1897 OSMANLI-YUNAN SAVA~I IÇIN YENI BELGE
Emekli Amiral: AFIF BOYCKTU~RUL
Harp Akademisi Tarih Ö~retmeni

~imdiye kadar elimizde, 1897 Osmanl~-Yunan sava~~n~n deniz
olaylar~na ili~kin, tek bir kaynak vard~ : Bu sava~taki Osmanl~~ Donanmas~~Komutan~~Mü~ir Amiral (Büyük Amiral) Hasan Rami'nin
yay~nlad~~~~hat~ ras~ ... Bu kaynak da deniz olaylar~n~n tarih üzerindeki etkisini ortaya koymaktan uzakt~. Çünkü hat~ralar, tarihin yaz~lmas~na hizmetten çok, yazar~n kendisini kamuoyunda temize ç~karmak
için yay~nlanm~~t~ 2.
Halbuki 1897 Osmanl~-Yunan sava~~n~n Osmanl~~ tarihinde
önemli bir yer tutmas~~ gerekiyordu. Bir kez, Sultan Hamid II'nin
istibdat dönemine rastlam~~ t~. Sonra, bu sava~~n yanl~~~mütalea edilen
sonuçlar~~ ~ kinci Me~rutiyet hükümetlerinin bile deniz politikalar~n~~
etkilemi~ti.
Böyle bir incelemenin sava~tan hemen sonra yap~lmamas~~ Osmanl~~Devleti için büyük bir talihsizlikti. Ne çare ki Haliç'te materiyel
ve denizci kültürü bak~m~ndan çürütülen Osmanl~~Donanmas~ 3 hiç
bir sava~~görevi yapamazken kara kuvvetlerinin üç hafta içinde zafer
sa~lamas~~ hükümdar~n prestijini ço~altt~~~~için deniz sava~~ndaki
sorumlular~~ ara~t~rmak lüzumsuz say~lm~~t~. Çünkü sorumlu ara~t~ rmak hükiimdar~n prestijini ters yönden etkileyebilirdi.
Önemli nokta donanman~n neden bu hale getirildi~ini ve bu hale
getirilmesinin Osmanl~~ tarihini ne ~ekilde etkiledi~ini ara~t~r~lma
luzumu idi.
Amiral Hasan Rami, ki~isel ç~ karlar~~pe~inde ko~makta olmas~ndan zaman~n
kamuoyu taraf~ndan "Hasan Harami" olarak tan~nmakta idi. ~kinci Me~rutiyetten
sonra hem rutbesi geri al~nm~~~hem de sürgüne yollanm~~t~~ (Büyük Adamlar ansiklopedisi)
2 Artin Asadoryan Bas~mevi, 1324 908).
3 Bursal~~Mehmet Nihad: Larcher'den dilimize çevirdi~i Cihan Harbinde Türk
Harbi adl~~ kitab~n~n ikinci cildine ekledi~i ki~isel kan~s~~ (Genelkurmay Ba~kanl~~~~
yay~n~ ).
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Deniz sorunlar~na uzak olan kimseler bu sava~~n deniz olaylar~n~,
sadece, deniz subaylar~m ilgileyen bir konu olarak mütalea edebilirlerdi. Fakat yabanc~~askeri yazarlar, tarihi etkilemesinden ötürü, bu
olaylar~n politika adamlar~, generaller ve özellikle tarih otoriteleri
taraf~ ndan ara~t~r~lmalar~n~~çok önemli buluyorlard~. O kadar ki
Amiral Giuseppe Fioravanzo "Devlet adamlar~~deniz sorunlar~na
uzaksalar amirallar~ n kudretli olmas~~ deniz sava~~n~n kazamlmas~na
yetmez" 4 diyecek; Amiral Mahan da "Deniz satvetinin birinci ögesi
kamuoyu ve onu yönetenlerin deniz sorunlar~ na yakinli~idir" diye
yazacakt~~ 5.
O zamanki donanmaya Kurmay Ba~kan~~atanan Amiral Mehmet
Ra~id'in elimize yeni geçen "Yunan Muharebesi ve Hasan Rami
Pa~a" adl~~el yazma notlar~~6 bize konu üzerinde gerçeklere çok uygun
bir incleme yapmak imkan~n~~verdi. Çünkü Amiral Mehmet Ra~it
çok de~erli ve köklü bir Denizci ailesinden gelmekte idi: Büyük babas~~
1854 y~l~nda Ruslar~n Sinop'ta yakt~~~~Osmanl~~filosunun komutan~~
idi. Kendisi Sinop'taki tutumundan ötürü ele~tirilmi~ti amma; bu
olaya ili~kin yabanc~lar ~unlar~~yazacaklard~ : "Amiral Osman Osmanl~~
Donanmas~n~n en kudretli amiral' idi. Ne çare ki Sinop'a hareket
ettirilmeden önce emrindeki bütün denizci personel al~ n~p, daha önce
Batum'a hareket ettirilen filoya verilmi~~ve Osman Pa~a acemi erlerle
yola ç~kar~lm~~t~. Ç~kan çok ~iddetli firt~na bu erleri büsbütün peri~an
etmi~, gemilerin direklerini y~km~~~ve böylece filo sava~a de~il yanmaya haz~rlanm~~t~~. 7.
Amiral Osman'~ n, ~ngiltere donanmas~nda yeti~mi~~o~lu, Amiral
Ahmet Rahmi de donanman~n yeti~ken ve parlayan bir subay~~ olmu~tu 8.
Amiral Mehmet Ra~it ve, Ertu~rul facias~nda ~ehit olan, Amiral
Osman, Amiral Ahmet Rahmi'nin iki o~lu idi. Bunlardan Mehmet
4 Amiral Giuseppe Fioravanzo: I Comandi Navali (Milano siyasal bilgiler
Enstitüsünün Yay~n~), 1936.
3 Amiral Mahan: Influence of sea povver upon History (Dünyaca tan~nm~~~
bir kitapt~r) 189o.
El yazmas~~ notlar Türk Tarih Kurumu kütüphanesindedir.
Amiral Adolphe Slaide: K~r~m Sava~~~(Genelkurmay Ba~kanl~~~~Yay~n~) (Bu
amiral Osmanl~~donanmas~nda dan~~man olarak çok uzun süre hizmet görmü~tür).
Amiral Wood: Hat~ram (Bu amiral da dan~~man olarak Osmanl~~ donanmas~nda vazife alm~~t~r - hat~ras~~dilimize belki de çevrilecektir; bir kopyas~~ eski
Askeri Temyiz reisi Amiral Fahri Coker'de vard~r).
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Ra~it ~ ngiltere, Osman da Fransa Harp Akademilerinde okumu~~ve
donanmalar~nda staj yapm~~t~ . Bunlardan ilki Bahriye Mektebine
(Deniz Harp Okulu) askeri terbiyeyi 9, ikincisi de deniz kuvvetlerine
kültürü sokmakla tan~nm~~t~.
Bundan ötürü Amiral Mehmet Ra~it'in el yazmas~~ notlar~n~, konu
üzerinde yap~lacak inceleme ve ara~t~ rma için, kaynak olarak ele
almak yerinde bir hareketti. ~lk önce notlar~~aynen sunmay~, sonradan
da gerekli incelemeyi yapmay~~ yararl~~mütalea ettik.
"YUNAN MUHAREBES~~VE HASAN RAM~~PA~A" *

Bana evza-~na ~ayestei gerdun kedar etmez
Teessür has~ l olmaz bahirde çirkâb bed budin ~~~
Devletçe sava~~haz~rl~~~na ba~lan~ld~~~~zaman Mes'udiye z~rhl~s~~
komutanl~~~na ek olarak ~darei Mahsusa (Denizyollar~~Idaresi) meclisi ba~kanl~~~ nda ve albay rütbesinde bulunuyordum.
