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Hamidiye kruvazörü, Rahmetli Rauf Orbay komutas~ nda olarak
Balkan Sava~~ 'nda (1912-1913) müstesna bir tarih yaratm~~t~: Yunan
donanmas~m kuvvet ay~r~ m~na zorlamak amac~yla Ege, Do~u Akdeniz ve
Adriyatik Denizi'ne aç~lan bu gemi, dü~man üslerini bombalay~ p asker
yüklü gemilerini bat~rmaktan ba~ka ~erefli bayra~~m~z~~ Akdeniz'de
dola~t~rarak devlete büyük itibar sa~lam~~~ve silahl~~kuvvet birlikleri içinde
tek muzaffer Türk birli~i olarak yurda dönmü~ tü Ingiltere'de Brezilya
devleti hesab~na yap~lmakta olan Rio de Janeiro muharebe gemisinin
"Sultan Osman~~ evvel", ad~ yla Yunanl~lara tercih edilerek, bize sat~lmas~n~~
da Hamidiye kruvazörünün bu itibarl~~ harekat~~ sa~lam~~t~~ 2 .
Bundan önce Hamidiye kruvazörü, Ingiltere Kral~~George V'in taç
giyme töreni ili~kisiyle Ingiltere'ye gitti~i zaman da, uluslararas~~ donanma
gemileri içinde temizlik, intizam ve disiplini ile ün yapm~~t~ . Türk
uygarl~~~n~~ Avrupal~lara anlatan ilk ba~ar~l~~ kitle de bu geminin komutan,
subay ve mürettebat~~ olmu~tu 3 .
Hamidiye kruvazörünün Cumhuriyet dönemindeki hizmetleri de
büyüktü: Cumhuriyetin ilan~ yla beraber denize ç~k~p Akdeniz, Ege Denizi,
Marmara ve Karadeniz'de Büyük Türk Milletiyle donanmas~~aras~ndaki ilk
ba~lant~y~~ kurmu~; silahl~~ kuvvetler içinde ilk Kara-Deniz birle~ik
çal~~mas~n~~ temsil etmi~ti. Halk~ n donanma sevgisine tercüman olan valiler
ve belediye reisleri ve Türk kültürünü temsil eden ö~retmenler
Hamidiye'nin ~eref defterinde kamlar~ m tarihe mal edeceklerdi. Ba~ta
Genelkurmay Ba~kan~~ Mare~al Fevzi Çakmak olmak üzere Istiklal Sava~~'n~n
Ahmet Emin Yalman: Gördüklerim ve geçirdiklerim Cilt. I Sayfa. 191
Richard Hough: The great dreadnought Sayfa. 67
3 Rahmetli Orbay'~ n Iütfettigi bilgi.
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kahraman komutanlar~~ da donanmam~za ili~kin görü~lerini ayn~~ defterde
tespit edeceklerdi 4 .
Bu olaylar~~ tespit eden "Hamidiye kruvazörü ~eref Defteri" içindeki
tarihsel yaz~lar~~ kamuoyuna intikal ettirmek elbette, tarih yazar uzman~~
olarak bizim vazifemiz idi. Bu vazifenin Cumhuriyetin altm~~~ nc~~ y~l~ na
rastlamas~~bize müstesna bir mutluluk verecekti.
Müldreke y~llar~~ve Hamidiye'nin denize ilk ç~k~p:

Osmanl~~ donanmas~n~ n her sava~~gemisi gibi Hamidiye kruvazörü de
Mondros Mütarekesi'nin hükümleri gere~ince 31 Ekim 1918 günü Halice
ba~lanm~~~8; kömürü, top kamalar~ , kazan kapaklar~~sökülerek seyredeme~~
ve sava~~görevi yapamaz duruma sokulmu~ tu. Mürettebat~~ da gemiden
ç~ kar~lm~~; gemide nöbet tutacak ve kamara hizmetleri görecek say~da er
b~ rak~lm~~t~. Geminin bir yan~ nda Amerika Birle~ik Devletleri
Büyükelçili~i'nin Skorpiyon silahl~~ yat~, öte yan~ nda da Italyan Deniz
Kuvvetlerinin Sardunya z~ rhl~s~~ yatmakta idi. Galip devletlerin kurdu~u
kontrol komisyonu a~a~~~yukar~~ her gün gelip gemiyi tefti~~etmekte
bulunuyordu 6.
Hamidiye kruvazörünün ba~ka gemilerden ayr~ld~~~~tek önemli nokta
mütareke y~llann~ n ac~~ günlerinde bile ~erefli sanca~~m~z~~ askeri törenle
çeken ve indiren tek geminin bu gemi olmas~ nda idi. Bu törenleri gemideki
Deniz Talebeleri 7 ve Ç~ rak talebe 8 yap~yordu. Gemi her iki tip talebe için
okul gemisi yap~lm~~t~. Bu fedakâr ö~renciler, kendilerine mütareke y~llar~nda
bile vatan ve denizcilik sevgisi a~~layan subaylar~ n~ n komutas~~ alt~ nda
geceleri Anadolu'ya silah, cephane, malzeme kaç~ r~ yorlar; evlerinden
getirdikleri bez ve malzeme ile silah ve aletleri bak~ ma tabi tutuyorlar;
gündüzleri de teorik meslek dersleri ile top talimi ve gemicilik
mümareseleriyle me~gul oluyorlard~.
~stiklal Sava~~'n~ n zafere ula~t~ r~lmas~~ deniz talebesine, ç~ rak talebeye ve
onlara komuta eden subaylara büyük bir çal~~ma azmi sa~lam~~ t~. Gemi,
komutan~ ndan en küçük nefere kadar bütün personel, gemiyi bir an önce
4 Hamidiye kruvazörünün ~eref defteri Be~ikta~'daki Deniz Müzesinin Atatürk salonunda
bulunmaktad~r.

5

Gotthard Jaeschke: Kurtulu~~Sava~~~Kronolojisi (Türk Tarih Kurumu Yay~n~ ) Sayfa. ~~
Durumun kuvvetli tan~~~~bizim de yer ald~~~m~ z denizci ku~akt~r.

7 Deniz talebesi: Bu günkü Harp Okulu okuru kar~~!~~~ ... O dönemde Harp Okulu e~itimi
tamamen gemide yap~l~rd~.

Ç~rak talebe: Gedikli subay aday~~ gedikli nefer ve onha~glar.
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denize ç~ karmak için bir i~çi gibi çal~~maya ve fabrika personeline yard~ m
etmeye ba~lam~~lard~.
Ne çare ki; birbirini izleyerek yap~lan üç sava~a ili~kin harcamalara,
mütareke harcamalar~~ ve Istiklal Sava~~~harcamalar~~ da eklenince
Cumhuriyet hükümeti deniz kuvvetlerine iki milyondan fazla bütçe
ay~ ramam~~t~~9 . ~stiklal Sava~~'n~n yeni~i Yunanistan tarihte asla görülmedik
biçimde kaçarken ~ehirlerimizi, kasabalar~m~z~, ormanlar~m~z~, fabrikalanm~z~, okullar~m~z~, ibadet yerlerimizi yak~ p y~ km~~~ve kara kuvvetlerimizin yeniden techiz edilmesi zorunlulu~ u Cumhuriyet hükümetini birinci
derecede ilgilendiren sorun olmu~ tu. Bu zorluklar gemilerin birden
onar~lmas~~ ~öyle dursun h~zl~~biçimde gemilere asker verilmesine bile mani
olmu~tu.
Denize ilk ç~ kar~lan gemi: Lausanne Andla~mas~~ gere~ince Türkiye'ye
iade edilen imroz ve Bozcaada'ya ~erefli sanca~~m~z~~ve ilk askeri birli~i götüren
H~z~ rreis ganbotundan sonra s~ ra Hamidiye kruvazörüne gelmi~ti.
Ödenek imkans~zl~ klan yüzünden gemiyi bir plan içinde onarmak
mümkün de~ildi; ~imdilik teknesi onar~l~ yor, bu onar~ m s~ ras~nda direklerin
çürük oldu~u görülerek iclaliye eski korvetinin direkleri getiriliyor, derken
baca fistanlar~ n~ n çürüklü~ü belli olup yeni bir i~~aç~l~yor, pek az sonra da
geminin çürük köprü üzerine Muinizafer eski korvetinin köprü üzeri ile
de~i~tiriliyordu I°. Fabrikalara elektrikli perçin, kaynak ve i~~makinalar~ n~ n
henüz gelmemi~~olmas~~ da ciddi bir sak~ nca idi. Bir günde yap~labilecek i~in
haftalarca uzamas~~ mümkündü. Bundan ötürü ö~ renciler i~in devaml~~
~ekilde yap~l~ p geminin bir an önce haz~ rlanmas~~ için birer gönüllü i~çi
yard~mc~s~~ haline gelmi~lerdi.
Gemi, 29 Ekim 1923 günü Cumhuriyeti selâmlayan merasim toplar~ n~~
bu durumda atm~~t~. Uluslararas~~ merasim gelene~inde ak~am üzeri bayrak
indirildikten sonra merasim topu atmak adet ve usulden de~ildi. Fakat
Cumhuriyetin ilan haberinin saat 20.00 den sonra gelmesi dolay~s~yla,
mürettebat~n heyecan~ na tercüman olan gemi komutan~~ yarbay Vas~f,
tekrardan bayrak çektirmi~~ve ~~o ~~ pare topu att~ rm~~t~.
Nihayet gemi 8 ~ubat 1924 günü seyredebilecek duruma girmi~; ertesi
günü Haliç'ten ç~ kmak emrini alm~~t~. O gün ~amand~ raya ba~lamak üzere,
tarihi mütareke zincirlerini sökerken iki önemli olay meydana gelmi~ti:
Köylü elbisesiyle 300 asker gemiye geliyor; gemi komutan~~ yarbay Vas~ f da
9 1924 bütçesi Milli Kütüphaneden al~nm~~t~r.
I° Köprü üstü: sivil dilde kaptan yeri.
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emekliye sevkedilip yeni komutan Binba~~~Hüsamettin elsel vazifeye
kat~llyordu. Birinci Dünya Sava~~ nda da gemiye komuta eden ve Hamidiye
kruvazörünün yede~inde Mecidiye kruvazörünü Odessa'dan Istanbul'a
getiren Vas~f Beyin emeklili~i ö~rencileri bir hayli üzmü~tü. Lakin yeni
komutan da k~ sa zamanda kendisini sevdirecek ve müstesna bir sayg~~
toplayacakt~.
9 ~ ubat 1924 günü Hamidiye kruvazörü köprülerden sivil bir gemi gibi
ç~ km~~; bu manzaran~ n kamuoyu taraf~ ndan görülmemesi için de, tenha bir
yer olarak. Büyükada ile Tav~an Adas~~ aras~ na demirlemi~ ti. Burada askerine
üniforma giydirecek, seyir emniyetini gerektiren e~itimi yapacak, yeni erlere
gemiyi, denizcili~i ve deniz sava~~usullerini ö~retecek, kömürünü, suyunu
alacak, teknesini boyayacak; k~sacas~~ Hamidiye'yi harp gemisi hüviyetine
sokacakt~.
Normal olarak bu haz~ rl~ k aylarca e~itimi gerektiren bir çal~~ma idi.
Özellikle geminin elinde hiç bir e~itim talimat ve talimnamesi de yoktu.
Fakat gemi komutan~~ Binba~~~Hüsamettin ülsel " ve ikinci komutan~~
k~demli yüzba~~~Ali elgen'in 13 müstesna çabas~yla hafizalarda kalan
bilgilerden bir e~itim talimat~~ haz~ rlanm~~~ve bu talimata dayan~larak çok
k~ sa zamanda gemi emniyetle seyredecek ve sava~acak duruma getirilmi~ti.
Izmir gezi ve ziyareti
Hamidiye kruvazörünün yapt~~~~bu ilk e~itim, ters bir gelenek olarak
yabanc~~ uzman kontrolünde yeti~mek fikrinin yanl~~l~~~ n~~ da do~rulam~~ t~.
Türk denizcisi kendini mesle~ine ba~larsa en k~ sa zamanda en kirayetli
e~itim yapman~ n yolunu da bulabiliyordu. Art~ k, sonradan, e~itim
aç~s~ ndan, donanma kifayetinin temelini te~ kil edecek olan deniz
talebelerinde de ayr~~ bir gurur, ayr~~ bir ne~'e ve ayr~~bir çal~~ ma azmi vard~.
Bu çal~~ma a~ k ve gurunu ilk olarak Akdeniz, Karadeniz, Marmara
gezisinde gösterecek hem denizsever kamoyunun sevgisini, kahraman
komutanlar~ n takdirini, hem de Donanma komutan ve subaylar~n~ n yak~ n
ilgisini çekecekti.
Ilk gezinin ba~ ta Izmir olmak üzere Akdeniz limanlanna tertiplenmesi,
harp oyunlar~ ndan ötürü Izmir'i ~ereflendirecek olan Gazi Pa~a'ya
~l

Mecidiye kruvazörü Birinci Dünya Sava~~nda bir may~ n vazifesi yaparken Odessa
önünde may~na çarparak batm~~ , sonradan Ruslar taraf~ndan ç~kar~lm~~, bu devletin harp d~~~~
olmas~ndan sonra yurda getirilmi~ ti.
12 Binba~~~Hüsamettin, sonradan yarbay olarak Deniz kurmay Ba
~kan~, daha sonra
Bahriye Bakanl~~~~Müste~ar~...
13 K~demli yüzba~~~Ali ()Igen sonradan Oramiral olarak Donanma ve Deniz Kuvvetlerinin
ilk komutan~.

HAM~DIYE'NIN ~EREF DEFTERI

1077

(Atatürk'e) bir an önce kavu~makt~ . Ilk çal~~ malar~ n ona gösterilmesi her
subay Ve ögrencinin kalbinde ya~ayan kuvvetli bir birle~ik bir istekti. Gemi 20
~ubat 1924 günü bu heyecan içinde Izmir'e do~ru yol al~yordu.
Di~er taraftan Izmir halk~~ uzun mütareke y~ llar~ nda yabanc~~ bayrak
görmek ve Yunan bayra~~~alt~ nda ezilmek ac~s~ n~~ Hamidiye'yi kar~~ lamak,
onu ba~r~ na basmak, topunu ve güvertesini öpmekle giderebilmek heyecan~~
içinde idi. Köylerinden ~ehire ak~ n etmi~ler, sandallar, çatanalar, motorlar
kiralam~~ lar, Hamidiye'yi Çanakkale geçidinden kar~~lam~~lard~ . Hamidiye, demirledi~i zaman, adeta, bu sandal, motor ve takalar~ n yapt~~~~büyük
bir ada üzerinde ya~~ yor gibi duruyordu.
Gemi Izmir halk~yla dolmu~~ta~m~~t~. Gemiyi resmi olarak ziyaret
edecek vali ve komutanlara merasim yapacak yer kalmad~~~~gibi motorlar~ n
yana~mas~ na da yer kalmam~~ t~ . B~ rak~ l~ rsa bu sevgili halk gecelerini bile
Hamidiye'de geçirecekti. Herbirinin elinde denizcilere hediye edilmek
üzere, kendi köyünün mahsulleri vard~ .
Geminin içinde ve bordalar~ nda merasim yapacak kadar bir alan
ay~ rmak için bütün ö~renciler, subaylar ve 300 asker birden seferber edilmi~ti.
Ilk olarak gemiye resmi ziyareti Mübadele ve Imar Iskan Bakan~~
Izmirli Mustafa Necati ve Izmir valisi Mithat yapm~~, kendisine top ve gemi
sava~~talimleri gösterilen Mustafa Necati verdi~i söylevi "Layezal bir a~k~~
mesleki ile çal~~ anlar daima naili emel olurlar" diye bitirmi~ ti. Bundan sonra
da geminin ~eref defterine ~unlar~~ yazm~~t~:
"Felaket ve kah~ r dolu sineler sevinç ve ümitlerle bir gün bu gemiyi
kar~~lad~ lar. Ölmez milletimizin kara günlerinden sonra "Hamidiye"
istiklal ve hürriyet ni~anesini milletin gö~süne takan tarihi bir abide oldu.
Ben bu gemi içinde y~llarca önce nas~ l ümitlerle dolu dakikalar ya~ad~ msa bu
dakikada da yar~ nki hayat~ m~zda bahri varl~~~ m~z~ n ayn~~ kuvvetlerle
do~aca~~ n~~ duydum. Gönlüm istiyor ki dünkü mutlu an~ n~ n bu kahraman
tarihini ya~ayan gemi yar~ nki büyük denizcilerin de mutluluk ve feyiz
kayna~~~olsun.
Denizcilere, geminin genç, faal talim kuruluna, okurlar~ na, gürbüz
askerlerine sonsuz sayg~lar."
22 ~ubat 1924
Türkiye Cumhuriyeti Mübadele ve Iskan
Vekili
Izmirli
Mustafa Necati
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Gerçekten de bir tanesi Cumhur Ba~kanl~~~na kadar, dört tanesi kuvvet
komutanl~~~ na kadar yükselen 6 oramiral; Donanma komutanl~~~~yapan 5
or ya da koramiral: 44 amiral ve kadrosuzluk yüzünden amiralli~e
yükselemeyen bir bu kadar güzide albay ilk gemicilik terbiye ve bilgisini bu
gemide alm~~lard~.
Izmir valisi say~n Mithat da ~eref defterine a~a~~daki fikirlerini
yazm~~t~:
"Hamidiye'nin Izmir'e gelmesiyle Kahraman Türk denizcilerinin eski
ve en yeni zafer ve kahramanl~klar~n~~ ve Hamidiye'nin Türklere ~eref
bah~eden muzaffer seferlerini hat~ rlayarak iftihar etmekteyim. Bu geli~in
dü~mamn Izmir'de yaratt~~~~facialar' Izmir halk~na yüzde elli unutturaca~~m da ümit ediyorum.
Hamidiye'nin bu seferi yak~n zamanda daha kuvvetli filolann Izmir'e
~eref bah~edece~ini ve bu ~erefte Hamidiye'nin en büyük pay~~olaca~~n~~
görerek müte~ekkir ve mesrur oldum. Deniz Kuvvetlerimizin geli~mesini ve
ilimli hale gelmesini hakl~~ olarak genç ve kahraman denizcilerimizden
beklerken bununla ö~ünece~imizi bildirerek gururlan~nm. Ya~as~n Türk
Denizcileri."
22

