
ISSN  307 9794 

ISSN 1307-9794

9 7 7 1 3 0 7 9 7 9 0 0 9

0 1

for the English 
edition      19☞

Denizcilik & Ekonomi GazetesiMart 2021 Say›: 159

Öyle ki 23 hammaddenin fiyat hareketleri-
ni izleyen Bloomberg Emtia Spot Endeksi'nde 
Mart 2013’ten bu yana en yüksek seviyesini 
gördü. Petrol başta olmak üzere tüm enerji 
emtialarından değerli metallere ve tarım emti-
alarına kadar birden fazla ürünün fiyatlarında 
ciddi artışlar gözlemlenirken, Bloomberg Emtia 
Endeksi'nde 2020 yılı mart ayından bu yana 
yaşanan artış yüzde 67’ye ulaştı. Emtia grupları 
enerji, metal ve tarım kategorilerine ayrıldığın-
da yılbaşından bu yana enerji ürünlerinde artış 
ortalama yüzde 30, metal ürünlerde yüzde 10 
olurken tarımsal ürünlerde yüzde 3 ile yüzde 
20 arasında artış kaydedildi.

Petrolde kasımdan bu yana artış yüzde 
70'e dayandı
Enerji sektörünün içerisinde bulunan ABD 

ham petrolü, Brent petrol ve doğalgaz fiyatla-
rında ciddi oranda prim izlendi. Özellikle petrol 
cephesinde aşılama etkisi ve arz-talep denge-

sindeki bozulmalar fiyatları yukarı çekerken, 
kurumların yılsonu tahminlerinde de revizeler 
gerçekleşti. Petrol fiyatları, dondurucu havayla 
beraber bir enerji krizi ABD’yi vurana kadar son 
seanslarda yüksek işlem görüyordu. ABD ham 

petrolünde kasım ayından bu yana fiyat nere-
deyse yüzde 69 artarken, aynı dönemde Brent 
petrol fiyatlarındaki yükseliş yüzde 68 oldu. 
Yılbaşından beriyse yüzde 30 artan ABD ham 
petrolü ve Brent fiyatlarında bundan sonraki 
süreçte, pandeminin seyri ve OPEC’ten çıkacak 
kararların etki yaratması bekleniyor. Uzmanlar, 
Covid-19 aşısına bağlı beklentilerin petrol için 
kesinlikle çok olumlu olduğunun altını çizer-
ken, petrol tüketiminin yaklaşık üçte ikisinin 
hareketlilik ve ulaşıma bağlı olduğunu, bu 
nedenle Covid-19 cephesinde olumlu olan her 
şeyin petrol fiyatları ve petrol talebini yukarıya 
çekeceğini söylüyor.

Uzmanlara göre, doğalgaz cephesinde ise 
soğuk hava koşulları ve fabrikaların tekrardan 
üretim bantlarını eski kapasitelere yakın çalış-
tırması talebi artırıyor. Doğalgaz girdisi kulla-
nan sektörler de gelişmeleri yakından takip 
ediyor. Küresel doğalgaz fiyatlarında, özellikle 
aşı üretimine yönelik gelişmelerin görülmeye       02
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lanmaya hazırlanan eko-
nomilerde talep artışına 
neden olurken, emtia fiyat-
ları da son sekiz yılın en 
yüksek seviyelerine ulaştı
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18 Mart Çanakkale 
Deniz Zaferi nasıl 
kazanıldı? 
18 Mart Çanakkale Deniz Zafe-
ri’ni kazanmamıza giden yolu 
ve bu büyük başarıdaki askeri 
stratejileri MarineDeal News 
okuyucuları için derledik.
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si’nin ‘‘her türlü’’ mücadelenin 
dışında tutulması, kurumun 
geleceği açısından hayati önem 
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Yeşil Liman 
Dünya limanlarında popüler 
olan Yeşil Liman politikasına, 
İdare ve limanlarımızın göster-
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  başlanmasıyla kaydedilen ve ardın-
dan gelen olumlu haber akışlarıyla 
devam eden artışların takip edildiğini 
kaydeden uzmanlar, fiyat artışındaki 
gerekçeyi doğrudan ve kalıcı talep bazlı 
olarak yorumlamaktansa, mevsim etki-
leri ve küresel soğuk hava koşullarının 
yanında olumluya dönen geleceğe yöne-
lik talep beklentisi olarak yorumlamanın 
daha anlamlı olacağının altını çiziyor. 

Metal cephesinde bakır öne çıkıyor 
Enerji emtialarından sonra en sıcak 

emtia grubu ise metaller oldu. Bu tarafta 
alüminyumdan bakıra, demir cevherin-
den nikele birçok emtiada yılbaşından 
bu yana yüzde 10 fiyat artışı yaşandı. 
En yakın vadede bakır fiyatları 9 bin 

doların üzerine çıkarken 1 ay üst üste 
fiyatı yükseldi. Özellikle hükümetlerin 
altyapı harcamaları, yeşil ve temiz ener-
ji yatırımları ve otomotiv sektöründeki 
elektrikli araç pazarının hareketlenmesi 
fiyatlarda etki yarattı. Metallerin gene-
line bakıldığında Çin’den gelen kuvvetli 
ve ertelenmiş talebin fiyatlardaki artışın 
katalizörü olduğu görüldü. Türkiye’deki 
durumu değerlendiren uzmanlar, demir 
cevheri fiyatlarında son 1 yılda oldukça 
dalgalı bir seyir olduğuna dikkat çeker-
ken, hammadde kullanımında demir cev-
herinin en büyük maliyet kalemlerinden 
biri olduğunu, demir cevherinde büyük 
bir çoğunluğun halihazırda yurtdışından 
temin edildiğini ifade ediyor.