1314 y~l~~Ramazan ay~n~n onbe~inci ve 1312 y~l~~ ~ubat ay~n~n
be~inci çar~amba gecesi (18 ~ubat 1897) Bahriye Nezaretinden bir
emir ald~m. Yunanistanla sava~~n yak~ n olmas~ndan ötürü komutan~~
bulundu~um geminin haz~rl~~~n~~ tamamlamaya çaba harcamak için
idarei mahsusadaki ödevimin Albay Tekirda~l~~Ali Bey'e devredilmesini bildiriyordu.
Bu emre uyarak ~darei Mahsusa ile ili~ kirni kestim; o günden
ba~layarak gemiye devama ba~lad~ m.
Gemiye komutan yard~mc~ s~~olarak Galatal~~Faik Bey atanm~~~
ve dola~an söylentiler çerçevesinde olmak üzere baz~lar~~Hasan Rami
Pa~a'n~n, baz~ lar~~da Faik Pa~a'n~ n Donanma Genel Komutan~~olarak
gemiye atanaca~~ndan sözetmi~lerdi. Fakat verilen ernirlerin Hasan
Rami Pa~a kanaliyle bize gelmesine bak~ l~rsa bu ki~inin atanmas~~
ihtimale daha yak~n görünüyordu.
Mes'udiye f~rkateyni z~rhl~~gemilerin en yenisini te~ kil ediyor ve
en az kullan~lm~~~olmas~ ndan ötürü de gerek tekne gerekse makinaca
9 Tarihçi ~ükrü Bey'in ölümü dolay~siyle Tarihi Osmani Mecmuas~ 'nda yay~nlanan yaz~.
°° Süleyman Nutku: Ertu~rul Facias~ .
* Metin bugünkü dile çevrilmi~tir.
II Bana makbul olmayan araba keder vermez
Fena çirkefler denizlere etki vermez
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seyir ve hareket bak~m~ndan bir onar~ma ihtiyac~~bulunmuyordu.
Sadece sefer malzemesi ve sava~~cephanesiyle subay ve erat~n~n tamamlanmas~~için u~ra~~llyor; bir taraftan da gemi techiz ediliyordu.
Gemiye atanarak gönderilen subay ve eratm askeri liyakat~ndan
uzun uzadiye söz etmek istemem. ~u kadar diyebilirim ki bunlar~n
hepsi askeri terbiyeden yoksun ve ilmi ve fer~ni bilgisi olmayan istenmiyecek bir kitleden ibaretti.
Hiçbirisi al~nan tedbirlere bir türlü ciddi bir bak~~la bakm~yor;
sava~~n ç~kaca~~na da ihtimal vermiyor ve verilen emirleri istemeye
istemeye yap~yordu. Hele Kâ~~ thaneli Ismail Bey dedikleri ikinci
komutan bu önemli ödevi yapmak için gerekli liyakat ve iktidardan
tamamiyle yoksundu.
Gemiyi techiz ve al~nan tedbirler s~ras~nda onu bir i~~için kamarama ça~~rd~md~. Verilen emirleri ald~ ktan sonra boynunu büktü;
bir sorun gibi yalvar~ r bir durum alarak çoluk çocuk sahibi oldu~undan ve aile üyelerine bakacak bir yard~mc~s~~olmad~~~ndan söz
ederek Istanbul'da kalacak gemilerden bir tanesine atanmas~n~~reca
etti ve yalvard~. Bu ki~i subay çevresinde en çal~~kan, en faal bir subay
olarak tan~nm~~t~. Böyle bir zamanda onun gösterdi~i aciz ve meskenet di~er subaylar~n mahiyetlerini anlamaya yarayacak bir delil
olmas~~itibariyle yazmaya ve anlatmaya de~ecektir.
I~te bu ayar subaylarla koskoca bir z~ rhl~~sava~~gemisini muharebeye haz~rlamakta insan~n ne türlü zorlu~a rastlamas~~gerekirse
bunun bin kat üstünde yorgunluk ve u~ra~makla onbe~~gün içinde
iyice bir haz~rl~k yapabildik. Ramazan~n dokuzuncu ve ~ubat~n yirmi
ikinci günü idi ki Izmir vapurunun havuzdan ç~kmas~ ndan sonra
Mes'udiye'nin havuza sokulmas~~emrolundu.
Haliç'te ~iddetli bir lodos boras~~esti~i halde yedekte ve binbir
zorluk içinde gemiyi havuza soktum. Bundan sonra da dinlenmek
için kamarama çekildim. Aziziye Komutan~~Faik Bey'in geldi~i haber
verildi. Bu ki~i kamarama girince Komutan Hasan Rami Pa~a'dan
ald~~~~emre göre gemiye komutan atanm~~~oldu~unu bildirdi.
Ciddi olmaktan çok ~akaya ba~lamak istedi~im bu olaya ilk
önce güvenmek istemedim. Çünkü bana bir ödev verilmeksizin yerime
ba~kas~n~n gönderilmesi gibi lâyik olamayaca~~ m bir i~leme hedef
olacak hareketimi hat~rlam~yordum. Fakat dünyada her türlü i~idilmemi~~garip olaylar~n s~raland~~~~tersane gibi bir dairede sadece
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bunun gibi de~il olmayacak bütün ihtimallere imkân verilmi~~oldu~unu da dü~ ünerekten durumu fazla incelemeye lüzum görmeyerek
gemiyi Faik Bey'e teslim ettikten sonra do~ru evime geri geldim.
Insanda Allah~ n tecellisi olan ve kalp denilen hisler denizi bazen
öyle heyecanla co~uyor ki hiç bir insan onu anlatacak kudreti gösteremez.
Dü~ününüz:
Bütün varl~~~mla kalp ve vicdan~m~~Allah~n hamd ve ~ükür
kap~s~na ba~l~yarak ve Padi~ah~n daima nail oldu~umuz nimet ve
ltituflar~n~n kadir ve k~ymetini bilerek Din yolunda önder olan Padi~ah'a hizmet etmek için en mutlu bir s~ ra demek olan böyle bir
zamanda hem bu mutluluktan yoksunluk hem de devletin en güzide
bir gemisinin komutanl~~~ndan ayr~lmak gibi damga vurulmu~~derecesinde kötü tan~ nmak hislerimin derinli~inde öyle cehennem ~s~s~~
derecesinde üzüntü uyand~rm~~t~~ki bunu burada anlatabilmem
kalemin aciz ak~~~na ba~l~d~r.
Evime geldi~imin ertesi günü Istanbul'un bütün gazeteleri
bahriyenin büyüklerinden Faik Bey'in Mes'udiye komutanl~~~na atandikim ilan etmekle aciz, meskenet ve liyakat eksikli~imi de bildirmi~~
oluyorlard~ .
O gün bütün islam alemi sonsuz bereket ve ~~~ k getirmi~~olan ~eker
bayram~ ndan ötürü sevinirken biz, bütün ailece, keder ve üzüntü
içinde idik.
Cuma selaml~~~ na gidebilmek için halktan utan~yordum.
Bütün Istanbul gazeteleri donanman~n haz~rl~~~ndan, komisyonlar kuruldu~-'undan söz ediyorlar, yaz~lar yaz~yorlard~. Ben bunlar~~
okudukça akla uyar ya da uymaz bir neden olmadan gemiden ç~kar~lmaktan do~an beyin kar~~~ kl~~~~içinde yuvarlan~ p duruyordum.
Ziyaretime gelen Faik Bey ve Rasim Bey gibi arkada~lar~ m~z
yap~ lan de~i~ikli~in daha büyük bir makama atanmam~n ba~lang~c~~
oldu~undan söz ederek bana teminat vermek istiyorlard~ . Yak~nl~klar~n~n derecesi gibi bu makam~n ne olabilece~ini de tayin edemeyen
bu ki~ilerin söyledikleri sözleri ilkel bir teselli olarak al~ yordum.
