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ÖZET
Çanakkale Deniz Savaúlarõ aslõnda bir ulusun baúkentini savunma durumunu, dolayõsõyla
ülkesinin kurtuluú mücadelesini anlatan önemli dönüm noktalarõndan biri olarak
tanõmlanabilir. Çanakkale’de meydana gelen tüm muharebelerin elbette ki savaúõn
kazanõlmasõnda önemi tartõúõlamaz. Ancak Çanakkale Bo÷azõ’nda ve Gelibolu Yarõmadasõ
kõyõ sularõnda vuku bulan çatõúmalar, düúman gemilerinin ve denizaltõlarõnõn batõrõlõúõ,
bo÷azõn aúõlamaz oldu÷unun kanõtõ niteli÷inde olan önemli bilgiler olarak de÷erlendirilebilir.
Bo÷azda düúman deniz kuvvetlerinin engellenememesi ve sonucunda da bu donanmalarõn
baúkent østanbul’a varma isteklerini gerçekleútirmiú olmasõ gibi olumsuz durumlar oluúsaydõ,
Çanakkale Savaúlarõ’ndaki baúarõ elde edilemeyebilirdi.
Savaúõn kazanõlmasõna dair øtilaf devletleri tarafõndan tasarlanan tüm planlarõn, öncelikle
Çanakkale Bo÷azõ’nõn aúõlmasõ yönünde oldu÷u söylenebilir. Düúman gemilerinin ve
denizaltõlarõnõn a÷õr hasara u÷ratõlarak durdurulmasõ ya da batõrõlmasõ sayesinde Deniz
Savaúlarõ’nda baúarõya ulaúõlmõú ve bo÷azõn geçilemez oldu÷u tüm düúman kuvvetleri
tarafõndan anlaúõlmõútõr. Bu baúarõda, bo÷azõn her iki yakasõnda mevzilenmiú kuvvetli top
bataryalarõmõzõn ve denizaltõlarõmõzõn ayrõca Nusrat mayõn gemisi tarafõndan döúenmiú
mayõnlarõn etkisi büyüktür.
Deniz savaúlarõnda øtilaf Devletlerine ait birçok savaú gemisi ve denizaltõ Çanakkale
Bo÷azõ’nda batõrõlmõú ve geçiúlerine izin verilmemiútir. Bu sayede øtilaf Devletlerinin
østanbul’u ele geçirme planlarõ durdurulmuú dolayõsõyla deniz harekatõnda baúarõlõ olma
istekleri engellenmiútir.
Anahtar Kelimeler: Çanakkale Deniz Savaúõ, Osmanlõ Devleti, Savaú Gemisi,
Denizaltõ

SUMMARY
Çanakkale Naval Warfares can basically be defined as a historic moment that tells of the
campaign for liberation of its country and the state of defence of a nation’s capital. The
importance of all battles taken place in Çanakkale surely are not ignored in winning the
war, but the attacks occured around the coastal waters of Çanakkale Strait and Gallipoli
Peninsula and sinking of the opposer’s ships and submarines can be evaluated as a
significant information which is a proof that the strait can not be surpassed. If the enemy
naval forces could not kept down and as a result of this, their willing to arrive at
østanbul had come true, the success in Gallipoli campaign was not able to obtain.
That can be stated that all arrangements planned by the Entente Powers on succeeding
in war are primarily about the passing the Çanakkale Strait. Since the enemy forces and
submarines have been stopped with severe damage or sunk, there have achieved success
in naval battles and it was accepted by all the enemy forces that the strait was
impassable. In this success, the powerfull emplacements deployed on both sides of the
strait and our submarines and besides the mines laid by the Minelayer Nusret had a
great effect.
In Naval Warfares, many battleships and submarines owned by Entente Powers were
sunk in the Çanakkale Strait and not allowed to drive into the sea of Marmara. Thus, all
the plans of Entente Powers aim for conquering østanbul were interrupted and their will
on winning in naval battle has been obstructed.
Key Words: Çanakkale Naval Warfares, Ottoman Empire, Battleship, Submarine

Giriú
Çanakkale Deniz Savaúlarõna yakõn bir açõdan bakõldõ÷õnda aslõnda kuvvetli
denizaltõlarõyla, kruvazörleriyle, a÷õr silahlõ savaú gemileriyle dikkat çeken
çok kuvvetli bir øtilaf donanmasõ göze çarpar. Bu kuvvetlerin asõl amacõnõn
hiçbir mayõna çarpmadan, bo÷az kõyõsõndaki top ateúlerinden etkilenmeden
Çanakkale Bo÷azõnõ geçip østanbul’u ele geçirme istekleri birçok kaynakta
belirtilmektedir1. Ancak sonuç istedikleri gibi olmamõú, donanmanõn
zamanõn en modern a÷õr silahlõ, en iyi diye tabir ettikleri savaú gemileri teker
teker a÷õr yaralar almõú ve birço÷u da Çanakkale Bo÷azõnõn derin sularõnda
batmõútõr. Çanakkale Deniz Savaúlarõ sõrasõnda harp gemilerinin ve
denizaltõlarõn savaú sõrasõndaki pozisyonlarõ, hedefleri ve fiziki durumlarõ
birçok yerli ve yabancõ kitapta yer almõútõr2.
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Buna ra÷men Çanakkale Bo÷azõnõn ve Gelibolu Yarõmadasõ kõyõ sularõnõn
derinliklerinde yatan batõklarõn sualtõndaki son fiziki durumlarõna iliúkin
bilgi ve yorumlar oldukça az sayõdadõr. Batõú esnasõnda tutulan askeri
kayõtlarõn gemilerin batõúõ ile ilgili oldukça ayrõntõlõ bilgiler verdi÷i kesindir,
ancak gemilerin ve denizaltõlarõn derin sularda batõrõldõktan sonraki fiziki
durumlarõ ile ilgili kayõtlarõn eksik oldu÷u söylenebilir. Gemilerin mermi
durumlarõ, aldõklarõ yaranõn yeri ve boyutlarõ ile batõú esnasõnda akõntõ
sonucu aldõklarõ yatõú pozisyonlarõ hakkõndaki bazõ bilgilerin, gemiler
battõktan sonra alõnmasõ oldukça güçtür. Özellikle inceleme kapsamõnda
olan bazõ savaú batõklarõnõn 30 metre’nin üzerindeki derin sularda batmõú
olmasõ da araútõrmalarõ zor kõlan bir durum teúkil etmektedir. Bu sebeple
sualtõndaki fiziki durumlarõnõn önemi çalõúmada vurgulanmak istenmiútir.
Çalõúmalarõn azlõ÷õndaki temel sebeplerin derin sularda bilimsel çalõúma
yapma zorlu÷u, dalõú riskleri ve güvenlik oldu÷u açõktõr. Ayrõca bundan
önceki zamanda sualtõnda hiç incelenme úansõ olmayan, derin sularda batmõú
halde bulunan øtilaf Devletlerinin ve Osmanlõ donanmasõnõn savaú
gemilerinin hava tüpü veya karõúõm gaz kullanõlarak sualtõ video çekimleri
yapõlmamõútõr. Sualtõ dalõú teknolojisinin 1940’lõ yõllarda geliúmeye
baúladõ÷õnõ aklõmõza getirdi÷imizde o günkü úartlarõn deniz teknolojisinin ne
kadar eksik oldu÷u dikkatimizi çeker.
Bu zamana kadar gemilerin battõklarõ mevkilerde ayrõntõlõ çalõúma
yapõlamamõútõr. Çünkü gemilerin battõklarõ yerler bo÷azõn akõntõsõnõn çok
güçlü oldu÷u, dalõú açõsõndan çok risk taúõyan gemi trafi÷ine açõk
bölgelerdir. Araútõrmada, Çanakkale Savaúlarõ sõrasõnda batõrõlan øtilaf
Devletlerine ve Osmanlõ Donanmasõna ait olan savaú gemilerinin son fizik
durumlarõ hakkõnda bilgi vermek amaçlanmõútõr. Çalõúmaya ek olarak ilk kez
savaú batõklarõnõn sualtõ görüntüleri eklenmiútir. Batõklara zorlukla yapõlan
riskli dalõúlarda elde edilen bu sualtõ görüntüleri ile gemilerin battõktan
sonraki durumlarõna, yara aldõklarõ bölgelere ve dipte yatõú konumlarõna
iliúkin birçok bilinmeyen bilgi daha açõk úekilde dile getirilecektir.
