yiyece~i, içece~i ve her türlü sava~~malzemesiyle
bu kadar uzun seferlerin ba~ar~yla yap~ld~~~~dü~ünülürse bu harekât,
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yukar~da da dedi~imiz gibi, mutlaka hat~r~~say~l~r bir filonun i~i olmak
üzere kabule hak kazan~r.
Feray Celson'nun yukar~da ad~~geçen kitab~n~n bu hususta bizi
ayd~nlatacak bilgilere malik olmas~~gereklidir.
~ngiltere r~y~lar~ndaki Harekat
Türk korsanlar~n~n Ingilizlerle ili~kileri miladi ~ 5'inci yüzy~lda
ba~lar.
Korsanlar ~~580 y~llar~ na do~ru Akdeniz'de Ingiliz gemilerine
sata~maya ba~lad~lar. 1582 y~l~nda ~ngiltere'nin ~stanbul Büyükelçisi olan Sir Tomaseu diyordu ki: "Cezayir korsanlar~na kesin bir yumruk indirilmedikçe, denizlerde selametle seyriseferden ba~ka, k~y~lar~~da hakk~yla savunmak ola~an olmayacak." Gene ayn~~Büyükelçi
bir raporunda: "Cezayir korsanlar~n~ n son seferlerinde Cezayir
liman~na 49 tane Ingiliz gemisi götürdüklerini, Cezayir'de bulunan ~ngiliz esirlerinin çok geçmeden '000 ki~iye ula~aca~~n~~ve korsanlar~n, isterlerse, Ingiltere'ye kadar giderek ~ngilizleri yataklar~ndan kald~r~p Cezayir'e getirebileceklerini iftiharla söyleyip durduklar~n!" bildiriyordu. Burada Lein Paul diyor ki "Gerçekte de korsanlar,
birkaç y~l sonra Kirk Kontlu~una tabi Baltimur ~ehrini ya~ma ve
ahalisini tamam~ yla esir ederek tehditlerini harfiyen tamamlad~ lar.
Korsanlar~n kalyonlar~~hiçbir dakika "Plymouth" ve "Hard Land
Point" aç~klar~ndan ayr~lm~yorlard~ . Bristol'un ünlü tüccarlar~~de~erli
hamulelerle dolu olan gemilerini, korsanlar taraf~ndan zaptolunur
korkusuyla denize ç~ karmaya cesaret edemiyorlard~." Lein Paul'un
yazd~~~~iki mevkiden biri olan "Hard Land Point"i evvelce adas~n~n
Türkler taraf~ndan zapt~na ait fikrada tan~d~k. Buras~~gerek Bristol
Liman~ndan d~~ar~ya Akdeniz limanlarma, ya da Amerika'ya gidecek
ve gerekse oralardan Ingiltere'ye gelecek gemilerin yollar~~üzerindedir. "Plymouth" ise Büyük Britanya'n~ n güneyinde bulunan
"Plymouth, Portomouth" gibi büyük limanlara gidecek yol üzerindedir.
Bu iki mevkide Lein Paul'un ifadesine göre her an dola~ makta olan
iki korsan filosunun Ingiliz deniz ticaretine indirdi~i darbe, ~ngiliz
donanmas~= kudretsizli~i yüzünden ~ngiliz moral ~erefine indirilen
darbe yan~nda hiç kal~r. 20 1619, zo, 2 ~~y~llar~nda korsanlar~n ~ngilizlerden zaptettikleri gemilerin say~s~~400'ün üstündeydi.
20 Ingiliz resmi donanmas~n~n 1618 y~l~nda kurulmu~~oldu~u ak~ldan ç~kar~lmamal~d~r (Afif Büyüktu~rul).
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Türkler, yaln~z bu iki mevkii önünde yer almakla kalmam~~lar,
k~y~ lardaki pek çok kaleleri de vurmu~lard~. ~ngiliz adalar~n~n Türk
korsanlar~ ndan en çok hasar gören k~s~mlar~~Britanya'n~n güney
k~y~lar~ ndaki Suseks, Hatas, Durset, Devon, Cornwell kontluklar~n~n
güney k~y~ larryla son iki kontlu~un kuzey ve bat~~k~y~larlyd~. Izlanda'
n~ n tekmil güney ve bat~~k~y~lar~~da ayn~~derecede zarara u~ram~~t~.
Cornwell Kondu~u tarihi birinci cildinin 495 inci sayfas~nda
Türk korsanlar~ na ili~kin ~u bilgiler vard~r:
" ... Fransa ve Ispanya ile olan muharebelerimizin mucip
oldu~u mesahip, ~ngiliz kanal~nda icra-4 faaliyet eden Cezayir ve
Sally korsanlar' yüzünden bir kat daha art~yordu. 1625 y~l~nda Penzans'Illar kendilerine bir kale in~ a edilmesi için hükümete rica ediyor ve "Türklerden fena halde korktuklar~n~" söylüyorlard~. Gene
ayn~~tarihte "Silly" adalar~ 21 dolaylar~ nda 30 tane korsan gemisi
var oldu~u söyleniyordu.
1625 A~ustos ay~nda Plymouth ~ehrinde (Belediye Reisi) korsanlar~ n 27 gemi zapt ve 200 ki~ i esir ettiklerini meclise yaz~ yordu.
Bu esirlerin seksen tanesi Loov'a mensup bulunuyorlard~.
Bundan birkaç hafta önce de Mavunsey Bay yahut Bavakiss
Bay'da bulunan kiliseden 6o tane erkek kad~n ve çocuk al~nm~~t~.
. ... Çok geçmeden Silly'nin korsanlar taraf~ndan zaptedildi~i
haberi geldi. Bundan da korsanlar~ n ne kadar çok kuvvete malik
olduklar~~anla~~ld~.
163o y~l~nda Ba~bakana yaz~llyordu ki: "M~s~ r, hiçbir vakit,
bugün "Land End"de dola~an korsan tekneleri kadar t~rt~l ile dolmam~~t~r."