Emtia fiyatlarındaki artış Türkiye'yi 
nasıl etkiler? 

Emtia fiyatlarında yaşanan bu artı-
şın özellikle enerji alanında büyük oran 
dışa bağımlı Türkiye ekonomisini nasıl 
etkilemesi beklendiğine gelince. Ekono-
mistlere göre, özellikle başta petrol ve 
diğer enerji emtia fiyatlarında yaşanan 
bu artış Türkiye ekonomisi için bazı 
olumsuz sinyalleri de beraberinde geti-
riyor. Yaşanan bu fiyat artışının, Merkez 
Bankası'nın düşürmek için büyük çaba  
harcadığı enflasyon ile mücadelede 
Türkiye'nin elini zayıflatacağının altını 
çizen ekonomistler, diğer yandan cari 
açık tarafında da istenmeyen artışla-
rın gündeme gelebileceğini ifade ediyor. 
Uzmanlar, olası yaşanacak bu olumsuz 
etkilenmenin de son dönemde düşme 
eğilimine girdiği gözlemlenen kredi faiz-
lerine de yukarı yönlü olumsuz etki 
edebileceğinin de altını çiziyor. 
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STAR Rafineri petrol miktarını artırdı 
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IN A CHANGING WORLD

LEARN MORE TODAY 

www.eagle.org/digital

Bu haber ilk kez MarineDeal News'te 
yayımlandı. Kaynak gösterilse dahi 
yazılı izin olmadan yayımlanamaz.

Büyük ortaklık İFETA’da sürpriz 
ayrılıklar yaşandı. Bazı ortaklar his-
selerini devretti.

Bilindiği üzere, 8 Eylül 2020 tari-
hinde www.marinedealnews.com’da 
yayımlanan özel haberimizde Yalçın 
Sabancı’ya ait Ya-Sa Holding bünye-
sinde bulunan Ya-Sa Denizcilik Gru-
bu’nun halihazırda görevine devam 
eden CEO’su Mehmet Erbil Özkaya, 
Operasyon Müdürü Ahmet Fahir 
Çekiç ve Ağustos 2020’de görevinden 
ayrılan Teknik Müdür Tulga Zengin 
ile İlkfer Grup ortakları Gemi Maki-
neleri İşletme Mühendisleri Odası 
(GEMİMO) Başkanı Feramuz Aşkın 
ile İTÜ Denizcilik Fakültesi (YDO) 
Mezunları Derneği Sosyal Yardım 
Vakfı (DEFAV) Başkanı Asım İlker 
Meşe’nin, 25 Mayıs 2015 tarihinde 
Malta’da çok kapsamlı bir offshore 
denizcilik şirketi kurduklarını yaz-
mıştık.

Haberimizin yayımlanmasın-
dan kısa bir süre sonraysa Ya-Sa 
Denizcilik Grubu CEO’su Mehmet 

Erbil Özkaya ile Operasyon Müdürü 
Ahmet Fahir Çekiç şirketle yollarını 
ayırmışlardı.

İlk kez MarineDeal News tara-
fından Büyük ortaklık: İFETA özel 
haberi ile sektörde ismi duyulan 
İFETA Shipping’de bazı ortaklar 
Şubat 2021 itibarıyla hisselerini dev-
rettiler.

MarineDeal News’ün edindiği 
yeni bilgilere göre şirketin ortakla-
rından Ya-Sa Denizcilik Grubu’nun 
eski CEO’su Mehmet Erbil Özkaya, 
eski Operasyon Müdürü Ahmet 
Fahir Çekiç ve eski Teknik Müdürü 
Tulga Zengin İFETA'daki hisselerini 
devrettiler.

MarineDeal News’ün elde ettiği 
resmi belgelere göre, Ahmet Fahir 
Çekiç İFETA’daki hisselerinin tama-
mını Feramuz Aşkın’a, Tulga Zen-
gin hisselerinin tamamını Asım 
İlker Meşe’ye devrederken, Mehmet 
Erbil Özkaya ise hisselerini yarı 
yarıya Feramuz Aşkın ve Asım İlker 
Meşe’ye devretti.

Yapılan devir sonrası İFETA’da 
Feramuz Aşkın ve Asım İlker Meşe, 
eşit ortaklar olarak kaldılar.

Dizayn petrol işleme kapasitesi 10 milyon 
ton ham petrol olan STAR Rafineri, üre-
tim planını değişen koşullara hızla adap-
te ederek 10,5 milyon tona çıkardı. 2020 
yılında yaklaşık 10,3 milyon tonluk satış 
gerçekleştiren STAR Rafineri, bu satışların 
yaklaşık yüzde 70’ini iç pazarda gerçek-
leştirdi.