øtilaf Devletleri ve Osmanlõ Donanmasõ Açõsõndan Çanakkale
Savaúlarõndaki ølk Durum, Deniz Savaúlarõ Süreci ve Sonrasõ
Osmanlõ devletinin can damarõ olarak düúünülen Çanakkale cephesine,
deniz savaúlarõnõn çok öncesinde baúkent østanbul’a giden en kestirme
yol olarak bakõlmaktadõr. Savaú planõ øngilizler tarafõndan hazõrlanmõútõr.
Baúkentin ele geçirilmesi øngilizlerin Mõsõr’da rahatlamasõnõ sa÷layacak,
Rusya’ya askeri yardõmõ yapõlabilecek ve tarafsõz kalan balkan devletleri
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øngiltere lehine karar verebilecekti3. Müttefik donanmasõ komutanõ
Amiral Carden’õn planõna göre; Çanakkale Bo÷azõ giriúinde Rumeli
yakasõndaki Seddülbahir, Ertu÷rul ve Anadolu yakasõndaki Kumkale,
Orhaniye tabyalarõ tahrip edilecek, Bo÷az’õn orta kõsmõndaki bataryalarõn
tahribi olacak ve Kepez Burnuna kadar olan mayõn hatlarõ taranacak,
Kilitbahir-Çanakkale hattõnda bulunan merkez tahkimat tahrip edilip
mevcut mayõnlar temizlenerek donanmaya yol açõlacak, hasara u÷ratõlan
tabyalarõn tekrar faaliyete geçmesi kara birlikleri tarafõndan önlenecek ve
yolu açõlacak olan müttefik donanmasõ Marmara’ya girip baúkent
østanbul’u ele geçirecekti4.
Çanakkale Bo÷azõ’nõn savunmasõnda Bo÷az giriúi ve merkez iki ana
istihkam grubu oluúturulmuútu. Bo÷az giriú grubu Rumeli yakasõndaki
Seddülbahir ve Ertu÷rul, Anadolu yakasõnda Kumkale ve Orhaniye
tabyalarõndan; Merkez grubu Rumeli Hamidiye, Mecidiye, Namazgah ve
De÷irmen Burnu tabyalarõ ile Anadolu yakasõndaki Anadolu Hamidiye,
Mecidiye ile Çimenlik ve Nara tabyalarõndan meydana gelmekteydi.
Bo÷az etrafõna kurulan tabyalarõn yeterli olmayaca÷õ düúünülüp yeni
tedbirlerin alõnmasõ gündeme geldi÷inde tahkimatõn bo÷azõn içine
yapõlmasõ önerilmiúti. Tahkimatlarõn en önemlisi bo÷azõn mayõn hatlarõ
ile kapatõlmasõydõ. Bu sebeple 13 Aralõk 1914 tarihine kadar HavuzlarKepez Burnu yukarõsõna (birinci hat), birinci mayõn hattõnõn 800 metre
gerisine (ikinci hat), Dardanos- Baykuútepe Burnu arasõna (üçüncü hat),
üçüncü hattõn güneyine (dördüncü hat), Anadolu ve Rumeli Hamidiye
tabyalarõ arasõna (beúinci hat) ve üçüncü mayõn hattõnõn Anadolu tarafõna
(altõncõ hat) olmak üzere toplam 162 mayõn dökülmüútür. ølerleyen
zamanda bu mayõn sayõsõnõn 567 mayõna kadar arttõ÷õ görülür. Bo÷az
savunmasõndaki di÷er tedbir ise Bo÷az’da bir geminin sabit batarya
olarak kullanõlmasõ fikriydi5.
Uygulanan güvenlik tedbirleri karúõlaútõrõldõ÷õnda mayõn hattõ dökülme
fikrinin savaúta Türk ordusuna büyük avantaj getirdi÷i görülmektedir.
Kõyõda alõnan tedbirlerin baúõnda top bataryalarõ gelmekteydi. Ancak
bunlar sadece denizaltõyõ veya periskopunu gördüklerinde ateú açabilir
yetkinlikteydiler. En etkili tedbirlerden bir di÷eri Bo÷az’õn Nara
geçidinde bir denizaltõ engel a÷õ kurulmasõydõ. Nara-Bigalõ arasõna
konulan a÷ baúlangõçta 40 metre derinli÷e daha sonralarõ 70 metre
Ahmet Uslu, Çanakkale 1915, Seddülbahir 1915 Özel Müzesi Yayõnlarõ, øzmir, 2008, s. 16.
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derinli÷e kadar indirildi. Denizaltõ geçiúini tamamen engelleyebilmek
amacõyla Nara a÷õnõn güney tarafõna ikinci bir a÷ daha konmuútur. Bu
tedbirlere ek olarak yük boúaltmak amaçlõ Akbaú limanõna gelen
gemilerin denizaltõlarõn torpidolarõndan korumak maksadõyla liman
önüne bir torpido a÷õ sabitlenmiútir. Galata Köprüsü de daha sonraki
zamanlarda dubalara ba÷lõ bu çeúit a÷larla emniyete alõnmõútõr.
Denizaltõlarõn torpidolarõna karúõ alõnan bir di÷er tedbir ise yüklerini
boúaltmakta olan gemilerin bordalarõna, her iki bordasõna saç levhalar
asõlmõú mavnalar yanaútõrmaktõ. Bu savunma úekli sayesinde Burgaz’da
yükünü boúaltmakta olan Bithynia adlõ Avusturya vapuruna bir denizaltõ
tarafõndan atõlan üç torpidodan ikisi bu saç levhalara çarparak patlamõútõr.
Bunlara ek olarak taúõt gemileri emniyete alõnmõú, karakol hizmeti
sa÷lanmõú ve gözetleme istasyonlarõ kurulmuútur. Denizaltõlarla
mücadelede deniz uçaklarõnõn kullanõlmasõ ve yine bu amaçla bombacõ
gruplarõn teúkil edilmesi gibi tedbirler de uygulanmõútõr6.
Marmara Denizi, sahillerindeki köylerin azlõ÷õ nedeniyle gözetleme
imkanõnõn olmamasõ, müttefik denizaltõlarõ için saklanmaya müsait
koylar barõndõrmasõ gibi sebeplerden dolayõ kaynaklarda denizaltõ
harekatõ için çok uygun yer olarak isimlendirilmiútir7.
10 A÷ustos 1914’te Akdeniz’de øngiliz gemilerini batõran ve bazõ
limanlarõ bombalayan Yavuz ve Midilli gemileri (Goeben ve Breslau)
Çanakkale Bo÷azõ önlerine geldiler. øngiliz donanmasõ tarafõndan
izlendikleri için çareyi Osmanlõ limanlarõna sõ÷õnmakta aramõúlardõ.
Gemiler alman subaylar ve diplomatlarõn giriúimleri ile Türk karasularõna
alõnmõútõr ve bo÷az geçiúlerine izin verilmiútir. 11 A÷ustos 1914’te
Alman gemileri ardõndan bo÷az girmek isteyen øngiliz donanmasõna izin
verilmemiútir. 29 Ekim 1914 tarihine baktõ÷õmõzda Karadeniz’e çõkarak
Rus limanlarõnõ bombalayan Yavuz ve Midilli gemilerinin Osmanlõ
imparatorlu÷unu istemeden savaúõn içine soktu÷unu görmekteyiz. 3
Kasõm 1914’te bombardõmana misilleme olarak øtilaf donanmasõ bo÷az
önlerine gelerek birçok bataryamõzõ top ateúine tutmuú ve a÷õr kayõt
vermemize sebep olmuútur8. Savaúlarõn baúlangõcõnda iúe yarar tek gemi
Osmanlõ donanmasõnõn göz bebe÷i Mesudiye idi.