Bir aral~k Loov Liman~ na mensup bir gemi Sally korsanlar~~taraf~ndan zaptedilmi~ ti. Fakat geminin tayfas~~güvertede bulunan korsanlar~~öldürüp, otuz yedisini de ambarlara t~kmak suretiyle zaptettiler
ve gemiyi Saint Ayves'e getirdiler. Fakat bu i~~bütün Cornwell
limanlar~n~ n abluka edilmesiyle sonuçland~ . Öyle bir abluka ki hatta
bal~kç~~kay~klar~~bile denize ç~ kmaya cesaret edemiyorlard~. Charles
ne saltanat~~zaman~nda ne de ki~isel hükümeti zaman~ nda bu i~lere
çare bulam~ yordu.
21 Birinci Dünya Sava~~ nda Alman denizalt~~ gemilerinin en çok ticaret gemisi
bat~rd~klar~~nokta.
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1636 y~l~nda Akdeniz korsanlar~~hergün, k~y~dan görülebilecek
bir mesafede dola~~p duruyorlard~. Loov fena bir sille daha yedi.
Bir ay içinde Loov ile Hert Fort'a mensup 15 gemi zaptolunmu~tu.
E~er kitab~n boyutlar~~elverse bu konuda daha birçok olaylar anlat~labilirdi...
Gene ayn~~kitab~n 496 nc~~sayfas~nda:
"James I'in bar~~~içinde her zaman saltanat~~ zaman~nda deniz
kuvvetine pek az para harcamyordu. Sir Robert Mandel'in Cezayir
seferine haz~rland~~~~zamana kadar hiçbir vakit özel kaynaklara
ba~vurulmam~~t~. Bu dönemde Kral sefer masraflar~= en büyük
k~sm~n~~Cezayirlilerden en fazla zarar gören, limanlara yüklemek
istiyordu. 1618-19 y~llar~nda bakanlar taraf~ndan gönderilen bir genelgede Cezayir ve Tunus korsanlar~n~n az bir vakit içinde 300
den fazla gemi zapt ve yüzlerce insan esir ettikleri yaz~lm~~t~~22 .
Ayn~~kitab~n 504 üncü sayfas~ ndan:
1700 tarihinde Penzas ba~ka bir korku geçirdi. Gönüllü bölü'~ü
derhal silah alt~na ça~~r~ld~. K~y~da görünen Cezayir gemisinin kaptan~, kendisinin Atlas Okyanusu'nda olup Kadiks'e inmek üzere bulundu~unu sand~~~n~~söyledi. Bunun üzerine Penzas'hlar~n yüre~'ine
su serpilmi~~olsa gerekti.."
Irlanda'n~n Pay~~
Bu tarihlerde Irlandahlar~n da Türk korsanlar~ndan çektikleri
az de~ildi. Irlanda esas~nda zengin bir yer de~ildi. K~y~~halk~n~n çok
büyük bir ço~unlu~u bal~kç~yd~. Deniz ticareti s~rf kendi k~y~lar~~
aras~ndaki k~y~~seferleriyle Ingiltere ve ~skoçya'ya yap~lan k~sa seferlerden ibaretti. Büyük Britanya gibi d~~~âlemle büyük bir deniz
ticareti yoktu. Yukar~da Türk korsanlar~n~n Büyük Britanya k~y~lar~nda yapt~klar~~harekat ve faaliyetin ço~unlukla de~erli hamulesi olan
ticaret gemilerini yakalamaya yönelik oldu~unu görmü~tük. Bundan
ötürü korsanlar bölgedeki k~y~~ ~ehirlerini vurmaya pek lüzum hissetmezlerdi. Londy Adas~n~n zapt~~ile iki y~l i~gal alt~nda bulundurulmas~~s~rf Ingiltere'nin en büyük ticaret liman~~ olan Bristora girip
ç~ kacak gemileri kolayl~ kla avlamaya uygun gelen bir deniz üssü
22 Halbuki 1625 y~lu~da yaln~z Sally'de 1200-1400 Ingiliz esiri vard~. Bunlar~n
büyük bir k~sm~~do~ruca k~y~lardan toplanm~~t~.
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elde etmek içindi. Irlanda'n~n ~ans~~ise pek ba~kayd~. Irlanda'n~n
ticaret filosu olmad~~~ n~~bilen korsanlar buradaki k~y~~ ~ehirlerini
vurmaya ba~lam~~lard~. Irlanda'n~n güney ve bat~~limanlar~nda Türk
korsanlar~n~n ayak basmad~~~~yerin olmamas~~gerekti.
Irlanda'n~n güney kontluklar~ndan biri olan Kirk Kondu~u
ve Kirk ~ehri tarihinden ald~~~m a~a~~daki f~kralar korsanlar~n
Irlanda'ya ait olaylardan en çok bilinenleri kapsar. Ayn~~zamanda
bu olaylar Ingiltere resmi evrak mahzeninde vard~r.
"Fakat bu bölgede bulunan Ingilizler 23 Sir Volter Gopinger'den
daha müthi~~dü~manlarla u~ra~mak zorundayd~lar.
20 Haziran 1631 günü Cezayir'in iki korsan gemisi limana girerek
~ehri ya~ma etti ve ~ oo kadar Ingiliz'i esir ederek Cezayir'e götürdü.
Bunlar~n içinde William Günter adl~~bir soylu ki~i de vard~. Bu ki~inin
e~iyle yedi tane o~lu da esirler aras~nda bulunuyordu. Cezayirlilei
limana "Haget" ad~nda Dan-Garvatl~~bir bal~kç~~klavt~zuyla girdiler.
Vüter Ford halk~~ ~arap gemilerinin Türkler taraf~ndan zapt~n~~bugün
bile unutmad~lar."
Erl of Kirk bu olaydan bir az sonra Ingiliz Meclisine yazd~~~~
mektuba ~unlar~~yazd~ :
"Gelecek yaz ku~kusuz onlar (Türkler) bu k~y~lara kar~~~ikinci
bir giri~imde daha bulunacaklard~r. Kuvvetleri, bütün k~y~ya bir anda
bask~n verecek bir halde bulunacak ve filolar~ n~, basacaklar~~noktalar~n kuvvetine göre, da~~tacak ve böleceklerdir. Ilk felaketi pek
yak~ndan izleyen bu haber, bu bölgede oturan halk~n kafas~nda o
kadar ~iddetli korku has~l etti ki araya Türk hareketine kar~~~koyacak
bir kuvvet sokulmazsa halk~n bütün k~y~y~~bo~altmas~~kesindir. Bu takdirde limanlar dü~mana b~rak~lm~~~olur. Sahil ve deniz bahkç~l~~~~
yitirilir. Kral da donanmas~n~~donatacak denizcilerden yoksun kal~r.