STAR Rafineri’nin yüksek performan-
sıyla üretim ve sürdürülebilirlik açısın-
dan sektöre güven verdiğini ifade eden 
SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya 
İş Birimi Başkanı Anar Mammadov, “Pet-
kim’in hammaddesi naftanın tedarikinin 
yanı sıra iç piyasaya yaptığımız satışlar-
la Türkiye’nin cari açığının azalmasına 
önemli bir katkı sağladık. STAR Rafineri’de 
sahip olduğumuz ileri teknoloji, Petkim’e 
entegre yapımız, dijital dönüşüme elve-
rişli modelimiz, etkin üretim planlama 

ve optimizasyon süreçlerimiz sonucunda 
bu olağanüstü dönemi başarıyla yönet-
tik. Pandemi nedeniyle talebi azalan jet 
yakıtı üretim kapasitemizi hızla motorine 
dönüştürüp kesintisiz üretime devam ede-
bildik. Özellikle 2020’nin ikinci yarısından 
itibaren aylık bazda yüzde 100’ü aşan 
kapasitelerle üretim yaparak dizayn kapa-
sitesi 10 milyon ton olan rafinerimizin 
ham petrol işleme hacmini 10,5 milyon 
tona çıkardık,” diye konuştu.

2020’de petrol fiyatlarındaki gerileme-
nin etkisiyle rafineri marjlarının da düşük 
seyrettiğine dikkat çeken Mammadov, “6,3 
milyar dolarlık değeriyle Türkiye’de reel 
sektörün tek noktaya yaptığı en büyük 
yatırım olan STAR Rafineri bu zorlu yıl-
da, 250 milyon doların üzerinde bir kredi 
geri ödemesi gerçekleştirdi. Bunun yanı 
sıra rafinerimizin depolama kapasitesi ve 

operasyonel esnekliğini artıracak yatırım-
larımızı da sürdürüyoruz. Bu kapsamda, 
yaklaşık 45 milyon dolarlık yatırım bütçe-
sine sahip olan ‘Rafinerinin Esnekliğinin, 
İşletilebilirliğinin ve Karlılığının İyileşti-
rilmesi Projesi’ni (IFOP) bu yıl devreye 
alacağız. IFOP Projesi ile birlikte toplamda 
yaklaşık 600 milyon dolarlık yatırım değeri 
bulunan ve çoğu ilave depolama kapasite-
si ile ilgili olan yeni yatırımlarımızı da 2022 
yılında tamamlamayı planlıyoruz,” dedi. 

Faaliyetlerine başladıktan bir yıl sonra 
üretimden satışları ile İstanbul Sanayi 
Odası (İSO)’nın 2019 yılı ‘Türkiye’nin 500 
Büyük Sanayi Kuruluşu’ listesine 5’inci 
sıradan giriş yapan STAR Rafineri, gelişmiş 
konfigürasyonu sayesinde 100’den fazla 
petrol çeşidini işleyebilme kabiliyetine 
sahip. STAR Rafineri, Türkiye’de üretilen 
ham petrolü işleyen iki kuruluştan biri.

İFETA hisselerinde 
sürpriz gelişme

(Soldan sağa) Asım İlker Meşe, Feramuz Aşkın, Erbil Özkaya, Tulga Zengin, Ahmet Çekiç
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NEOLINE'nin karbondan arındırılmış 
taşımacılık hizmeti, şirketin yelken yüze-
yi 4,200 m2 ve uzunluğu 136 m olan kar-
go gemilerinde ana itici güç olarak temiz 
ve yenilenebilir olan rüzgâr enerjisinin 
kullanılmasına dayanıyor. Bu, her deniz-
cilik şirketinin kullanabileceği, yenilikçi 
ve benzersiz bir çözüm olarak kabul 
ediliyor ve Atlantik aşırı yük taşımacılı-
ğına ilişkin CO2 emisyonlarını yüzde 90 
oranında azaltacağı öngörülüyor.

CO2 emisyonlarını azaltma taahhü-
dü bulunan Michelin Group da rüzgâr 
enerjisini kullanmayı tercih eden NEO-
LINE ile taşımacılık anlaşması imzaladı.

İmzalanan anlaşma kapsamında 
konteynerlere yüklenmiş olan Miche-
lin lastikler, NEOLINE’ın Kanada’nın 
Halifax şehrinden Fransa’daki  Saint-
Nazaire - Montoir de Bretagne bölgesine 
uzanan pilot hattında taşınacak. Bu hat 
aynı zamanda Saint Pierre ve Miquelon 
takımadaları ile ABD’nin Baltimore eya-
letine de hizmet verecek. 

NEOLINE, söz konusu Atlantik aşırı 
taşıma hattını ilk operasyonel gemisinin 
devreye gireceği 2023 yılında açmayı 
planlıyor. Bundan bir yıl sonra teslimatı 
tamamlanacak ikinci geminin faaliyete 

geçmesiyle Micheline Grubu’na ait kon-
teynerlerin en az yüzde 50’si bu hat üze-
rinden, NEOLINE tarafından taşınacak. 