Savaúõn ilk zamanlarõ incelendi÷inde aslõnda bo÷azõ ilk zorlayan
gemilerin düúman denizaltõlarõ oldu÷u ve onlarõn Osmanlõ savaú
Çanakkale Bo÷az Komutanlõ÷õ, Çanakkale Deniz Savaúlarõ 1915, Kültür Yayõnlarõ, No:51, østanbul 2004, s. 38-41.
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gemilerinden bazõlarõnõ batõrdõ÷õ görülür. 13 Aralõk 1914 günü øngiliz
denizaltõsõ B-11 Sarõsõ÷lar mevkiinde sabit batarya olarak görev yapan
Osmanlõ savaú gemisi Mesudiye’yi batõrmõútõr. 15 Ocak 1915 günü ilk
devriye seferinde Saphir denizaltõsõ bo÷aza giriú yapmõútõr. Tõpkõ B-11
gibi mayõn hatlarõnõ geçerek seyire devam eden Saphir de ilerleyen
saatlerde kaybedilen müttefik donanma gemilerine dahil olmaktadõr9.
1 ile 14 Mart arasõnda 18 Mart saldõrõsõ ile ilgili sürekli planlar yapõlmõú,
türk mevzileri topa tutulmuú ve mayõn temizleme denemeleri
gerçekleútirilmiútir. 14 Mart’a kadar düúman kuvvetlerine ait olan
gemilerden Canopus, Cornwallis, Swiftsure, Queen Elizabeth, Inflexible,
Prince George, Vengeance, Albion, Majestic, Gaulois, Bouvet,
Agamemnon ve Charlemagne her biri belirli bir mevzi üzerinde
yo÷unlaúarak sürekli Bo÷az kõyõlarõnõ topa tutmuúlar ve mayõn temizleme
hareketlerine destek vermiúlerdir10. 14 ile 18 mart arasõnda mayõn
temizleme amaçlõ çalõúmalar yapõldõysa da genellikle baúarõsõz olmuútur.
Bazõ noktalar için deniz uçaklarõ kullanõlmõú ve taranan noktalarõn mayõn
bakõmõndan temiz oldu÷u bildirilmiútir11.
18 Mart 1915 günü saat 08:30’da düúman donanmasõ bo÷azdan içeri
girmeye baúladõ. Bo÷azõn her iki yakasõnda mevki alan Osmanlõ ordusu
askerleri uzaktan yaklaúan harp gemilerinin direncini kõrõp onlarõ
durdurmayõ amaçlamõútõ. 19 ùubat 1915’te bo÷azõn her iki tarafõnõ a÷õr
ateúe maruz bõrakan itilaf donanmasõ Türk mevzilerinin tamamen
sustu÷unu ve Bo÷azõ rahatça geçebileceklerini düúünmekteydi12. Düúman
donanmasõnõn gemi mevcudiyetine baktõ÷õmõzda 9 Dretnot, 14 Zõrhlõ
Kruvazör, 34 Kruvazör, 64 Torpil gemisi ve Torpil tarayõcõ, 14 denizaltõ
olarak dikkatimizi çekmektedir13.
øngiliz savaú gemilerinden Queen Elizabeth, Agamemnon, Lord Nelson
ve Inflexible en güçlü birinci grup zõrhlõlarõnõ oluúturuyordu.
økinci grupta Fransõz savaú gemileri Gaulois, Charlemagne, Bouvet ve
Suffren zõrhlõlarõ bulunmaktaydõ. Üçüncü grup øngiliz zõrhlõlarõnõ ise
Prince George, HMS Irresistible, Majestic, Triumph HMS Ocean;
9
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Vengeance, Albion, Swiftsure, Cornwallis ve Canapos oluúturuyordu14.
Müttefik kuvvetlere ait savaú gemileri, bo÷azõn akõntõlõ sularõnda son
sürat ilerliyor ve østanbul’a varõp baúkenti ele geçirme planlarõ
yapõyorlardõ. Osmanlõ askerlerinin savaúõn kazanõlmasõna dair umutlarõ,
düúman gemilerinin Nusrat mayõn gemisi tarafõndan döúenmiú olan
mayõnlara çarparak batmasõ yönündedir.
Ege Denizi’ndeki giriúten bo÷azõn dar kõsmõna kadar mevzilenmiú
úekilde hazõr bekleyen Türk askerlerinden oluúan üç savunma grubu
vardõ. Birincisi, Çanakkale Bo÷azõ’nõn iki yakasõnda dõú savunma birimi
olarak faaliyet gösteren Kuzeyde Seddülbahir ve güneyde Kumkale
bataryalarõydõ. 4 adet uzun menzilli ve 20 adet orta menzilli toplar ile
komuta almõúlardõ. Orta savunma Çanakkale Bo÷azõ giriúi ile Kepez
arasõnda düzenlenmiúti. Alan bataryalarõ ve 7 orta menzilli top burada
bulunuyordu. Bo÷azõn içindeki asõl iç savunma, batõ ya da Gelibolu
kõyõsõndaki Kilitbahir’de ve Asya yakasõnda Çanakkale’de gruplanmõútõ.
80 adet topun yalnõzca 8 tanesi uzun menzilliydi. Mayõnlõ bölgelere
gelinmeden önce düúman donanmasõnõn savaú gemilerinin
uzaklaútõrõlmasõ gerekliydi. Mevzilenen toplar gemilere hasar verip
uzaklaútõrmak ve mayõnlarõ korumak için, mayõnlar ise bo÷azõn
geçilmesini önlemek amacõyla kullanõldõ15. 559 ile 567 civarõnda toplam
176 hatta mayõn döúenmiúti16. Aslõnda kaderin de÷iúmesinde en büyük
rol bu mayõnlara aittir.
Agamemnon ve Inflexible defalarca top mermileri tarafõndan vurulup
a÷õr yaralar almõú ve çok sayõda kayõp yaúanmõútõr. Üst güvertesinden
dumanlar yükselen ve 30 derece yatan Bouvet Fransõz savaú gemisi,
sulara gömülen ilk a÷õr zõrhlõydõ. 14:30’da Vengeance, Albion,
Irresistible ve Ocean, Swiftsure ve Majestic deste÷i ile tabyalarda hasar
veriyordu. Inflexible mayõna çarptõ. Bunun sonucunda a÷õr hasar aldõ ve
Bozcaada’ya döndü. Inflexible ardõndan gelen Irresistible ile yanõnda
destekçi olan Ocean zõrhlõsõ da Nusrat mayõn gemisi tarafõndan döúenen
mayõnlara çarparak a÷õr yara aldõ. Kuvvetli bo÷az akõntõsõnõn sürükleme
etkisi sonucu saat 19:30’da Irresistible, saat 22:30’da da Ocean
Çanakkale Bo÷azõ’nõn derin sularõnda battõ.
Bu ana kadar 3 gemi kaybedilmiú 3 gemi de hizmet dõúõ kalmõútõ. Gemi
özelliklerine dikkat edildi÷inde en a÷õr savaú kruvazörleri olduklarõ
14
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açõkça görülmektedir17. Aslõnda Çanakkale Deniz Zaferindeki baúarõda
bu kõsmõn payõ oldukça fazladõr. Çünkü düúman donanmasõnõn o zamanõn
úartlarõndaki en iyi zõrhlõlarõnõn bazõlarõ a÷õr hasarlar alarak hizmet dõúõ
kalmõú ve aralarõndan birkaçõ ise batõrõlmõútõr.
19 Mart Cuma günü saat 09:30’da Amiral de Robeck baúkanlõ÷õnda
durum de÷erlendirmesi için kaptanlar ile bir toplantõ ayarlanmõútõ18.
Ancak bu andan sonra hiçbir planõn hiçbir zeki harekatõn mükemmel
iúlemeyece÷i söylenebilir.