Bayram tebriki vesilesiyle naz~ r~ n evine giden aileden biri, naz~r~n
k~z~ndan, Mesudiye z~rhl~s~ndan ç~kar~lmama ili~kin en sonunda bir
bilgi getirdi; ki sonradan nezaret mektupçusu Halis Bey'den al~nan
bilgi de bunu do~rulad~.
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Ç~kar~lmam nedeni:
~ubat~ n on üçüncü per~embe günü cami alt~nda 12 naz~r~n ba~kanl~~~nda bir komisyon toplan~r. Sava~~gemilerinin haz~rl~~~n~~çabukla~t~rmaya ili~kin baz~~konu~malar yap~ld~ktan sonra bu gemilere
atanacak komutanlar~n seçilmesine ili~kin konu~malara ba~lamr.
Birinci Tümene Hasan Rami ve Hayri; ~ kinci Tümene de Faik
ve Çerkez Mehmet Pa~alar~n atanmalar~~ uygun bulunur". Halbuki
Çerkez Mehmet Pa~a geçimsizli~inden söz ederek bu makamdan affedilmesini reca etti~i için" naz~r pa~a benim atanmam~~ uygun buldu~unu anlatarak pa~alar~ n fikirlerini sorar. ~ükrü Pa~a benim atanmam fikrine kat~l~r; Hasan Rami ve Faik Pa~alar ise aksi kan~da olduklar~n~~belli edecek tereddüt âlametleri gösterirler.
Naz~r oy özgürlü~ünde direnir; Pa~alar~n gösterdi~i tereddüt ve
kar~~~ koymaya ra~men mektupçu beyi ça~~rtarak, konu~malar~n
sonunda, benim Çerkez Mehmet Pa~a'n~ n yerine ~kinci tümenin
ikinci komutanl~~~na atanmama ili~kin arz tezkeresinin 15 yaz~lmas~n~~
emreder. Birini kendisini Drake 18 benzeten Faik, öteki de kendisini
Nelson'a" nun ~öhretine lâyik gören Hasan Rami Pa~alar, naz~r~ n
bu karar~n~~duyunca, ~eytan zekâlar~n~~ i~letmeye ba~l~yarak benim
ilerlememe engel olacak tedbirlere ba~vurmaya ba~larlar.
O gün Naz~r Pa~a ö~le namaz~n~~ k~lmak üzere makam~ndan
ayr~ld~~~~süre içinde yaz~~masas~n~n üzerine bir ihbar mektubu b~rak~l~r.
Bu mektupta benim, ötedenberi, Naz~r Pa~a'dan nefret eden ve
ona kar~~~duran Arif Pa~a ile arkada~l~k ve yak~nl~ k kurarak Naz~r'~n
donanmay~~mahv ve imha etti~ine; donanman~n sava~a ve muharebeye elveri~li olmad~~~na ili~kin, Arif Pa~a ile anla~arak, Padi~aha
la Cami alt~~ eskiden Kas~mpa~a'n~ n bir semti iken, sonradan, tersane içine
al~nd~~~~için ve burada da Haliç Komodorlu~u kuruldu~u için, komodorluk binas~,
daima, Cami alt~~olarak al~nm~~~ve Cumhuriyet döneminde tersanenin Denizyollar~~
idaresine devredilmesine kadar böyle kullan~lm~~t~r.
13 Çerkez Mehmet Pa~a rahmetli Rauf Orbay'~n babas~d~r.
Donanmalar, kurulu~lar~ nda, tümenlere bölünürler. Dört gemiden kurulu
filonun ad~~ tümendir. Tümenleri de iki~er tak~m te~kil eder. Filo komutan~~ayn~~
zamanda birinci tak~m~ n da komutan~d~r. Donanma komutan~~ise, ayn~~ zamanda,
birinci tümenin komutarnd~r.
15 Arz tezkeresi Padi~aha gönderilen teklif yaz~s~d~r.
" Amiral Drake, ~spanya donanmasm~~ yenen ~ngiliz amiralidir.
17 Ebuch~r ve Trafalgar'da Frans~z filolar~n~~ yakan ~ngiliz amiral~d~r.
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bir lâyiha verdi~im anlat~l~ yor ve bu lâyihan~n taraf~mdan yaz~lm~~~
ve verilmi~~oldu~unun da bütün gemi komutanlar~~ taraf~ndan bilinmekte oldu~u da ekleniyordu.
Naz~r Pa~ a bu mektubu okuyunca, o zaman liman komutanli~~nda '8 bulunan Hasan Rami Pa~a'y~~ ça~~ rtarak bu garip bilgiyi
ona anlat~r.
Fesad ve mel'unluklar dolu o Hasan Rami kendisine yak~~~ r bir
mel'un tav~rla benim ötedenberi Naz~r aleyhinde bulunacak f~ rsatlar~~
kaç~rmad~~~m~~daha kimbilir ne gibi kelimelerle bildirdikten sonra
böyle bir fikir ta~~yan adam~ n donanma ile gönderilmesi keyfiyetinin
basiret ve ihtiyata uygun dü~meyece~inden söz eder ve benim komisyonlardan birine seçilerek Mesudiye'den ç~kar~lmakl~~~ m~~ teklif eder.
Naz~r da hem bu teklifi uygun bularak gere~inin yap~lmas~n~~Hasan
Rami Pa~a'ya emreder hem de arz tezkeresinin ertelenmesi için mektupçuya haber yollar.
I~te Mesudiye'den ç~ kar~lmam~~gerektiren neden bundan ibaretti.
Vesile Cev-i vuslat oldu~um yare duyurmu~lar
Nifak etmi~ler ama maned himmet buyurmu~lar"
313 (1897) Mart ay~n~n sekizinci (2 ~~Mart) gününe kadar i~siz,
güçsüz bir durumda evde kald~m. O vakte kadar ara s~ra ziyaretime
gelen yak~nlar~m Cami alt~ nda büyük bir komisyon kurularak burada
haz~r bulunan pa~alardan Faik ve Hasan Rami Pa~a ve adamlar~n~n
Naz~r'~ n gönül çekici fikirlerini onaylayarak gemilerin sava~a gidebilecek derecede mükemmel olduklar~n~~do~rulayarak tutanakla bildirdiklerini ve ~ükrü ve Arif Pa~alar~ n da muhalefette kald~ klar~n~~söylemi~lerdi.
Bana kal~rsa donanman~ n Yunan donanmasiyle muharebeye
kifayet edecek derecede olup olmad~~~n~~incelemek için sorunun bir
kaç bak~mdan dü~~ünülmesi gerekirdi:
Birincisi: Yunan donanmas~= var olan kuvvetleri nedir ve
bunlar~ n içinden kaç tanesi i~e yarayabilecek gemilerden ibarettir?
Ikincisi: Donanman~n kazan ve makinalar~~Yunan sava~~gemilerin den elveri~ li olanlar~ n seyir sür'ati ve sialar~ na mukabele edebilecek kadar gemilerin sür'at ve seferini temin edebilecek halde midir?
var olmad~~~~için
18 1897 sava~~ ndan önce donanma komutanl~k makam~~
Liman Reisli~i, naz~ rdan sonra, deniz kuvvetlerinin en büyük makam~~ idi.
19 Ula~ma iste~inin vesilesi oldu~u yare duyurmu~lar
Uyu~mazl~k istemi~ler ama himmet etmi~ler.
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Üçüncüsü: Sava~~gemilerinin silahlar~~ Yunan gemilerinin toplar~na kar~~~koyacak kuvvette midir? böyle bir kuvvetleri varsa hangi
gemilerimizle bir birlik te~kil edilebilecektir?
Dördüncüsü: Subay ve erler mensup olduklar~~gemilerin silah,
tulumba, Dablebotum 20, makina, kazan ve torpilleriyle ünsiyet peyda
ve bunlar~ n idare ve kullarulmas~ nda tam bilgi has~ l etmeleri için ne
gibi bir sür'atli tedbir almak gerekir?