Michelin, 2050’ye kadar CO2 emis-
yonlarını sıfırlama taahhüdü olan tesis-
lerinde olduğu gibi, lojistik operasyonla-
rını karbondan arındırma konusunda da 
yeni çözümleri denemeyi hedefliyor. 

NEOLINE Başkanı Jean Zanutti-

ni, “Michelin Grubu ile imzalanan bu 
ilk anlaşma Güney ve Kuzey Amerika 
kıtalarından Avrupa’ya doğru doğu yön-
lü taşımacılıkla ilgili olup, halihazırda 
Avrupa’dan Kuzey ve Güney Amerika’ya 
doğru batı yönlü taşımacılıkta zaten 
oldukça dolu olan bir sipariş defterine 
ek olarak geliyor. Kargo yelkenlilerimizle 
daha çevre dostu olan ve gemicilerin şu 

an geçerli ekonomik ve lojistik gerçeklik-
lerine daha uygun olan ve fosil yakıtlara 
dayanmayan bir taşımacılık modu geliş-
tiriyoruz,’’ dedi.

NEOLINE’ın getirdiği çözüm, deniz 
taşımacılığının CO2 etkisini büyük oran-
da azaltarak Fransa ve IMO’nun belirle-
diği sürdürülebilir kalkınma hedeflerine 
ulaşmasına katkı sunuyor. 
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Yelkenliyle yük taşıma anlaşması imzalandıİFETA hisselerinde 
sürpriz gelişme

Valencia Limanı
ihale açtı
İspanya’daki Valenciaport, limana 
kurulması planlanan elektrik trafo 
merkezinin proje yönetimi için bir 
ihale başlattığını duyurdu.

Kurulacak elektrik trafo merke-
zinden Valencia Limanı’na yanaşan 
gemilerin motorlarının elektrik depo-
laması sağlanacak. 

Trafo merkezinin 2022 yılında 
faaliyete geçirilmesi planlanıyor ve 
limandaki diğer rıhtımlarla beraber 
kurulması planlanan yeni kuzey 
konteyner terminaline de hizmet 
sağlaması amaçlanıyor.

Valencia Liman İdaresi (PAV) tara-
fından yürütülen girişim, İspanya 
Hükümeti’nin, Avrupa Birliği’nin ve 
uluslararası kuruluşların 2050 yılına 
kadar dekarbonizasyon ve sera gazı-
nı azaltma hedeflerinin 20 sene ileri-
sinde olacak. Verilen taahhüt 2030’a 
kadar emisyonları sıfırlamak. Hedef 
doğrultusunda Valenciaport’ta güneş 
enerjisi panellerinin veya rüzgâr san-
trallerinin kurulmasının yanı sıra 
yeşil hidrojen kullanımı ve LNG teda-
riki gibi diğer projeler de yürütülecek.

Valenciaport, gemileri elektrik 
şebekesine bağlamak adına yürüte-
ceği iki proje için geçen sene Avrupa 
Komisyonu’ndan finansman desteği 
almıştı. 

Valencia Limanı, bu yılın başın-
da karbondan arınma ve emisyon 
azaltma projeleri yürüten limanların 
yer aldığı uluslararası bir çalışma 
kulübü olan Dünya Limanları İklim 
Eylem Programı ( World Ports Clima-
te Action Program-WPCAP)’na katıl-
dı. WPCAP, Uluslararası Limanlar ve 
Limanlar Birliği (IAPH) ile de işbirliği 
içerisinde çalışan bir oluşum.
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Çanakkale Deniz Zaferi’nde düşman kuv-
vetlerinin ağır bozguna uğrayıp çekilme 
harekâtına atıfla, bir yabancı bahriyeli aske-
rin o dönem Deniz Kuvvetlerimizce yurtdışı 
eğitimde olan rütbeli bir asker yetkilimi-
ze, “Yeterince gücünüz, askeriniz mi yoktu, 
çekilme anında düşman unsurlarının tama-
mını yok edebilirdiniz, niye vurmadınız?” 
sorusu üzerine Subayımızın cevabı bu yazı-
nın başlığındaki özlü sözüdür. Bu anlamlı 
söz tüm insanımızın vakur duruşudur. 

Nitekim Türk’ün bu mertliğini, ilk 
İzmir’den kaçan Yunan askeri ve esir düşen 
Ordu Komutanları Trikopis Atatürk tarafın-
dan kibarca ağırlandığında anladı.

Türk subayı, kaçan düşman dahi olsa 
arkadan vurmaz! Yunan’ın Anavatanımızı 
işgale gelip çil yavrusu gibi kaçarken yap-
tığı onca kötülük de Vatanımıza göz dikip 
Çanakkale’yi geçmek isteyen onca devlet de 
bu asil duruşumuzdan nasibini aldılar. Bu 
asil Türk subayını yetiştiren de onun yetiş-
tirdiği insanlar da esasen biziz. Vicdanı hür 
ordu milletiz biz…

Özgüvenle, had bilmezliğin; gururla, kib-
rin keskin ayrımını bizlerin iliğine işlemiş 
ataların nesliyiz.