Pilçard 24 bal~kç~l~~~~pek olas~l~ kt~r ki tamam~yla yitirilir. Böylelikle
kral~n gümrük varidat~~da büyük zarar görür. En son, fakat en çok
önemli olan zarar da pilçard bal~kç~l~~~~yüzünden baz~~ y~l 15.000,
bazen 20.000 lira kar~~l~~~ 23 zararla kar~~la~~l~r. Bu paran~n hepsi
ya da çok büyük bir k~sm~~Fransa'dan gelmektedir".
23 Irlanda'n~n Türk korsanlar~~ taraf~ndan vurulan k~y~~parçalar~nda Ingilizler sakin ya~~yorlard~. Sir Volter Gopinger Ingilizlerin Irlanda'da yerle~melerine
kar~~~mücadelesini sürdüren bir Irlanda soylu ki~isi idi.
24 Pilçard, Ingiliz sular~nda tutulan bir cins bal~~~n ad~d~r.
35 Bu say~lar~~alt~n Sterlin olarak anlamak gerekir (Amiral Afif Büyüktu'~rul).
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Lord Kirk'ün Lord Dochester'e yazd~~~~ba~ka bir mektup da ki
bu mektupta Baltimur'un haritas~~ da vard~r. Lord Kirk diyor ki:
"Türkler, bu sefer, Kirk ve King Rey' kalelerini zaptetmeye
giri~im yapacaklar. Bunlar~n biri Ilo! Buleen kalesi olup, Kirk Nehrinin a~z~ndad~r. Öteki de King Zeyl'in yak~n~ nda bulunan "Castle
Park" kalesidir. Bu iki kalenin muhaf~ zlar~~da silahlar~~da evvelce
kald~r~lm~~t~r"
Bu mektup Dublin'den yaz~l~yor; tarihi de ~ g ~ubat ~~63 ~ 'dir.
Yukar~da "Baltimur olay~ n~~belgelemekte ba~ar~~ kazand~m"
demi~tim. O belgelerden önce as~l bu olay~~incelemeye vesile olan bir
~iiri, esas~n~~kaybetmeyecek biçimde, a~a~~ya naklediyorum. Bu ~iir
Irlanda'n~n en ünlü ~airlerinden Thomas Osborne Davis'indir.
Bundan on sekiz, yirmi y~l önce tarih ö~retmenimiz merhum
~ükrü Bey ders s~ras~nda (Irlanda ~iirleri ya da türküleri içinde "Ispanya armadas~na kar~~~cesur Türkler bize yard~m ettiler" anlam~nda
baz~~ ~eyler var oldu~unu i~ittim demi~ti 26 . Ingiltere'de bulundu~um
s~ralarda bu hususu ara~t~rmak için Irlanda'ya ili~kin baz~~ ~iir ve ~ark~~
kitaplar~n~~kar~~t~r~rken bu ~iire rastlad~m. ~~te bu rast geli~~baz~~
incelemeler yapmama neden oldu.
Baltimur'un ra~mas~~
Yaz güne~inin nermin ~uuat~~Cerbery'nin yüzlerce adas~~üzerine
dü~üyor:
Yaz güne~i hâlâ Gambriyel da~~n~n kayal~k geçitleri aras~nda
parl~yor;
Kadim "Inichergin'in" y~k~k mâbedi, tüy dökmü~~bir ku~~gibi
görünüyor.
Ve sakin ve noüm bir ölü deniz içinde Bahri Muhit ak~nt~s~~
i~itiliyor;
Oltac~lar kumsalda uzanm~~~yat~yor, çocuklar oyunlar~n~~bitiriyor; küçük handaki dedikodular nihayet buluyor, aileler ibadet
için diz çöküyor;
28 12 numaral~~dipnotta Prof. Manfroni'nin verdi~i bilgileri s~ralarken Türk
denizcilerinin de Ingiltere ve Fransa gemilerinde hizmet olana~~ndan söz etmi~tim
Bu ~iir fikirlerimi kan~tlayan bir belgedir. (Amiral Afi f Büyüktu'~rul).
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Ve — a~k ve rahat ve huzur ile dolu bir halde — günlük çal~~malar~~son buluyor;
~~te orada Baltimur ~ehri yat~yor.
Gece yar~s~~ile oraya derin bir istirahat, bir vecdi mükevkep
çöküyor; karada, denizde, havada ç~rp~nan dalgalar~n ç~kard~klar~ndan ba~ka ses yok;
Müheyyel burunlar, harap kaleler bu s~r-i sükütü his ediyor;
Ye~il çimenler ve bodur a~açlar bu eseri helafeti teneffüs ediyor;
Gece o kadar sakin ki, Danes Heed burnunu ~u iki gemi —
muhalif ak~nt~ya kar~~~— pek çok oldu~unu zannetti~im — küreklerine
kökenmeli;
Oh.,.. mutlaka tatl~~ bir a~k hakiki vazifesi onlar~~sahile do~ru
~itabân ediyor — mutlaka bir a~~~~~Baltimur'da ah eden ma~ukas~na
getiriyor.
~u kayak sokak boyundaki damlar~n alt~nda bulunanlar~n hepsi,
hepsi uyuyor ve hafif ad~mlarla yürüyen bu adamlar ma~ukuna
kavu~maya gelen a~~~~n dostlar~~olmal~.
Bo~-uk bir feryat... Rüyada gibi bir ses ...Evin dam~~alev
içinde..
K~zlar, han~mlar, efendiler yataklar~ndan f~rlay~p kap~lara do~ru
ko~uyor;
E~ik ta~~~ üzerinde p~r~l p~r~l parlayan k~l~nçlar~n sukutuyla
kar~~la~~yor.