Be~incisi: Amiral ve gemi komutanlar~n~n gemileri idare ve filo
halinde seyrettirecek iktidarlar~~yeterli midir? de~ilse kimlerin de~i~tirilmesi laz~md~ r. Ve bunlar~n subay ve erleri harp usulü silah
ve mevkilere bölme ve da~~tmaya kudretleri var m~d~r 2'?
Alt~nc~s~ : Gemilerin silahlanna özel olarak verilecek cephane ve
mermiler ne haldedir? Topçu kaptanlan 22 ve subaylar~n bunlar~~
idare edecek, anlayacak, ay~ racak liyakatleri yeterli midir?
Yedincisi: Gemilerin seyirler s~ ras~ nda kömürleri biterse nerelerden ve hangi araçlarla kömür alacaklanna ve sefer malzemesinin
yenilenmesi için merkez harekât ve kömür depolar~~ gerekece~inden
bu yerlerin nerelerde seçilebilece~ine dair bilgi,
Sekizincisi: Osmanl~~ticaret gemilerinin korunmas~~için ne gibi
tedbirlere ba~vurulmas~~gerekir?
Dokuzuncusu: Ganaim ve Harp kaça~~~mahkemelerinin aç~ lmas~~için ne yapmak laz~ md~ r?
Onuncusu: Gece ve gündüz i~aret defterlerinin gemiler aras~nda
muntazam bir muhabere yap~lmas~ n~~ sa~l~yacak derecede olmamas~ na nazaran bu muhaberenin sa~lanmas~~için ne yapmak laz~md~r?
Kurulan komisyonlarda i~ te bu ve daha ayr~nt~l~~olacak olan
olaylar~~dü~ ünmek ve ona göre tutanaklar haz~rlamak gerekirken,
Padi~aha ba~l~l~ kla ba~da~amayacak ~ekilde, gemilerin sava~a haz~r
20 Dablebotum: Sava~~gemilerinin iç k~s~mlar~nda clu~man~ n su alt~~ silah~~
isabetlerine kar~~ , teknenin batmamas~n~~sa~l~yacak bölme tertibat~~
21 Sava~~gemilerinde her subay ve erin, muharebede, muharebe nöbetinde,
seyir nöbetinde, yang~ nda, temizlikte bir yeri vard~ r. Bu bilgileri vermek üzere
haz~ rlanan listelere modern adiyle "Role" denir. Role yapmak bir ihtisas i~idir.
~~te Amiral Mehmet Ra~it de gemi komutanlar~n~n bu roleyi yap~p yapamayaca~~n~~
sormaktad~r.
22 Topçu kaptanlar~~sava~~gemilerinin topçu personelini yeti
~tiren ve muharebelerde dü~mana kar~~~yap~lan topçu at~~~n~~ idare eden subayd~r.
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Amiral Mehmet Ra~it'in defterinden son sayfa.
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oldu~u tasdik edilerek ve mühürlenerek —özellikle Hasan Rami
Pa~a'n~n— sonradan i~~ba~a dü~ünce bunun tam tersini iddiaya kalk~~arak Bahriye idaresini bir ke~meke~e soktuklar~na ~üphe yoktur.
Mart~n sekizinci Cuma günü (2 ~~Mart) sabah~nda yay~nlanan
Istanbul gazeteleri bir gün önce Tümamiral Hayri komutas~ nda hareket eden torpito sitimbotlar~ n~ n Çanakkale'ye gittiklerini yazd~ ktan
sonra o gün de birinci filoyu te~kil eden ve Hasan Rami Pa~a komutas~nda bulunan Harnidiye, Mesudiye, Osmaniye, Aziziye Firkateynlerinin saat sekiz sular~nda köprülerden ç~k~ p ad~~geçen yere gideceklerini ilan ettiklerinden Istanbul'un bütün halk~, heyecanl~~ sevinçler
içinde köprülere ko~uyorlard~ . Saat sekize gelmi~ti.
Tersaneden bir kanun memuru (inzibat eri) gelerek beni görmek
istedi~ini haber verdiler. Odama ça~~rtt~m. Selam vererek Padi~ah
sayesinde Tümamirall~~a terfi etti~imi bildirdi ve Naz~r Pa~a'n~n
tersanede beni beklemekte oldu~unu söyledi.
Ey eden perverdigt~ r~n berrü ihsan~n ümit
Bu ~igeste sineden ref'i mela ettin mi hiç 23
Bu haber bütün aile aras~nda anlat~lmas~~kabil olmayan bir
~enlik havas~~yaratt~. Ruhlardan ne~'e fi~k~rd~, gönüller sevinçle doldu.
Te~ekkür .secdesine kapanarak Allaha ~ükür, Padi~ah'a dua ettik.
Kad~köyünden köprüye geldi~im zaman köprüler aç~lm~~~ ve
yukarda adlar~~ yaz~l~~ Padi~ah gemileri birer birer ve yüzbinlerce
halk~n, gemi mürettebat~ na kat~larak, ~efkatli ve içten gelen Padi~ah~m
çok ya~a dualar~~ aras~nda yava~~yava~~d~~ar~ya ç~k~yorlard~.
Bahriye Nezaretinde Naz~r dairesine gitti~im zaman Naz~ r Pa~a'n~n yan~nda Faik Pa~a, Hac~~Mustafa Pa~a, Mektupçu Halis Bey
vard~. Hepsi ayakta, gemilerin ç~k~~~ n~~seyrediyorlard~. Naz~ r'~ n gözlerinden sevinç göz ya~lar~~ dökülüyordu.
Beni görünce iltifat edici bir tav~ r alarak Padi~ah sayesinde
Tümamirall~~a terfi ettirilerek donanma~un Kurmay Ba~kanl~~~na
atand~~~ = bildirdikten sonra ertesi gün hareket edecek olan idarei
mahsusan~ n ~eref vapuruyle Sami Pa~a Girid adas~~komutanl~~~na gidece~inden benim de bu vapurla Çanakkale'ye giderek donanmaya
kat~lmam~~ emretti.
23

Ey Allah~n ihsan~ndan ümit kesmeyen
Bir k~r~k kalp için üzüntüden kaçt~n m~~hiç
Belkten C. X-XXVI,
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Padi~ahtan gelen bu lûtfa minnetle te~ekkür ettikten sonra filikama binmek üzere Asar~ tevfik firkateynine u~rad~m. Orada rasgele
olarak Arif Pa~a ile de konu~tum. Mesudiye'den ç~ kar~lmakli~~m~~
gerektiren entrika ve husumetlere kar~~~hakk~mda Padi~aha arzetti~i
sözler üzerine terfi etti~imi ve iltifat gördü~ümü söyledi. Ona da
te~ekkür ettikten sonra eve geldim ve ertesi Pazar günü haz~rlanarak
Bab~âll dönü~ü Allaha ~smarlad~k demek üzere Naz~ r Pa~a'y~~görmeye
gidince yaverleriyle gönderdikleri emir gere~ince hareketimi erteledim.
~eref vapuru o ak~am Sami Pa~a ile hareket etti.
Ertesi; yani Mart~n onununcu (23 Mart) Pazartesi günü Naz~r
Pa~a beni yal~s~ na ça~~rtt~. Orhaniye, H~fz~ rrahman ve Mansure
gemilerinden kurulu ikinci tümen haz~rlanmakta oldu~undan bunlar~n haz~rl~~~n~n tamamlanmas~ ndan sonra onlarla Çanakkale'ye
gitmek üzere ~imdilik hareketimi geciktirmemi ve bunlar~ n haz~ rlanmalar~na nezaret etmemi emretti.
Arif Pa~a'n~ n verdi~i bilgi, Naz~r Pa~a'n~n ailesinden vas~tal~~
olarak elde edilen haberle do~rulanm~~t~.