~ubat 1340 ( 1 924)
Izmir Valisi
Mithat

23 ~ubat 1924 tarihi Hamidiye için çok önemli bir gündü. Çünkü
Izmir'de toplan~p harboyunlar~~ yapm~~~olan Istiklal Sava~~'n~n kahraman
komutanlar~~ toplu olarak gemiye gelecekler ve bu gemide yap~lacak
muharebe talimlerini tefti~~edeceklerdi. Ba~lar~ nda da Genelkurmay
Ba~kan~~ Mare~al Fevzi Çakmak, Birinci Ordu Müfetti~i Orgeneral Kaz~m
Karabekir, Ikinci Ordu Müfetti~i Ali Fuad Cebesoy, Üçüncü Ordu
Müfetti~i Orgeneral Cevat Çobano~lu vard~ . Kurulda, bu yüksek ki~ilerden
ba~ka dokuz tane Kolordu be~~tane de Tümen Komutan~~vard~.
Kurul gemiye sabahleyin saat 9.00 da ~eref vermi~~ve topla
selâmlanm~~t~. Komutan salonunda ufak bir dinlenmeden ve burada verilen
k~sa bir brifinkten sonra talebe ve asker sava~~taburuna al~nm~~~ve ikinci
komutan emrinde sava~~talimlerine geçilmi~ti. Komutanlar gördüklerinden
o kadar hislenmi~lerdi ki genç denizcilerle hat~ra resmi ç~kartmak istemi~ler
ve ç~kartm~~lard~. Sonradan gemi komutan~~ bu resimleri çerçeveleterek
komutanlar~n adreslerine postalam~~t~.
Komutanlar geminin ~eref defterine ~unlar~~ yazm~~lard~:
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"Kahraman Hamidiye sava~~gemisi menkibeleriyle aziz ordumuzun
durumuyla eski ilgilerim bir tak~m ac~ kl~~ hat~ ralar uyand~ rm~~t~.
O zaman da parlak bir olay ile ancak yüzümüzü güldüren bu ölmez
menkibeler olmu~ tu. Gelecek deniz kuvvetlerimizin genç okurlar~ n~~ ümit ve
emniyetle gördüm. Türkiye Cumhuriyetinin muzaffer ordusu yan~ nda faal
deniz kuvvetlerine ba~ar~~ ve mutluluk dilerim."
23 ~ubat 1924
Fevzi
"Hamidiye'nin geçmi~ ine kar~~an kahramanl~ klar~~ Türk'ün an~ lar~ nda
ebedi ya~ar. Deniz kuvvetlerimizin gençleri Türk tarihine böyle gelecek
yarat~ r.
Birinci Ordu Müfetti~i
Kâz~ m Karabekir
Üçüncü Ordu Müfetti~i
Cevat Çobano~lu
Birinci Kolordu Komutan~~
Izzettin Çali~lar
Üçüncü Kolordu Komutan~~
~ükrü Naili
Be~inci Kolordu Komutan~~
Fahrettin Altay
Sekizinci Kolordu Komutan~~
As~m Gündüz
Izmir Müstahkem mevki
Komutan~~
Basri
23 üncü Tümen Komutan~~

Ikinci Ordu Müfetti~i
Ali Fuad Cebesoy

Ikinci Kolordu Komutan~~
Ali Hikmet
Dördüncü Kolordu Komutan~~
Kemalettin Sami
Alt~ nc~~ Kolordu Komutan~~
Ok unamad~~
Yedinci Kolordu Komutan~~
Okunamad~~
Topcu Müfetti~i
Mehmet Emin
57 inci Tümen Komutan~~

Komutanlar gemiden ayr~l~ rken de geldikleri tören tekrarlanm~~~ve
toplar at~lm~~ t~. Di~er önemli nokta Izmir halk~ n~ n da yüzlerce sandal,
mötor ve takalarla sabahtan ak~ama kadar geminin yan~ ndan ayr~lmamas~~
ve talimi izlemesi olmu~ tu. Böylelikle Hamidiye kruvazörü Büyük Türk
Milleti ile donanmas~~ aras~ nda ilk ili~kiyi kuruyordu. Halk gemiden ne
kadar ho~nut ise Hamidiye subay ve mürettebat' da halka kar~~~o derecede
ba~l~l~k duymu~tu. Bu kar~~l~kl~~ iyi duygular tekmil Akdeniz, Karadeniz ve
Marmara gezisi boyunca devam edecek ve ~iddetlenecekti.
Subay ve mürettebat~n tek üzüntüsü Izmir'de Gazi Pa~a'ya
kavu~amamak, onun tarihsel ki~ili~ini görmekten yoksun kalmakt~ . Gemi
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komutan~~geminin samimi duygular~n~~ Gazi Pa~a'ya çekti~i ~u telgrafla
belirtmi~ti:
"Büyük liderli~inizle esirlik zincirlerinden kurtulan Cumhuriyet
donanmas~ n~ n ilk teknesi olarak Akdeniz'e ç~ karken en büyük emelimiz
y~llar~ n do~urdu~u i~ tiyak ve tehassürle Gazi Cumhurba~kan~ m~z'
selâmlamak ve sayg~lar~m~z~~sunmakt~. Izmir'e var~~~ m~zda, Izmir'den sekiz
saat önce ayr~ld~~~ n~z~~ ö~rendik. Pek aziz emelimizin tahakkuku
gecikti~inden ötürü üzülmekteyiz. Bu üzüntümüzü, ancak, yüksek
ki~ili~inizi gemimizde selâmlamak ümidi hafifletmektedir. En derin sayg~~
hislerimizin kabulünü arzediyoruz."
Subaylar, Te~menler, Okurlar ve Erad
Hamidiye Komutan~~
Hüsamettin Clsel
Hamidiye kruvazörü 26 ~ubat 1924 günü Izmir'den kalkm~~, S~~ac~ k,
Fethiye, Marmaris, Bodrum, Çanakkale limanlanna u~rayarak ve herbir
limanda üçer, dörder gün kalarak Mart ay~~sonlar~nda Istanbul'a gelmi~~ve
Dolmabahçe Saray~~ önüne demirlemi~ti. Izmir gibi bu limanlarda da aziz
halk gemiyi çok uzaklardan kar~~lam~~ , gemiden ç~ kmak bilmemi~,
imkanlar~ n~n üstünde hediyeler vermi~~ve ikramlar yapm~~t~.
Hamidiye'nin Karadeniz gezisi:
Hamidiye gemisi ilk Karadeniz gezisine 30 May~s 1924 günü ç~ kt~.
Içinde gene iki s~n~f deniz talebesi vard~. Gemi komutan~, ayr~ca ~eref
misafiri olarak, gemiye Denizli Milletvekili Mazhar Müfit ve Zonguldak
Milletvekili Tunal~~ Hilmi'yi alm~~t~ . Bunlardan ilki gemiden Samsun'da,
ikincisi de Karadeniz Ere~lisi'nde ayr~lacakt~. Bu iki Milletvekilinin gemide
bulunmas~~büyük yararlar sa~lad~: Bir taraftan Cumhuriyet donanmas~ n~ n
kurulu~~~ekli ve genç denizcilerin çal~~ ma kudreti Büyük Millet Meclisine
yans~ t~lacak; di~er taraftan da genç denizciler Istiklal Sava~~'n~ n haz~rlan~~~~
ve ak~~~~hakk~nda yetkili a~~zlardan ilk bilgileri alacakt~. özellikle Denizli
Milletvekili Mazhar Müfit Sivas Kongresinden beri Atatürk'ün yan~nda
bulunmu~~ve olaylar~~ çok yak~ndan izlemi~ti.
Geminin gezi program~, s~ ras~yla, Ere~li, Sinop, Ordu, Giresun,
Trabzon, Rize, Hopa, Samsun, Zonguldak, Amasra'ya u~ray~ p Istanbul'a
dönmekti. Yolda seyir mümareseleri, sava~~talimleri yap~lacak ve
Milletvekillerinin Istiklal Sava~~ 'na ili~kin seri konferanslar~~dinlenecekti.
Karadeniz halk~n~n Hamidiye ile ilgisi Akdeniz halk~ndan da üstün ve
önemli oldu. Çünkü Birinci Dünya Sava~'~ nda gemiler s~k s~k bu denizin
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limanlar~na gelmi~ler ve k~y~~il ve ilçeleri de bu sava~~ve ~stiklal Sava~~'nda
Rus, Yunan ~ ngiliz, Frans~z sava~~gemilerinin bombard~manlar~na hedef
olmu~lard~. ~imdi Hamidiye'nin geli~i onlara müstesna bir ferahl~k ve
güvenlik veriyordu. Özellikle askerlik hizmetini sava~larda donanmada
yapm~~~olan genç ve ihtiyarlar sevinç gözya~lar~~içinde gemiden ayr~lmak
istememi~lerdi.
Karadeniz limanlar~nda Hamidiye'nin ~eref defterine ilk yazan
Zonguldak Milletvekili Tunal~~Hilmi oldu:
"Ya~ar tarihimiz, görünür bahad~r~m~z, seyyar, uçar, yüzer Gazimiz
(Hamidiye), ünlü misafir...
Üç gün önce sen gelince; ben de kuca~~na at~l~nca kucaklad~~~n,
beslemekte ve büyü tmekte oldu~un yar~n~n gazileri evlatlar~m~za
söylediklerimi seni selâmetlerken de tekrarlamak zorunlu~unday~m.
Tepeden t~rna~a duygu kesilmi~~bir haldeyim. Söz de~il susmam ~u
"An~" da bana tercüman olabilir.
Yar~ n~n gazileri, galip Gazileri.. Dün -Cuma idi- Gülüç deresindeki
aziz yeme~inizde, ~en e~lentilerinizde, ruhlar~n paslar~n~~ giderir âleminizde
bulundum. Komutan bey ile bir kaç ö~retmen de vard~... Fakat onlar güya
yoktular. Çünkü onlar karanl~klarda kalm~~t~. Sanki baba o~luna temessül
etmi~ti.
Her an ruhum ~öyle dedi:
Nerede okurlar~ m~z, subaylar~m~z, nerede bunlar?..
~ ki taraf da mutlu
~ki taraf~~ da kutlar~ m
Seni de Hamidiye, seni de...
Ne mutlu sana ki böyle talebeyi, böyle ö~retmen ve terbiyeciyi ba~r~na
basm~~s~n.
Mutlu, galip, her an galip gazalar dilerim."
Selâmetler
Zonguldak milletvekili
Böylece Tunal~~ Hilmi Ere~l~ 'deki mevki komutan~~ ve ö~retmenleri
Hamidiye'nin personeli ile k~yashyor ve gemi personelini göklere
ç~kar~yordu. Esasen gemide bulundu~u s~rada yapt~~~~konu~malarda
donanmay~~ en iyi, en h~zl~~ ve en de~erli kalk~ nma arac~~ olarak gördü~ünü
tekrarlam~~t~. Ona göre donanma gemileri ne kadar s~k limanlar~m~za
u~rarsa milletin sosyal kalk~nmas~ , bat~~ hayat~na ula~mas~~o kadar h~zl~~ve
verimli olurdu.
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Denizli Milletvekili Mazhar Müfit de a~a~~daki sözleri yazm~~t~:
"Kahraman menk~ beleri deniz sava~~m~za parlak sayfalar ekleyen
Hamidiye ile onüç gün seyahat ettim. Bu süre içinde komutan ve subaylar~ n
vazife ~inas, inatl~, çal~~kan ki~iler oldu~unu gördüm. •
Bu hal bana ne derecede gurur vermi~~ise kendilerine emanet edilmi~~
olan ve deniz kuvvetlerimizin de gelecek ümidi olan genç okurlar~ m~z~ n ayn~~
iman ve azimle çal~~t~ r~ lmakta ve yeti~ tirilmekte olmas~~ da ayn~~ derecede
~ükran~ m~~ çekmi~ tir.
Allah hepsinin feyizlerini art~ rs~ n ve hepimizi vatana faydal~~ hizmetler
görmekte ba~ar~ l~~ etsin."
12 Haziran 340 (1924)
Denizli Milletvekili
Mazhar Müfit
Hamidiye ~eref defterine Ordu Vali ve Belediye reisi de birlikte olarak
~u yaz~lar~~ yazm~~lard~:
"Vatan~ m~z üzerinde pek kesif kâbus izleri b~ rakan yabanc~~ imtiyazlar
memleketin savunma kuvvetlerine kadar girerek Deniz Kuvvetlerimizin
~anl~~ sava~~gemilerini Haliç'te mahkûm ve harap bir duruma sokmu~ tu.
Meslek a~k~~ bu kesafeti y~ kt~ . Allah sayesinde sava~~gemilerimizin
k~ y~lar~ m~zda kurt ha~metiyle ~anl~~ bayra~~m~z~~ dalgaland~ rmas~~ ve
Kahraman Hamidiye'nin Ordu gibi vatana ve Deniz Kuvvetlerine çok ba~l~~
bir vilayete getirilmesi Milletimizin gelecek Deniz Kuvvetlerinin geli~mesi
için ~erefli bir haberi olarak kar~~ lar~ z.
Hamidiye'nin ebedi kahramanl~ klar~ m ya~atan pek say~ n ayn~~
zamanda mutlu kurulunu ba~ta komutanlar~~ oldu~u halde Ordu
samimiyetle a~û~lar~~ aras~ nda görmekle bahtiyard~ r.
Gemideki intizam ve faaliyet, Hamidiye erkân~ ndaki azim ve metanet
Türk Deniz Kuvvetlerindeki gelecek yüksek geli~meye parlak bir i~arettir.
Memleketimizde b~ rakt~ klar~~ an~lar ebedi olarak kalacakt~ r ve sayg~~ ile
ya~ayacakt~ r. Cümlesini tebrik ve vazifelerinde ba~ar~ lar dileriz."
Belediye Reisi
Vali
Yusuf
~evket
20 Haziran 1340 (1924)
Ordu vilayeti han~ mlar~~ da geminin ~eref defterine yazmak iste~ini
göstermi~lerdi:
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"~anl~~Hamidiye'mizin sayg~de~er komutan ve subaylar~n~ n kad~nlara
kar~~~gösterdi~i sayg~dan ötürü kali)i te~ekkürlerimizi taktim etmekle iftihar
etmekteyiz.
Millet vekili Recai beyin karde~i Kurmay Albay ~akir beyin refikas~~
Emine Halis
Faika ~akir
Liman Reisi refikas~~
Rusumat kontrol memuru refikas~~
Melek Edip
Remziye Ahmet
Hazinedar Osman Pa~a torunu
K~z okulu Türkçe ö~retmeni
Zahide Bahri
Nuriye Feyzi
Hac~~ Ibrahim efendi k~z~~
Hattat o~lu Mehmet beyin refikas~~
Süreyya Ibrahim
Didar
Aziz o~lu Saim beyin k~z~~
K~rzade Ismail Mehmet k~z~~
Hatice
Kebire
20

Haziran 340 (1924)