Ve herbir esmer ve sakall~~yüzün beyaz ya da k~rm~z~~ ~al —
"Allah" nidas~~duan~n, feryad~n ve gürültünün fevkine yükseliyor an
Yarap.. Cezayir'liler Baltimur'un hakimi oluyor.

Ç~plak elleriyle keskin k~l~nçlara kar~~~kendilerini korumaya
çal~~an gençler f~rlat~llyor; sonra valde o~lunu kesen k~l~nc~n üzerine
at~l~yor;
Daha sonra büyük baba torunlar~= eteklerine sar~lm~~~durumda
yere y~k~l~yor, sonra genç kad~nlar feryad ederek kaç~~~yor; çocuklar~yla bir yere saklamyor;
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Fakat bu, ~u korsan bo~ulmu~, kafas~~ezilmi~~halde yat~yor.
Gerçi fazilet mahvoluyor, cesaret sönüyor, hasisler sakl~~hazinelerini
teslim ediyor, fakat Baltimur'un ya~mas~ nda hiç olmazsa bir oca~~n
intikam~~ al~nm~~~bulunuyor.

Yaz sabah~, civardaki ormanda ku~lar ötü~meye ba~l~yor; ~imdi
onlar su ba~~ndan ayr~lan sütçü k~zlar~~göremiyorlar
Yaz günü bu cesur süvari uzaktaki Bandon ~ehrinden geliyor.
Bu oltac~lar F~rt~na Burnundan ~u filika da Akadon'dan...
Onlar yaln~z duman tüten duvarlarla, kom~ular~ n dökülmü~~
olan kanlar~n~~buldular; çi~nenmi~~ve saç~lm~~~kumlar~n üstünde bir
zaman hayran ve pürperi~an gezindiler;
Sonra denize at~larak Clear Burnunu geçtiler VC be~~gdmina
uzakta Baltimur'u tahrip eden korsan kad~rgalar~n~n ufuktan süzülüp
kaybolmakta oldu~unu gördüler.

Ah... Götürülenlerin baz~lar~~kad~rgalar~n küreklerini çekecek,
baz~lar~~da Arap atlar~= hizmetkâr~~olacak.
Bu çocuk, bir ~eyhin çocu~unu ta~~yacak, ~u da bir beyin ciridini . .
Ah... baz~lar~~Çanakkale'nin tersanelerinde çal~~acak ve baz~lar~~da Mekke'nin kumluk vadilerindeki yollarda yürüyecek.
Bandon'dan gelen cesur süvarilerin arad~~~~ k~z "Day~" için
seçilmi~tir. O, selâmettedir — hay~r o ölmü~tür — çünkü day~n~n saray~n~n ortas~nda hançerlenmi~tir.
Ve o kahraman k~z ate~te yak~lmak için götürüldü~ü zaman.
Tebessüm ediyor, Ah Diriskob'un çocu~u. Bölümun'u dü~ünüyor.

~ehrin korsan k~l~nc~~alt~nda çöktü~ünden beri iki uzun y~l geçti.
Onun çi~nenmemi~~ocak ba~lar~~etraf~ nda büyücek bir cemaat toplanm~~, duruyor, orada yüksek dara~ac~~ üstünde, sefil bir ki~inin
feryadetti~i görülüyor.
O, Cezayirlilere klavuzluk eden Dan Garvanl~~Hegettir
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O hiddetli feryatlar aras~nda k~sa bir duaya nail olmaks~z~n
dü~tü.
Çünkü o orada toplanan yüzlerce halk~n h~s~m ve akrabas~n~n
do~ranmas~na sebep olmu~tu — Baz~lar~~Normanlar~~Ingiltere'ye getiren Morça~a lanet ediyor. Baz~lar~~da ona ve Iskaryot'a lanet ediyor.

Baltimur'un ya~ma edilmesine ili~kin olan birçok resmi belgeden
yaln~ z iki mektubun suretlerini Ingiliz evrak mahzeninden kopya
ettirmi~tim. Evrak mahzeni müdürünün "Asl~n~n ayn~d~r" kayd~n~~
ve mühürünü ta~~yan bu mektuplar~n önemli k~s~mlar~n~~dilimize
çevirerek buraya naklediyorum:
Resmi evrak
Cilt. 252

Irlanda
No. m~~

Bu mektup King Zeyl ve dolaylar~n~n muhafazas~na memur
olan sava~~gemisinin süvarisi Captain Hooc taraf~ndan ~~g Temmuz
1631 tarihiyle King Zeyl'den meclisi bahriye'ye yaz~l~yor:
Captain Hooc: "Son kez olarak may~s~n yirmi birinde erzak
ald~k. Bir süre sonra erzak~m~z bitti; tekrar King Zeyl'e geri gelmek
zorunlu~unu duyduk." diyor.
Sonra tekrar almak için erzak var olmad~~~ndan, baz~~ gün et
yediklerinden, baz~~ gün yaln~z su içtiklerinden ve baz~~ günler de
hiçbir ~ey yemediklerinden ~ikayet ediyor. "Iki Türk gemisi Lender
End'de iki Frans~z gemisi bat~ rd~~ve bir ~ngiliz barkosunu yakalayarak
bat~rd~. Bütün adamlar~~alakoydu. 19 haziranda geceleyin Baltimur'
da demirledi ve buradan erkek, kad~n ve çocuk olmak üzere ~~o8
ki~iyi al~p götürdü ve bir ki~iyi de k~l~çtan geçirdi.
Bu s~ralarda bizim denizlere aç~lmam~z için erzak~m~z olmad~~~~
gibi bir ayl~k maa~~m~z da i~lemi~~bulunuyordu. Tayfam~z~n elbise
gereksinmesi büyüktür. Bu konuda say~s~z yaz~~yazd~msa da hiçbir
tanesine yan~t alamad~m... etc ..."
Öteki Mektup

Ingiltere kral~~taraf~ndan Irlanda hakim ve dan~~manlar~na 23
A~ustos 1631 tarihinde yaz~lm~~t~r. Bu mektup mutad olan hitaplardan sonra ~öyle sürdürülüyor:
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"Temmuzun dokuzu tarihiyle bizim dan~~man lordlar~m~za yazd~~~ = mektuplardan memleketimize yap~lan sald~r~lar~~ve geçen ay~n
yirmisinde Baltimur'da bir avuç Türk korsan~~ taraf~ ndan birçok
uyruklular~m~z~n esir al~nd~~~n~~anlad~k. Mektuplar~n~zda pek güzel
söyledi~iniz gibi bu i~, önceden benzerleri görülmeyen bir i~tir.