Geçmiş geleceğin öğretmenidir. Hatası 
ve sevabı ile hepsi bizimdir. Geçmiş yaşan-
mış olandır. Ondan alınması gereken ise 
derstir. İnsanın manası evrim ve gelişme-
dedir. Bunun ilkeli ve ileri yöne olması ulus 
devletlerin iyiliğinedir. Ve hiç kimse yasaları-
mızın üstünde değildir. Türk’ün karakterinin 
nüvesi bağımsızlık, özü dostluk ve adalettir. 
Düşmanın onursuzu, evladın hainini tarih 
affetmez.

Türk Milleti nasıl ki gururla ve övünç-
le tüm dünyaya “Çanakkale geçilmez!” 
dediyse, o neslin torunları olarak diyorum 
ki; Anayasa’nın ilk 3 Maddesi ve bağlısı 
Maddeler değiştirilemez. Nokta! Bizi biz yap-
mış, bu kutsal ve değişmez değerler ve Vatan 
uğruna onca şehit vermiş ecdadın evlatla-
rı soruyor; bu değiştirilemez gerçeklerle; 
kavgası, kutsalımıza itirazı olana arkamızı 
dönebilir, milli duygularında samimiyetine 
inanabilir miyiz? 

Yazımızda bugünler için kimler neyi iste-
miş, ne yapmış anlatmaya çalışarak bazı 
olayları inceleyelim. 

Düşünelim…
Atatürk’ü içinde yaşadığı dönemde sev-

meyenler, istemeyenler kimlerdi? Niye sev-
miyorlardı? O’nun dönemindekilerinin yakın 
geçmiş ve günümüzdeki türevleri kimler, 
aralarındaki benzerlikler nelerdir?

Tüm bu büyük oyunların benzerini kendi 
döneminde askeri, büyük bir siyasi sanat 
dehasıyla bozan, bizlerin içinden doğup yeti-
şen, Türk’ün öz değerlerine yürekten bağlı, 
her hamlesinde ulusunun lehine sonuç alan, 
iyilik ile yürekten bezediği, iğneyle kuyu 
kazar gibi ilmek ilmek dokuyarak bizlere 
barış ve huzur içinde yaşanacak bir Vatan ve 
Cumhuriyet armağan ettiği için mi, liderlerin 
en şereflisi, erdemli Türk’ün evladı olan 
Atatürk niye sevilmiyor? Niye sevilmiyor, 

niye kurduğu değerler istenmiyor? Bizlerin 
ataları kurmadı mı bugünleri? Jeopolitik açı-
dan tüm dengeleri gözetip bizleri bulunduğu 
yüzyılın da ilerisini hesaplayarak koruma 
altına alan, 7 düvele meydan okuyan dâhi bir 
lideri ve bize bugün dahi nefes aldıran mane-
vi eserlerini kim, niye sevmez? Niye tarihimi-
zi saptırır? Gerçek tarihimiz yerine yalanla 
donatır minik yavrularımızın beyinlerini? 

Filmi geri saralım
19’uncu yüzyılda Osmanlı’nın varlığına 

tehdit sayılan düşmanları hangi devletler-
di? Neler istiyorlardı Osmanlı’dan? Mesela 
Rusya ile savaş tarihimizi inceleyin ve düşü-
nün…

Ne demiş atalarımız “Sû (asker) uyur, 
düşman uyumaz.” Buradan belli ki ders 
çıkarmış, bizleri de uyarmışlar, kıssadan 
hisseye, “uyumayın, her daim uyanık olun, 
düşman yüzyıl da geçse vazgeçmez, seni 
uyutur, kendi uyumaz, fırsat kollar, arkanızı 
kollayın” diyorlar.

Sahi Rusya ne istiyordu Osmanlı’dan?
Osmanlı’yı iki cepheden yani doğudan 

ve batıdan baskılayarak Balkanlar’daki etki-
sini daha da artırmak hatta ele geçirmek. 
Kafkasları kontrol altına almak. Boğazları 
kontrol altına almak. Akdeniz’e engelsiz 
ulaşmak. Karadeniz’in güneyini hatta tama-
mını kontrol altına almak. Ve tabii inanç 
temelli ideolojik anlamda İstanbul’u ele 
geçirmek.

Atatürk daha o doğmadan önce, geli-
şen bu tarihi olguları Osmanlı’dan kalan 
vatan topraklarını Türk milletinin şeref ve 
namusunu her şeyin üstünde tutarak “milli 
mücadelenin” dünya tarihinde görülme-
miş örneğini birçok cephede verdi, analitik 
düşünce metoduyla dahiyane tüm önlemleri 
aldı. Yaptığı tarihi antlaşmalarla bugünle-
rimizi ve yarınlarımızı güvence altına aldı. 
Bugün birileri çıkıp “asil Türk milleti” bile 
diyemiyor. Neden? 

Ne demişti atalarımız “Sû (asker) uyur, 
düşman uyumaz.”

Filmi biraz daha geri saralım
Atatürk daha doğmadan önce Osmanlı 

Devleti’nin Avrupa ile ilişkilerindeki duruma 
bir iki zaviyeden bakıp bir kıyaslama yap-
maya çalışalım. Osmanlı mı yüzünü kendi-
liğinden Batı’ya döndü yoksa tarihi olgular 
metazori onu Batı’ya mı itti?