El Hakku veid rûla aleyh 24
~imdi okuyucular Hasan Rami Pa~a'n~n bana olan dü~manl~ k
nedenini bilmek isterler. Kimseye kar~~~bir dü~manl~k eseri göstermedi~im ve kimse için de fena fikirler beslemedi~im için, kar~~l~k olarak,
tabiatiyle kimseden de fenal~k beklemem. Bundan ötürü bu pa~an~ n
aleyhime olan kötü ve fena fikirlerini de gerçekten bilmem.
Hasan Rami Pa~a konu~urken bana daima sevgi ve memnunluk
gösterir ve bütün hareket ve hallerirni be~enirdi. Fakat ald~~~~durumlarda öyle bir yapmac~k görünürdü ki söyledi~i sözlerin yalan,
lâf ve dü~manl~ k ifade etti~ini kendisi de ben de bilirdik.
San~ r~ m herkese kar~~~birdi; yani kalbi garez, dili ise dostluk
dolu idi. Yaln~z kendisinin ki~isel ç~ kar yoluna rastlamayanlar dü~manl~~~ndan uzak kal~ rlard~.
1308 ilâ 1310 1/2 (1882 y~l~ndan 1884 y~l~~ ortas~ na kadar) y~llar~na kadar Mektebi Bahriye Nezaretinde 25 bulundu~um s~rada o~lu
Hüseyin s~n~fta kalm~~~idi. O zaman, oldukça, köpek gibi havlay~c~~
Kimsenin hakk~n~~ kimsede b~rakmam.
dönemde Bahriye Mektebi müdürüne (Deniz Harp Okulu Komutan~ na)
Mektebi Bahriye Naz~r~~denirdi.
24

25 O
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hakaretlerine hedef oldum. Sonra da ili~ki dü~dükçe kin ve dü~manl~~~ n~~göstermekten geri durmazd~.
Sonuç olarak; bana olan kin ve dü~manl~~~n~ n nedenleri ne olursa
olsun ötedenberi ve özellikle bu kez hain te~ ebbüsleri göz önüne ahn~ nca bu kez onun komutan~~bulundu~u donanmaya terfi ederek
kurmay ba~kan~~olmam~ n onun, hakk~ mda, rezillere yak~~ acak muamelelerde bulunmak derecesinde durumlar almas~ na neden olaca~~~
kesindi.
Nitekim sonraki olaylar da bunu gösterdi ve ispatlad~~26. Naz~rdan ald~~~ m emir üzerine hergün havuzda bulunan Orhaniye firkateynine gidiyor ve büyük bir kitleden kurulu amelenin yapt~~~~i~~gürültüsü aras~nda in~aata nezaret ediyordum.
Naz~r Pa~a'n~ n bastonunun ucuyla güVertelere bir tak~m hayali
hatlar çizmesi, ba~ mimar Hüsnü Pa~a'n~ n fenni maharetiyle bu görünmeyen hatlardan düsturlar ve hükümler ç~karmas~, en önemsizinden en önemlisine kadar yap~lan i~ ler, vazifesi olan olmayan bir
subay kitlesinin yard~ m ve vatanseverlik hisleriyle, bütün Avrupa fen
çevrelerini hayretlere sokacak bir sür'at ve kerametle ilerleyip duruyordu.
Gerçi bu in~ aata nezaret etmek, ald~~~ m emre göre, durumu idare
etmek amac~n~~ta~~yordu ise de ba~~nimar Hüsnü Pa~a ve yard~mc~s~~
Albay Arif Bey'le top fabrikas~~ memuru dedikleri bir subay~n bu i~leri
tamamlamak için kulland~klar~~usul ve sisteme kar~~mak imkan d~~~ nda idi.
Ara s~ ra Camialt~ na giderek benimle gidecek gemilerin komutanlar~n~~ ça~~r~ p, Istanbul'dan Çanakkale'ye kadar muntazam seyredebilmek ve yüksek makamlar~n isteklerine ayk~r~~bir hale neden olmamak için, al~ nmas~~gerekli tedbirler konusunda konu~malar yap~yorduk.
Bu süre içinde Mart~ n sekizinci (21 Mart) günü hareket eden
Birinci Filonun Çanakkale'ye var~~~ ndan sonra toplar~~tecrübe amaciyle yap~lan at~~~tecrübesi sonucunda Aziziye, Osmaniye ve ba~ka
gemilerin toplar~n~n sakatland~~~~ve komutan Hasan Rami Pa~a'dan
ba~layarak küçük subaylara var~ ncaya kadar hepsinin imzalar~m
28 Hasan Rami Pa~a, hat~ras~ nda, Mehmet Re~it Pa~a'y~~
"Don Ki~ot" olarak
tan~tm~~~ve bir çok askeri hatalar~ ndan söz etmi~tir.
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kapsamak üzere gemilerin bu halde muharebe ve dö~ü~meye evleri~li
olmad~klar~na ve bundan ötürü de Çanakkale'den ç~kmaya bile te~ebbüs edemeyeceklerine ili~kin bir tutanak yap~larak padi~aha sunuldu~una dair halkta bir dedikodu yay~lmaya ba~lam~~~ve ara~t~rma
sonunda bunun do~ru oldu~u anla~~lm~~t~~27.
Bir taraftan da benim terfi ettirilerek Donanma Kurmay Ba~kanl~~~na atanmam~n Çanakkale'de derin bir çekememe ve rekabet hisleri uyand~rd~~~~anla~~llyordu. Garibi ~u ki Hasan Rami'nin bu konuda kendisine tarafl~~kazanmak zorunlu~-unda oldu~u ortada iken
maiyetindeki gemi komutanlar~n~n ve özellikle Harnidiye firkateyni
komutan~~Rasim Bey'in, yüre~indeki nifak hislerinin ço~almas~n~~bir
türlü önleyemeyerek, haset ve g~bte kötülü~ünde mahut Hasan Rami'ye kul olanlar~n ba~l~cas~~ oldu~unu duymak üzüntüleri ço~altm~~t~. Rasim Bey'e ciddi bir arkada~l~k ve pek samimi bir dostluk
gösterdim. Bunun en büyük örne~i "Nev usul fenni harp" 28 adiyle
yay~nlad~~~~kitapt~r ki hiç bir sat~r~nda ilgi ve kar~~mas~~olmamak
~artiyle hepsi taraf~mdan dilimize çevrilmi~tir.
Sonuç olarak donanma kurmay ba~kanl~~~na atanmam~n aç~k
ve gizli kötü çevrelerde do~urdu~u üzüntü ve ters anlamaya göya bir
araç olmak üzere bir gün yay~nlanan gazetelerin birinde Almanyal~~
Ferik Hofe Pa~a'n~n da 29 donanma kurmay ba~kanl~~~na atand~~~ru
büyük üzüntülerle okundu. Bu atanma, art~ k, benim kurmay ba~kanl~~~= önemini de tabiatiyle dü~ürmü~tü. 1313 y~l~~(1897) Nisan~n~n
yedinci Pazartesi (zo Nisan) gününe kadar Orhaniye, H~fz~ rrahman,
Mansure gemileriyle kruvazör ad~~alt~nda haz~ rlanan Mekke, Medine,
Hüdeyde ve bir de Mecidiye torpito sitimbotundan kurulu olan
ikinci filonun haz~rlanmas~~son bulmu~~ve ertesi sal~~günü köprülerin
d~~~na ç~k~l~p Çanakkale'ye hareket edilmek üzere saraya gidilip
Padi~aha veda edilmesi Naz~r tarafindan emredilmi~ti.
"Haz~rlanmas~~son bulmu~" deyiminden bir sava~~gemisinin
muharebeye giri~mek üzere ne kadar mükemmel haz~rlanmas~~gerekiyorsa o ~ekilde haz~ rlanm~~~anlam~~ ç~kar~lmamal~d~r. Orhaniye
firkateynin sava~~techizat~~eksikli~i o derecede dikkate ~ayand~~ ki
Bu tutanak Hasan Rarni Pa~a'n~n hat~ralar~nda vard~r.
Yeni usulde sava~~fenni demektir.