Bu belge Türk kad~n~ n ilk kez toplu olarak bir sava~~gemisini ziyaret
edip ~erefdefterini imzalamas~ n~~tespit ediyordu. Kad~ n haklar~n~~veren yasa
da bundan sonra ç~kacakt~ . Bundan ötürü hammlara sadece talimler
gösterilmemi~; gemi komutan~~taraf~ndan denizci yeti~ tirilmekte annelerin
vazifeleri de anlat~lm~~t~ . Gemi komutan~ n~ n ifadesine göre anneler
kültürlenmedikçe, devletin her çal~~ma alan~nda oldu~u gibi, deniz
kuvvetlerinde de istenen geli~ meye ula~~lamazd~. Bat~l~~ hayat~n bir gere~i de
anneleri bu kaabiliyette yeti~tirebilmekti.
Hamidiye'nin ilk Marmara gezisi:
Hamidiye kruvazörü, okul gemisi olarak üçüncü gezisini 2-25 A~ustos
tarihleri aras~ nda Marmara denizi limanlarma yapt~ . Bu geziye Donanma
Komutan vekili güverte Binba~~~Aziz Mahmut Beyin bir tefti~~seyri ile
ba~lanm~~t~ . Yani Hamidiye kruvazörü Istanbuldan Izmiee giderken ayn~~
zamanda Donanma Komutan~ na sava~~tefti~i vermi~ti. Henüz Donanma
Komutanl~~~nca her hangi bir sava~~e~itimi talimat ve emri ç~kar~ lmad~~~~
için Hamidiye Kruvazörü bu tefti~i adeta yabanc~~bir gemi gibi veriyordu.
Tefti~ te Hamidiye Komutan ve Ikinci Komutan~n~ n haz~ rlad~~~~esaslara
göre sava~~ve seyir talimleri yap~lm~~t~.
Donanma Komutan~~ bu e~itimi o kadar be~enmi~ti ki talimlerin ertesi
gün de donanman~ n Izmit'te bulunan Yavuz muharebe kruvazörü
subaylar~ na da gösterilmesini emretmi~ ti. Zira bu subaylar da ilk kez
gördükleri bir e~itim ~ekliyle kar~~la~m~~lard~. Bu Subaylar e~itimde has~l
ettikleri güzel kan~lar~~birer birer Hamidiye'nin ~eref defterine yazm~~ lard~.
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3 A~ustos 1924 ak~am~~ Hamidiye'nin k~ç güvertesinde Donanma
Komutan ve Yavuz subaylar~~onuruna bir ak~am yeme~i verildi. Yavuz ve
donanmamn di~er gemileri henüz onanlmam~~~oldu~u için subaylar
Hamidiye'de bayram ~enli~i yapmakta idiler.
Donanma Komutan vekili Binba~~~Aziz Mahmut ~eref defterine ~unlar~~
yazm~~t~:
"Donanman~ n faal bir uzvu olan Hamidiye'de gördü~üm mesleki,
askeri ve ictimai hayata müte~ekkirim. Yar~n~n varl~~~n~~yaratacak olan
arkada~lar~m için her türlü iyilikler dilerim".
Izmit, 3 /4 A~ustos ~~34o (1924)
Donanma Komutan Vekili
Aziz Mahmut
Ayn~~ yemekte bulunan Deniz Müste~arl~~~~Donanma Dairesi
Ba~kan~da ~eref defterine yazm~~ t~:
"3 /4 A~ustos 1340 gecesi Hamidiye'nin k~ ç güvertesinde arkada~lar~m
aras~nda bulunmaktan duydu~um ~evk ve azmi tespit eden bu ifadeyi
buraya koymak galeyan halinde bulunan hissiyat~ mla ilgilidir. Mesle~in
geli~ mesi yolunda ilk harekete gelen Hamidiye'yi selâmlar ve sonsuz zaferler
temenni ederim."
Donanma Dairesi Reisi
Haydar
Ertesi gün de De~irmendere'de yemekli bir k~r e~lencesi tertip edilmi~;
bundan sonra gemi gezisine devama ba~lam~~t~. S~ras~yla 6 A~ustosta
Gemlik, ~~o A~ustos'ta Band~rma, 13 A~ustos'ta Erdek, 16 A~ustos'ta Av~a
Adas~, 17 A~ustos'ta Marmara Adas~, ~~8 A~ustos'ta Gelibolu, 20 A~ustos'ta
Tekirda~, 23 A~ustos'ta Silivri'ye u~rayacak ve 25 A~ustos'ta Istanbul'a
dönecekti.
Marmara k~y~~halk~~da mütâreke y~llar~nda ba~ta Yunan olmak üzere
yabanc~~bayrak görmekten ve onun zülmü alt~nda ya~amaktan b~km~~t~.
Kaçan Yunan kuvvetlerinin a~~r ~ekilde tahrip ettikleri bir bölge de
Marmara Denizinin güney k~y~lar~~idi. Buralarda orman, kasaba evi, ibadet
yerleri a~a~~~yukar~~hiç kalmam~~t~. Bundan ötürü Hamidiye'nin ~erefli
bayra~~~ile görülmesi Marmara halk~na müstesna bir ferahl~k ve gurur
vermi~ti. Onlar da ak~n ak~n köylerden limanlara ko~ uyor; gecesini
gündüzünü gemide geçirmek istiyor; imkânlann~n en üst derecesinde
getirdi~i hediyeleri mürettebata vermek için ç~rp~n~yordu. Belediyeler,
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ayr~ca, resmi yemekler vermi~~ve subaylara mahalli üretiminden hediyeler
vermi~ti.
Böylece Hamidiye Kruvazörü ilk gezilerini ~anl~~sayfalarla kapam~~ t~.
Hamidiye Atatürk emrinde:
Üç denizde gezisini tamamlam~~~olan Hamidiye kruvazörü Dolmabahçe saray~~ önünde demirli, Haliç'e girip onar~ ma ba~lamak üzere emir
günü onar~ m emri de~il, Atatürk emrine
beklemekte idi. Ancak 6 Eylül 1924
girmek emri gelecek ve bu emir de mürettebatta çok büyük bir sevinç
uyand~ racakt~. On, onbe~~gün büyük dahiyi gemide misafir etmek, onun
emrinde olarak Karadeniz limanlar~ nda dola~mak, uzun süre onun güzel ve
kudretli sesini duymaktan çok mürettebat~~ ne memnun eddgilirdi? Atatürk'e
de talimler yap~larak geminin ula~t~~~~sava~~kifayetini göstermek
mürettebatta ayr~~ bir seviç uyand~ racakt~ . Gemi hemen tersane ve ikmal
depolar~ n~~harekete geçirerek seyir haz~ rl~~~ na ba~lam~~t~ .
Bu konuda en ~ans~z ç~ kan da gemideki deniz talebeleri olmu~tu. Çünkü
Atatürk'le beraber gelecek ki~ilerin çoklu~undan ötürü gemide yer
haz~rlamak zorunlu~u deniz talebesinin geçici olarak Heybeliada'daki
Deniz Okuluna gönderilmelerini gerektirmi~ti.
~ lk kez olarak Atatürk'ün gezisine Peyk torpito kruvazörü tahsis edilip
Mudanya'ya göderilmi~~ise de ayn~~ nedenle daha büyük bir sava~~gemisi
istenmi~~ve vazifeye Hamidiye kruvazörü böyle ayr~ lm~~ t~.
Haz~ rl~ k s~ras~ nda üzücü olay Balkan Sava~~'n~ n tek muzaffer komutan~~
Rauf Orbay'~ n resminin gözönünden kald~ r~lmas~~ oldu. Subaylar aras~ nda
yap~lan uzun tart~~malardan sonra buna karar verildi 14 . Bu karar, tabii
olarak, Ortado~ulu bir anlay~~~ n sonucu olmu~tu: Mademki Atatürk ile Rauf
Orbay'~ n aras~~ aç~ k bulunuyordu bu resim Hamidiye ve Deniz Kuvvetlerine
zarar getirebilirdi... Bat~ l~~ olarak ise böyle bir dü~ünü~ün hiç yeri yoktu;
Hamidiye'deki Rauf Orbay resmi Atatürk'le onun ili~kilerini de~il, denizci
gençli~in kahramanl~ k numunesini temsil ediyordu. Nitekim Rauf Orbay,
1946 y~l~ nda Amerika'ya gitti~i zaman bu devletin Deniz Harp Okulu
okurlar~ na "Dünyan~ n en büyük denizcisi diye takdim edilmi~~ve kendisine
Devlet Ba~kanlar~ na özel resmi tören yap~lm~~t~~ ". Atatürk de resmin
kald~ r~ld~~~n~~duysayd~~bundan büyük üzüntü duyard~. Nitekim ma~duriyeti zaman~ nda Ankara stadyumunda halk~ n Ismet Inönü'yü alk~~lamas~,
Ra~it Metel: Atatürk ve Donanma Sayfa. 52 (Deniz Kuvvetleri yay~ n~ )
Ahmet Emin Yalman: Gördüklerim ve geçirdiklerim Cilt. IV Sayfa 87-88 (Rey
yay~ nlar~ )
14

15
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ba~kalar~ n~~ k~zd~ rd~~~~halde Atatürk'ü "Memlekete bu kadar hizmet etti.
Kadirsever Türk halk~~ elbette ona tezahürat yapacakt~ r" gerekçesiyle
sevindirmi~ ti 16.
Hamidiye kruvazörü Atatürk'ü almak üzere 8 Eylül 1924 günü
Istanbul'dan Mudanya'ya hareket etti. Peyk Istanbul'a dönüp gerekli
ikmalini yapt~ ktan sonra, Bo~azdan geçisi s~ ras~ nda Hamidiye'ye kat~lacak
ve bu gemiye ~eref refakat~~ yapacakt~.
Atatürk, maiyet ve arkada~lar~~ Hamidiye gemisine ii Eylül günü geç
saatlerde ~eref verdiler 17. Devlet Ba~kan~ n~~ ilk kez selâmlavaca~~~için
bayrak indirilmemi~~ve asker ç~ mariva yerlerinde 18 bekletilmi~ti. Böylece
Atatürk çimariva merasim k~ t'as~~ "Ya~as~ n Cumhuriyet" ba~~ r~~~~19 ve 21
pare top at~~~ yla selâmlanm~~; kendilerine gemi subaylar~~ takdim edildikten
sonra merasimle bayrak indirilmi~ti.
Atatürk'le beraber gelen ki~iler ~unlard~: Refikalar~~ Latife Mustafa
Kemal, Gaziantep Milletvekili K~ l~ç Ali, Lazistan Milletvekili Rauf, Yozgat
Milletvekili Salih Bozok, ~ stanbul Milletvekili Hamdullah Suphi, Ba~katip
Tevfik B~ y~ kl~o~ lu, Hususi katip Memduh Esendal, Ba~yaver Binba~~~
Rasuhi, Ankara Emniyet Müdürü Dilaver, Yaver Yüzba~~~Muzaffer.
Hamidiye Mudanya'dan ~~2 Eylül 1924 saat 6.30 da hareket etti, ~~0.30
da da Istanbul halk~ n~ n ço~kun tezahürat~~ aras~ nda Istanbul Bo~az~ na girdi.
Geminin Bo~azdan geçisi Istanbul'a tarihinin en nadir gününü
ya~atm~~ t~: Halk Bo~az~ n her iki k~ y~= doldurmu~, Bo~az yal~~ ve evlerinin
pencerelerine kadar ko~mu~tu. Atatürk'ü görme~e gitmeyen tek bir insan
kalmam~~t~. Motorlar, halkla dolu ~ehiriçi vapurlar~~ Hamidiye'nin etraf~ nda
idiler. Vilayet yüksek memurlar~~ ve Deniz Kuvvetleri erkan~~ da gemiyi
motorla izliyorlard~ . Halk~ n sevinç nidalar~~ aras~ nda Selimiye K~~las~ ndan,
Ta~k~~ladan, Peyk torpito kruvazörü ve Burakreis ganbotundan at~ lan
selam toplar~ n~ n sesleri kaybolmu~ tu. Gemi Atatürk emriyle Kavak önünde
bir iki dakika duracak ve burada Atatürk Deniz Kuvvetleri erkan~ n~~ kabul
16 ~evket Süreyya Aydemir: Ikinci Adam Cilt. t Sayfa. 491
-17 Bu olay~n ayr~nt~lar~~ için bak~n~z: Ra~it Mete!: Atatürk ve Donanma Sayfa. 54-56
18 C~mariva:Devlet reisleri için yap~ lan merasim türünden.. Gemi askerleri bordaya

dizilerek ve direk ve bacalara ç~ karak insan bedeniyle geminin ~eklini ç~kar~rlar.
19 Uluslararas~~ denizcilik gelene~i olarak bütün denizciler Cimariyada Devlet Ba~kanlar~~
ve Prensler, yabanc~~gemi mürettebat~~ taraf~ndan üç kez "Hurra" ba~~rt~ siyle selâmlan~r ve bu
ba~~r~~~s~ras~nda da ~apka sallan~r. Osmanl~~ devleti zaman~nda bu sistem "Padi~ah~m çok ya~a"
~eklinde al~nm~~ t~ . Cumhuriyet döneminde "Ya~as~ n Cumhuriyet" dendi; sonra da bu hitap
"Sa~~Ol" ~eklinde de~i~ tirildi.
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edecekti. Art~ k Hamidiye kruvazörü ve Peyk gemilerinin Karadeniz gezisi
ba~l~ yordu. Gemi, 15 Eylül 1924 de Trabzon, ~~ 7 Eylül'de Rize, 19 Eylül'de
Giresun ve Ordu'ya u~rad~; 20 Eylül'de Samsun'da Atatürk'ü merasimle
selâmetledi.
Atatürk Karadeniz'de u~ran~lan limanlarda karaya ç~km~~, halk~n
co~kun tezâhürat~~aras~nda ink~laplar~na ili~kin söylevler vermi~, onuruna
verilen ziyafetlerde bulunmu~tu 2°. Gemideki hayat~~ ise sava~~talimlerini
görmek, subaylarla konu~mak ve ayd~n kafas~ nda Cumhuriyet Donanmas~n~n ilk program~ n~~çizmekle me~gul olmu~tu.
Bu konudaki ilk temas, kendisinin verdi~i emirle iki Milletvekili ve gemi
subaylan aras~ndaki özel bir konu~ma ile ba~lam~~t~: Bir tarafta ~stanbul
Milletvekili Hamdullah Suphi Tanr~över ve Gaziantep Milletvekili K~l~ç Ali
öte tarafta da gemi ~kinci Komutan~~K~demli Yüzba~~~Ali Olgen yer alm~~t~ .
Hamdullah Suphi, ki~isel kan~s~~olarak etraf~~ denizlerle çevrili bir yurtta ne
Halk Partisinin ne de Hükümetin Deniz Kuvvetlerinin geli~tirilmesini ihmal
edemeyece~ini belirtmi~; K~l~ç Ali de daha önce denizcilerin on dretnot gibi
efsanevi kuvvet istemelerinden yak~nm~~t~~ 21 . Gemi ~kinci Komutan~~ ise
Türkiye Cumhuriyetinin ihtiyac~~ olaca~~~Deniz Kuvvetlerinin ana
hedefinin Balkanlarda üstünlük sa~lamak olabilece~ini; bunun için de
Yavuz muharebe kruvazörünün onar~lmas~~ ve 12 yeni muhriple denizalt~~ ve
may~n gemileri al~nmas~~ gerekti~ini belirtmi~ti 22 .
Hükümetten hangi denizcinin on dretnot istedi~i belirtilmemi~ti.
Bilinen denizcilerin, adlar~~ Gazi Pa~a, ~smet Pa~a, Fevzi Pa~a olacak üç
dretnota dayanan bir donanma istedikleri idi 23. Atatürk bu üç dretnotu bile
devletin mali kapasitesi ile telif edememi~~ve ~~ Kas~m 1925 Meclis
çal~~malar~n~~açan nutkunda denizcilere itidal tavsiye etmi~ti 24 .
Bu konu~malar d~~~nda Atatürk de gemi komutan~~ ile konu üzerinde s~k
s~k konu~mu~~ve bir donanma program~n~n esaslanm kurmu~tu. Bu
konu~ma ve sonuçlar~n~ n bir tutana~~~yoktu ama; geziden sonra yap~lanlar
Atatürk'ün deniz kuvvetlerine ili~kin ana fikirlerini aç~kca belli etmi~ti.
Buna göre Atatürk ilk kez bir Bahriye vekaleti (Deniz Bakanl~~~ ) açmak ve
donanmadan önce cevherli gördü~ü genç denizcileri yeti~tirecek çareler
20 Ayr~ nt~lar için Ra~it Metel'in ad~~ geçen kitab~ na bak~ n~z.
21 Ra~it Mete!: Ad~~ geçen kitab~~ Sayfa. 57
22 Ayn~~ kitap ayn~~ sapa
23 Ben bu teklifi rahmetli Amiral Ertugrul'un ki~isel dosyas~ nda ~apirografi bask~s~~ olarak
gördüm (Afif Büyüktugrul)
24 B.M. Meclisi Tutanaklar~~
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ara~t~ rmay~~ öngörmü~; emri komuta vermemek ~art~ yla e~itim hususunda
yabanc~~ uzmanlardan yararlanmak istemi~ti. Devletin geli~en ekonomik
durumuna parelel olarak donanma yapmak tasar~s~ nda idi Buna göre,
esaslar~~ yaz~l~~ olarak tespit edilmemekle beraber üç kademede bir donanma
yapacakt~:
Birinci Kademe: ~ ki denizalt~~ ve bol say~da may~ n silah~~ almak: 25
~ kinci Kademe: Yavuz muharebe kruvazörünü onartmak ve 4 muhrip,
2 denizalt~ , 3 avc~ botu yapt~ rmak: 26
Üçüncü Kademe: 4 muhrip ve 8 denizalt~~ yapt~ rmak 27.
Bu programa okazyonel olarak bir denizalt~~ ana gemisiyle (Erkin Ana
Gemisi) ve bir denizalt~~ gemisi (Gür) eklenmi~ti.
Atatürk, 19 Eylül 1924 ak~am~~ verdi~i yemekle gemi subaylar~ n~~
~ereflendirmi~ ti. Bu yemekle gemi komutan~ n~ n verdi~i nutku cevapland~ rmas~~ da dikkate ~ayand~. Gemi komutan~ na, o günlerdeki her devlet adam~~ a~~r
Arapça kelimeler kullan~ rken Atatürk çok temiz bir Türkçe ile mukabele
etmi~ti. Gemi komutan~~ ~unlar~~ifade etmi~ti:
"Subaylar Cumhurba~kan~ n~~ gemilerinde selâmlamakla iftihar
etmekte idiler. Mesleki inceleme yap~ lmas~ na imkân verdi~i için de
Atatürk'e te~ ekkür borçlu idiler. Deniz Kuvvetleri ink~ lâplarm~~ izlemek
konusunda Atatürk'ün emrinde bulunuyorlard~ . Cumhuriyet, ancak,
Atatürk'ün de~erli yard~ mlariyle genç ve kudretli bir donanmaya sahip
olabilecekti..."
Atatürk'ün kar~~l~k söylevi:
"Bir haftad~ r Hamidiye ile seyahatimde memleketimizin güzel
~ehirlerini gördüm. Bundan daha mühim olmak üzere donanmam~z~,
zabitlerini tan~d~ m. Bu seyahatimde sevk ve idareniz deki gemide gördü~üm
inzibat ve intizamdan ve yüksek nezaketten pek memnunum. Tarihte büyük
bahri kumandanlar~ m~z vard~ r. Fakat modern donanma te~ekkülüne
te~ebbüs ettikten sonra bu gibi kahramanl~ klara, parlak harekâta pek
tesadüf olunamaz. Benim için gemiden ziyade zabitlerini tan~ mak
25 Hollanda fabrikalar~ na yapt~ r~ lan "Birinci Inönü" ve "Ikinci Inönü" Denizalt~~
Gemileri.
26 Italyan fabrikalar~ na yapt~ r~ lan "Zafer", "T~ naztepe" "Kocatepe", "Adatepe"
Muhripleri; "Sakarya", "Dumlup~ nar", Denizalt~~ Gemileri ve "Denizku~u", "Mart~",
"Do~an" Avc~ botlar~ .
27 I ngiltere'ye ~smarlanan "Sultanhisar", "Demirhisar", "Gayret", "Muavenet"
Muhripleri ve "Muradreis", "Oruçreis", "Burakreis" Denizalt~~ gemileri ve Almanya'ya
~smarlanan "Sald~ ray Bat~ ray-At~ lay Y~ ld~ ray" Denizalt~~ Gemileri.
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mühimdir. Mücadelei Milliye esnas~ nda donanmam~z~ n toplu olarak
istihdam~ na imkân yoktu. Bununla beraber müteferrik ve vatanperverane
hizmetler pek çoktur seyahatim boyunca gördü~üm intizam, inzibat ve
terbiye bana müstakbel Cumhuriyet Donanmas~~ nam~ na pek kuvvetli
ümitler vermi~tir. Bu hususta pek müsait intibalarla ve emniyeti kalple
ayr~llyorum. Ben daha yak~ndan alakadar olarak bu donanman~ n
te~ekkülüne yard~ m edece~im. Bu seyahatim bana güzel Karadeniz
~ehirlerini ve bahriyemizi tan~ tt~. Bunu temin eden Hamidiyenin suvarisine,
zabitlerine ve bütün mürettabat~na samimi te~ekkürlerimi takdim ederim."
Nihayat s~ ra Hamidiye'nin ~eref defterine yaz~~ yazmaya gelmi~ti.
Atatürk kendisinin emrine sunulan deftere hem yazm~~~hem de arkada~lann~~
yazmaya te~vik etmi~ti. Zira Cumhuriyet silahl~~ kuvvet birlikleri içinde
kar~~s~na ilk kez ç~ kar~lan ~eref defterini bat~l~~ bir uygarl~~~ n i~areti olarak
saym~~~tarihi direktiflerini bu defterde belirtmeye karar vermi~ti. ~unlar~~
yazacakt~:
Hamidiye kruvazörü nde
20 Eylül 1340 Cumartesi
"Hamidiye kruvazörü maziden yadigar kalan, donanma aksam~~
içinde, Türkiye Cumhuriyetinin denizlerde faaliyete geçen ilk gemisi oldu.
Be~~seneden beri mütehass~ r~~oldu~um deniz hayat~ n~~ bana ya~atan bu sefine
oldu. Türk donanmas~~ kumanda ve zabitan hey'etini bu gemide ve buna
refakat eden Peyki~evket torpito kruvazöründe tan~d~ m.
Temas etti~im ruhu genç, meflcûresi genç bu istikbal kumandan ve
zabitleri bizde bahriyemiz için kuvvetli ümitler has~l etti. Bu k~ymetli, ~edit
arzulu hey'eti yadigar~~ mazi olan bu gemi içinde b~ rakmakla iktifa
olunamaz. Onlar~~ Müstait ve mustahak olduklar~~ kadan inki~afa mazhar
edebilmek için, bugünün icaplar~na kavu~turmak laz~ md~ r. Hudutlar~ m~z~n
mühim ve büyük aksam~~ deniz olan Türk Devletinin Donanmas~~ da mühim
ve büyük olmak gerekir. O zaman Türk Donanmas~~ daha müsterih ve emin
olacakt~r. Mükemmel ve kadir bir Türk Donanmas~ na man olmak gayedir.
Bunun ilk azimet noktas~~ sefaini harbiye tedarikinden evvel onlar~~
muvaffakiyetle sevk ve idareye muktedir kumandanlara, zabitlere
mütehass~slara malikiyettir. Hamidiye'de ve Peyki~evket'te tan~d~~~m
arkada~lar gayeye yürüyebilecegimizin canl~~ ve k~ymetli delilleridir.
Bu gün için bu güzide hey'et büyük alâka ile muhafaza olunacakt~ r.
mevcut büyük, küçük gemilerimizden yaln~z kabili istifade olanlar tefik ve
ihya edilebilir.Donanmam~z hey'eti umumiyesinde, faal ve nafi unsurlardan
mütevazi bir cüz'ü tam vücuda getirmek imkan~ na kani oldum. Bunun için
Miden C. XLV 69