Kırım Savaşı’nda (1853) İngiltere ve 
Fransa Osmanlı’nın yanında yer alırken, 
Rusya ile gerçekleşen ’93 Harbi’nde (24 
Nisan 1877) neden bu iki Avrupa devleti 
Osmanlı’yı desteklemedi? 

Rusya Kırım Savaşı’nda aldığı hezimeti 
unuttu mu? Elbette unutmadı ve onur mese-
lesi yaptı. Öyle ki bu savaşın izlerini silip 
yenilginin intikamını almak artık ulusal bir 
meselesi oldu. Bakınız Osmanlı zayıflarken 
Rusya güçleniyordu. Rusya intikam almak 
için 20 yıl bekledi. 

Buna karşın ilk borcunu Kırım Savaşı’nda 
alan Osmanlı’nın iyi yönetilememesi ve haliy-

le borçlarının katlanarak büyümüş olması 
‘93 harbindeki kayıplarının temel sebeple-
rinden sayılabilir. Tabii ki iç çekişmeler ve 
Padişahların dünyada olup bitenden uzak 
kalması, yanlarına aydınlar yerine ulemaları 
lider olarak almaları onları gelişmekte olan 
dünyadan uzak tutuyordu, zira o tarihler-
de din adamları ve çevresindeki ayakçıları 
aydınlanma karşıtı idiler. Yenilik kendileri-
nin etkinliğini azaltacak yani söylediklerinin 
hükmü olmayacaktı. Böylelikle veliahtların 
veya padişahların çağdaş eğitimin gerisinde 
kalıp daha çok din eksenli hareket etmeleri, 
atalarının felsefi disiplininden ders almama-
ları-uzaklaşmaları, dil bilmemeleri, veliaht-
ların tahta çıkacak mıyım, yoksa boğdurula-
cak mıyım gibi her insanda stres yaratacak 
endişeleri yani bozuk psikolojileri de bu 
kötü gidişatı katmerli artırıyordu. İçindeyken 
anlaşılamıyor zaman. Bir de geçmişten gelen 
yanlışları düzeltmek basiret sahibi olmayı 
gerektiriyor. Osmanlı’nın Çöküş Dönemi’ne 
giriş emarelerinde valideler arası çekişme-
lerden siyasette etkin olmalarına kadar bir-
çok ders çıkartabiliriz. 

Ez cümle; Cihan padişahlarının torunla-
rının torunları atalarının izinde gitmediler. 
Kuruluş veya Yükseliş Dönemi’nde olduğu 
gibi “yapan” olamadılar. 

İngiltere ve Fransa’nın Osmanlı’ya 
karşı ciddi pozisyon değişikliği almalarında, 
Osmanlı’nın zayıflayan bünyesini kullanıp 
ticaretin ve siyasetin kendi çıkarları doğrul-
tusunda şekillenmesini istediklerini de unut-
mamak gerek. Eş zamanlı gelişen bir diğer 
dinamikse o dönem güçlü Prusya’nın etra-
fında ortaya çıkan Almanya ve de İtalya’nın 
birlikte yükselişi Fransa ve İngiltere’yi 
Osmanlı’ya karşı ciddi makas değişikliğine 
itmesiydi. 

Osmanlı Balkanlar’daki ayaklanmaları 
bastırmakla uğraşırken Rusya batı cephesin-
de slav milliyetçilik hareketlerini destekler 
ve Osmanlı’nın doğal kaynaklarını kontrol 
altına almaya çalışır. İngiltere ve Fransa ise 
bu durumu kendi çıkarlarına göre dizayn 
ederek Osmanlı’ya ayar verirken aslında içe-
riden kemirir. Osmanlı ise ekonomik ve siya-
si olarak zayıflarken parçalanan topraklarını 
bir arada tutmaya çalışır. Bu Avrupalı ikili 
ekonomik çöküş ve ortaya çıkan kötü tablo-
ya göre pozisyon alıp ticarette ve siyasette 
Osmanlı’nın çıkarlarını değil kendi menfaat-
lerine göre karar alınmasını önceler. 

Bildiğiniz gibi, o tarihte Doğu Avrupa’nın 
tek hâkimi olan Osmanlı’nın içine girdiği dar 
boğazda “Şark sorunu”, “Büyük doğu krizi”, 
“Avrupa’nın hasta adamı” Avrupa tarafından 
ortaya atılan kavramlardı. Osmanlı’nın batı 
topraklarında yükselen bağımsızlık hareket-
leri Osmanlı’nın ayaklanmaları bastırmada 
ön alamaması, gerileyen askeri yapısı ve 
teçhizattaki eksikler ile keyfiyetçilik, okur-
yazar düşüklüğü gibi benzeri zaâfiyetleri 
parçalanmayı hızlandıran etmenlerin başın-
da geliyordu. 

Osmanlı ekonomik ve siyasi olarak 
zayıflamaya devam ederken sonra ne oldu, 
masaya oturduk? Tersane Konferansı baş-

ladığı gün Kanuni Esasi ilanı gerçekleşti (23 
Aralık 1876) ve özetle Avrupa, Konferans’ta, 
Osmanlı’nın Balkanlar’daki neredeyse tüm 
topraklarından vazgeçmesini istiyordu. 
Osmanlı bunu reddetti. Anlaşma sağlanama-
yınca Rusya Osmanlı’ya savaş açtı. 