Fakat bu i~i menetmek konusunda dikkatsiz ve kay~ts~zl~k da vard~r.
Bu soruna ili~ kin önceden özel komisyonumuz taraf~ndan mektuplarda anlat~ lan konuda kimin kabahatli oldu~unu anlatman~z~~bekliyoruz.
Amac~m~z' aç~ k biçimde anlatmak için deriz ki biz — bu felaketi
men için al~nmas~~gereken önlem ve kay~tlar~ n eksikli~inden ötürü —
bu i~te yüksek derecede bir kabahat görüyoruz.
Ve sizden kabahatin kime ait oldu~una ili~kin yapaca~~n~z,
ara~t~rmalara dayanan bir anlat~~~bekliyoruz.
Çünkü ötedenberi o k~y~lar~n korunmas~~için gereken harcamalar~~çekiyor ve bu i~ e iki gemi tahsis ediyoruz. O s~ rada bunlardan
hiçbiri vazife üstünde ve denizde de~ilmi idi?
Bu gemilerin kaptanlar~n~ n birbirinden ~ikayetçi olduklar~~ ve
her ikisinin de erzaks~zl~ktan s~zland~klar~~ve sizlerin de onlar gibi
~ikayet etmekte oldu~unuzu bilmiyor de~iliz. Fakat kar~~ l~kl~~ ~ikayetler bizi hiçbir biçimde inand~rm~~~de~ildir. Bundan ötürü bizim hakim
ve dan~~manlar~m~z sizsiniz. Size kesin irademizi tekrar ediyoruz ki
bu gerçe~i ele alarak derin bir ara~t~ rma yap~n~z. Korsan hareketlerini menetmek için al~nmad~k ne önlem kald~~~n~~(ki mektubunuzda
bu noktaya hiç de~inmemi~siniz) taraf~m~za özellikle bildiriniz.
Türkler Amerika'da "Newfoundland" Sular~ nda
Türk korsanlar~n~n hayrete de~er menk~belerinden biri de ta Kuzey Amerika'ya kadar gitmeleridir. Bu yaz~n~n ba~~taraflar~nda Türk
korsanlar~n~n kulland~klar~~teknelere ili~kin baz~~bilgiler vermi~tik.
~~ te o teknelerle Atlas Okyanusu'nu ba~tan ba~a katedip Newfoundland sular~nda harekat yap~p ve birçok ganaim toplayarak geri
gelmek her halde Türk denizcilerinin ne derecede pek gözlü, azimkâr ve mesleklerinin her türlü özelliklerine hakk~yla vak~f olduklar~n~~
göstermi~tir.
Bu olay~~1663 tarihinde Londra'da bas~lm~~~olan pek eski bir
tarih kitab~nda gördüm. Kitab~n pek uzun olan ad~~"Türk Imparator-
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lu~u ve hükümeti'nin zaman~m~za kadar yürütülmü~~bir tarih içinde
yeni bir mütalaas~~ve ~imdiki Grand Segnier Sultan Mehmet IV'ün
saltanat zaman~"d~ r.
Sultan Mehmet IV'ün resmini de ta~~yan bu kitap birkaç
k~s~ mdan kurulu olup Türk askeri ve deniz kuvvetinden söz eden
k~sm~~deniz kuvvetlerimizin o dönemdeki örgütüne ili~kin baz~~bilgileri de verdi~i cihetle özet olarak a~a~~ya alaca~~z:
"Türk Deniz Kuvvetleri üç filodan kuruludur.
"Biri Karadeniz ve Akdeniz'de seyreden ticaret filosudur. Bu
filo Kafkasya ve Rusya'ya gider. Oralardan esir, bal, odun, balmumu
ve ba~kalar~n~~ alarak A~ustosa kadar Istanbul'a geri gelir.
Istanbul'dan Iskenderiye'ye giderek hamulelerini keten, ~eker,
~erbet, (kay~s~, limon ve ba~kalar~ ) ile de~i~tirir ve ocak ay~nda
konvoy halinde Istanbul'a geri gelirler. Bu önlem Maltal~larla Floransa galilerine kar~~d~r.
Ikinci filo as~l muharebe filosudur ki, bu filo bo~azlar aras~nda
in~a ve techiz edilir. Üçüncüsü de Berberiye harp filosudur ki,
bunlar~n vazifesi bütün H~ristiyan alemi k~y~~ve denizyollar~na ak~nlar düzenlemektir. Bu sonuncu filo sultan~n, her ne kadar as~l harp
filosu gibi her zaman eli alt~nda de~ilse de gene ba~l~ca kuvvetini
kurar. Berberiye korsanlar~~her ne kadar özerkli~e hevesli iseler de
genellikle padi~ah~n emirlerine itaat ederler.
Gerçi sultan bütün dünyaya bn korsanlar~n Türkiye yasalar~~
d~~~nda bulunmalar~ndan ötürü korsan i~lemine tabi tutulmalar~~
gerekti~ini ilan ederse de bu ilan korsanlar~n elde ettikleri ganaimi
geri vermemek içindir.
Bunlara yaln~z Türk kaleleri yanlar~na demirlememeleri, k~y~ya
yana~mamalar~~emredilmi~tir.
Türk , korsanlar~~Bat~~Avrupa'ya sald~rd~lar, Cornwell'de zorla
karaya ç~kt~lar ve birçoklar~n~~ yataklarmdan kald~r~p esir ettiler.
Ispanya bile ayn~~ i~leme u~ruyordu.
Bunlar, hatta, Amerika'da Newfoundland'a kadar gittiler ve
oradan bir hayli ganaim elde ettiler. Zaptettikleri gemilerden biri
ile Virginya'ya gitmekte olan gayet güzel bir Ingiliz k~z~n~~ esir ederek
Grand Segnor'e (Padi~ah'a) hediye ettiler. Rivayete göre bu k~z,
bugün de gözde olmak üzere padi~ah~n saray~nda bulunmaktad~r.