AMIRAL AFIF 13CYCKTU~RUL

hükümeti Cumhuriyetin, tedbir ve te~ebbüsleriyle ~ahsen alakadar
olaca~~m. Esasl~~ ve k~ymetli bir noktai azimeti bulduktan sonra ondan
muazzam gayeye yürümek ve ona vas~l olmak elbette müesser olacakt~r."
Gazi Mustafa Kemal
Demek ki Atatürk Hamidiye kruvazöründe kabiliyetli ve emri
komutaya kolayl~ kla yeti~tirebilecek bir denizci gençlik bulmu~; fakat
makina döneminden beri komutan yeti~emedi~ine kanaat getirdi~i için
personel yeti~tirilmesini gemi almaya tercih etmi~ti. Nihayet daha sonraki
y~ llarda donanmaya manevra yapt~ rd~ ktan sonra komuta kifayetinin de elde
edildi~ine kanaat getirerek hem Yavuz muharebe kruvazörünü onartacak
hem de yeni sava~~gemisi tedariki yoluna girecekti.
Onun Hamidiye ~eref defterine yazd~~~~yaz~ lar~~ sadece denizcileri ikaz
mahiyetinde görmek çok hatal~~ bir görü~~olurdu. Çünkü yaz~lar, denizcilerin
de üstünde olarak deniz konusunda Türk milleti ve onun hükümet üyeleri ve
milletvekillerine çok önemli direktif mahiyetini ta~~ makta idi. ötesi yüksek
ki~ilerin bu anlay~~~~taktir etmelerine ba~l~~ bulunuyordu.
~eref defterindelgi-ha~ka yaz~lar da ~ unlard~:
"Samsun Yollar~ nda 20 Eylül 1340
Hamidiye'nin güzide, genç ruhlu kumandan ve zabitlerinin sevki
idaresinde yapt~~~ m~z deniz seyahatinin k~ymetli hat~ras~ n~~ unutmayaca~~ m. Bu hey'etin Türk Cumhuriyetinin mustakbel donanmas~ nda
muvaffak kumandanlar olmas~ n~~ temenni ederim."
Latife Gazi Mustafa Kemal
"Karadeniz'deki seyahatimiz esnas~ nda Hamidiye'nin genç ve
mefk~:~ reci kumandan ve hey'eti zabitan~~ ile temas~m istikbal hakk~ nda
bendeki bütün ümitleri tarsin ve takviye etmi~tir.
~imdiye kadar yabanc~~ kald~~~ m bahriyeli arkada~lar~ mla tan~~mak
f~ rsat~ n~~ bana bah~eden ~u seyahatten mütevellit tahassusat~m~~ kaydederken
gösterilen nüvazi~kâr misafirperverli~e arz~~ ~ükran eder her hususta
muvaffakiyetler temenni ederim."
20

Eylül 340

Rize Milletvekili
Rauf

"Hamidiye ile on günlük devam eden Karadeniz seyahati bende
unutulmaz hat~ralar b~ rakt~ . Ben bu hat~ ray~~ daima muhafaza edece~im.
Geminin kuvvetli ruhlu, kuvvetli imanl~~ melküreci genç kumandan ve
zabitan~~ ile yapt~~~m haspehallerden pek müstefit ve mütehassis oldum. Bu
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temaslar Cumhuriyetimizin istikbâli için bendeki ümitleri, bahriyemizin
ihya ve tekâmülü hususundaki bütün fikir ve kanaaderimi bir kat daha
takviye etmi~tir.
Gemideki intizam bilhassa daima göze çarpan gençlik ruhu her türlü
takdirin üstündedir.
Seyahatimi~~esnas~ nda bu genç k~ ymetli arkada~lar~ m~z~ n gösterdikleri
çok yüksek nezaket ve misafirperverli~e kar~~~minnetarl~~~ m~~kaydederken
te~ükkürat~ m~~da arzetme~i vecibe addederim."
20 Eylül 340
Gaziantep Millet vekili
K~l~ç Ali
"Denizi arz~n hayat unsuru, mavi kan~, denizcili~i milletlerin en büyük
mektebi, sahilleri en feyizli medeniyetle~-in be~i~i telakki eden bir adam
kalbiyle bahriyeli zabitlerimizin aras~ nda çok hat~ ra veren saatler geçirdim.
Cstünde çal~~t~ klar~, u~ra~t~klar~~su unsuru gibi gözleri, sesleri ve kalpleri
derinlik ve heyecan dolu olan bu meslek adamlan bana ve size kendilerine
borçlu oldu~umuz vazifeleri çok müessir bir tarzda anlatt~lar. En payedar
Türk Devleti'nin ancak denizlere vas~ l olduktan sonra teessüs etti~ini
bilenler Türk istikbalinin denizle ve denizcil~ kle büyük alakas~ n~~ takdir
edebilirler. Hamidiye zabitleri beraber geçirdi~imiz saatlerin bizim için
intibah saatleri oldu~una emin olabilirler. Burada konu~tuklar~ m~z
meyvesiz kalmayacakt~ r. Hat~ ra defterinize yaln~ z bahriyemiz hakk~ nda
dü~üncelerimi de~il sizin hakk~ n~ zda da derin muhabbetimi ve borçlar~ m~~
kayde bir f~ rsat buldum. Bundan mesudum ve bütün mahrumiyetlere
ra~men sönmeyen meslek a~k~n~zdan dolay~~ size hayran ve müte~ekkirim."
~ stanbul Milletvekili
Hamdullah Suphi.
"Gayet samimi bir hisle itiraf etme~e mecburum ki yirmi bir senelik
hayat~~ askeriyemde ne donanmam~z~~ ne de pek yüksek kalpli olan bahriyeli
karde~lerimizi yak~ ndan tan~mak f~rsat~ na nail olmad~~~mdan daima
kendimi onlara veyahut onlar~~ kendime kar~~~yabanc~~ addetmekte idim.
Fakat bu fikir ve telakkimin ne kadar hatal~~ve ne kadar bimana oldu~unu
Hamidiye kruvazörüne ilk defa dahil oldu~um ii Eylül 34.0 tarihinden
itibaren anlayarak eski hissiyat~ m~ n yerine bahriyeli karde~lerime kar~~~
layezal bir hissi ubuvet ve samimiyet kaim olmu~tur.
Bir hafta devam eden seyahatimiz esnas~ nda bu güzel geminin en
yüksek kumandan~ ndan en son neferine kadar bize kar~~~gösterdikleri yüksek
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nezaket ve pek büyük misafirperverli~in cidden meftun ve hayramylm.
Kendi evimde ve kendi efrad~~ailem aras~nda ancak bu derecede bir emniyet
ve samimiyet mümkündür. Her surette müsterih olarak devam eden bir
haftal~ k seyahatin bende has~l etti~i intibah~~takdir ve tasvirden acizim. Bu
gemide gördü~ümüz emniyet ve samimiyetten ba~ka her türlü intizam ve
vazife~inasl~~~ n da her zaman takdirkârly~m. Binaenaleyh bu geminin
kumandas~ n~~ deruhte eden sevimli ve kahraman arkada~lar~ma ebedi
~ükran ve minnetlerimi arzederken her hususta naili imal olmalar~n~~ da
temenni ederim."
20 Eylül 340
Bozok Milletvekili
Salih

Hamidiye'de komuta de~i~ikli~i:
Hamidiye kruvazörü Atatürk ve arkada~lar~n~~ Samsun'a b~ rakt~ktan
sonra, kendilerinin gemiye 1ü. tfettikleri resimlerini salona asarak 24 Eylül
1924 de bu limandan ayr~lm~~~ve Istanbul'a gelerek onar~m için Haliç
Tersanesine ba~lam~~t~. Deniz talebesi tekrardan gemiye al~nm~~~ve fakat,
bu talebenin e~itim ihtiyac~ ndan ötürü, onlar~ n gemide muhafazas~~yararl~~
say~lmam~~t~. Deniz talebesi Zuhaf eski ganbotuna verilmi~~ve bu ganbotla,
Izmit'te geçici olarak okul gemili~i vazifesi alan, Turgutreis Z~ rhl~s~na
gönderilmi~ti.
Bundan sonra da yeni kurulan Bahriye Vekâletinin Müste~arl~~~ na
atand~~~~için gemi komutan~~ Binba~~~Hüsamettin Olsel 8 Ocak 1925'de
gemiden ayr~lm~~t~. Gemi Komutanl~~~na Ikinci Komutan K~demli Yüzba~~~
Ali Olgen vekâlet edecekti.
Binba~~~Hüsamettin ülsel gemiden ayr~l~ rken ~eref defterine ~unlar~~
yazacakt~:
"Hat~ra defterinin devrei idareme ait sayfalar~ n~~ kaparken muhtelif
hissiyat~n taht~~tesirinde bulunuyorum. Samimi hisler ve emellerle dolu bir
hayat~~ refah~n muhassalayi mesaisi demek olan o sayfalardaki intibaat
Hamidiye'de mütesanit ve ahenktar bir hamulei faaliyetin mevcudiyetine
bariz bir ni~anedir. Ben bunu, mesle~e numal~~ ve k~ymetli görü~ler
kazand~ ran bu faaliyeti me~küreyi rufekai mesaime medyunum. Bu ~erefe,
çok k~ymetli arkada~lar~ma ait olan bu ~erefe, bu müttehit ve isyan~na
mütenahi cevalinin mümessili hariciyesi olarak, ancak i~tirak edebilirim.
Hamidiye'ye Hamidiye'nin k~ymetli ve azimkâr zabitlerine, çal~~kan
efrad~na vedâ ederken bu ahen~i rufekat ve mesainin atiyi meslek için
layimut, daha feyyaz semerelerle payedar olmas~n~~ bütün samimiyeti
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ruhumlu temenni etmeyi bir vecibei vicdaniye addeder ve sevgili
arkada~lar~ m~~ fusunkâr bir ~ükran ile selâmlar~ m."
8.1.341
Hüsamettin
Rize isyan~n~n bast~r~lmas~nda Hamidiye:
~apka ink~lab~ n~ n ilk tatbikatç~s~~ deniz kuvvetleri mensuplar~~ olmu~tu:
Bahriye Vekili Cebelbereket milletvekili Ihsan Yavuzer 14 May~s 1341
(1925) tarihli genelgesiyle ~apkan~n giyilmesini emredecek; bu emir esasen
inkilaba haz~ r denizciler taraf~ ndan derhal uygulanacak; bu emri 18 May~s
1925 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararnamesi izleyecek; kanun ise 671 say~~
ile 25 Kas~ m 1925 de ç~ kacakt~.
Denizcilerin bu kadar erken Atatürk fikirlerini benimseyerek onu
izlemesine kar~~l~ k irtica tahrikcileri taraf~ ndan zehirlenen bir az~ nl~ k
kanuna ayk~ r~~ dü~mü~; özellikle Rize'de isyan te~ebbüsleri ba~göstermi~ ti.
Hükümet Rize'ye hem Ankara istiklal mahkemisini hem de Hamidiye
kruvazörünü yollam~~ t~ .
Hamidiye kruvazörü isyanc~lara gözda~~~vermek ve sorunu kan
dökmeden çarelendirmek için, civar tepelere silahl~~ emniyet birlikleri
ç~ karm~~; zaman zaman da barut haklar~~ çok alan kuru s~ k~~ at~~lar yapm~~ t~ .
Böylelikle Rize'deki i~i çabuk biten Istikbal mahkemesi üyeleri
Hamidiye kruvazörü ile Giresun'a gelmi~lerdi. Kendileri geminin ~eref
defterine ~unlar~~yazm~~lard~:
"Irtica hortla~~ n~~ Cumhuriyet adaletinin pençesiyle yere vurmak için
Rize'ye gittik. Hamidiye'yi ink~ lab~ n satvetli ve k~skanç bir bekçisi gibi
orada bulduk. K~ ymetli ve tarihi gemimiz bizi sinesine alarak Giresun'daki
vazifemize getirdi. Ink~lab~ n küçük pürüzlerle kar~~la~t~~~~bu günlerde
Hamidiye'nin muhterem ve sevgili kumanda ve zabitan hey'etiyle tan~~mak
hat~ ram~zda muhafaza edece~imiz, sevimli ve azimkar ~ahsiyetlerinde,
bahriyemizin müstakbel inki~af ve kudretine ait temel ve ümitlerimizi bariz
olarak görmek saadetine nail olduk.
Hamidiye'ye ebedi selâmet ve ~eref temennisindeyiz."
Ankara Istiklal Mahkemesi Reisi
Ali

Üyeler

K~l~ç Ali
Rize Milletvekili Ali
Izmir Milletvekili Re~it Galip
Müddei umumi (Savc~ ) Ali
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Hamidiye Donanma komutan gemisi:

Birinci Dünya Sava~~'ndan sonra Alman Amiralinin donanmam~z~~terk
etmesiyle beraber bu sava~ta donanman~n ikinci komutanl~~~ n~~yapm~~~olan
Amiral Arif Donanma Komutanl~ k makam~na getirilmi~; donanman~n
yabanc~~kontrolünde bulunmas~ndan ötürü de karargâh~ n~~ karada te~kil
etmi~ti. Cumhuriyet döneminde, 14. May~s 1924 tarihinde kendisi emekliye
ayr~ld~~~~zaman Güverte Albay Hamdi Tevfik (Denizmen) ayn~~zamanda
~stanbul Milletvekili seçildi~i için makama vekil olarak Binba~~~Aziz
Mahmud'u b~rakm~~~o da, ayn~~ zamanda Yavuz Komutan~~ ve Filotilla
Komodoru oldu~undan Donanma Komutan forsunu Yavuz'a çekmi~ti.
1925 y~l~~ ba~~nda Donanmamn faal gemileri Turgutreis z~rhl~s~,
Hamidiye kruvazörü, Peyki~evket torpito kruvazörü, Ta~oz eski muhribi ve
Akhisar ve Yunus eski torpitobotlar~ ndan ibaretti.
Bu durumda 13 ~ubat 1925 günü Donanmaya, Alman Deniz
Kuvvetleri ihtiyat~ndan Tümamiral Ernest Gagern Ba~kanl~~~nda, bir
Alman dan~~man ve ö~retim kurulu gelmi~ti. Kurul bir taraftan
donanmam~z~n e~itim ve sava~~talimnamelerini haz~ rlarken di~er taraftan
da faal gemilere toplu e~itim yapt~rmaya ba~lam~~t~. Yavuz'un yaral~~ ve
hareket edemez durumda olmas~ndan ötürü seyir ve taktik e~itimde
Hamidiye kruvazörü Donanma Komutan gemili~i yapmakta idi.
Di~er taraftan Genelkurmay Ba~kanl~~~~da Harp Akademisi e~itimi
çerçevesinde k~y~larda stratejik incelemeler yapmak için Hamidiye'den
yararlan~yor ve hatta bu gezilere Genelkurmay Ba~kan~~ile Yüksek Askeri
~ûra Üyeleri bizzat kat~llyordu.
Bu çe~it tatbikatlardan bir tanesi Ekim 1926 ay~nda yap~lm~~~ ve
Hamidiye Antalya'ya kadar gitmi~ti. Bu gezide Genelkurmay Ba~kan~~ ve
Yüksek Askeri ~ûra Üyeleri geminin ~eref defterine ~unlar~~yazm~~lard~:
"Bir hafta devam eden seyahetimizde Hamidiye kruvazörü hey'eti
zabitaniyle efrad~nda görülen asar~~intizam ve iktidardan cidden müftehir
oldum. istikbal donanmam~z~n i~bu güzide erkan~na te~ekkür ile daha
büyük günlerde muvaffakiyetle komuta etmelerini dilerim."
24 Ekim 1926