Buraya belgeli bir tespiti de eklemeli. 
Osmanlı hâkim olduğu topraklarda varlık 
mücadelesini sürdürürken, İngilizlerin özel-
likle 1878 yılı itibarıyla Anadolu’nun değişik 
illerinde görevlendirdiği Konsoloslarınca 
yazılan raporları (Blue Books-Mavi Kitaplar) 
incelenirse İngilizlerin Doğu Anadolu 
Bölgesi’nde bazı illerimizdeki Ermeni hal-
kıyla nasıl bir ilişki içinde oldukları anla-
şılabilir. Batılıların Ermeni meseleleri ile 
ilgili yazdığı kitap ve makaleleri bu Mavi 
Kitaplar’da yer alan bilgi ve belgeleri refe-
rans aldığı bilinmektedir. Günümüzde dahi 
düşünülüp ciddiyetle sorgulanması gereken; 
bu Mavi Kitaplar’ın nasıl, ne durumlarda 
ve kimler tarafından kaleme alındığıdır. Bu 
Mavi Kitaplar’da yer alan bilgilerin tamamı, 
bizzat İngiliz Hükümeti tarafından gönderi-
len tarafsız(!) kişiler tarafından derlenerek 
mi rapor haline getirilmişti, yoksa rapora 
konu olan taraflardan birisinin yardım ve 
katkılarıyla mı hazırlanmıştı? Tabii bunların 
hepsinin gerçekte kimler olduğu, ilişkileri, 
amaçları yapılan tespitler ve incelemeler 
sonucu akademik çalışmalar ile belgeleriyle 
ortaya kondu.

Filmi biraz daha geri saralım
Islahatçı olarak tarihe geçen ve en 

uzun tahtta kalan 30’uncu Osmanlı Padişahı 
Sultan II. Mahmud en yenilikçi padişah ola-
rak anılıyor kimi tarihçilere göre… Askeri 
zaviyeden bir sivil olarak bir hususu ele 
alalım. Nizam-ı Cedid yerine 1808‘de kur-
duğu Sekban-ı Cedid Ocağı’nı Yeniçerilerin 
ayaklanmasıyla kaldırdı. Ardından ne oldu? 
Tarihe Vaka-i Hayriye ismi ile geçen olay 
gerçekleşti. Yaptığı söylenen “yenilik” ise 
Yeniçeri Ocağı’nı kaldırmak idi. Bu olayda 
40 bin Yeniçeri öldürüldü. Sadece o kadar 
mı? Yeniçeri zannedilen onlarca genç de 
birlikte... Soru şu, bu bir hata değil miydi? 
II. Mahmut’un bu kararı geleceği nasıl şekil-
lendirdi?

Sonraki Padişahlar duraklama devri-
ne niye girdi? Niye Çöküş Devri’ne girildi? 
Ertuğrul Gazi'yi Fatih'i II. Bâyezîd'i, Kanuni'yi 
takip edememeleri mi sebepti, yoksa değişen 
dünyayı mı okuyamadılar? 

Atatürk hem Osmanlı’nın borçlarını ödü-
yor hem tüm kutsallarımıza sahip çıkıyor 
hem de… Yaptıkları saymakla bitmez ve yap-
tıklarının ne olduğu değerlerimize bakınca 
net anlaşılır. 

Şimdi sormazlar mı siz neyi biriktirdiniz, 
ne yaptınız diye?

Ancak şunu samimiyetle yazalım ki 
anlaşılalım. Binlerce yıllık mirasımızı kendi 
çağından, bugünden de öteyi hayâl edip, 
uygar çağı tasarlayıp bize, yüzyıl net yetecek, 
dahası için de onca fikirler ile cennet bir 
vatan, dahası onurlu bir yaşam bırakmış. 

İtilâf Devletleri tüm bunları kıskanıyor 

tabii yenilgileri de cabası… Neydi asırlık 
çınar gibi olan söz, “Sû (asker) uyur, düşman 
uyumaz.”

Şunu soralım zira yeridir: Atatürk mü 
yıkmış Osmanlı’yı? Atatürk, tüm değerlerini, 
şerefini korumuş atalarının. Lütfen dürüst 
olunsun. Artık yeter!

Torunlar vatansever, akıllı, başarılı 
dedelerinin, ninelerinin izinden gitmemiş, 
değerlerin ucunu kaçırmış olabilir. Çağın 
gereklerini yerine getirememiş olabilirler. 
Halkına, askerine, hekimine, sanatçısına, 
aydın âlimine değil ulemaya kulak kabartmış 
olabilirler. Ne diyorum hep optimum denge 
sağlıklı yaşatır, kötü bakterileri ümmin 
sistemini tehlikeye atacak şekilde artırma-
malı. Türk’ün fıtratındaki laikliğin özünden 
kopup endazeyi bozmamalı. Ha belki de dost 
ile düşmanı ayırt edememiş de olunabilir. 
Koynunda dost diye yılan beslenmiş de ola-
bilir. 