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Gemiciler genellikle pek sivil ve nazik, ayn~~zamanda zeki ve
itaatlidirler. Bizim pek çok itaatsiz ve kaba gemicilerimiz gibi dinsiz
ve alçak tabiatl~~
Türklerin gemilerine Karamürsel denir. Bunlar pupa ve ba~kasaralar~~pek yüksek gemiler olup yedi, sekiz yüz yolcu ta~~rlar.
Fakat Portekiz kalyonlar~~gibi yelkene az giderler ve sava~a elveri~li
de~illerdir.
Türklerin en güzel gemileri haraç almak üzere her y~l yükleriyle
birlikte Hollandal~lar~n hediye ettikleri gemilerdir.
Türklerin dört tane tersaneleri vard~r. Biri Beyo~lu'nda olup
—Kas~mpa~a'y~~murad ediyor— galiler için 23 gözü vard~r.
~kincisi Gelibolu'da olup 20 gözü vard~r. Bu tersanelerin ikisi
de Kaptan Pa~a'n~n emri alt~ndad~r.
Üçüncüsü K~z~ldeniz'de, Süvey~te'dir. 25 gözü vard~r. Dördüncü tersane Basra'da olup 15 gözü vard~r. Son iki tersane Kahire
ve Basra Beylerbeyinin idareleri alt~ndad~r.
Türkler, son y~llarda Kas~ mpa~a ve Gelibolu tersanelerinin
kudretlerini iki kat~na ç~kard~lar."
* *

Türklerin d~~~denizlerdeki deniz harekâtlar~~aras~nda ba~ka bir
tekil olay da bir aral~k Kanarya Adalar~~dolaylar~na gelen Bukanyerler (Bat~~Hindistan korsanlar~) rast geldikleri bir iki gemiden
kurulu bir Türk filosunu yendiler. Türklerin bu yenilginin ac~s~n~~ç~karmak için ertesi y~l Amerika'da Antil Denizi'ne kadar gitmek üzere
haz~rl~klarda bulunduklar~n~~haber alan Bukanverler derhal uygun
hediyeler vermek suretiyle, Türkleri bu ak~n~~yapmaktan vaz geçirmekte ba~ar~~kazand~lar. Bukanverlerin as~l korkular~~ o sulara
gelecek olan Türklerin kendilerini koyarak buraya yerle~melerinin
olas~~olmas~yd~.
~~te buraya kadar yazd~~~ = parça, parça olaylar önceden
söyledi~imiz gibi Türklerin d~~~denizlerdeki deniz harekat~na ili~kin
olmak üzere bildi~imiz ve buldu~umuz olaylard~r. Bu harekat~n
herbir safhas~m ara~t~ rma ve inceleme sonucunda muntazam bir tarih
biçimine sokacak merakl~~ ki~ileri böyle bir çal~~ maya sürüklemek
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emelidir. Özellikle denizciler, böyle bir çal~~ma yapt~klar~~takdirde
denizler kadar engin te~ ekkürler kazanacaklard~r.
Donanma Cemiyeti* genelmerkez üyelerinden

Ali ~ükrü

Amiral Afif Bilyüktu~rul'un Konu Üzerindeki Fikir ve Kan~lar~~
Ali ~ ükrü Bey denizcilik tarihimizle ilgili cidden önemli ve
~imdiye kadar ak~~~biçimini bilmedi~imiz bir olay~~1917 y~l~nda
ortaya ç~karm~~ ; o tarihden bu yana kimse bu olay üzerinde durmam~~t~ r. Bu konudaki faaliyeti her türlü takdirin üzerindedir. Anlatt~~~~olay parçalar~ n~n, onun istedi~i gibi, aralar~n~~doldurmak da
bizim için olanaks~zd~ r. Onun anlatt~~~~dönemde yani 1625-1670
y~llar~ nda "strateji" terimi ortada olmad~~~~gibi taktik kurallar da
bugünden çok ayr~nt~l~d~ r. Biz onun strateji bilgilerine bugünün
ko~ul ve kurallar~na göre baz~~bilgiler ekleyebiliriz:
Strateji, sava~~~kazanmak hedefine yönelik olarak kuvvetlerin
kullan~lmas~~ilmini kapsar. Motamot terim olarak de~il de on alt~nc~~
yüzy~l ba~~nda Osmanl~~Devletiyle ~spanya Kral~~ve Alman imparatoru
aras~ nda, "deniz egemenlik" mücadelesi ba~lay~nca denizlerde de
stratejik hareketler yap~lm~~~ve bu çerçevede Preveze, Cerbe, Leponta
muharebeleri yap~lm~~t~ r. Korsan sava~~ nda ise her hangi bir strateji
kural ve ko~ulu yoktur. Nihayet; ke~ ifler ve casuslar arac~l~~~yla
denizyollar~~ ve k~y~ larda zengin bölgeler belirince korsanlar bu
bölgelere sald~racaklard~ r. Türkler, Atlas Okyanusu'ndaki ilk faaliyetleri de strateji de~il korsan hedeflerine yönelik olarak düzenlemi~lerdir. Bundan ötürü, Ali ~ükrü Bey'in iste~i biçiminde olaylar~n
aras~n~~ doldurup bir "korsan sava~~~stratejisi" ortaya koymaya
olanak yoktur.
Buna ra~men 15 ve 16 nc~~yüzy~llarda, daha eskiden de oldu~u
gibi denizlerde "denizlere sahip ç~ kmak" mücadelesi olmu~ ; denizde
kuvvetli olan milletler, kendilerini denizlere sahip say~p ba~ka milletlerin denizlerde serbestçe gemi dola~t~rmalar~na engel olmu~lard~ r.
Ufak milletler ticaret mallar~n~~ya çok yüksek navlun ya da haraç
vererek denizlerin sahibi olan millet gemilerine ta~~tacak ya da
* 1909 da Kurulan ilk Cemiyet.
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tahammülsüz vergi vermeye raz~~ olup kendi mallar~n~~kendileri
ta~~yacakt~r.