Genelkurmay Ba~kan~~
Fevzi
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"Genelkurmay Ba~kan~m~z~n noktai nazarlanna i~tirak ile Donanmam~za muvaffakiyet dilerim."
Ali ~i~ ray~~ Askeriye Azas~ndan
Orgeneral
Ali Fuad
Ve ben dahi
~ kinci Ordu müfetti~i
Birinci ferik (Orgeneral)
Fahrettin (Altay)
Hamidiye tatbikattan sonra demirledi~i Antalya Liman~ nda büyük
kabul görmü~tü. Çünkü gemi Cumhuriyetten sonra bu limana ilk kez
geliyordu. Genelkurmay Ba~kan~ n~n izin ve müsadesiyle gemi halka ve
ö~retmenlere ayr~~ ayr~~gezdirilmi~; Belediye de gemi subaylar~~onuruna bir
ak~am yeme~i ve bu yemekte subaylara hediyeler vermi~ti. Antalya'da
geminin ~eref defterine ~unlar yaz~lm~~t~:
"Gururumun k~ r~ld~~~~elemli günlerin karanl~ k semas~nda Hamidiye
bana bir ümit y~ld~z~~ olmu~tur 28 . O zamandan beri Hamidiye'yi sever, onun
sülün gibi sevimli endam~n~~ her görü~te gözlerimle ok~ar~m. Bu, sevimli
oldu~u kadar, heybetli ve muhte~em deniz ku~unun kanadlar~~ alt~ nda
geçirdi~im k~sa bir zaman~ n hissiyat~mda yapt~~~~tesiri izah etmek için bu
sayfalar kafi de~ildir. Yaln~z denizlerine, denizcili~ine vurgun bir iptilâ ile
merbut bir Türk s~fatiyle Hamidiye'yi, onun pek asil ve kibar zabitan~ n~~
nihayetsiz hürmet ile selamlar~ m."
25 Ekim [926
Antalya Türk Oca~~~Reisi
Burhanettin (Onat)
"En karanl~ k günlerde ilahi bir ~~~k halinde 29 engin denizlerde Türk
Milletinin meftun oldu~u yüksek kaabiliyeti izhar ve temsil eden Kahraman
Hamidiye'mizin sinesinde talebem ve ö~retmenlerim nam~na bahriyemi~i
sermedi hürmetle selâmlar ve Hamidiye'nin muhterem zabitan ve efrad~ na
sonsuz ~ükranlar~m~~sunanm efendim."
Orta Mektep Müdürü
Telât Tahsin
Frans~zca Muallimi

Musiki Muallimi
Antalya Müze Müdürü

Mahmut~evket Pa~a Suvarisi Sait
Marmaris Sahil S~hh~ye Müdürü
28
29

Balkan Sava~~n~~ kasdediyor.
Orta okul müdürü de Balkan Sava~~ n~~ kasdediyor.

Riyaziye
Muallimi
Resim Muallimi

31 Ekim 1926
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Hamidiye'nin ilk yabanc~~ liman ziyareti:
Hamidiye Antalya'dan gelir gelmez Sovyet ~~ttihad~~ D~~i~leri Bakan~ yla
resmi görü~ me yapacak olan D~~i~leri Bakan~~ Tevfik Rü~tü Aras'~~ Odessa
liman~ na götürüp getirmek üzere emir alm~~t~ . Böylelikle gemi Cumhuriyet
döneminde donanmadan yabanc~~ liman~~ ilk ziyaret eden sava~~gemisi olmak
~erefimi kazan~yordu.
Bu seyahat, ayr~ca Donanma ile D~~i~leri Bakan~~ aras~ ndaki ba~lant~ y~~
da sa~lam~~t~. Zira D~~i~leri Bakan~~ bu gezi s~ ras~ nda gemi komutan~ na:
"Benim izledi~im politikada dayand~~~ m tek nokta Donanmam~z~ n kuvveti
olacakt~ r" dedi~i gibi 30; gemi komutan~ ndan mürettebat~ na bir sava~~talimi
yapurmas~ m rica etmi~~ve bu talimi dikkatle izlemi~ti. Bu ricada
bulunmaktaki amac~ , Atatürk'ün kendisi daima ordu manevralar~ na
götürmekte olmas~ ndan ötürü Donanma manevralar~na ili~kin de bilgi
sahibi olmak ve dönü~ ünde ona bilgi vermekti 31.
Bu münasebetle D~~i~leri Bakan~~ ve Moskova Büyükelçisi geminin ~eref
defterine ~unlar~~ yazacakt~:
"Hamidiye ile seyahatim benim için çok k~ ymetli olmu~ tur. Ba~ta
muhterem komutan ve k~ymetli zabitan~~ olmak üzere efrad~ n~ n hakk~ mda
lâtfu ibraz bulunduklar~~ nezaketin minnettar~pm. Bu ~ahsi ~ükran
hislerimin fevkinde bahtiyarl~ k veren daha mühim mü~ahedem vard~ r ki o
da bahriye mensuplar~ nda gördü~üm intizam ve vazife ve meslek a~k~d~ r...
Cumhuriyet Bahriyesinin pek yak~ n istikbâlini bana tep~ir eden budur.
Aralar~ nda bana unutulmaz saatler ya~atan ba~ ta süvari olmak üzere
bütün aziz arkada~lar~ m~~ hürmetle ve samimiyetle selâmlar~ m."
16 Kas~m 1926
D~~i~leri Bakan~~
Tevfik Rü~tü Aras
"Türkiye'nin ~erefli bayra~~n~~ Sovyet ittihad~~ sular~ nda dalgaland~ ran
Hamidiye'mizi ve onun k~ ymetli süvarisi ile zabitan ve efrad~ n~~ hürmet ve
samimiyetle selâmlar~ m."
14 Kas~ m 1926
Moskova Büyükelçisi
(~mza okunamad~)

° Bu gezide Hamidiye Komutan~~ Binba~~~Hüsnü Gökdenizeri'nin not defterinden

3

31 Sonradan

bu bilgiyi Tevfik Rü~tü Aras bizzat lâtfetmi~ tir.
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Hamidiye'yi ziyaret eden gazeteciler:
Balkan Sava~~'ndaki ba~ar~l~~ ak~n hareketi her Türk gibi tan~nm~~~
gazetecileri de ilgilendirmi~ti. Fakat birbirini izleyen yak~n tarih sava~lar~~
gazetecilerin bu gemiyi ziyaret etmelerine imkân b~rakmam~~t~. Gazeteciler
bu konudaki hasretlerine Cumhuriyet döneminin sakin günlerinde
kavu~acaklard~. Genelkurmay Ba~kanl~~~n~n iziniyle 2 Nisan 1927 günü
toplu halde Hamidiye'ye gelip Dolmabahçe önünde onu gezmi~ler ve
istekliler geminin ~eref defterine a~a~~daki yaz~lar~n~~ yazrn~~lard~:
"Hamidiye'de, çok görmü~~oldu~um bir hakikati tekrar görmekle bahtiyar
oldum: Her~eyde kaabiliyetli olan Türklerin denizcilik kaabiliyeti... Biz
Türkler denize mülâki oldu~umuz günden itibaren denizciyiz. Hamidiye'de
gördüm ki öyleyiz. Ve bir daha inand~ m ki öyle kalaca~~z. ~u tek farkla:
Bundan sonraki Bahriyemiz, tabii memleketimizin ihtiyac~ na oldu~u kadar
asr~n bütün icabat~na da tamamen tevafuk edecektir.
Hamidiye'nin, bize bu kanaati teyit ve ila eden komutan ve zabitan~n~~
meth ve sena etme~e ihtiyac~m yoktur. ~u kadar~n~~ söylemek kafidir: Onlar
Türkdürler".
2 Nisan 1927
Yunus Nadi 32
"Hamidiye'nin k~ymetli hat~ralarla dolu defterine ben ne yazabilirim?
Ben ki Türk Bahriyesinin ebedi ve ezdi hayran~ y~m. "Hamidiye" de
gördüklerim sevgilimin a~k~ ma ne kadar layik oldu~unu bir daha ispat
etmi~tir. Bütün ruhumla temenni ederim ki her Türk benim gibi Bahriyenin
a~~k~~ olsun".
2 Nisan 1927
Bahriyenin Had~m~~ Olmakla
Abidin Daver 33

Atatürk'ün Istanbul'u ilk ~er~flendirmesinde Hamidiy~:
Atatürk'ün Cumhuriyet döneminde Istanbul'u ilk ~ereflendirmesi
s~ras~ nda Hamidiye kruvazörü gene faal donanman~ n komutan gemisi idi.
Faal donanma da Hamidiye, Peyki~evket, Berkisatvet Torpito kruvazörleri,
Ta~oz, Samsun ve Basra küçük muhriplerinden kurulu idi. Atatürk'ün
32 Yunus Nadi Istiklâ1 Sava~~nda da önemli gazetecilik hizmeti yapm~~~Milletvekili bir
gazeteci idi. Cumhuriyet Gazetesinin sahip ve ba~~yazan idi.
33 Abidin Daver, gazeteciler ve kamuoyunda "Sivil Amiral" Ukabiyle tan~nan ve
gazetecilige ek olarak deniz yazarl~~~~yapan tek yazard~ . Bir süre milletvekilli~i de yapm~~t~.
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Izmit' ten Istanbul'a Ertu~rul Yatiyle Donanma emniyetinde gelece~i haber
ve telsiz emri, Donanma y~ll~k Karadeniz gezisini yaparken Rize'ye gelmi~~
ve Donanma Komutan Vekili Yarbay Fahri Aczi hemen demir kald~ rarak
tam sür'atle Izmit'e gelmi~; gemilerinin vazife haz~ rl~~~ n~~ yapt~ rarak
Atatürk'ü bekleme~e ba~lam~~t~.
Atatürk Izmit'e ~~ Temmuz 1927 günü sabah~~ ~eref verdi ve Ertu~rul
Yat~na geçti. Donanma Komutan Vekili kendisine bu yatta refakat ediyor
ve Donanmaya emirlerini buradan veriyordu 34 .
Donanma gemilerine hareket emri saat ~~2.00 de verildi. Ertu~rul Yat~~
donanma gemileri önünden geçerken Yavuz muharebe kruvazörü ve
Hamidiye kruvazörü kendilerini 21 rer pare topla, gemilerin askerleri de
ç~ mariva ve Ya~as~n Cumhuriyet nidas~~ ile selamlad~. Ayr~ca Yavuz,
Ertu~rul ve M~z~ka Okulu Bandosu Hamidiye'de idi. Istiklal Mar~~~
çald~lar.
Bundan sonra donanma gemileri Ertu~rul yat~n~ n etrafinda çenber
te~ kil ederek Istanbul'a kadar böyle seyrettiler. Istanbul'a yakla~~ rken
gemiler Ertu~rul yat~ n~ n dümen suyunda pruva hatt~~ te~kil ettiler ve
böylece Dolmabahçe Saray~~önündeki demir yerine indiler. Bu ini~~s~ras~ nda
~ehiriçi vapurlar~ na, motorlara, sandallara dolan Istanbul halk~~çok büyük
heyecan içinde Ertu~rul yat~n~~ izliyor, devaml~~~ekilde "Ya~as~n Gazi" diye
ba~~r~yor ve Atatürk de onlara gülerek el sall~ yordu. Istanbul ve bu arada
donanma, tarihinin en nadir gününü ya~~yordu.
Atatürk Istanbul'da Dolmabahçe Saray~ nda 30 Eylül 1927 gününe
kadar kald~; Bo~az ya da Marmara'ya gezi amac~yla ç~kt~~~~her defas~nda
Donanma mürettab~t~n~n ç~ mariva ve Hamidiye'nin top ate~iyle
selamland~. Nihayet 30 Eylül 1927 günü denizyollar~n~n Izmir vapuruyla
Mudanya'ya giderken Hamidiye kruvazörüyle Peyk ve Berk torpito
kruvazörleri kendisine Mudanya'ya kadar ~eref refakat~~yapt~lar.
Ö~retmenler Bayram~~ ve Hamidiye:
Ö~retmenler Bayram~'nda Adapazan ve De~irmendere ö~retmenleri
Hamidiye kruvazörünü ziyaret etmi~lerdi. Bu münasebetle geminin ~eref
defterine a~a~~daki yaz~lar~~yazacaklard~:
"Hayat~~talimiyemizde en mesut ve en zevkli bir gün ya~ad~k. Bu bedil
zevki ve ne~'eli günü Hamidiye kruvazörünün çok k~ymetli, tarihi menakip
ve mefahir dolu aziz sinesinde tatt~k.
34 Konunun ayr~ nt~lar~~ için bak~n~z: Ra~it Mete!: Atatürk ve Donanma (Deniz kuvvetleri