Nisan 1915’e kadar olan tarihte müttefik kuvvet komutanlarõ ve onlarõn
Denizcilik Bakanlõ÷õ arasõnda sürekli, Çanakkale Bo÷azõ’nõn aúõlmasõna
dair taktikler üzerine konuúmalar yapõlmõútõr. Uygulanacak tedbirlerin
oluúacak olan muhtemel engeller ile nasõl ba÷lantõ gösterece÷i
tartõúõlmõútõr. Nisan ayõnõn ilk haftalarõnda da tüm mayõn tarama iúlemleri
durdurulmuútur. Bu andan itibaren artõk Bo÷azõ geçmenin ve baúkent
østanbul’u ele geçirmenin tek yolunun Denizaltõ faaliyetleri oldu÷u
belirtilebilir. Ancak en büyük umutlarõn ba÷landõ÷õ AE2 denizaltõsõ da
Gelibolu sularõnda batõrõlacak ve savaúõn Türk askerleri tarafõndan
kazanõlmasõna dair pek çok olumlu baúarõ elde edilecektir. Savaúõn sualtõ
kõsmõnda kronolojik sõrada denizaltõlardan bahsederken belirtmeliyiz ki,
savaú sõrasõnda birçok denizaltõ Çanakkale Bo÷azõ’nõn sularõ altõnda
saklanmõú ve birçok gemi batõrmõútõr. Bu gemiler arasõnda Osmanlõ
gemileri de Müttefik gemileri de yer almaktadõr.
17 Nisan 1915’te E-15 øngiliz denizaltõsõ B-11’den sonra bo÷aza giren
ikinci denizaltõ idi. E-15 kõyõ tabyalarõndan aldõ÷õ a÷õr hasar sonucu
karaya oturmuú ve terk edilmiútir. Avustralya’nõn AE-2 denizaltõsõ,
Çanakkale Bo÷azõ’nõ ilk geçen denizaltõ olarak bilinmektedir. 30 Nisan
1915 tarihinde Karabiga Kuzey’indeki Karaburun, Erdek ve Paúalimanõ
çevresinde gözlendi÷i ihbarõnõ alan Sultanhisar torpidobotu denizaltõyõ
bulmak için bu bölgede devriye gezmeye baúlamõútõr. AE-2 tespiti
edildikten sonra torpidobotun saldõrõlarõndan birçok isabet almõútõr. Hasar
alan AE-2 sualtõnda kalamayarak su üstüne çõkmõú, teslim olmuú ve
oldu÷u yerde batõrõlmõútõr. E-14 øngiliz denizaltõsõ Marmara deniz’ine
giren ve geri dönen ilk denizaltõ olarak bilinir. Denizaltõ 27 Nisan 1915’te
Bozcaada’dan ayrõlarak Marmara denizindeki ilk görevine baúlamõútõr.
Kepez’deki ilk mayõn hattõnõ sorunsuz geçen E-14, 30 Nisan 1915’te
17
18
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Mürefte yakõnlarõnda Nur-ül Bahir gambotunu batõrmõútõr. 19 Mayõs 1915
tarihinde mayõn hatlarõndan hasar alamadan geçerek bir Fransõz
destroyeri yakõnlarõnda su üstüne çõkan E-14 destroyer eúli÷inde
Bozcaada’ya geri dönmüútür. E-11 øngiliz denizaltõsõ 23 Mayõs 1915’te
barut fabrikalarõnõ korumayla görevli olan Peleng-i Derya Gambotunu
vasattan isabet ettirdi÷i torpido ile batõrdõ. Tekirda÷’a giderken iskelede
ba÷lõ bulunan Hünkar øskelesi Feribotunu batõrmõútõr. Daha sonra
østanbul Bo÷azõ’na yönelen E-11, 28 Mayõs 1915’te Bandõrma Yük
gemisini, üç bo÷az feribotu ve Akhisar torpido botu konvoyuna saldõrma
kararõ vermiútir. E-11 østanbul Bo÷azõnõn bu derece yakõnlarõna gelen ilk
denizaltõ özelli÷i taúõr. Saldõrõ esnasõnda E-11 tarafõndan batõrõlan
Bandõrma Gemisinin kaybõ Osmanlõ ordusu için a÷õr bir kayõp olarak
bilinmektedir. 29-30 Mayõs 1915’te E-11 Bandõrmaya varmõú, rõhtõmda
østanbul’a mühimmat taúõyan Madeleine Rickmers Gemisinin yara
almasõna neden olmuútur. Üsse dönüú yolunda Nara civarlarõnda E-11
demirli gemilere muhafõzlõk yapan Ceyhan’õ tespit etmiú ve attõ÷õ torpido
ile gemiyi batõrmõútõr. Kilitbahir önlerinde mayõna takõlan denizaltõ
tornistan ile mayõndan kurtulmuú ve Seddülbahir yakõnlarõnda satha
çõkarak üsse intikal etmiútir. Marmara çevresinde en çok baúarõ kazanan
denizaltõ olarak bilinen E-11, Viktorya Kros Niúanõ ile ödüllendirilmiútir.
ølerleyen tarihlerde E-14 ve E-11 denizaltõlarõ iki sefere daha
çõkmõúlardõr. Bu görevlerde de birçok Osmanlõ gemisine ve kara
istasyonuna hasar vermiúlerdir. E-12, E-2, E-7, H-1 ve E-20 denizaltõlarõ
da Çanakkale Bo÷azõ’ndan geçerek Marmara’da faaliyet gösteren
denizaltõlardõ. Bunlardan E-12, E-2 ve H-1 baúarõlõ görevlerden sonra
üsse sorunsuz dönüú yaparken, E-20 ile E-7 denizaltõlarõ UB-14 Alman
denizaltõsõ tarafõndan batõrõlmõútõr19.
Deniz savaúlarõ zamanõnda Alman ve Fransõz denizaltõlarõn Çanakkale
Bo÷azõ’ndaki faaliyetleri de a÷õrlõ÷õnõ oldukça hissettirmiúti. Alman
denizaltõlarõnõn Türk Donanmasõna yardõm amacõyla savaúa gönderilmesi
adõna ilk fikirler 1915’in ilk aylarõnda ortaya atõlmõútõ. Art arda iki
önemli savaú gemisini batõrarak itilaf donanmasõna önemli bir maddi ve
manevi hasar veren U-21, Bo÷az’a giren ilk Alman denizaltõsõydõ.
Triumph ve Majestic gemilerinin batõrõlõúõ ile bilinen denizaltõ, Bo÷az’da
Türk Donanmasõna büyük katkõ sa÷lamõútõr20. UB8 de UB sõnõfõ
denizaltõlardan Bo÷az’a giriú yapabilen ilk denizaltõydõ ve U-21’den
19
20
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birkaç gün sonra Bo÷az’a girebilmiúti. UB8 ve UB7 denizaltõlarõ
Bo÷az’da çok etkili faaliyet gösterememiúler ve østanbul’a
dönmüúlerdi21. UB3 denizaltõsõ Çanakkale’de görev yapamayan
denizaltõlardandõ. Kaynaklarda iz bõrakmadan kayboldu÷u rapor
edilmektedir. UB7 denizaltõsõ bir Rus deniz uça÷õ tarafõndan 23 Mayõs
1916 tarihinde batõrõlmõútõr22.
UB14’ün, di÷er UB sõnõfõ denizaltõlarla karúõlaútõrõldõ÷õnda daha etkin rol
aldõ÷õ görülebilir. Southland nakliye gemisini, E20 denizaltõsõnõ ve Rus
savaú gemisi Panteleimon batõrmõútõr. Bu tarihten sonra UB sõnõfõ
denizaltõlarõn Bo÷az’daki operasyonlarda çok yeterli olmadõ÷õna karar
verilmiú ve bu tip denizaltõlar bir daha Çanakkale’deki operasyonlarda
øngiliz ve Fransõz kuvvetlerine karúõ kullanõlmamõútõr. UC sõnõfõ
denizaltõlar UB tipi olanlardan sonra kullanõldõlar. UC14, UC15 ve UC13
aktif rol alan denizaltõlar olarak nitelenebilir. Bunlardan UC13, Türk
Bayra÷õ taúõyarak seyreden øtalyan gemisi Sahina Noria’yõ batõrmõú ve
Karadeniz’e ilk ulaúan Alman gemisi olmuútu23. UB44, UB42, UB45 ve
UB46 mayõna çarpõp batan ya da iz bõrakmadan kaybolan denizaltõlar
olarak söylenebilir24.