29 Hofe Pa~a Sultan Hamid II.'nin Y~ld~z Saray~nda oturan yabanc~~ deniz
dan~~manlar~ndan bir amirald~r.
27

28
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deniz kuvvetinin ne demek oldu~unu bütün ayrmulariyle bilip deniz
kuvvetleri geli~mesini ona göre haz~rlayan bir devletin bunun gibi
bir sava~~gemisini muharebeye de~il hatta en adi bir karakol hizmetine bile gönderece~i dü~ünülemezdi. Di~er techiz eksiklikleri bir
tarafa geminin top ambarma" biri Krupp, öteki Armstrong cinsinden ibaret olmak üzere çe~itli toplar konmu~~olmas~ndan muharebede görülecek sak~nca ve zararlar~~dikkat nazar~na al~rsak, Allah
vermesin geminin ilk ate~te yenilece~ine ~üphe etmemekli~imiz gerekiyordu. Bu olaylar~~bir kez kaç Naz~ r'a anlatt~ m. Yunan Donanmas~na say~~bak~m~ndan üstün oldu~umuzdan, malik oldu~umuz
hamiyet ve dirayet sayesinde say~ lan saluncalara meydan verilmeyece~inden emin oldu~unu söyliyerek i~i iltifatlara bo~arak atlatu.
Geminin bu halde sava~a gidecek bir kuvvet ve intizamda olmad~~~na
ili~kin bir rapor vermek, bu kar~~~ klikta, akla ve iradeye uygun bir
hareket de~ildi. Çünkü korkaklik ve hamiyet azl~~iyle suçland~rdaca~~ma ~üphe yoktu. Özellikle yukarda belirtti~imiz komisyonlarda
sava~~kudretine karar verilen donanman~n büyük k~sm~~Çanakkale'ye gitti~i halde benim Orhaniye'nin eksikliklerinden ve sava~~kudreti noksanmdan söz ederek itirazlarda bulunmam sadakat ~anma
uygun bir hareket saplamazd~. Bir taraftan Yunanl~ lar hiç bir zaman
denizlerde ehliyet ve ~ecaaderini ispatlam~~~bir kavim olmad~klar~~ve
malik olduklar~~donanma topu topu Hydra ve Spazia adlariyle iki
geminin modas~~geçmi~~bir ~öhretten ibaret oldu~u cihetle Padi~ah
donanmasm~ n subay ve erat~m iyi bir e~itimden geçmi~~ve var olan
silahlar~n~~kullanmakta yeti~mi~~olmas~~~artiyle Yunan donanmasuun
a~a~~s~nda bir derecede saymak do~ru olamazd~. Bundan ötürü atalar~~ve ecdadiyle iftihar eden ve bütün dünyay~~hayret içinde b~rakan
Osmanl~lara özel mümtaz sava~c~l~~~~göz önüne getirerek, Halifenin
iste~ine uygun olmak ~artiyle, emirlere itaat ederek ve gemilerin
~usundan busundan söz etmeksizin yola ç~kmay~~ Padi~aha kar~~~kullu~umun borcu sayd~m.
1313 y~l~~Nisanuun sekizinci Sal~~günü saat 9.00 da köprülerin
d~~~na ç~k~l~p Padi~ahtan al~nan iradeye uygun olarak Çanakkale'ye
hareket edilmek üzere gemilere gerekli emirler verildi. Ben de saat
4.00 de evimden ayr~larak ba~l~l~k arz ve veda etmek üzere sarayda
s° Top ambar~, o zamanki gemilerde, toplar~n monte edildi~i gtiverteye denirdi. Bu güverte de as~l güvertenin alt~nda idi.
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ba~kâtip dairesine gittim. Padi~ah da Ba~ kâtip kanaliyle iltifat ve
ihsanlanyla beni mükâfatland~rd~.
Ba~kâtip gemilerin köprülerden ç~k~ld~ ktan sonra izleyecekleri
seyir hatlar~na ait baz~~ernirleri ve Çanakkale'de Komutan Hasan
Rami Pa~a'ya verilmek üzere bir de ~ifre verdikten sonra "Hasan
Rami Pa~a'n~ n Çanakkaleye vard~ ktan sonra maiyetindeki yüzba~~~
ve üste~menlere var~ncaya kadar bir tak~m küçük rütbeli subaylar~~
mahremiyetine alarak donanman~n bo~azdan ç~ kacak hal ve iktidarda olmad~~~ na dair raporlar tanzim ettirmesi ve kendisiyle beraber
bu raporlar~~onlara da mühürletmesi ve Padi~ah'a göndermeye cesaret etmesi ve bu suretle Istanbul'dan hareket ederken verdi~i teminata tamamiyle aksi hareket etmesinin Padi~ah taraf~ ndan esefle kar~~land~~~n~n" komutana bildirilmesini en~retti. Bir de Hasan Rami Pa~a'n~n Çanakkale'de kendisine prenslere özel bir te~rifat yapt~rd~~~~Padi~ah taraf~ndan duyulmu~~oldu~undan Ikinci filonun Çanakkale'ye
var~~~ nda bu komutana basit bir selam resmi yapmakla yetinerek
selam topu at~lmamas~n~~irade etti~ini bildirid.
Deneme harp ipe bana kim ede ir~adt tarih
Sen hemen dü~~"oto Allahü veliyüt tevfik 31
Saraydan sonra Bahriye Nezaretine gelerek Naz~r'a da veda.
ettikten sonra sitim üzerinde bulunan Orhaniye'ye geldim. Hiç ümit
etmedi~im halde Birinci Filo ile Çanakkale'de oldu~unu sand~~~m
Almanyal~~von Hofe Pa~a'y~~gemide buldum. Sorgum üzerine toplar~n tecrübesinde haz~ r bulunmak üzere özellikle Istanbul'a geldi~ini
söyledi.
Saat ~~o.00 na yak~n köprüler aç~ld~. Haliç'te bulunan sava~~gemilerine i~aret sancaklariyle veda ederek birer birer köprülerden ç~k~ld~.
Köprülerin üzerinde ve kalafat yeride olan ticaret gemilerinin güverte
ve küpe~telerinde kay~k ve sandallarla deniz üzerinde bulunan halk~n
göklere yükselen Padi~ah~m çok ya~a dualar~~kulaklara geldikçe kalplerimizden kederlerim izi artt~ran vatan sevgisi co~uyor her duygu
vatan~ n korunmas~~için ölen ~ehitlere ba~lanarak....
* *
Amiral Mehmet Ra~id'in 1897 Osmanl~-Yunan sava~~na ili~kin
notlar~~burada sona ermektedir. Çünkü yaz~lar~ na devam etme~e
al S~k~nt~ya dü~ünce bana kim yol gösterecek deme
Allah do~runun yard~mc~s~~oldu~u için dü~~yola
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imkân bulamam~~~ve 52 ya~~ nda, duydu~u büyük üzüntülerin eseri,
kalp hastal~~~ ndan ebediyete intikal etmi~ tir. Fakat verdi~i k~sa bilgilerin de ad~~geçen sava~~ n tarihine büyük hizmetler sa~l~yaca~~~da
kesindir.
Biz, ara~t~ rmalar~m~ z~~ derinle~tirerekten tarihimiz için gerekli
sonuçlar~~ ç~ karma amaciyle sava~ tan önceki, sava~~s~ras~ ndaki ve
sava~ tan sonraki durumlar~~ayr~~ayr~~ele almak zorunlu~unda bulunmaktay~~z •
Sava~tan önce

Sultan Hamid II'nin büyük Osmanl~~Donanmas~n~~1877-78 Osmanl~-Rus Sava~~ ndan hemen sonra Haliç'e ba~lad~~~~bilinmektedir.