Italyan deniz tarihçisi Amiral Giuseppe Fioravanzo'nun dedi~ine
nazaran, yaln~z Türkler, denizlere sahip olduklar~~halde "denizlere
sahiplik iddias~' nda bulunmad~klar~~gibi zay~f devletlere bol bol deniz
ticaret imtiyazlar~~ da~~tm~~lar; üstelik kendi ticaret mallar~n~~ da
ola~anüstü büyük navlunlar vererek zay~f devletlere ta~~tm~~lard~ r.
Amiral Fioravanzo bu bilgiye "Türkler bu yüzden deniz imparatorluklar~n~~kaybetmeye aday oldular" diye ortaya, bizce çok do~ru,
bir fikir de atm~~t~r. (Fioravanzo : I Liberta dei Man, Deniz ba~~ms~zl~~~ : önsöz)
Ali ~ükrü Bey ele almad~~~~halde biz 15 ve 16 nc~~yüzy~ldaki
deniz mücadelesi karakteri ve genel tarih üzerindeki etkilerine ili~kin
baz~~gerçekleri nakletmekte yarar mütalaa ettik.
Amerika k~tas~~ve Ümit Burnu'nun ke~ifleri s~ras~yla ~~492 ve 1497
y~llar~nda olmu~tu. Her ikisi de Akdeniz deniz yollar~n~n Türkler
taraf~ndan kapanm~~~olmas~ndan ötürü Uzakdo~rudaki ilk madde
kaynaklar~na ba~ka bir yoldan ula~mak hedefine yönelik olarak
yap~lm~~t~r. O kadar ki Amerika k~tas~na ilk ula~an Kristof Kolomb
bile buldu~u Antil Adas~~dolaylar~n~~Hindistan sanm~~ ; Amerika'y~~
ke~fetti'~ini ö~renmeden gözlerini hayata kapam~~t~. Hatta bugün
bile baz~lar~~ taraf~ndan Antil Adalar~na Do~u Hindistan denmesi
bundand~r.
Amerika ke~finin en önemli taraf~~ bu k~tada ve Uzakdo~uda
bulunan ba~ta alt~n olmak üzere, de~erli ilk madde kaynaklanyd~.
Bu bulu~lar Akdeniz'deki deniz mücadelelerini Atlas ve Hint
okyanuslar~na naklettikleri gibi Avrupa sava~lar~n~~ da yeni bulunan
k~taya do~ru uzatm~~t~. ~lk zengin olan Ispanya, Avrupa devletlerinde
ilk kez olarak büyük bir donanma yapm~~~ve bu donanmaya da "Yenilmez Armada" ad~n~~ takm~~t~.
Ke~iflerin ilk sonucu da Papa taraf~ndan Hint ve Atlas okyanuslar~n~n Ispanya ve Portekiz aras~nda pay edilmesi olmu~tu: Çünkü
gerek Ispanya gerekse Portekiz Katoliktiler. Papa da Katolik oldu~u
için bu okyanuslar~n iki Katolik devlet aras~nda bölü~türülmesinde
kilise için de yarar mütalaa etmi~ti.
~spanya ve Portekiz, okyanuslar~~ bölü~mü~lerdi ama; Fransa
Kanada'da, Ingiltere Kuzey Amerika'da, Latin devletleri de Güney
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Amerika'da hicretin ço~unlu~unu sa~lam~~lar ve buradaki yerleri de
emirlerine alarak buralar~~kendilerine koloni haline getirmi~lerdi.
Bundan ötürü ba~ta Ingiltere olmak üzere Avrupa'n~n Protestan
devletleri Papa'n~n ilâhi emrine kar~~~gelmezler; Ingiltere üstelik
kurdu~u korsan filolanyla 1588 y~l~nda Ispanyollar~n yenilmez armadas~n~~yenerek Atlas Okyanusu'na sahip ç~km~~t~. Hollandal~~Hukukçu
Gorzio Ingilizlere "Hani siz okyanuslara sahip ç~kan Ispanyol fikirleriyle mücadele etmi~tiniz. ~imdi nas~l oluyor da Ispanyol fikirlerini kendinize mal edip okyanuslara sahiplik iddia ediyorsunuz?"
diye sordu~u zaman da Ingiliz Hukukçu Selden "Biz okyanuslarm
sular~nda sahiplik iddia etmiyoruz. Iddiam~z bu denizlerin alt~ndaki
topraklard~r. Biz o topraklar~~savunuyoruz. . ." diye yan~t vermi~ti.
Bundan sonra Ingilizler korsanlarla sava~~ya da mücadele için baz~~
deniz tören kurallar~~koyacak ve kurallar~n ~~~~~nda korsan gemilerini
yakalayacakt~. Onlar~n koydu~u kurallara göre korsan gemileri
Ingiliz sava~~gemisi gördükleri zaman "Seninle mücadele etmeyece~im,
seni selamliyorum" anlam~na yelkenleri bo~altarak ve küreklerini
havaya kald~rarak Ingiliz sava~~gemisini selamlayacaklard~. Ingiliz
sava~~gemisi ise bu selama aynen mukabele etmek zorunda de~ildi.
I~te bu ~ekil rüzgâr ya da bilek kuvvetiyle hareket eden korsan gemilerini oldu~u yerde durmaya zorluyor; bu suretle Ingiliz sava~~gemileri korsan gemilerini daha büyük kolayl~klar içinde yakaliyorlard~*.
Nihayet Ingiltere'den hicret eden serüven seven ki~iler, yerlileri
de yanlar~na alarak Filadelfiya beyannamesiyle ve anavatanlar~~
Ingilizlerle yapt~klar~~sava~~sonunda Birle~ik Amerika Devletlerini
kurmu~lard~. Fakat y~llar sonra Cumhurba~kanlar~~Monroe'nun
"Splendit Isolation" ad~n~~verdikleri prensibi** ortaya koyunca
bundan en çok yararlanan gene Ingiltere olmu~tu. Çünkü Amerika
ticaret donanmas~~yapmay~nca Ingiltere, ilk madde kayna~~~ve
sanayi maddeleri bak~m~ndan en zengin olan Amerika Birle~ik Devletlerinin armatörü yerine geçmi~, deniz ta~~mac~l~~~nda elde etti~i
* Bu sistem tören gelenek olarak bugün bile sürdürülmektedir. Topla selamhk
yapacak bir gemi ilk önce gemisini durdurmak zorunda oldu~u gibi topla selama
u~rayan devlet adam~, vali ve komutanlar~~ ta~~yan sitimbotlar da top selam~n~~
duyar duymaz teknelerini durdururlar ve top selam~~bitinceye kadar da hareketsiz
beklerler.