Savaú süresince Çanakkale Bo÷azõ’na dört Fransõz denizaltõsõ girmiútir.
Bunlarõn tümü etkisiz hale getirilmiútir. Saphir, Joule ve Mariotte
denizaltõlarõ döúenen mayõnlar ve bataryalarõn yo÷un atõúlarõ sonucu
batõrõlmõútõr. Turquoise denizaltõsõ da Bo÷azõ geçme teúebbüsünde
bulanan ancak kõyõ topçularõnõn atõúlarõyla hasar görerek esir alõnmõútõr.
Denizaltõlar faaliyet süreleri boyunca 2 nakliye gemisi, 5 buharlõ tekne ve
14 yelkenli batõrmõúlardõr25.
Genel olarak bakõldõ÷õnda Alman ve øngiliz denizaltõlarõnõn savaú
süresince daha etkin bir konum sergiledikleri görülür. Birinci Dünya
Savaúõ öncesine ve harp sonrasõ döneme bakõldõ÷õnda denizaltõlarõn
stratejik amaçlõ silah olarak kullanõldõklarõ ve aldõklarõ görevlerde
baúarõya ulaútõklarõ söylenebilir. Hayalet gemiler olarak da adlandõrõlan
denizaltõlar kilit noktalarda önemli adõmlar atmõúlar ve savaúõn seyrinin
de÷iúmesinde temel rol üstlenmiúlerdir.
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Deniz ve Kara Savaúlarõ Sõrasõnda Batõrõlan Düúman Gemileri ve Su
Altõndaki ùu Andaki Durumlarõ
Saphir Denizaltõsõ
Eylül 1914 tarihinde Joule, Saphir ve Mariotte denizaltõlarõndan oluúan
küçük bir Fransõz kuvveti Midilli adasõnda toplanmõútõ. Temel amaçlarõ
Çanakkale ablukasõnõ güçlendirmekti. Fransõz denizaltõsõ Saphir bu
amaçla 17 Aralõk 1914’te Bozcaada’ya gelmiútir. ølk seferini 15 Ocak
1915 tarihinde gerçekleútirmiútir. Denizaltõ, mayõn tarlalarõnõn altõndan
bir kazaya u÷ramadan geçerek Nara açõklarõnda periskop derinli÷inde
yüzeye çõkmõútõr. Bu sõrada Çanakkale Motorbotu øsa Reis gambotu
tarafõndan görülür. Bunun üzerine tekrar dalõúa geçen denizaltõya ateú
açõlõr. Malta’da acele ile tamir edilmiú olmasõna ra÷men denizaltõ
yaklaúõk 60 metre derinlikte dibe oturur ve sõzõntõlarõ durduramaz. Akan
bataryalardan çõkan zehirli gazõn yayõlmasõ nedeniyle kaptanõn baúka
seçene÷i kalmaz ve satõha çõkarak telsim olur26. En son, balast tanklarõnõn
boúaltõlmasõ sonucu Saphir, Çanakkale Bo÷azõ’nõn derinliklerine terk
edilmiútir26.
Batõ÷õn 56 metre derinlikte konumlandõ÷õ ve gövdesinin yaklaúõk
%75’inin kuma gömülü oldu÷u gözlenmektedir. Gemi incelendi÷inde
hava (oksijen) tanklarõnõn hala sa÷lam oldu÷u dikkati çekmektedir. Gemi
yapõm yõlõ ve gemiye ait di÷er bilgi yazõlarõnõn günümüze kadar
silinmeden kaldõ÷õ görülmektedir. Geminin kõç kõsmõ çürümüútür ve üst
ön tarafõnda da çatlaklar bulunmaktadõr. Geminin dip bölgede, baúõ
Güney Batõya, kõç kõsmõ ise Kuzey Do÷u’ya do÷ru kõyõya paralel úekilde
yattõ÷õ görülür. Gemi güverte kõsmõ üzerine do÷ru ters dönük
durumdadõr. Bu nedenle de lombar kapa÷õ gözükmemektedir. Gemi
etrafõnda, ne olduklarõ tam olarak anlaúõlamayan varil úeklindeki büyük
silindirler bulunmaktadõr. Yüzeyde yaklaúõk 3,5 - 4 mil hõzõnda ve 30
metre derinli÷e kadar devam eden hõzlõ bir akõntõ mevcuttur. Yüzey
akõntõsõ dipte yaklaúõk 1,5 mil hõza kadar düúmektedir. Dip kum yapõlõdõr
ve sualtõndaki görüú ilkbahar aylarõnda yaklaúõk 5 metredir27.
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Irresistible
Saat 15:00’te Rumeli tabyasõ arkasõnda büyük bir yangõn çõkmõútõ.
Yangõn sonrasõ Rumeli Hamidiye Tabyasõ ateúini kesmiúti. Tam bu sõrada
HMS Ocean ateú etmekte olan Kilitbahir’deki Rumeli Namazgah
istihkamõ’nõ bombardõmana baúladõ. Rumeli ve Anadolu Mecidiye
Tabyalarõ ateúlerini bu kez de HMS Irresistible üzerinde yo÷unlaútõrdõlar
29
. Atõlan bir mermi arka bacasõnõ parçaladõ ve bir di÷eri ise su kesiminin
altõna isabet etti28. Gemi, tabyalardan ayrõca bir mermi yarasõ aldõktan
hemen sonra saat 15:35’de Nusrat’õn döktü÷ü bir mayõna çarptõ29.
18 Mart 1915’te aldõ÷õ a÷õr hasarlar sonucu battõ. En sõ÷ yeri 55, en derin
kõsmõ ise 65 metre derinlikte gözlenmektedir. Geminin battõktan sonra
güvertesinin kõyõya paralel, kõç kõsmõnõn ise bo÷aza do÷ru konumlandõ÷õ
görülmektedir. Gemi güverte kõsmõ tam olarak kapanmamõú ve yaklaúõk
45 derecelik bir açõ alarak konumlanmõútõr. Bu e÷iklik sayesinde iç
bölümleri rahatlõkla incelenebilmiútir. Dip yapõsõ yarõ kum, yarõ balçõk
yapõda olup dibe herhangi bir temasta ani bulanõklõlõk oluúmaktadõr.
Geminin muhtemel mayõn çarpmasõndan oluúan yarasõndan geçildi÷inde
ya da 45 derecelik açõ yapan güverte kõsmõ boúluklarõndan içeri
girildi÷inde geminin toplarõ net bir úekilde gözükmektedir. Gemi yarayõ
sancak güverte kõsmõndan almõútõr. Yara yaklaúõk geniúli÷i 5 metre olan
oldukça büyük bir deliktir. Mermilerinin ve toplarõnõn etrafa yayõlmõú
oldu÷u görülmektedir. øç kõsma alttan girildi÷inde mermi deposu
gözükmektedir. Gemi bütün bir haldedir ve parçalanmamõútõr30.
Triumph
øngiliz Savaú gemisi Triumph, Kara Harekatõ öncesinde müttefik
donanmasõnõn di÷er savaú gemilerine destek görevinde bulunmuútur. 18
Mart 1915’te büyük saldõrõya kilitlenmiú olan Amiral de Robeck ilk gemi
grubunu yönlendirmiúti. Queen Elizabeth, Agamenon, Lord Nelson ve
Inflexible, önlerinde hafif tarayõcõlarla donatõlan destroyerler ile
Çanakkale Bo÷azõ’na girmiúti. Kuzey tarafõ Prince George ve Güney
tarafõ Triumph gemileri korumaktaydõ. Triumph bu saldõrõlar süresince
Asya kõyõsõndan atõlan havan topu ateúlerini engellemiútir31.