Yaln~ z bu ba~lay~~~ n nedenlerine ili~kin bilgiler karanl~ktad~r. ~imdiye kadar yaz~ lan ve söylenen nedenler ~unlard~r:
Sultan Hamid:
. Sultan Aziz gibi kendisini de taht~ndan indirir korkusuyle;
Çarl~k Rusyas~na taviz vermek ve Osmanl~~Devletini Rus
tehlikesinden uzak tutmak dü~üncesiyle;
Devletin d~~~borçlar~n~~ödemek iste~iyle;
Ingilizlerin, Navarin'deki Üçüncü Selim donanmas~~gibi, bu
donanmaya da suikast yapacaklar~~ endi~esiyle donanmay~~
ba~lanu~t~r.
Buna ra~men Sultan Hamid II'nin kamuoyuna donanma sever
bir hükümdar görünmek çabas~nda bulundu~u bellidir: ~ngiltere ve
Almanya'dan birer dan~~man amiral getirtmi~ tir. Ingiliz daru~ma~run~n
ad~~ "Amiral Wood", Alman dan~~man~= ad~~ da "Amiral von
Hofe"dir 32 .
Fakat Sultan Hamid II Y~ld~z saray~nda yer verdi~i bu dan~~manlara donanma ve deniz subaylar~n~~göstermedi~i gibi donanma
ve deniz subaylar~ na da onlar~~göstermemi~ ti. Amiral Mehmet Ra~id'in "sava~ tan önce Camialt~nda komisyonlar kuruldu; benim kan~lar~ma göre bu komisyonlarda ~unlar konu~ulmad~~idi; donanma
gemileri aras~ nda gece gündüz muharebeyi sa~l~yacak kitaplar haz~rlanmal~~idi...." diye ~ikâyetlerde bulunmas~~bize bu karuy~~veriyordu. Çünkü, Osmanl~~Donanmasiyle temasa gelseler ve ili~ki kur" Zaman~n deniz salnameleri (Be~ikta~'ta deniz mtiezsi küttiphanesinde
vard~r).

328

AF~ F BeYeKTU~RUL

salard~ , deniz kuvvetlerinin kesin ihtiyac~~olan, bu önemli maddeleri
derhal haz~rlarlard~ 33. Nitekim Cumhuriyet döneminde donanmaya
getirtilen Alman dan~~manlar~~ilk olarak bunlar~~ haz~rlam~~lard~.
Sultan Hamid II döneminde Osmanl~~ Devletini tehdit eden
tehlikelerin ço~u denizyoluyle gelmek eyleminde idi: Çarl~k Rusyas~run Karadeniz bo~az~n~~almak istemesi; Yunanistan'~ n Enosis politikas~ ; Ingiliz ve Frans~zlar~n M~s~ r ve Suriye'de emel beslemeleri ve
Italyanlar~ n Trablusgarb pe~ inde ko~malar~~ gibi...
~u halde donanman~n Osmanl~~politikas~ nda büyük bir yeri
olmas~~gerekiyordu. Devletin mali durumu zor olunca, ~üphesiz,
Sultan Aziz donanmas~n~ n tekmilini muhafaza etmek imkans~zd~.
Esasen Sultan Aziz donanmas~ , devletin mali gücü dü~ünülmeden ve
hesaps~ z derecede mübalagah bir donanma idi: Çarl~ k Rusya ve
Yunanistan donanmas~n~ n toplanundan mübalagal~~ ~ekilde üstün,
Ingiliz donanmas~ ndan da çok zay~ f.... O zamanki Osmanl~~Devletine laz~ m olan donanma ise, sadece, Çarl~ k Rusya ve Yunanistan'~ n
sald~r~~politikas~n~~önleyebilecek kadar bir kuvvetten ibaretti. Sultan
Hamid II'nin de donanman~n bu kadarc~ k bir k~sm~n~~ ay~rmas~~ ve
bu donanmaya aç~ k deniz e~itimi yapt~ rmas~~ gerekiyordu.
Fakat Sultan Hamid II bütün bu tehlikeleri "k~skand~ rma politikas~" ile atlatabilece~ini dü~ünmü~~ve durumu idare ederek kendisinden sonra gelecek hükümdarlar~n kar~~layabilecekleri durumlarla
ilgilenmemi~ti 34.
Osmanl~~Deniz politikas~ ndaki hareket noktas~~bu olunca donanma kolayl~ kla atalete sürüklenmi~; subaylar~ n gemilerde de~il
Kas~mpa~ a kahvelerinde ömür doldurmas~~ ön görülmü~ ; gemilere
deniz askeri al~ nmam~~~ve verilmemi~ti 35.
Bu hal donanma kifayetsizli~i kadar komutanlar aras~ndaki anla~mazl~~~ n birinci nedeni olmal~~idi. Nitekim Amiral Hasan Rami
ve Mehmet Ra~id'in hat~ralar~ na göre donanma komutan~, donanman~ n Çanakkale bo~az~ndan d~~ar~~ ç~ kamayaca~ma ili~kin raporu,
33 Amiral Wood'un dilimize çevrilmemi~~olan hat~ralar~
nda bu konu etraf~nda daha etrafl~~bilgi olmas~~ gerekir.
34 Ingiliz belgeleriyle Osmanl~~Tarihi.
35 Hasan Rami Pa~a, hat~ras~
nda, askerlerin gemiye hareketten bir gece evvel
verildi~ini ve gemilerin köprülerden bir harp gemisi manzarasiyle ç~kmad~~~n~~yazmak tad~r.
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Bahriye Nezaretine de~il, do~rudan do~ruya Padi~ah'a vermi~ti.
Aç~kça belli oldu~u üzere böyle hareket etmekteki amac~~ da Bahriye
Naz~r~~Bozcaadal~~ Hasan Pa~a'y~~ atlat~p Bahriye Naz~r~~olmakt~.
Sava~ta bile dü~man bir tarafa b~rak~lm~~ ; post kavgas~~devam ettirilmi~ti.
Sultan Hamid II'nin donanma yapt~~~n~~ve Çanakkale Müstahkem mevkiini haz~rlad~~~n~~iddial~~ ~ekilde yazanlar da yok de~ildi.
Say~ n Tar~k Y~ lmaz Oztuna da bunlardan bir tanesi idi 36 . Fakat
onlar~ n iddia ettikleri Hamidiye, Mecidiye ve Drama kruvazörleri
kendisinin gönül r~zasiyle de~il, yabanc~~bask~larla zoraki olarak ~smarlat~lm~~t~~37. Nitekim hükümdar donanma hizmetine girer girmez
bu gemileri de di~erleri gibi ba~latm~~t~. Di~er taraftan donanmas~z
bir Çanakkale tahkimat~n~ n de~er ta~~mad~~~n~~ yak~n tarihin sava~lar~~
göstermi~ti.
Demek ki devlet politikas~ n~n deniz kuvvetine dayanmamas~~ve
donanma= hükümdar iradesiyle atalete götürülmesi 1897 Osmanl~~ Yunan sava~~n~n deniz k~sm~ndaki hareketsizli~in ba~l~ca nedeni idi.
Devleti idare edenlerin deniz konusunda bilgileri k~s~r olunca denizcilerin kudretli bir donanma ortaya ç~ karmalar~~mümkün olamazd~~38.
Sava~ ta zafer kazanmaya aday bir donanma, Haliç'te atalet içinde
ba~l~~duran de~il, bar~~~zaman~nda sava~a haz~ r olarak denizlerde
dola~an ve politik manevreler yapan bir deniz kuvveti idi. Sultan
Hamid böyle bir donanmay~~denizlerde dola~t~rsayd~~ 1877-78 Osmanl~-Rus sava~~na Ruslar~ n müttefiki olarak girmeye cesaret edemeyen Yunanistan 39 1897 sava~~n~~yapmaya da cesaret edemeyecek
ve kahraman Türk ordusu, zafer kazansa da bu sava~~n ~ehitlerini
vermeyecekti.
Tar~k Y~lmaz öztuna: Türkiye Tarihi: Cilt KII.