** Amerika Amerikal~lar~nd~r. Amerika, k~ta d~~~nda ya~ayan milletlerin
i~ine kar~~mayacak ve bu devletleri de Amerikan
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büyük servetlerle Amerika d~~~ndaki milletlerin en zengin olan~~
biçimine girmi~ti.
***
Ke~ifler dünya ticaretine yo~unluk vermi~ti. Bu s~rada Amerika'
n~n d~~~nda dünyada iki büyük deniz imparatorlu~u vard~ : Osmanl~~
Devleti ve Ingiltere Imparatorlu~u ... ~ngiltere Kraliçesi Elizabeth
de geli~meden yararlanmay~~bilecek ve imparatorlu~unun temelini
deniz ticaretiyle bu ticaretin güvencesine dayayacakt~. Ticaret ve
ticaret güvencesi de dünya ekonomisinin can damar~ n~~tutuyordu.
Vasiyetinin ana çizgileri ~unlard~ :
. Dünyadaki bütün deniz geçitlerini tutmak ve bu suretle
"Güne~~Batmaz Imparatorluk" ad~n~~verdi~i politikay~~düzenlemek.
~ngiltere'nin bayra~~n~n biçimi böyle bir imparatorlu~u temsil
ediyordu.
2. Ekonomi müesseselerini kurmak ve yüzlerce deniz ticaret
müesseseleri kurmak...
Tüccarlar~na nasihat veriyordu: Deniz a~~r~~bölgelere gittikçe
gidiniz; devlet donanmas~~size güvence sa~layacakt~r .. .
Amirallerine vasiyet ediyordu: ~ngiltere sava~a girdi~i zaman
öyle bir sava~~yönetimi kuracak ve sürdüreceksiniz ki sava~~sonunda
dü~man, müttefik ve tarafs~z hiçbir devlet ~ngiltere'den daha üstün
bir ekonomi kuramayacak.
Politikac~lara vasiyet ediyordu: ~ngiltere, daima kuvvetten
yana kendisinden daha güçlü olan iki devletin donanma toplam~ndan daha üstün bir donanma yapacak. Bu da ~ngiltere'nin Splendit
Isolation politikas~yd~.
Osmanl~~ Imparatorlu~u ise Akdeniz'deki ke~iflerden sonraki
ç~karlar~n okyanuslara kaçmamas~~için, öteki milletlere bol bol ticaret
imtiyazlar~~vermi~, dünyan~n teknik geli~melerini izleyemedi~i için
de bu imtiyazlar kapitülasyon biçimine girmi~~ve Osmanl~~Devleti'nin
çökü~ünü haz~rlam~~t~r.
En güzelini rahmetli Prof. Mükrimin Halil söylemi~ti. De~erli
arkada~~m emekli yüksek mühendis Tümamiral ~zzettin Gö~en'den
duymu~tum: "Mükrimin Halil'den savunma Akademisi ö~rencileri
Osmanl~~ tarihinin k~sa bir özetini yapmas~n~~istedikleri zaman;
Avrupa'n~n ortas~na kadar ya~ma için gittiler. Bu ya~malar bitti~i
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zaman eski s~n~rlar~na döndüler. ~imdi de birbirlerini ya~mallyorlar..."
Her ne olursa olsun Osmanl~~ Devleti 1299 y~l~nda Sakarya
Nehri boylar~nda kurulmu~, deniz ç~karlar~na s~rt çevirmek yüzünden
Istiklal Sava~~n~n Sakarya Muharebesini kazanmas~ndan sonra çökmü~tür. (De~erli arkada~~m ve s~n~f birincisi Emekli Tümamiral
Tevfik Sargut'un bir konferans~na ekledi~i yüksek fikirlerden).

Ali ~ükrü Bey'in nakletti~i Ingiliz ~airi Thomas Osborne'un yazd~~~~ ~iire gelince: Kamuoyu denizci olan Ingiliz ~airleri ~ngiliz halk~n~, denizci rakip gördükleri Türklere kar~~~tahrik etmek için bu
biçim ~iir ve senaryolar~~daima haz~rlay~p yay~nlam~~lard~r. Nitekim
Türkleri pek yak~ndan ve gerçek olarak tan~yan ~ngiliz Amirali
Adolphe Slaide de, Thomas Osborne'dan da a~~r yazd~~~~~iirle ili~kin
olarak ~unlar~~yazmaktad~r. (Bak~n~z : Deniz kuvvetleri yay~mlar~ndan Mü~avir Pa~a'n~n Türkiye seyahatnamesi) "Lord Byron Yunan
ihtilali s~ras~nda iki güzel Yunanl~~k~z bulup bunlar~~melek biçiminde
giydirdikten sonra bu meleklerin babalar~n~~ve ailelerini Türkler öldürdü" diye ~iir yazd~. Onun bütün ~iirlerinde Türkler zalim, Yunanl~lar da Bizans medeniyetine dayanan masumlard~r. Gerçekte, olaylar~~da birer birer anlat~p Yunanl~lar~n hem zalim hem de yalanc~~
masum olduklar~~sabittir. Onlar Bizans'~n varisi de~il Giriktirler.
Lord Byron Yunanl~lar~~tutaca~~~yerde Türkleri tutsayd~~uygarl~~a
daha iyi hizmet ederdi" demi~tir.
Ali R~za Seyfi'den de ~unlar~~okumu~tuk (Adolphe Slaide'in
kitaplar~n~n çevirisi) : Yunan isyamndaki olaylar~n ve Yunan zIlümlerinin en iyisi ve gerçe~ini 1827-28 lerde Istanbul'daki Ingiliz
papaz~~ Mister Walsh üç ciltte yazm~~t~r. Ne yaz~k ki bu
kitaplar~~bütün aramam~za ra~men bulduramad~k.