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18 Nisan 1915 tarihinde Triumph’a mayõn taranan bölgenin ötesine
geçmeden, daha sonralarõ B-11 denizaltõsõ oldu÷u anlaúõlacak olan
denizaltõya ateú edilmesi emredilmiútir. Denizaltõ görülememiútir ve
bombardõman baúarõsõz olmuútur32.
øtilaf devletleri donanmasõ 18 Mart 1915 tarihinde aldõ÷õ a÷õr yenilgiden
sonra Bo÷azõn denizden geçilemeyece÷i kanõsõna varmõútõr. Amiral De
Robeck, Orgeneral Sir Ian Hamilton ile yaptõ÷õ görüúmeler sonrasõnda bu
durumu Deniz Bakanlõ÷õ’na bildirmiútir. Bu giriúimlerin sonucunda da geniú
çaplõ bir çõkarma harekatõna karar verilmiútir33.
Kara çõkarma harekatõna katõlan gemilerden birisi Triumph idi ve çõkarmayõ
top ateúiyle desteklemekten sorumluydu34. 25 Mayõs 1915 günü U-21
denizaltõsõ Triumph ile karúõlaúmõútõ. Aralarõnda 275 m mesafe vardõ. Torpil
ateúlendi, savaú gemisi pruvasõndan a÷õr yara aldõ ve kõsa zaman içinde
battõ35.
En sõ÷ noktasõ olan kõç bölümü 64, en derin olan baú kõsmõ ise 72 metre
derinlikte gözlenmektedir Geminin karinasõ Güney Batõ eksenine dönük
durumludur ve batõ÷õn etrafõ úilt ve kavkõ kaplõdõr. Bu durum, geminin batõú
esnasõnda sancak kõç makine dairesinden yara aldõ÷õnõ ve hõzla batarken ters
döndü÷ünü göstermektedir. Gemi günümüze kadar geçen süre boyunca
bozulmadan kalmõútõr. Kuvvetli sualtõ fenerleri kullanõlarak geminin makine
dairesi yarasõndan geçip içine girildi÷inde tarotlar göze çarpmaktadõr.
Geminin mühimmatõndan olan toplar ve top mermileri göze çarpmaktadõr.
Yüksek basõnç nedeniyle lombuz pencerelerinin patlamõú oldu÷u ve aradan
geçen onca uzun yõl boyunca etrafõnõ denizel canlõlarõn sarmõú oldu÷u
görülmektedir. Batõ÷õn dip bölgesi özellikle Eylül aylarõnda 20 metreye
kadar varan bir net görüú uzaklõ÷õna sahiptir. Ancak batõ÷õn bazõ
kesimlerinde derin sudan kaynaklanan bir loúluk dikkat çekicidir. 25 metre
derinli÷e kadar yaklaúõk 2,5 mil hõzõnda hissedilebilen kuvvetli akõntõ dip
bölgede yaklaúõk 0,2 ile 0,4 mil hõzõna kadar düúmektedir. Su sõcaklõ÷õ bu
ayda dip bölgede 19, yüzeyde ise 25 derece olarak ölçülmektedir. Batõ÷õn
yara aldõ÷õ sancak kõç makine dairesine bakõldõ÷õnda ilginç bir durum göze
çarpmaktadõr. Bu gibi, torpil sonucu gemilerin üzerinde açõlan yaralarda
torpilin çarpma úiddeti ve oluúturdu÷u basõnçtan dolayõ gemi saçlarõnda içe
dönük bir kõvrõlma gözlenmektedir. Çünkü torpil çarpõp içeri girme
32
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esnasõnda saçõ içine do÷ru büker. Triumph gemisindeki yaraya dikkatlice
bakõldõ÷õnda gayet büyük bir yara oldu÷u ve saçõn dõúa do÷ru bükülme
gösterdi÷i dikkati çekmektedir. Bu durum da akõllara, torpilin gemiye çarpõp
patlamasõyla beraber iç kõsõmdaki makine dairesinde de bir patlama veya
benzeri bir durum yaúanmõú olabilece÷ini akla getirmektedir. Patlamanõn,
sancak kõç makine dairesinde oluúmuú olmasõ ve etraftaki top mermilerinin
konumu sebebiyle bu bölgenin, geminin mermi deposu olabilece÷ini ve bu
dõúa dönük saç kõvrõlmasõna neden olan patlamanõn mermi deposu
patlamasõyla aynõ anda yaúanmõú olabilece÷i düúünülmektedir Sualtõnda
yaklaúõk 20 metre görüú mesafesinde yapõlan net incelemeler sonucunda
yakõt sõzõntõsõna rastlanõlmamõútõr. Ek olarak geminin korozyona u÷ramadõ÷õ,
aksamlarõnda çürüme ve parçalanma olmadõ÷õ da söylenebilir36.
Majestic
18 Mart 1915’in a÷õr deniz savaúlarõnõn üzerinde yaklaúõk bir ay geçmiú
olmasõna ra÷men Çanakkale Bo÷azõ sularõ hareketli idi. 27 Mayõs 1915
günü saat 06:45’te Seddülbahir’den bomba sesleri duyulmaktaydõ. U-21
Alman denizaltõsõndan atõlan bir torpil sonucunda Majestic, Seddülbahir
önlerinde batmõútõr37. Bu olay, øngilizlerin büyük gemilerini artõk
bombardõman bölgesinden çekme kararõ almalarõ gibi önemli bir tarihsel
durum meydana getirmiútir.
En sõ÷ yeri 18, en derin yeri 23 metrede gözlenir. Gemi, kõç üstü
konumlanmõútõr. Su derinli÷inin sõ÷õ olmasõ sebebiyle batõú esnasõnda
dönme imkanõ bulamadõ÷õ ve karinasõ üzerine direk oturdu÷u
anlaúõlmaktadõr. Gemi uzun yõllar øngiliz, Alman ve øtalyan hurda
úirketleri tarafõndan ya÷malanmõútõr. Bu nedenle de geminin sadece kõç
kõsmõ ve üzerindeki demir yõ÷õnlarõ dikkati çekmektedir. Geminin üst
kõsmõnõn hurdacõlar tarafõndan tamamen talan edildi÷i izlenmektedir.
Gemi karinasõ incelendi÷inde etrafa saçõlmõú úekilde bulunan top
mermileri ve geminin top tarotlarõ görülmektedir. Ayrõca su yüzeyine
çõkarõldõ÷õnda hala yanabilir özellikte olan barutlar dikkat çekmektedir.
Gemi üzerinde çok fazla demir çõkõntõsõ, çürümüú a÷lar ve balõkçõ oltalarõ
gözlenmektedir. Yüzeyde yaklaúõk 2-3 mil hõzõndaki akõntõ dip bölgede
azalarak yaklaúõk 1,5-2 mil hõza düúmektedir38.
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ANZAK Su Batõ÷õ
ANZAK su batõ÷õ kara harekatõnda tuz gölü tabyalarõ ile Barbaros ve
Turgut Reis gambotlarõnõn aúõrma atõúlarõ ile batõrõlmõútõr. Kara harekatõ
sõrasõnda askeri gemilere su ihtiyacõ karúõlayan bir gemi olarak
bilinmektedir. Bünyesinde tuzlu deniz suyunu arõtõp içme suyu haline
getiren özel depolarõ mevcuttur. Kõç üstü pozisyonda 14 metre derinlikte
bulunmaktadõr. Batõ÷a yaklaúõrken 8 metre derinlikten aúa÷õ bakõldõ÷õnda
6 adet su deposu gözlenir ve geminin baú tarafõnõn depolarõn kapladõ÷õ
alana göre çok uzun oldu÷u gözlenmektedir. Geminin baú kõsmõ su arõtma
depolarõnõn kapladõ÷õ alanõn yaklaúõk 2 katõ bir alana yayõlmõútõr. Dikkatli
incelemeler sonucunda gemi karinasõnõn birçok bölgesinin kum içine
gömülü oldu÷u bir kõsmõnõn da kõrõlarak destek demirlerini açõ÷a
çõkardõ÷õ görülmektedir. Genel haliyle su arõtma depolarõna dikkatlice
bakõldõ÷õnda bir kõsmõnõn eski halini tamamen korudu÷u bir kõsmõnõn ise
üzerinde derin yarõklar, patlamõú kapaklar ve delikler oldu÷u dikkati
çekmektedir. øskele tarafõnda gemiyi neredeyse ikiye ayõrmõú çok büyük
bir çatlak vardõr.