Teofanidis: Amiral Konduriotis yan~ nda (Deniz Kuvvetleri yay~n~) (Bu
kitapta ~u bilgi vard~r: Tehcirden sonra tehcire u~rayan ermeniler Amerika, ~ngiltere ve ~ talya hükümetleri kanaliyle tazminat istedikleri zaman Osmanl~~Hükümeti
devletin bu ki~ilere muhatap olamayaca~~n~~ beyan etmi~~ve duruma ~u hal çaresi
bulunmu~tur: Osmanl~~Devleti üç büyük devlete, üzerlerine Ermenilere verilecek
tazminat~~ da ekliyerek birer kruvazör ~smarlayacak; tazminat fark~n~~Ermenilere
bu hükümetler vereceklerdir).
38 Amiral Giuseppe Fioravanzo: t Comandi Navali (Milano Siyasal Bilgiler
Enistitüsü Yay~n~).
39 Ord. Prof. Enver Ziya Karal: Osmanl~~Tarihi Cilt VIII. (TÜRK TARIH
KURUMU yay~n~).
38

37
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Sava~~içinde
Donanman~ n materyelinden çok personeli önemli idi. Denizcilerin kültürden yoksun b~rak~lmas~, elbette, 1897 Osmanl~-Yunan
sava~~n~ n deniz cephesini etkileyecekti. Denizci geleneklerine göre,
sava~~içinde y~pranan donanmalar bile, s~rf memleketlerinin denizcilik
geleneklerine hizmet etmek için, kuvvetten yana çok üstün oldu~una
bakmadan dü~mana sald~ r~yorlard~. Bunun, bizim deniz edebiyat~ na
henüz girmemi§ olan "~eref muharebesi" idi.
Halbuki Donanma Komutan~~Hasan Rami Pa~a sava~tan önce
"Donanmam sava~a haz~rd~r" diye tutanak haz~rlad~~~~halde muharebe yapmak cesaretini gösterememi~ ; "Donanma Çanakkale'den
d~~ar~~ç~ kmaz" diye ikinci bir tutanak yollama yolunu tercih etmi~ti.
Üstelik sava~~cesaretini gösteren Amiral Mehmet Ra~id'i de "Don
Ki~ot" olarak niteleyecekti.
Deniz sava~lar~ nda hareketleri hesap ve kitaba ba~lamak ~artt~~;
fakat bu hesap ve kitab~n d~~~na ç~kmas~ na ra~men zafer kazanm~~~
komutanlar da az de~ildi. Büyük Amiral Barbaros, Turgut Reis, K~ l~ç
Ali, Cezayirli Hasan Pa~alar~n hareketleri buna en iyi örnek say~ l~rd~.
Belki 1897 sava~~ nda donanma kifayetsizdi; fakat denize ç~k~p muharebe yapmamas~~denizcili~imiz için hay~rl~~ olmam~~t~. "üstelik hükümdar Kurmay Ba~kanl~~~ na yabanc~~bir amiral vermekle denizcilik
gelene~-imizi büsbütün lekelemi~ti. Nihayet bu Kurmay Ba~kan~~ da
Hasan Rami'nin yapt~ klar~ndan ba~kas~ n~~yapmam~~t~.
Sava~tan sonra
1897 Osmanl~-Yunan sava~~nda Ege adalar~= Yunanl~ lar taraf~ndan al~nmas~~gibi daha a~~r bir olay~n ç~kmas~n~, kara kuvvetlerinin üç haftal~k bir taarruz ile sava~~~zafere ula~t~rmas~~önlemi~ti.
Fakat böyle bir sonucun, sava~~ n çok k~sa sürmesinden ötürü, al~nd~~~n~~kimse farkedemerni~ti. Sava~~uzasayd~, denizyollarm~n güvenli~i sa~lanamam~~~olan kara kuvvetleri beslenemeyecek ve zay~f kalacakt~. Nitekim Balkan Sava~~~bundan ötürü kaybedilmi~ti.
1897 Sava~~ndan Osmanl~~Devleti ve Yunanistan ayr~~ayr~~ ve
birbirine çok z~d dersler ç~kard~lar; Osmanl~~Devleti kara gücüne
dayan~rken Yunanistan deniz gücünü önde tutuyor ve kendilerine
tarafl~~Istanbul Rumlar~na "deniz üstünlü~ü bizde oldukça er ya da
geç Istanbul'u alaca~~z..." diyorlard~~40.
40 Teofanidis: ad~~geçen eseri.
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Osmanl~~taraf~ndaki karac~~etkiler ise ~kinci Me~rutiyet sonras~n~~
bile etkilemi~ti: Ba~lar~nda General Süreyya ilmen olan bir k~s~m
yazarlar demiryol lehine ve donanma aleyhine yaz~lar yazmaya ba~lam~~~ve çok ~iddetli bir polemik açm~~lard~ : "Demiryolu yap~l~p
kara kuvvetlerinin stratejik manevre gücü artt~ r~l~rsa her türlü savunma i~i ba~ar~l~r; donanma yapmaya hiç de lüzum yoktur..."
diyorlard~. 4'. Denizci yazarlar ise bunun tamamiyle aksini iddia
etmekte idiler 42. ~~in önemli taraf~~Genelkurmay Ba~kan~~Ahmet
~zzet Pa~a'n~n evvela demiryol lehine yaz~y~~yazd~ rd~ ktan sonra emir
verip polemi~i kesitrmesi olmu~tu". Fakat bu polemik Meclisi Mebusa~~~~~ da etkileyecek ve Harbiye Naz~ r~~bile donanma aleyhine konu~acakt~~44.
Buna ra~men millet çabasiyle büyük bir donanma ~smarlanacakt~~amma; ~smarlamaktaki gecikme Osmanl~~Devleti'nin yak~n
tarih sava~lar~na "donanmas~z bir deniz imparatorlu~u halinde girmesine" neden olacakt~.
Bu yanl~~~tutumun muhasebesini de Büyük Atam~z ve zaman~ n
ünlü askeri tarihcisi kara kurmay albay~~Bursal~~ Nihad Bey ~öyle
yapm~~t~ :
Atatürk, tam da Çanakkale zaferini kazand~~~~için bütün milletin
bayram yapt~~~~bir zamanda, 1915 y~l~nda, Alman arkada~~na ~unlar~~
söylemi~ti: "Bo~azlar~~ kapay~ p Çarl~k Rusyas~n~~ çömeye hükümlü
ettim. Ne çareki ayn~~akibet bizi de bekliyor. Çünkü kar~~m~zda ~ngiliz
ordusuna stratejik manevre yapmak imkan~ n~~ haz~ rlayan bir ~ngiliz
donanmas~~ var; bizim de bu dü~man~~durduracak bir deniz kuvvetimiz yok..." 45 .
Bursal~~ Nihad Bey'in kan~s~~ise ~u idi: "Çanakkale'de ~ehit verdi~imiz 300 bin vatan evlad~n' yeti~tirmek için milletin harcad~~~~
paralarla, daha önce, bir donanma yapsayd~ k ne Çanakkale sava~lar~~
olur ne de bu ~ehitleri verirdik..." 46 .
51

Mecmuai Askeriye kolleksiyonu (Harbiye'deki Askeri Müze kitapl~g~ nda

var).
Risalei Mevkute~~Bahriye kolleksiyonu (Be~ikta~ 'daki Deniz Müzesinde var).
Emekli Deniz Albay Ali Haydar'~n lutfetti~i bilgi.
44 Meclisi Mebusan 1327 y~l~~deniz bütçesi müzakere tutanaklar~ .
45 Lord Kinross: Atatürk - Bir milletin yeniden dogu~ u.
46 Mehmet Nihad Bey'in Larcjerden dilimize çevirdi~i "Büyük Harpte Türk
Harbi" adl~~ kitab~n~n ikinci cildindeki Çanakkale muharebeleri k~sm~na ekledigi
ki~isel kan~s~~(Genelkurmay Ba~kanl~~~~yay~n~)
42
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