yay~ n~~ 1966)
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Biz Adapazar~~ muhtelit orta mektep talebe ve muallimleri
Hamidiye'nin zaferle i~lenen, her Türk gencinin ruhunda ezdi ve Ilahi
hat~ ralar b~ rakan komuta hey'et ve zabitan~ n~~ ruhumuzdan kopan en derin
duygular ve sevgilerle tebrik ederken sonsuz te~ekkür ve hürmetlerimizi
arzederiz".
Adapazar~~ Ö~retmenleri
De~irmendere Köy Mektebi Muallimleri
Kocaeli Muallimleri
Afgan Kral~n~~ kar~~lama töreni:
19 May~s 1928 günü, Peyk ve Berk torpito kruvazörleri refakat~ nda
denizyollar~ n~ n Izmir vapuruyla Odessa'dan Istanbul'a gelen Afgan Kral~~
Emanullah Han'~~ kar~~lamak üzere Karadeniz'e aç~lan Donanman~ n
Komutan Gemisinde bulunan Istanbul Valisi, Üçüncü Kolordu Komutan~~
ve Belediye Ba~kan~~ ~eref defterine a~a~~daki sat~ rlar~~ yazm~~lard~:
"Afgan Kral Hazretlerinin memleketimizi ziyaretleri münasebetiyle
hey'eti istikbaliye meyan~ nda bulundu~um tarihi günde Hamidiye
kruvazöründe geçirdi~im tatl~~ saatleri, kruvazörün komutan~~ ve zabitleri
taraf~ ndan ibzal buyurulan teveccühat~~ ebediyen unutamayaca~~m.
Müsbet hislerle ayr~lmakta oldu~umu kaydetmekle iftihar ederim".
Vali
Mithat
"Gördü~üm intizam ve mükemmeliyetten dolay~~ ba~ ta muhterem
Donanma Komutan Vekili oldu~u halde bütün efrad ve zabitan~~
arkada~lar~ ma beyan~~ te~ekkür ve taktirat ederim.
Üçüncü Kolordu Komutan~~
~ükrü Naili
Türk gemisi, hasseten Türk Harp Gemisi gönlümün ezeli ve ebedi
heyecan mevzuudur. Afgan Devlet Reisini istikbal vesilesiyle kendimizi
Türk Bahriye tarihinin ~anaver menakibini ta~~ yan güzel Hamidiye'nin
a~u~ unda mümtaz komutanlar, genç ve güzide zabitan hey'eti, fedakar
mürettebat aras~ nda muhat ve misafir görünce saadetim bir kat daha artt~.
Istanbul ~ehremini
Cumhuriyet Donanmas~ m Darülfünut~~ (Üniversite) ad~ na hürmetle
selâmlar~ m ve Donanma Komutan~~ beyefendi ile zabitlere te~ekkür ederim
Darülftinun Emini
Ne~'et Ömer
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Atatürk'ün yapt~~~~deniz manevrasmda Hamidiye Komutan Gemisi:
Cumhuriyetin ilân~ ndan 1928 y~l~ na kadar geçen dönemde TürkYunan politik ili~kileri henüz pek sert bir hava içinde ak~ p gitmekte idi.
Yunanl~lar devletler aras~~hukuk kurallar~~ ve kendi bayraklar~n~ n ~erefine
ald~ rmadan Ege adalar~n~ n önünden geçen münferit gemilerimize tüfek ve
tabanca ate~i aç~yorlar ve telsiz makinalanyla küfürler ya~d~nyorlard~. Bu da
yetmiyormu~~gibi Çanakkale'deki karasular~ m~z~n içine kadar giriyorlar ve
bu bölgede sald~ r~~ manevralar~~ yap~yorlard~.
Bu manevralardan birini haber alan Atatürk, ani bir kararla Türkiye
Cumhuriyeti Donanmas~ na da kar~~~bir manevralar~~ tertip ettirecekti. Bu
manevran~n ba~ka bir amac~~ da Hamidiye ile yapt~~~~geziden beri
Donanmadaki e~itim ve sevki idare geli~mesini izlemekti. Ilk önce
donanmay~~ ça~~racak; sonra da sava~~faraziyelerini bizzat verecek ve vas~l
olunan kifayeti dünyaya göstermek için manevra muhaberesini aç~k telsizle;
yani ~ifrelenmemi~~i~aretlerle yapt~ racakt~.
Donanman~n ~~ Eylül 1928 konusu söyle idi: Hamidiye Donanma
Komutan gemisi olarak Moda koyunda idi; yan~ nda da Peyk ve Berk torpito
kruvazörleriyle Ta~oz, Samsun, Basra ufak muhripleri vard~. Günlerden
cumartesi oldu~u için hem mürettebat~ n yar~s~~hem de Alman e~itim hey'eti
hafta sonu izinine ç~ km~~t~. Mecidiye kruvazörü Izmit'te kömür almak ve
kazan temizlemekle u~ra~~yordu. Birinci Inönü ve Ikinci Inönü denizalt~~
gemileri Erdek e~itim alan~ nda idi.
Ayn~~gün saat 15.45 de Ba~bakan Ismet Inönü aniden gemiye gelmi~~ve
Atatürk'ün emrinde olarak Çanakkale bölgesinde manevra yapmak üzere
Donanman~ n en k~sa zamanda harekete haz~ r olmas~ n~, gerekli emrin de
Genelkurmay Ba~kanl~~~~taraf~ndan gönderilece~ini bildirmi~ti.
Di~er taraftan Atatürk de ayn~~ gün sabah~~saat 03.30 da maiyetindeki
ki~ilerle beraber Ertu~rul yat~ na geçmi~~ve Tekirda~~ na do~ru hareket
etmi~ti.
Donanma komutan Vekili Yarbay Fahri Engin ön tedbir olarak
izinlileri toplamaya ve hareket haz~ rl~~~~yapmaya karar vermi~ti. Amac~,
gerçek bir sava~~durumu gibi Donanma mürettibini en k~sa zamanda
eksiksiz olarak toplamak ve Atatürk huzuruna donanmay~~ tam kifayette
ç~ karmakt~. Bir taraftan da Izmit'teki Mecidiye Kruvazörü ile Erdek'teki
Denizalt~~ Gemileri Komutanl~~~ na telsiz çekiyor; yap~lacak manevran~ n
mahiyetinden onlar~~haberdar ediyor ve ikmal ve i~lere son verilerek hareket
haz~ rl~~~~yap~lmas~n~~ istiyordu. Donanman~ n denizcilik kadar ilmi ve sava~~
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idare kudretini göstermek için de, kascri olarak, Alman ö~retim hey'etine
haber yollamam~~; onlar~~ beraberinde götürmek istememi~ti.
Ayn~~ cumartesi günü saat 19.30 da Ba~bakan tekrardan Hamidiye'ye
gelerek hareket emrini getirmi~~ve harekât s~ ras~ nda kendisinin de bizzat
Hamidiye'de bulunaca~~n~~ söylemi~ti. Fakat saat 2 1 .30 da Genelkurmay
Ba~kanl~~~ ndan emir gelince Donanma Komutan Vekili, randevu yerine
zaman~ nda yeti~ebilmek için Ba~bakan~n gelmesini beklemeden hem
hareket etmi~; hem de Izmit ve Erdek'teki gemilere derhal hareket emrini
vermi~ti.
Donanman~ n Bolay~ r önlerinde Ertu~rul yat~ yla bulu~mas~~ 2 Eylül
1928 pazar günü saat ~~ o.00 da oldu. Atatürk Hamidiye kruvazörüne,
elinde sava~~faraziyesi yaz~l~~ bulunan Ba~katip Saffet Ar~ kan'~~ yollad~.
Donanma komutan vekili faraziyeyi hal edip karar ve emirlerini gene yaz~l~~
olarak Saffet Ar~ kanla kendisine yollayacak; bundan sonra da donanma
gemileri tatbikata ba~layacakt~.
Donanma Komutan Vekilinin Atatürk'ten ald~~~~ilk sava~~faraziyesi
Gelibolu Yar~ madas~'na ç~ karma yapan dü~man~ n Gelibolu'ya kadar
geldi~i ve denize naz~ r s~ rtlan tuttu~u idi. Kara kuvvetlerimiz bu dü~mana
kar~~~savunma yapmakta idi. Dü~man donanmas~ n~ n da Marmara Denizine
girmesi ve Istanbul'a sald~ rmas~~ muhtemeldi. Donanma Komutan
Vekilinden soruluyordu: Donanma ne yapacakt~ r?
Donanma Komutan Vekili, derhal Kara Kuvvetleriyle irtibat
sa~layarak kruvazörlerle ate~~deste~i yapmaya; muhriplerle, kruvazörleri
dü~man~ n muhtemel denizalt~~ hücumlar~ na kar~~~emniyete almaya ve
denizalt~~ gemilerini de bo~azdan geçme~e te~ebbüs edecek dü~man
donanmas~ na taarruza gönderme~e karar vermi~ti.
Atatürk Ertu~rul yat~ yla Donanmamn içine girerek tatbikat~~ izlemi~ti.
Bundan sonra da ikinci safha olarak dü~man~ n Marmara Denizine donanma
soktu~unu bildirecek ve bu safhaya ili~kin Donanma Komutanl~~~~karar~n~~
soracakt~.
Donanma Komutan Vekili gecenin hulül etmesinden ötürü
kruvazörleri Istanbul'a do~ru çekip gece muhrip ve denizalt~~ hücumlanyla
onu y~ prat~yor, sabah~n alaca karanl~~~ nda da kruvazörlerle kat'i neticeli
muharebe yapmaya karar veriyordu.
Bu safhan~n da tatbikat~~ görüldükten sonra Atatürk Saat 2 1 .45 de
manevray~~ paydos etmi~~ve Donanma Komutan Vekiline a~a~~daki aç~ k
telsiz vermi~ti:
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"Istanbul'da bulundu~umuz zamandan itibaren bililtizam verdi~im
e~gal ve vaziyetlerde:
. Içinde bulundu~unuz ~eraite nazaran Istanbul'dan hareket için
sarfetti~iniz zaman~~ çok bulmuyorum;
Deniz ve kara ile alakal~~ olarak donanmaya verdi~im vazifeleri
muvafrakiyetle ifa ettiniz;
Gece harekat~ nda gösterdi~iniz dikkat, mucibi memmnuniyettir;
Bilhassa son verdi~im faraziyata göre muhtelif vaziyetlere ve
muntazam tedbirlere ~amil tasavvurlar~mz~~ ~ayan~~ takdir buldum;
Donanman~ n bu gün me~hud olan intizam ve mükemmeliyetinden
memnun ve müftehirim. Donanma komutan~ na ve di~er komutanlara,
subaylara ve bütün askerlere te~ekkür ederim. Bu himmet ve mesailerinin
milletçe daima takdirle kar~~lanaca~~na ~üphem yoktur".
Gazi Mustafa Kemal
Bunun üzerine Donanma Komutan vekili de a~a~~daki telsizle
Donanman~ n ~ükranlar~ n~~ bildirmi~ti:
"Ertu~rul Yat~ nda Cumhur Ba~kan~~hazretlerine; Taraf~~ Devletlerinizden manevra ve talimlerimizin lütfen takip ve idare olunmas~~ ~erefine nail
olan Donanma Komutan~, subaylar~~ ve efrad~ n~ n bipayan tazimatlar~ n~ n
kabulünü arz ve istirham ederim".
Donanma Komutan Vekili
Mehmet Fahri
Böylelikle Hamidiye kruvazörü Atatürk huzurunda yap~lan deniz
manevras~nda Donanma Komutan gemili~ini yapmak ~erefimi kazanm~~ t~.
Ilk büyük ç~karma manevrasmda Hamidiye:
1929 y~l~nda Türk Silahl~~ kuvvetleri ilk Büyük birle~ik manevras~ n~~
yapm~~t~. Bu manevra= Deniz Kuvvetlerini ilgileyen safhalar~~ Kocaeli
Müstahkem Mevkiine sald~r~~ ve savunma, Mudanya Bölgesinde kara
cephesi yanlar~n~~ destekleme ve Kartal-Maltepe Bölgesine bir Kolordu
ç~ karma olarak tertiplenmi~ti. Bu manevraya ilk kez olarak denizalt~~
gemileri kat~l~ p Donanmaya sald~ r~~ vazifeleri yapacak; Re~itpa~a,
Cumhuriyet, Moda ve Burgaz olarak dört ticaret gemisi kat~lacakt~.
Bu ilk büyük manevrada "Hamidiye" Donanma Komutan gemisi idi;
gerek müdürü harekat olarak Genelkurmay Ba~kan~~ve Askeri Sûra üyeleri,
gerekse ç~karma harekat~~ s~ ras~ nda Kolordu Komutanl~ k Karargah~~ bu
gemide yer alm~~lard~.
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~~o Ekim 1929 sabah~~ba~layan birinci safhada Mare~al Fevzi Çakmak
ve Yüksek Askeri Siira Üyeleri Donanma'ya Dar~ca önünde geldiler.
Dü~man Donanmas~'m temsilen Müstahkem mevkiyi bombard~ man edecek
Donanma, Hamidiye, Mecidiye kruvazörleri ve Peyk, Berk, Ta~oz, Samsun,
Basra gemilerinden kurulu idi. Birinci Inönü ve Ikinci Inönü denizalt~~
gemileri de Türk denizalt~~ gemisi olarak dü~man~ n bu hareketine mani
olacaklard~.
Bu safhan~n özelli~i suüstü gemilerinin ilk kez Denizalt~~gemilerine
kar~~~harekât yapmas~~ve sualt~ ndaki Denizalt~~ gemilerini dinleyecek akustik
aletle imha edecek su bombas~ndan yoksun bulunmas~~ idi. Gerek
bombard~ man~~yapacak kruvazörler ve gerekse onlar~~ emniyete alan
muhripler denizalt~lar~~ göz ara~t~rmas~yla bulacak ve top mermisiyle
imhaya çal~~acakt~. Bundan ötürü gemilerin ikinci bataryalar~~ naml~lar
inhitata al~nm~~~olarak emniyet vazifesi yap~yorlard~.
Bundan ötürü iki denizalt~~gemisi o kadar çok ve ba~ar~l~~hücumlar
yapm~~lard~~ki, manevran~n farazi bat~~lardan ötürü, nihayetlenmemesi için
Mare~al "Batan kruvazör yerine donanmaya Mecidiye tipinden bir
kruvazör kat~ld~" diye i~aret vermekten hal olmu~tu. Bu safha ayn~~ gün saat
14 de bitmi~~ve donanma ikinci safhaya ba~lamak için Mudanya
dolaylanndaki E~kel mevkiine gitmi~ti.
1 1 Ekim 1929 günü ba~layan ikinci safhada donanma hem cephenin
yanlar~na ate~~deste~i yapt~~ hem de Gemlik körfezine ç~karma yaparak
mefruz dü~ man kara kuvvetlerinin ikmal yolunu kesti. Bu harekat da
donanman~n Cumhuriyet döneminde yapt~~~~ilk birle~ik hareketlerdi.
Cephe yanlann~~korurken kara kuvvetleriyle yapt~~~~anlay~~l~~ i~birli~i
Mare~al ve Orgenerallerin taktirlerini çekmi~ti. Nihayet donanma toplu
olarak Mudanya'ya demirlemi~~manevran~n üçüncü safhas~na haz~rlanmaya ba~lam~~t~: Ticaret gemileri kolorduyu yükleyecek ve donanma
himaye ve emniyetinde Kartal-Maltepe bölgesine ç~karacakt~. Denizalt~~
gemileri de, dü~man denizalt~larm~~ temsilen donanmaya hücum
edeceklerdi.
14 Ekim 1929 da yap~lan bu manevraya pek ba~ar~l~~ denemezdi. Fakat
konu üzerinde donanman~ n büyük tecrübe kazanmas~n~~ sa~lam~~t~:
Geceleyin konvoy te~kili, kara birliklerinin harp ~artlar~nda gemi hayat~na
al~~t~r~lmas~, gemilerdeki irtibat subaylar~~ ve emri komuta sorunlar~~ gibi...
Daha önceki kara harekât~ nda çok yorulmu~~ve gemilere istirahat
ümidiyle binmi~~olan kara kuvvetleri subay ve askerleri gemilerin
karart~lmas~~ zorunlu~u dolay~s~yla lumbozlann kapanmas~na raz~~olama-
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m~~lar, onlar~~ deniz disiplinine al~~ t~ rmak irtibat subaylan için pek zor
olmu~tu. Di~er taraftan kara birliklerinin demir techizat ve silahlar~~ ticaret
gemilerinin m~ knat~sl~~ pusulalar~ n~~ ~a~~ rtm~~; gemilerin toplu olarak gece
seyirlerini ve özellikle emniyet i~ lerini tehlikeye sokmu~ tu. Kendilerini
gemilerinin selâmetinden sorumlu gören ticaret kaptanlar~~ geceleyin 300
metre aral~ kla gemilerini seyretmeye raz~~ olamam~~lard~.
Bunlardan ötürü seyir gecikmi~~saat 6.00 da yap~lmas~~ gereken
ç~ karmaya ancak saat 1 I .00 de ba~lanabilmi~ti.
Ç~ karma s~ ras~ nda da Alay Komutanlar~ n~ n kendisini himaye etmekte
olan Kruvazör Komutanlar~ na sayfa sayfa emirler verme~e kalk~~malar~~ da
önemli teknik ve emri komuta zorluklar~~meydana getirmi~ ti.
Genelkurmay Ba~kanl~~~~bu zorluklar~~ bizzat gördü~ü için, sonradan
önemli e~itim tedbirleri alacakt~.
Tefti~~âmirlerinin yazlar~:
E~itim talimat~~gere~ince Genelkurmay Ba~kan~~ y~lda bir kez ve belirli
tarihte donanmay~~ Harp tefti~ine tabi tutacak, bu tefti~te gemilerin sava~~
kifayeti teker teker görüldükten sonra donanmaya faraziyeye müstenit bir
manevra yapt~ r~ lacakt~ . Ancak Genelkurmay ba~kan~~ Mare~al Fevzi
Çakmak bazen bu tefti~e bizzat gelmiyor; kendisine vekil olarak
Genelkurmay Ba~kanl~~~ n~ n e~itim dairesi ba~kan~n~~ yolluyordu. Bu
tefti~lerde de Hamidiye kruvazörü, Donanma Komutan gemili~ini yapm~~~
ve tefti~~amirleri ~eref defterine a~a~~daki yaz~ lar~~ yazm~~lard~:
"Donanma Komutanl~~~ m~z~ n ayn~~ zamanda karargahl~~~ n~~ ifa eden
Hamidiye'mizde geçirdi~im mahdut saatlerde k~ ymetli bahriye erkan~ m~z~ n, zabit ve neferlerimizin muazzam bahri gayemiz için ne derecede
hümmal~~ bir faaliyet ile çal~~t~ klar~ n~~ ve yüreklerinde ta~~d~ klar~~ mukaddes
heyecan~~ yakinen görmek ve hissetmekle bahtiyar~ m.
Donanmam~z~ n hedef ve gayeleri pek iyi anla~~lm~~~ ve taktir
olunmu~ tur. Her halde Türk Milleti her zaman donanmas~ na emniyetle
itimad edebilir.
Gördü~üm arkada~l~ k hisleri kalbimde ebedi ~ükran ve minnet
b~ rakarak ilerlerken bahriyeli arkada~lar~ m~ za saadet ve muvaffakiyet
dilerim".
21

Tem~ nuz 1928

Genelkurmay Ba~kanl~~~~
Ba~kan Yard~ mc~s~~
Tümgeneral
Hüseyin Hüsnü Erkilet
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"Aziz sahil nöbetcilerimiz aras~ nda sekiz gün kadar geçirdi~im hayat
kalbimde ebedi bir hat~ ra b~ rakm~~; Türkün bu kahraman evlatlar~~
ruhumda layezal hürmet has~ l etmi~ tir".
~~ A~ustos 1929
Genelkurmay Ba~kanl~~~~
Ba~kan Yard~ mc~s~~
Tümgeneral
Mustafa Mü~lal~~
Valiler de ~eref defterine yazmz~lardt:
Hamidiye Kruvazörü münferit ya da Donanma Komutan gemisi
olarak gezdikçe çe~ itli vileyetlerin valileri, kaymakamlar ve parti bölge
müfetti~leri geminin ~eref defterine yazm~~lard ~ . Bu yaz~lar a~a~~~yukar~~
büyük Türk milletinin donanmas~ yla yak~ n ilgisini temsil ediyordu. Bu
ilginin belge olarak tespiti bir zorunluktu. Bundan ötürü onlar~ n yaz~ lar~ n~~
da burada tespit ettik.
"Türkün ~anl~~ mazisinde müstesna bir ~eref mevkii tutan kudretli
bahriyemizin bir rüknü olan ve yüksek fedakarl~ kla büyük harp tarihinde ~an
kazanan "Hamidiye" harp gemisini bu gün ziyaret etmekle büyük bir ~eref
ve zevk almaktay~ m.
K~ ymetli komutan~ , de~erli subay ve efrad~ n~ n askeri mehareti kadar
medeni ve ictimai nezaketinden çok müte~ekkirim ve mütehassis olarak
dönüyorum.
Türkün mazisini, hal ve istikbaldeki fedakarl~ k ve faaliyetleriyle ihya
eden ve edecek olan bu yüksek mevcudiyetin ~erefle devam ve bekas~~
temennisini tekrar eder, de~erli komutan, subay ve efrad~ n~~ hürmetle
selâmlar~m".
5 Haziran 1939
Sinop Valisi
Çok yüksek bir gaye ile ~erefli Hamidiye'nin Rize sular~ n~~
~ ereflendirmesi buradaki memuriyetimin ilk saatlerine tesadüf eder. Bu
tesadüfb ~ahs~ m için çok u~urlu sayd~ m. Bunun memleket için daha hay~ rl~~
bir i~aret olmas~ n~~ candan dilerim.
13 Haziran 1939
Rize Valisi
Vilayet Erkan~~ imzalar~~
Benden C. XLV11, 70
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"Türk celâdeti, Türk mefahiri ile dopdolu, ba~l~~ba~~na bir tarih olan
Hamidiye gemimiz hakk~nda ebedi ~ef Atatürkün taktirkâr yaz~lar~n~~
okurken göz ya~~~akan kalbimin kabard~~~n~~hissettim.
Bu seyyar tarihi bu ziyaretim vesilesiyle bütün do~u diyar~~nam~na ve
çok sevgi ve sayg~~ ile selâmlar~m".
14 Haziran 1919
Üçüncü Umumi Müfetti~~
Trabzon Valisi
Trabzon Belediye Reisi
"Hamidiyemizin Samsun'a gelmesi bu y~ l da hepimize sevinç verdi. Bu
tarihi ve kahraman gemimizi ziyaret vazifesini ifa ederken duydu~um
~ükran ve iftihar~~ tarif edemem.
De~erli ve nazik komutan yarbay Saim Ç~~'a hürmetlerimi sunar,
güzide subay ~e sevgili erleri muhabbetle selâmlar~m".
~~ 9 Haziran 1939
Samsun Valisi
Samsun Belediye Reisi
Zonguldak Sevgi ve Selâmlar~ n~~Sunar.
25 Haziran 1939
Zonguldak Belediye Reisi