Geminin buradan a÷õr bir isabet aldõ÷õ tahmin edilmektedir. Su arõtma
depolarõnda suyun geçti÷i ince su borularõ günümüze kadar bozulmadan
ulaúmõútõr. Depolardaki derin yarõklar aldõ÷õ yara izlerini gösteren kanõt
niteli÷indedirler. Batõk, uzun yõllardõr dip bölgede olmasõ nedeniyle
etrafõnda birçok denizel canlõya yaúam alanõ oluúturmuú oldu÷u görülür39.
Lundy
1908 yapõmõ 188 tonluk bir øngiliz úirkete ait balõkçõ gemisi olarak
bilinmektedir. øngiltere’de üretilmiútir. Kara çõkarma harekatõ esnasõnda
Suvla körfezine demirlemiú olan gemilerdendir. Mayõn tarama görevi
üstlenmiútir. Bazõ kaynaklarda balina avlama gemisi, trol gemisi ve kargo
gemisi olarak bildirilmektedir. Kaynaklara göre Lord Kitchener’õn øngiliz
bakanlar kuruluna verdi÷i çekilme önerisini Fransa ve Rusya
destekleyince 7 Aralõk 1915’te øngilizler, Arõburnu ile Suvla körfezini
kesin olarak boúaltma kararõ aldõlar. øngilizler geri çekilirken pek çok
savaú donanõmõnõ da geride bõrakmõúlardõr. Suval Körfezi’nden
Arõburnu’na kadar olan bölgede 5 büyük gemi ve 60’dan fazla nakliye
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sandalõ batõrõlmõútõr. Lundy, øngiliz ve Anzaklarõn kaçarken batõrdõklarõ
gemilerden biridir40.
Gemi 14 metre derinlikten sonra gözükmeye baúlar. Karina üstü
konumlanmõútõr. Dip derinli÷i 28 metredir. Gemi kõyõya paralel úekilde
baúõ Kabaptepe limanõnõ Kõç kõsmõ da Büyük kemikli burnunu görecek
úekilde sabitlenmiútir. Gemide bariz torpil veya mayõn yarasõna
rastlanmamaktadõr, ancak kõç sancak tarafõndaki kaptan köúkü
bölümlerinin aúõrõ tahrip oldu÷u dikkat çekicidir. Demir burkulmasõ gibi
tahribatlarõn oluúu bir patlama durumu meydana geldi÷ini
düúündürmektedir. Gemi ortalarõna do÷ru lumboz kapaklarõ ve iskele,
sancak kapaklarõ gözükmeye baúlamaktadõr. Gemi üzerindeki top baúõ
kesik olsa da çok fazla bozulmadan günümüze ulaúmõútõr. Kapõ ve
pencereler bariz gözükmektedir. Gemi içine girildi÷inde ranza tipi
yataklara rastlanmaktadõr. Buharlõ bir gemi olmasõndan dolayõ balçõk
kum içinde eski kömür kalõntõlarõna rastlamak mümkündür. Tarotlar
güverte kõsmõnda hemen dikkati çekmektedir. Makine dairesine inen
pencerelerin kõrõk oldu÷u ancak demir aksamõn zarar görmemiú oldu÷u
söylenebilir. Pervanesi halen üzerinde bozulmamõú úekilde durmaktadõr.
Dipte görüú mesafesi yaklaúõk 20 metredir. En dip bölgede hafif dip
akõntõsõ hakimdir. Geçen yõllar boyunca batõ÷õn üzerini birçok denizel
canlõnõn kaplamõú oldu÷u görülür41.
Batõrõlan Osmanlõ Gemileri
Ceyhun
Gemi üzerinde torpil yarasõ oldu÷unu düúündü÷ümüz bir yara mevcuttur.
Kõç Güney Batõya; baú bo÷azõn Asya kõyõsõna bakar konumlu olarak
sabitlenmiútir. Geminin dire÷i ve güvertesi ilk yõllar yüzeyde oldu÷u için
yerel dalgõçlar tarafõndan alõnmõú ve Dire÷i, Çanakkale Yapõldak
köyündeki evlerin yapõmõnda kullanõlmõútõr. Geminin posta tahtalarõ
(kalaslarõ) Yapõldak’ta askeri hastane yapõmõnda kullanõlmõútõr. O
günlerin piyasasõndaki a÷aç ürünleri eksikli÷i bu bilgilerin õúõ÷õnda daha
da iyi anlaúõlmaktadõr. En sõ÷ kõsõm 16, en derin dip bölgesi ise 22 metre
derinliktedir. Batõk genel olarak incelendi÷inde birçok kõsmõnõn kumun
altõnda kaldõ÷õ bu nedenle de kolay ayõrt edilemedi÷i görülür42.
http://www.turkiye-wrecks.com/lundy.html; ayrõca bkz., Y. Fehmi ùenok, Türkiye Dalõú Rehberi, østanbul 2002.
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Mesudiye
Mesudiye zõrhlõsõnõ de÷erli yapan Kardif kömürleridir. Çünkü
kaynaklarda belirtildi÷ine göre hiçbir savaú zõrhlõsõ sabit batarya olarak
görev almamalõ aksine bir kale gibi savaúmalõydõ. Ancak gelen emirler
Kepez Burnu Sarõsõ÷lar mevkiinde sabit batarya olarak demirlemesi
yönündeydi43. 13 Aralõk 1914 günü saat 09.35’te øngiliz denizaltõsõ B-11
800 metre uzaklõkta bulunan iki bacalõ, griye boyanmõú savaú gemisine
bir torpido fõrlatmõú ve vurulup vurulmadõ÷õndan emin olmadan derine
dalmõútõr. Bu hareket sonrasõ Mesudiye aldõ÷õ yara sonucu batmõútõr.
Mesudiye savaú gemisinin batõrõlmasõ olayõ tarihi önemde olup, deniz
savaúlarõndaki ilk denizaltõ faaliyeti olarak bilinir44.
Gemi, baú Kepez limanõ kõç Çanakkale limanõ yönüne bakar istikamette
kõç üstü batmõútõr. En sõ÷ yeri destek kolon dire÷idir ve 9 metre
derinlikte, karina ise 13 metre derinlikte konumlanmõútõr. Dip balçõk ve
kum karõúõmõndan meydana gelmektedir. Gemi etrafõ dikkatlice
gezildi÷inde, Mesudiye zõrhlõsõnõn kendi top mermileri kumun içine hafif
batmõú bir vaziyette dikkat çeker. Ancak hurdacõlar tarafõndan
ya÷malanan gemilerden biri olmasõndan dolayõ birçok yerinde demir
yõ÷õnlarõ göze çarpar. Bu nedenle de torpilin çarptõ÷õ yer ve yüzeyde
oluúan hasarõn meydana geldi÷i nokta dipte tam olarak
anlaúõlamamaktadõr. Dipte görüú yaklaúõk 3 metredir45.
Sonu.
Çanakkale Deniz Savaúlarõnda temel zõrhlõ güç olarak; kara
çõkarmalarõnda ise destek kuvvet olarak faaliyet göstermiú olan müttefik
kuvvetlerin donanmalarõna ait birçok savaú gemisi, denizaltõ, kruvazör,
nakliye ve su gemileri savaúõn kazanõlmasõ için direnmiú ve görevlerini
yerine getirmeye çalõúmõútõr. ùüphesizdir ki, düúman gemilerinin bo÷azõ
geçmede baúarõlõ olmalarõ bizim tarafõmõzdan savaúõn kaybedilmesi ve
baúkent østanbul’un ele geçirilmesi anlamõna gelmekteydi. Savaú Türk
askerinin galibiyeti ile sonuçlanmõútõr, ancak savaúõ, genel anlamda
bakõldõ÷õnda her iki taraf içinde çok a÷õr kayõplar verdiren büyük bir
tarihi olay olarak de÷erlendirmek gerekir. Özellikle müttefik kuvvetlerin
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o úartlarda en iyi savaú zõrhlõlarõ diye tabir ettikleri gemiler tek tek
batõrõlmõútõr. Bugüne kadar sualtõnda bir dizi tarihsel bilgi gizli kalmõútõr.
Çanakkale 1915 ile ilgili tarihi kaynaklara baktõ÷õnõzda sadece birisinde
mevcut bulunan çok de÷erli bir bilgi dikkatimizi çeker; “Çanakkale
Savaúlarõ, bir buzda÷õnõn sualtõnda kalmõú bilinmeyen büyük kõsmõna
benzetilebilir.”46
Aslõnda yaúanan deniz savaúlarõ sonrasõ kaybedilen zõrhlõlara,
denizaltõlara ve kara savaúlarõnda destek amaçlõ kullanõlan ve batõrõlan
müttefik kuvvetleri savaú gemilerine dair açõklanan ifadelerin
ço÷unlu÷una bakõldõ÷õnda sadece batõrõlmaya kadar geçen zaman ve batõú
anõ kaynaklarda yansõtõlmaktadõr. Geçen uzun yõllar boyunca savaú
gemilerinin fiziki durumlarõ hakkõnda nelerin de÷iúmiú oldu÷u ile ilgili
bilgilerin bir kõsmõ bu ön çalõúmada açõkça belgelenmeye çalõúõlmõútõr.
Bo÷azõn kuvvetli akõntõlarõ sebebiyle batõú anõnda gemilere ne oldu÷u
veya almõú olduklarõ birkaç torpido yarasõnõn mõ onlarõ batõrmõú
olabilece÷i yoksa farklõ etkilerin mi batõúlarõnda etken oldu÷u gibi önemli
bilgilerin bir kõsmõna bu araútõrmada açõklama getirildi÷i söylenebilir.
Bu araútõrmada Çanakkale Savaúlarõnda batõrõlan gemilerin son durumlarõ
ile ilgili net bilgiler verilmeye çalõúõlmõútõr. Batõklarõn birço÷unun derin
sularda batmõú olmasõ bu zamana kadar araútõrmalarõ oldukça zorlaútõrmõú
ve imkanõz hale getirmiútir. Deniz teknolojisinin geliúimi ve yardõmõyla
ancak birkaç savaú batõ÷õ fiziki olarak incelenebilmiútir. Hatta bazõ
batõklarõn incelemelerinde sualtõ gözleminin, batõú anõndaki durumdan ne
kadar farklõ olabilece÷i aynen yansõtõlmaya çalõúõlmõútõr.
ùu anki durumuyla de÷erlendirildi÷inde savaúlarda aktif görev alan
birçok gemiye güvenlik önlemleri ve dalõú riskleri nedeniyle dalõú
yapõlamamaktadõr. Halen derin sulardaki savaú batõklarõ üzerinde yapõlan
incelemelerin tarihsel boyutta de÷erlendirmelerinin eksik oldu÷u
söylenebilir.
Bu çalõúmada teknik dalõú eksiklikleri ve bo÷azõn dalõúa engel durumlarõ
sebebiyle inceleme olana÷õ bulamadõ÷õmõz ancak savaúlar süresince çok
etkin konumlarda olan bazõ alanlarda a÷õr hasar meydana getiren Ocean,
Bouvet, Joule, Mariotte, Rehber, Elenora gibi gemilere özel planlama ile
teknik dalõúlarõn yapõlmasõ ile birçok tarihsel bilginin daha
46
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güncellenebilece÷i düúünülmektedir. Ocean gemisi Seddülbahir
açõklarõnda yo÷un gemi trafi÷i etkisinde konumlanmõútõr. 57-62 metre
derinliklerde bulunmaktadõr. Kuvvetli bo÷az akõntõsõ ve derinlik sualtõ
çalõúmalarõnõ zorlaútõrmaktadõr. Rehber ve Elenora gemileri Karabiga
açõklarõnda görev almõú olan gemilerdir. Rehber gemisi 54 metre, Elenora
gemisi ise 27 metre derinlikte bulunmaktadõr. Bouvet, 55-65 metre
derinlikleri arasõnda batmõútõr. Bölgede kuvvetli akõntõ hakimdir.
Belirtilen gemilerin birço÷u normal tüplü dalõúlarõn imkan vermedi÷i 50
metre derinlik limitinin üzerindeki sularda batmõútõr. Sularõn derin oluúu,
kuvvetli bo÷az akõntõlarõ ve bo÷azdaki gemi geçiú yolu üzerinde
konumlanmõú olmalarõ yapõlacak incelemeleri zorlaútõrmaktadõr. Gerekli
izinlerin alõnarak teknik dalõúlarõn yapõlaca÷õ deniz araútõrmalarõ
gereklili÷i vardõr. øleriki çalõúmalarda Avustralya, øngiltere ve Fransa
bilim adamlarõnõn da katõlõm sa÷layarak destek verebilece÷i, Çanakkale
Deniz Savaúlarõnda özellikle bo÷azda batmõú di÷er gemilerin (Ocean,
Bouvet, Joule, Mariotte) fiziki durumlarõ ile ilgili araútõrmalarõn da
yapõlmasõ ve tarihi eksikliklerin giderilmesi gereklidir.
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Tablo 1. 1914-1918 Yõllarõ Arasõnda Batan veya Ele Geçirilen Gemiler Listesi
Mesudiye (Osmanlõ)
Saphir denizaltõsõ (Fransõz)
Irresistible (øngiliz)
Bouvet(Fransõz)
Ocean (øngiliz)
Demirhisar torpido botu (Osmanlõ)
E-15 denizaltõsõ (øngiliz)
AE-2 denizaltõsõ (Avustralya)
Joule denizaltõsõ (Fransõz)
Nurülbahir Gambotu (Osmanlõ)
Mecidiye (Osmanlõ)?
Goliath (øngiliz)
Nara Nakliye Gemisi (Osmanlõ)
Pelengiderya Gambotu (Osmanlõ)
Triumph (øngiliz)
Majestic (øngiliz)
Mariotte denizaltõsõ (Fransõz)
Halep (Osmanlõ)
Barbaros Hayrettin (Osmanlõ)
Samsun Mayõn Gemisi (Osmanlõ)
Sakõz Karakol Gemisi(Osmanlõ)
E-7 denizaltõsõ (øngiliz)
Turquoise denizaltõsõ (Fransõz)
E-20 denizaltõsõ (øngiliz)
Yarhisar torpido botu (Osmanlõ)
Bosphorus Vapuru (Osmanlõ)
UB-46 denizaltisi (Alman)
E-14 denizaltõsõ (øngiliz)
Midilli (Osmanlõ)
Raglan monitörü (øngiliz)
M-28 monitörü (ingiliz)
Not: (*) olanlar ele geçirilen gemileri tanõmlar.
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13.12.1914
15.01.1915
18.03.1915
18.03.1915
18.03.1915
16.04.1915
17.04.1915*
30.04.1915
01.05.1915
01.05.1915
02.05.1915
12.05.1915
24.05.1915
22.05.1915
25.05.1915
27.05.1915
26.07.1915
05.08.1915
08.08.1915
14.08.1915
20.08.1915
04.09.1915
30.10.1915 *
01.11.1915
03.12.1915
04.12.1915
12.05.1916
25.01.1918
20.01.1918
20.01.1918
20.01.1918