-Büyük Türk ulusunun kutlu ve çok k~ ymetli deniz kahramanlar~n~~
yaratan Hamidiye'yi ve onun de~erli komutan~n~~ iskenderun'da
ziyaretimden çok bahtiyar~m. Yüzba~~l~~~mda Harp Akademisi okurlarmdan iken, deniz seyahatimi bir çok ~anl~~tarihe malik Hamidiye'de yapt~ m.
Denizcili~i, deniz harbi i~lerini ben de bu gemide yapan bir bahtiyar~m. Bu
konuda da çok temiz bir hat~ra ta~~yorum. Hatay'a ilk giren 48 inci takviyeli
Alay Komutan~~ olarak O'nun bütün subay ve erleri nam~ na Hatay'a ilk
gelen ~anl~~ Hamidiye'yi ve onun bütün albay ve mensuplar~n~ , çok de~erli
komutanlar~n~n ~ahs~nda selâmlar~ m".
29 Temmuz 1939
Hatay Türk Kuvvetleri
D~~~Mümessili
"Türk Cumhuriyetinin parlak bir siyasi zaferi olan Hatay'~n Ana
Vatan'a ilhâk~n~n tes'iden yap~lacak bayram~n ilk gününde Türk
denizcili~indeki kahramanl~klar~ n bir abidesi halinde daima haf~zamda
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ya~ataca~~ m "Hamidiye"yi Iskenderun liman~ nda görmek hem ~ahs~ m hem
de bütün Hatayl~lar için büyük bahtiyarl~ kt~ r. Gemi komutan~~ ve
arkada~lar~ n~ n hat~ ras~ n~~ daima en tatl~~ bir hat~ ra olarak sakl~ yaca~~ m.
29 Temmuz 1939
Hatay Valisi
"Hamidiye'yi ziyaret eden her Türk için oldu~u gibi bende de ecdad~ n
deniz üzerinde kazand~~~~büyük zaferleri hat~ rlamaya sevketti. Bu geminin
terbiye kuca~~ nda yeti~ecek genç bahriyelilerimiz aras~ nda bize ayn~~
zaferleri kazand~ racak büyük amirallar yeti~mesini bekleriz".
22 Temmuz 1939
Ba~konsolos
"Uzun as~ rlar dünya denizcili~inin ba~~ n~~ tutan Türk Bahriyesinin
geçirdi~i bir sökün devresinden sonra son as~ rda yeniden hareket ve
hayatiyetini tebaruz ettiren Hamidiye Türk gönüllerinde Cumhuriyet
neslinde bir kahramanl~ k sembolüdür.
Hamidiye bu gün müstakbel deniz satveti ve itibar~ n~ n güzide ve ecdat
ad~ n~~geride b~ rakan kahramanlar~~yeti~tiren bir ilim müessesesi oldu~u gibi,
her sene yapt~~~~seyahatlerle denizcilik alaka ve a~k~ m Türk çocuklar~ nda
besleyen bir varl~ kt~ r. De~erli komutan, subay hey'eti ve erlerini hürmetle
selâmlar~ m".
24 temmuz 1939
Sinop Milletvekili
Cevdet Kerim ~ nceday~~
"23 Ekim 1945 gününde Çanakkale Valisi olarak menkibesi Türk
tarihine ~erefle geçen bu kahraman gemiyi ikinci defa olarak ziyaret
ediyorum. Candan ve yürekten gelen duygular~ m~~ evvelki ziyaretimde
belirtmi~ tim. Bu duygular~m~~ tazelemekle gurur ve sevinçimi tekrar
ya~~yorum.
Fedakâr ve k~ ymetli komutan~ n~ n ~ahs~ nda geminin subay ve erat~ na
sa~l~ k, esenlik, sürekli ba~ar~lar dile~i ile gemiyi selâmlar~ m".
Çanakkale Valisi
"Kahraman Hamidiye'mizin Tekirda~~'m~z~~ ~ereflendiren ziyareti
sevinçli ve derin bir ~ükran ve memnuniyet uyand~ rd~ . Bunu kaydederken
aziz ve asil komutan~ n~ n ve seçkin ve de~erli subaylar~ n~ n göstermek
lûtfunda bulunduklar~~ çok yüksek nüvazi~~ve at~fetlerinin müte~ekkiri ve
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geminin her noktas~ nda görülen fevkalade mükemmeliyetin meftunu
oldu~umu, en derin hürmet ve sevinç duygular~ mla kaydetmem en gerekli
ve ~erefli bir görev olarak sunar~m".
3 Temmuz 1946
Tekirda~~Valisi
"Ünlü Türk Bahriyemizin k~ ymetli bir çüz'ü olan Hamidiye
kruvazörümüzde duydu~umuz gurur çok büyüktür."
2 Haziran 1939
Inebolu Kaymakam~~
Inebolu Belediye Reisi

"Uzun y~llar dü~man topraklar~n~n saçt~~~~ölüm tehlikeleri alt~ nda milli
varl~~~ n~ n koruyucusu denizcileri hasretle bekleyen Fatsal~ lar Türk
denizcili~ine e~siz kahramanl~ klar katan ~anl~~ Hamidiye'sine ikinci defa
kavu~man~ n saadet ve ö~ücü içinde özel bir bayram~ n zengin zevkini
ya~~yorlar.
Art~k geçmi~ in tereddütleri yerine; ~imdi harp gücü, say~~ ölçüsünden
çok yüksek bahriyelilerin ve bahriyenin iftihar veren varl~~~yla engin
denizlerimizin her zaman bizim oldu~una inan~m~z bütündür.
Türk denizcili~inin kudretini ya~amaktan ba~ka Türk denizcili~inin
~erefli mektebine, deniz istiklal ve istikbalimizin garanti mabedi telakkisiyle
geldik. Aziz ve de~erli komutana ve kahraman subay, talebe ve efrad~ na
içten sayg~~ ve ~ükranlar~ m~z~~ sunmakla bahtiyar~z".
6 Haziran 1939
Fatsa Kaymakam~~
"Çok yüksek ve k~ymettar tarihi kahramanl~k menkibelerine malik
olan, bütün memlekette sevgi sempati kazanan Hamidiye gemisinin
enye'mize ~eref vermesi dolay~siyle bu hat~ra defterine bir kaç sat~r yaz~~
yazmak f~rsat~n~~ bana bah~eden enerjik, sempatik ve centilmen komutan
Saim Ç~~'a ve de~erli subay arkada~lar~ na en derin sevgilerimi sunar~m".
17 Haziran 1939
Onye Kaymakam~~
Komutanlann yaz~/an:

Nihayet çe~itli vesilelerle gemiyi ziyaret eden komutanlar da
Hamidiye'nin ~eref defterine yazmak iste~ini göstermi~lerdi:
"Yak~n tarihte Türk kahramanl~~~n~~cihana bir daha tan~ tm~~~olan
Hamidiye'yi bu gün Türk bahriyesinin terbiye ve talim sahas~nda vazife
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ba~~nda görüyoruz. Büyük ve ebedi ~ef Atatürk'ün bu sayfalara tekaddüm
eden yaz~lar~ n~~ okuduktan sonra Hamidiye'nin yeni vazifesi vuzuhuyla
meydana ç~k~yor.
Büyük ~ef, yaz~lar~ nda milli kahramanl~~~ n~n korunmas~~ ve yükselmesi
için Türk Bahriyesine evvela denizci kumandan ve zabit yeti~tirmeyi yeni
talim terbiye yolu olarak gösteriyorlar. Hamidiye, milli sancak kadar kutsal
olan büyük Atatürk'ün de~erli sözlerini ele alarak tatbik alan~ na dikmekte
ve böylece onun ruhunu serinletici kültür kahramanl~~~~yapm~~~oluyor. Ne
mutlu bu bahtiyar gemiye ve ona süvari olan komutan,subay ve erlere...
Ulu ~efin Türk bahriyesine verdi~i köklü direktifin ilham kayna~~~olan
bu kahraman gemiyi ziyaret etmek, bizlere büyük Atan~n huzuru
maneviyesinde bir kere daha hürmetle e~ilmek f~ rsat~ n~~ verdi~i ve büyük
Ata'n~ n sözlerini tahakkuk ettirme yönünde canla, ba~la, çal~~an necip Türk
Bahriyelileriyle kag~la~t~ rd~~~~için çok mesudum. Bu saadeti a~a~~daki
imzalar~ m~zla tespit ve teyit ederekten de ayr~ca bahtiyarl~ k duyuyoruz".
25 May~s 1939
Çanakkale Müstahkem Mevki Komutan~~
Ali R~za Artunkal
Çanakkale Valisi
Vilayet Erkan~~
"23 Temmuz 1923 Hatay'~ n kurtuldu~u günün bayram~na Hamidiye
de i~tirak etti. Emrimdeki k~ t'alarla birlikte geçit resmi yapan Hamidiye'nin
deniz müfrezesi çok muvafrak oldu. iftihar ettik.
Gemideki disiplinin iyi örneklerini gördüm. 26 Temmuz 1939 dan beri
de karadaki kolordum birliklerinin yapt~ klar~~ manevralara Hamidiye de
kat~l~yor. Bunu yaparken de denizcilerimizde ödev severlik ve mesai
birli~inin canl~~ misallerini sezdim. Hepsi muvaffak olmak için çal~~~ yorlar.
Ebedi Milli ~ef in, bu defter ba~~ nda heyacanla okudu~um,
direktifierine yürekten itaat etmi~~okul denizcili~imiz müstakbel donanmam~z~n komuta heyetini yeti~tiriyor.
Nurlu çal~~malar~ nda ölçüsüz ba~ar~ lar dilerim".
28 Temmuz 1939
Alt~nc~~ Kolordu Komutan~~
Korgeneral
Muzaffer Ergüder
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"Mazisi kahramanl~klarla dolu olan bu tarihi geminin k~ymetli
komutaniyle tan~~mak ~erefine nailiyetimden dolay~~kendimi bahtiyar
addederim. Gördü~üm intizam ve canl~l~ k istikbalin yenilmez ve yilmaz
denizcilerinin ve komutanlar~n~n her vazifeyi ba~aracak kudret ve
kaabiliyette yeti~mi~~olduklar~n~~görmekle say~n komutanlann~~ candan
tebrik etmeyi vazife bilirim".
14 A~ustos 1939
Dördüncü Tümen Komutan Vekili
"~anl~~ deniz tarihimizin canl~~ timsali Hamidiye, yaln~z Türk
denizcilerinin de~il, her Türkün gö~sünü gururlu iftiharla kabartan gözünü
sevinç ve ümitle ya~artan bir iman ve azim kayna~~d~r. Bu kaynaktan bol bol
içerek yeti~en yar~n~n güzide kaptan~~ ve komutanlar~n~n tarihimize daha
parlak sayfalar ilâve edeceklerine hiç ~üphemiz yoktur.
Ne mutlu yar~n~n büyük Cumhuriyet donanmas~n~n ~anl~~zaferlerinde
~ehit olacaklara; ne mutlu o menkibeleri yaratacaklara".
17 Temmuz 1944
Ikinci Kolordu Komutan~~
Tümgeneral
Muzaffer Tu~savul
Kolordu Kurmay Ba~kan~~
Gelibolu Kaymakam~~
Hamidiye kruvazörünün yabanc~~sulara gezileri:
Genelkurmay Ba~kan~~Mare~al Fevzi Çakmak, daha önce Romanya
Genelkurmay Ba~kan~n~ n Ankaraya yapt~~~~resmi ziyareti iade etmek üzere
2 Kas~ m 1936 günü Istanbul'dan Köstence'ye Hamidiye kruvazörüyle
gitme~e karar vermi~ti. Gemi Köstence'ye vard~ktan sonra Mare~al'~n trenle
Bükre~e gidip gelmesini orada bekleyecek; sonra kendisi al~p Istanbul'a
getirecekti. Kurmay Binba~~~Sad~k Alt~ncan komutas~ndaki Hamidiye
vazifeyi ~eref ve itina ile yapm~~; Romen halk~~ve özellikle denizcilerinin
taktirlerine mazhar olmu~tu.
Hamidiye kruvazörü 1937 y~l~ nda Kurmay Yarbay Ruhi Develilio~lu
komutas~nda, Harp okulu e~itim program~n~n gere~i olarak Yunan ve
Yugoslav limanlar~na bir gezi yapm~~t~ . Deniz Lisesi ve Harp Okulu
Komutan~~Albay Ertu~rul Ertu~rul'un kafile komutanl~~~~yapt~~~~bu gezide
gemi 2 Haziran 1937 günü Heybeliada önünden hareket etmi~, özellikle
Pire ve Spilit limanlar~na da u~rayaraktan 18 Haziran 1937 de gezisini
tamamlam~~t~.
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Gemi Kurmay Yarbay Necati Ozdeniz komutas~ nda tekrardan 4
Haziran 1938 günü Heybeliada önünden hareket etmi~; K~ br~s ve
iskenderiye'ye de u~rayaraktan gezisini ayn~~ ay~ n ondokuzuncu günü
tamamlam~~ t~ .
Hamidiye'nin kadrodan ç~k~p:

~ kinci Dünya Sava~~~içinde ve sonras~ nda Cumhuriyet donanmas~~ bir
hayli gemiye malik olmu~~ve 8 muhrip 9 denizalt~~ gemisi ve bir hayli may~ n
dökücü ve taray~c~~ gemiden kurulu bir kuvvet haline gelmi~ ti. Buna
mukabil Hamidiye ve Mecidiye kruvazörleri modern ~artlarda sava~~kifayeti
hiç olmayan gemi haline girmi~ ti. Bu nedenle Genelkurmay Ba~kanl~~~~29
Nisan 1947 gün ve 25 769 say~l~~ emriyle iki kruvazörü faal hizmetten
ay~ rm~~ t~ . Ancak gemiler hizmetten ç~kar~lmadan donanman~ n ~zmir
gezisine al~ nacaklard~ . izmir'den hareketten sonra Donanma Komutan~~çok
güzel bir mesajla gemilerin, donanmaya personel yeti~ tirmekte yapt~ klar~~
büyük hizmetleri kutluyor ve son törenle onlar~~ donanma refakatinden
ay~ r~yordu.
Bundan sonra Hamidiye kruvazörü Derince'ye k~çtan kara edilerek
yeni te~ekkül eden Hücum Emniyet filosunun karargâh ve yatan gemili~i
vazifesinde kullan~ ld~.
Hamidiye gemisi 1957 y~ l~~ ba~~ nda tekrardan Gölcük'e k~çtan kara
edilerek "Hamidiye Müzesi" haline getirilmi~ ti. Ancak bak~ m masraflarm~ n
çoklu~u neden gösterilerek 27 May~s 1960 hareketinden sonra sat~ lm~~~ve
sökülmü~tü. Sadece Atatürk'ün Karadeniz gezisinde yazd~~~~ ~eref defteri
Be~ikta~'taki Deniz Müzesi'ne nakledildi; dire~i de, hat~ ra olarak, Gölcük
Donanma Komutanl~~~~lojman~~ önüne dikildi ve bu olay~~ tespit edecek
~ekilde bir pilâket kondu.
Hamidiye kruvazörünün Balkan Sava~~ 'ndaki harekât~ n~~ yap~ p onu
kahraman gemi haline getiren rahmetli Rauf Orbay da, Donanma
Komutan~~ Koramiral Haydar Olcaynoyan'~ n davetlisi olarak, onuruna
yap~lan son töreni de bu gemide görecek ve bundan k~sa bir süre sonra fani
hayattan ayr~lacakt~ .
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HAMIDIYE KRUVAZORONDE KOMUTANLIK
YAPAN SUBAYLAR
Güverte Albay Hakk~: Gemi vazifeye kat~ld~g~ ndan 1910 y~l~ na kadar.
Güverte On Yüzba~~, Sonra Binba~~~Hüseyin Rauf: 1910 y~l~ndan Balkan
sava~~~sonuna kadar (Sonradan Deniz Kurmay Ba~kan~~
Bahriye Naz~r~~ askerlikten çekilerek Istiklal Sava~~nda
Ba~bakan-Ikinci Dünya Sava~~'nda Londra Büyükelçisi)
Güverte Binba~~~Vas~f Muhittin: Birinci dünya sava~~nda-Mütareke
Y~llar~nda; yarbay olarak Cumhuriyet dönemi ba~~ nda
(Sonra emekli)
Güverte Binba~~~Hüsamettin ülsel: 8 ~ubat 1924
den ~ l Nisan 1925 e kadar
(Sonradan Bahriye vekaleti müste~ar~~Deniz kurmay ba~kan~~
(Sonradan yarbayl~ktan emekli).
Güverte K~demli Yüzba~~~Ali ()igen: ii Nisan 1925 den ~ o Haziran 1925 e
kadar komutan vekili olarak (Sonradan Oramiral olarak
Deniz Kuvvetlerinin ilk Komutan~)
Güverte Binba~~~Tevfik Halit: 1925 Haziran ay~ndan 1926 ba~~na kadar
(Sonra Yavuz Komutan~~ve Albay olarak emekli).
Güverte Binba~~~Hüsnü Gökdenizeri: 1 o Temmuz 1926 dan 1927 ba~~ na
kadar (Sonradan Deniz mü~aviri ve Tu~amiral olarak Harp
Filosu ve Denizalt~~Filosu Komutan~; ayn~~rütbede vefat)
Güverte Binba~~~Hüseyin Avni: (Hemen askerlikten istifa etti)
Güverte Binba~~~Hidayet Bosut: 1927 y~l~ nda (Albay olarak emekli)
Güverte Binba~~~Ertu~rul Ertu~rul: 1929-31-32 y~llar~nda (Sonradan
Ihtiyat Filo, Marmara ussübahri Harp Silah ve Vas~ talan
Komutan~. Ya~~haddinden Tümamiral olarak emekli)
Güverte Yarbay Bilal Talu: 1933 ve 34 y~llar~nda (Albay rütbesinden
emekli)
Güverte Yarbay Safiettin Dagala: 22 Mart 1935-12 Ekim 1935 (Sonra
Yavuz Komutan~ -Komodor ve Albay rütbesinden emekli)
Güverte Yarbay R~ za Olman: 31 Ekim 1935-8 A~ustos 1936 (Albay
rütbesinden emekli)
Kurmay Binba~~~Sad~k Altmcan: 20 Haziran 1936-10 ~ubat 1937
(Sonradan Denizalt~~Filo komutan~-Harp Filosu Komutan~Denizkurmay ba~kan~-Donanma komutan~~Deniz Kuvvetleri
Komutan~ -Emekli olduktan sonra Giresun Millet VekiliVefat etmi~tir)
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Kurmay Yarbay Ruhi Develilio~lu: 7 ~ubat 1937-21 A~ustos 1937
(Albayl~ ktan emekli olmu~-Vefat etmi~tir)
Kurmay Yarbay Necati Ozdeniz: 23 A~ustos 1937-23 A~ustos 1938
(Sonradan dört kez Deniz Harp Akademisi Komutan~~Deniz
Kurmay Ba~kan~-Harp Filosu Komutan~-Tümamirallikten
emekli olduktan sonra Kontenjan Senatörü)
Güverte Albay Saim Ç~~: 23 A~ustos 1938-23 A~ustos 1939 (Albay
rütbesinde emekli - Vefat etmi~tir)
Güverte Albay Hilmi üler: 23 A~ustos 1939 - 20 May~s 1940 (Muhrip
Filotillalar~~ Komutan~~ - Ana Üs Komutan~~ Tu~amiral
rütbesinden istifa suretiyle ayr~lma)
Kurmay Albay Nurettin Kamil Tokgöz: 15 A~ustos 1940 - 5 A~ustos 1941
(Ayn~~ Rütbede vefat etmi~tir.)
Kurmay Yarbay Nurettin Günege: 25 A~ustos 1941 - 25 A~ustos 1942
(Sonradan Muhrip Filotillalar~~ Komutan~~ - Harp Filosu
Komutan~~ - ~ ki kez Deniz Harp Akademisi Komutan~~- Ana
Üs Komutan~~ - Karadeniz Bo~az Komutan~~ - Tümamiral
Rütbesinde emekli - Vefat etmi~tir)
Kurmay Yarbay Kemalettin Bozkurt: ~~ 7 A~ustos 1942 - 18 A~ustos 1943
(Sonradan Yavuz Komutan~~ - Deniz Fabrikalar~~ Müdürü
Deniz Kuvvetleri Kurmay Ba~kan~~ - Koramiral olarak
Donanma Komutan~~ - Ayn~~ rütbede emekli)
Kurmay Albay Zeki Bayat: 18 A~ustos 1943 - 28 A~ustos 1944 (Sonradan
Deniz Nakliyat Komutan~~ ve Tu~amiral rütbesinde vefat)
Güverte Yarbay Lûtfu Kerman: 28 A~ustos 1944 - 29 A~ustos 1945
(Albayl~ ktan emekli - Vefat etmi~tir)
Güverte Yarbay Osman Gündo~an: 24 A~ustos 1945 - 30 A~ustos 1946
(Albay Rütbesinde emekli olmu~~- Vefat etmi~tir)
Güverte Albay R~fat Mutlu: 28 A~ustos 1946 - 6 Haziran 1947 (Albay
rütbesinde emekli - Vefat etmi~tir)
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HAM~ D~YE KRUVAZ~oRe KRONOLOJ~S~~
Hamidiye Kruvazörü: 1903 y~l~ nda in~as~ na ba~lan~ p 19435 y~l~nda vazifeye
kat~ld~... 38435 ton olup 22 mil sür'at yap~yordu. Yap~l~~~ nda 2
tane 15 lik, 8 tane de 12 lik topu vard~ . Cumhuriyet
döneminde 12 lik toplar~ n yerine 7.5 lik toplar kondu. Dört
tane de 5.7 lik ve sonradan köprü üzerlerine 4 .8. 8 lik uçak
sayar top eklendi; paravan cihaz~~ eklendi. Gemiye telsiz
makinas~~ 1910 y~l~ nda ~ ngiltere'de kondu.
~ lk vazifesi: Sisam ~syan~ n~~ bast~ rd~~ (Yan~ nda bir kaç ganbot var...
Sonradan gruba Peyki~evket Torpito Kruvazörü de kat~ld~ )
1906 y~l~nda.
~ ngiltere Kral~~ George V. taç giyme töreni için Portmous'a gitti. Törenden
sonra gemiye telsiz makinas~~ kondu. Dönü~ te Trablusgarp
o)
liman~ n~~ ziyaret etti. (
19 ~~ I-12 Osmanl~-~ talya sava~~ nda: Çanakkale bo~az~ n~n Nâra mevkiinde...
1912-13 Balkan sava~~ nda:
~~ o Ekim 1912 Seferberlik nakliyat~n~~ korumak üzere Ba~komutanl~ k
emrinde Karadenize ç~ kt~.
21 Ekim 1912 Mecidiye ile birlikte kavarnay~~ bombard~ man etti.
24 Ekim 1912 Bulgarlara nota verdi.
27 Ekim 1912 Varna önünde gösteri hareketi yapt~.
6 Kas~ m 1912 Silivri önünde ordu çekilmesini destekledi.
7 Kas~ m 1912 Tekirda~~önünde ~ehir halk~n~~Bulgarlara kar~~~korudu.
~~ 3 Kas~ m 1912 Silivri önünde dü~man~ n kara birliklerini ke~if
hizmetinde
ki muhriple beraber Karadeniz'e ç~kt~. 21 Kas~mda
~
19 Kas~ m 1912
Varna önünde torpil yaras~~ ald~. Haliç'e girdi.
~~ 4 Ocak 1913 Ak~n harekat~ na ba~lad~.
15 Ocak 1913 ~ira'y~~ bombard~man etti. Dü~man~n Makedonya adl~~
yard~ mc~~ kruvazörünü yaralad~.
~~ 8 Ocak 1913 Beyrut'ta
19 Ocak 1913 Port Said'de
30 Ocak 1913 Senafir adas~ nda (Akebe körfezinde)
31 Ocak 1913 Mulik'te
~ubat 1913 Cide'de
6 ~ubat 1913 Port Sait'te
14 ~ubat 1913 Malta Adas~ nda
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22 ~ubat 1913 Hayfa, sonra Beyrut'ta
25 ~ubat 1913 Kekava'da
27 ~ubat 1913 Antalya'da
2 Mart 1913 Avrat (Suriye) de
7 Mart 1913 Iskenderun'da
8 Mart 1913 Anamur'da
12 Mart 1913 Leros adl~~ Yunan ticaret gemisini mahmuzlayarak
bat~ rd~. Sonra ~inginde asker ve malzeme yüklü 6
ticaret gemisi bat~rd~ .
~~ 6 Mart ~~ 913 Iskenderiye'de
18 Mart 1913 Gazze'de
19 Mart 1913 Hayfa'da
22 Mart 1913 Beyrut'ta
28 Mart 1913 Alanya'da
29 Mart 1913 Antalya'da
30 Mart 1913 Ipapandis adl~~ yelkenliyi yakalay~ p Be~parmak'a
getirdi.
2 Nisan 1913 Beyrut'ta
5 Nisan 1913 Gazze'de
6 Nisan 1913 Port Said'de
14 Nisan 1913 Kameron'da
23 Nisan 1913 Lahya'da (Yemen Valisi Mahmut Nedim Pa~a ve
maiyetini alarak Mi~di adas~ na götürdü ve 8 May~sta
geri getirdi).
9 May~s 1913 Onar~ m için Kameron'a gitti.
15 Haziran 1913 Kameron'dan hareket
19 Haziran 1913 Süvey~'te
2 ~~ Haziran 1913 Port Said'te
23 Haziran 1913 Gazze'de
26 A~ustos 1913 Izmir'de
5 Eylül 1913 Çanakkale'de
7 Eylül 1913 Ye~ilköy'de
8 _Eylül 1913 Haliç'te

19 14-18 Birinci Dünya Sava~~ nda:
29 Ekim 1914 Kefe'yi bombard~ man etti.
20 Kas~ m 1914 Tuapse'yi bombard~man etti.

~ o Aral~ k 1914 Trabzon'a 4 nakliye gemisi götürdü.
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Ocak 1915 Midilli ile beraber dü~man mevzilerini bombarduman
etti. (Bo~azdan ç~karken Berk mayna çarp~p
yaralanm~~t~)
3 Nisan 1915 Odessa'y~~ bombard~ man etti (Bu harekatta Mecidiye
kruvazörü may~na çarp~p batt~ ).
Bundan sonra Ruslar~n bo~az önünü ke~if ~ekilde may~nlamalar~ndan
ve iki yeni muharebe gemisini hizmete sokmalar~ndan ötürü, donanma
gemileri aras~nda Hamidiye de Karadeniz'de sava~~vazifesi almad~.
2

Cumhuriyet döneminde:
Haliç' ten ç~kt~~ve Tav~an Adas~~dolaylanna demirleyip
ikmalini ve seyir emniyet e~itimi tamamlad~.
15 ~ubat 1 924 Dolmabahçe saray~~önüne demirledi.
Ilk Akdeniz gezisine ç~kt~. U~rad~~~~limanlar: Izmir,
20 ~ubat 1 924
S~~ac~k, Fethiye, Bodrum, Fethiye, Marmaris,
Çanakkale.
30 Mart 1924 Ilk Karadeniz gezisine ç~kt~. U~rad~~~~limanlar: Ere~li,
Sinop, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Hopa, Samsun,
Amasra, Zonguldak.
Ilk Marmara gezisine ç~kt~. U~rad~~~~limanlar: Izmit,
2 A~ustos 1924
Gemlik, Band~rma, Erdek, Av~a, Marmara, Tekirda~,
Silivri.
8 Eylül 1924 Atatürk'ü almak üzere Mudanya'ya gitti.
Atatürk emrinde Karadeniz gezisini yapt~. U~rad~~~~
12 Eylül 1 924
limanlar: Trabzon, Rize, Giresun, Ordu, Samsun.
1925 Y~l~~ Rize ayaklanmas~ ndan ötürü Rize'ye gitti; sonra
Ankara Istiklal mahkemesi üyelerini Rize'den Giresun'a götürdü.
18 Ekim 1926 Genelkurmay Ba~kan~, Yüksek Askeri 56' ra Üyeleri ve
Harp Akademisi okurlann~~k~y~~tetkiki için Antalya'ya
kadar götürdü.
to Kas~m 1926 D~~i~leri Bakamn~~Odessa'ya götürdü.
Istanbul'da gemiyi gazeteciler ziyaret etti.
2 Nisan 1927
15 Haziran 1927 Donanma ile birlikte ve donanma komutan gemisi
olarak Karadeniz gezisine ç~kt~. U~rad~~~~limanlar:
Samsun, Sinop, Ordu, Trabzon, Rize.
Gene
donanma komutan gemisi olarak Atatürk'ü
I Temmuz 1927
Izmieten Istanbul'a getiren Ertu~rul Yat~na, donanmasiyle birlikte ~eref refakat~~yapt~.
9 ~ubat 1924
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3o Eylül 1927 Peyk ve Berk gemileriyle birlikte Atatürk'ü
Istanbul'dan Mudanya'ya götüren Izmir vapuruna
~eref refakat~~ yapt~.
19 May~s 1928 Donanma komutan gemisi olarak ve donanma ile
birlikte, Odessa'dan Istanbul'a Afgan Kral~ n~~ getiren
Izmir vapurunu Bo~az d~~~ nda kar~~lad~ .
~~ Eylül 1928 Donanma komutan gemisi olarak Gelibolu sular~ nda
Atatürk emrinde yap~lan manevraya kat~ld~.
~~ o Ekim 1929 Ilk Karadeniz birle~ik manevras~~ ve Kartal büyük
ç~ karmas~ na donanma komutan gemisi olarak kat~ld~ .
ii Ekim 1929 Donanma komutan~~ ad~ na, Istanbul'a gelen Ingiliz
Akdeniz Filosu'nu kar~~lad~. (Ayn~~ gün manevreye
kat~ lma~a devam için Mudanya'ya döndü)
~~ o Eylül 1930 Donanma ile birlikte ve donanma komutan gen ~ si
olarak, Antalya'ya kadar Akdeniz gezisine ç~ kt~ .
U~rad~~~~limanlar: Izmir, Bodrum, Marmaris, Fethiye,
Antalya.
8 Eylül 1931 Donanma ile birlikte ve donanma komutan gemisi
olarak Karadeniz gezisine ç~ kt~ .
U~rad~~~~limanlar: Zonguldak, Sinop, Samsun, Fatsa,
Polathane, Trabzon, Rize.
24 Kas~ m 1931 Donanman~ n yeni kurulu~ unda ~ htiyat filoya komutan
gemisi oldu.
28 A~ustos 1933 Genelkurmay Ba~kan~~ huzuruyle Antalya'ya kadar
yap~ lan gezi ve manevralara kat ~ld~.
9 Kas~ m 1933 Rus kruvazörleriyle Istanbul'dan ayr~lan Sovyet
Mare~allar~ n~, Donanma ile birlikte, Bo~az d~~~ na
kadar u~urlad~.
ii Haziran 1934 Iran ~ah~ n~~ ,kar~~lama için ihtiyat filo ile Samsun'a
gitti.
15 Haziran 1934 Iran ~ah~ m Trabzon'dan getiren harp filosunu liman
d~~~ ndan kar~~lad~.
2 Haziran ~~ 935 Okul gemisi olarak Karadeniz limanlar~ na münferit bir
gezi yapt~~ve bu arada Köstence liman~ na u~rad~.
13 Eylül 1935 Mare~al Fevzi Çakmak huzuruyle Çanakkale methalinde yap~lan manevraya kat~ld~.
huzuruyle Karadeniz'de yap~lan manevraya
k
1935
Mare~al
4 Aral~
kat~ld~ .
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Temmuz 1936 Montreaux antla~mas~ n~ n imzalanmas~ ndan ötürü
Imroz ve Bozcaada'ya emniyet birlikleri ç~ kard~ .
2 Kas~ m 1936 Genelkurmay Ba~kan~~ Mare~al Fevzi Çakmak'~~ resmi
ziyaret için Köstence'ye götürdü.
26 Kas~ m 1936 Malta'dan dönecek Harp ve denizalt~~ filolariyle birle~ik
manevra yapmak üzere Izmir'e gitti.
4 Mart 1937 Ihtiyat filo komutan gemisi olarak donanman~ n
Karadeniz cop at~~~~ve manevresine kat~ld~.
3 Haziran 1937 Okul gemisi olarak Yunanistan'~ n Pire ve
Yugoslavya'n~ n Split limanlar~ n~~ ziyaret etti.
4 Haziran 1938 Okul gemisi olarak Hanya (Girit adas~ ), Iskenderiye
liman~~ ve Lefko~e (K~ br~s) yi ziyaret etti.
5 Kas~ m 1938 Donanman~ n Çanakkale sular~ nda yapt~~~~manevraya
kat~ ld~ .
21 Kas~ m 1938 Atatürk'ün denizde yap~lan cenaze törenine kat~ ld~ .
5 Temmuz 1939 Genelkurmay Ba~kan~~ huzuruyla Çanakkale sular~ nda
yap~lan manevraya kat~ld~ .
7 Eylül 1939 Donanman~ n Gelibolu önlerinde yapt~~~~manevraya
kat~ ld~ .
29 Kas~ m 1939 Okul gemisi olarak Akdeniz gezisi yapt~~ ve bu arada
Hatay'~ n kurtulu~~törenine kat~ld~.
1940 - 1946 Donanman~ n Marmara denizinde yapt~~~~bütün
manevra ve at~~lara kat~ld~ .
8 Eylül 1946
Ikinci Dünya Sava~~ ndan sonra donanman~ n yapt~~~~ilk
Izmir gezi ve manevras~ na kat~ ld~ .
19 Eylül 1947 Donanman~ n yapt~~~~Çanakkale ve Izmir müstahkem
mevki birle~ik manevralar~ na kat~ ld~ . (Genelkurmay
Ba~kanl~~~ n~ n 27 Nisan 1947 gün ve 25 769 say~l~~
emriyle faal kadrodan ayr~ ld~~~~için) donanma
komutan~~ geziden dönerken Hamidiye ve Mecidiye
kruvazörlerini refakatten ay~ rd~.
15 Ekim 1947 Hücum ve Emniyet filosunun karargâh ve yatak gemisi
olarak Derince'ye k~çtan kara ba~lad~.
1957 ba~~~ Hamidiye müzesi olarak Gölcük Poyraz r~ht~ m~ na
k~çtan kara ba~lad~.
~~ Kas~ m 1960 Geminin müze olarak kullan~lmas~ ndan vaz geçildi.
Atatürk ile ilgili tarihi e~yalar~~ ve ~eref defteri Deniz
müzesine nakledildi; dire~i bir plaket ile Gölcük
Donanma komutan lojman~~ önüne kondu. Tekne de
sat~lmak üzere Maliye Bakanl~~~ na nakledildi.
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