Neden ömrünü milletine adamış, önce 
Devletim demiş şerefli Türk subayları kum-
pas davalarla görevlerinden uzaklaştırıldı? 
15 Temmuz 2016 hainlerin darbe girişimi 
sonrası şerefli Türk Komutanları neden pasif 
görevlere atandı veya emekli edildi? Pırıl 
pırıl Öğretmenlerimiz neden neslini yetiştir-
mek için can atarken görevlerine atanmıyor? 
Niye Atatürk gibi sadece milletini sevenler, 
neslini düşünenler görevlerinden uzaklaş-
sın diye baskı görüyor? Milletimizin efendisi 
Köylümüz neden en basit taleplerine ulaşa-
mıyor? Neden en iyi hekimlerimiz tırpanlanı-
yor? Niye milletimin sesi duyulmuyor? Niye 
Zaferlerimiz olan Bayramlarımız yıllardır 
kutlanmıyor? Bunların cevaplarını aramalı. 

Bunlar olmasın diye ne yapıyoruz dönüp 
tarihimize bakıyoruz. Ve ne yapıyoruz. Uyanık 
oluyoruz…

Benim canım milletim. Büyük oyunu 
anlamak lâzım. Bugünle geçmiş arasında 
mekik dokumaya çalışan bu yazıyla amaç, 
geçmişin geleceğin öğretmeni olduğu idi. 
Umarım anlaşılabilmişimdir.
Tarih hain Ali Kemalleri gördü. Gereken 
dersi verdi. Elbet tarihte yeni Ali Kemaller de 
haber(!) olacaktır.

Bozarız biz ‘y, z, w’ olarak bu ‘a, b, c’lerin 
kokuşmuş, senaryosu eskimiş oyunlarını. 

Türk milletinin vatansever hakimine, 
yiğit askerine, öğretmenine, köylüsüne, 
hekimine, asil milletine selam olsun. İyi ki 
varsınız. 

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferimiz kut-
ludur. Her daim kutlu kalacak. Bu sözümüz, 
gelmiş geçmiş tüm Kahraman Şehitlerimize, 
ecdadımıza andımızdır. Daima bu kutlu 
Zaferleriyle bizlerle nesilden nesile var ola-
caklardır.

Bu makalenin bazı bölümlerinde; 
Mahmut Esat Bozkurt, Atatürk İhtilali, 
Kaynak Yayınları / Musa Şaşmaz, İngiliz 
Konsolosları ve Ermenilerin Katliamı 
İddiaları (1878-1914), Atatürk Araştırma 
Merkezi, 2013 / Hüseyin Özbek, Utancı 
Anıtlaştırmak, Doğu Kitabevi, 2021 kitapla-
rından istifade edilmiştir.
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17-18 Şubat’ta yapı-
lan NATO Savunma 
Bakanları Toplantısı 

yeni dönemin emarelerini verdi. 
25-26 Mart’ta yapılacak AB Zir-
vesi de önemli, zira AB ile NATO 
ilişkisinin, esasen transatlantik 
ilişki sistematiğinin yeni vizyo-
nu ortaya konacak. Çin’e karşı 
NATO kartını kullanmak iste-
yen ve Avrupa’yı yanında gör-
mek isteyen ABD’nin yönelim 
ve öncelikleri de bu vesileyle 
mart ayında şekillenecek.

Stoltenberg: NATO doğu 
yönündeki varlığını
güçlendirdi
AB Zirvesi öncesinde taşlar 

itinayla döşenmeye başlandı. 
17-18 Şubat tarihlerinde düzen-
lenen NATO Savunma Bakan-
ları Toplantısı ve sonrasında 

yaşanan gelişmeler geleceğe 
yönelik güçlü bir projeksiyon 
verdi. Gelişmelere odaklanalım.

NATO Genel Sekreteri Stol-
tenberg, NATO savunma bakan-
larının video konferans yoluyla 
yaptıkları görüşmenin ardından 
önemli açıklamalarda bulundu. 

"Baltık ülkeleri dâhil varlığımı-
zı önemli ölçüde güçlendirdik. 
Hava sahası gözlemi yapıyoruz, 
NATO ülkelerine ait savaş gemi-
lerinin katılımıyla deniz varlı-
ğımızı güçlendiriyoruz. ABD'nin 
üç gemisi Karadeniz'de bulunu-
yor" ifadelerini kullanan Stol-
tenberg, İttifak üyelerinin yeni 
teknolojilere giderek daha fazla 
yatırım yaptıklarını da vurguladı.

NATO Savunma Bakanları 
Toplantısı'nda, caydırıcılık ve 
savunma harcamalarını artır-
ma çağrısında bulunduğunu 
açıklayan Stoltenberg, bunun 

“Karadeniz Bölgesi’ndeki varlık 
açısından müttefiklere potan-
siyellerini sunma konusunda 
ivme” kazandırabileceğini ifade 
etti. Buradaki Karadeniz vurgu-
sunun altını çizelim. Karade-
niz’in yakın gelecekte Arktik ve 
Baltık Bölgeleriyle eş zamanlı bir 
şekilde yeni bir gerginlik sahası-
na evrileceğini uzun zamandır 
dile getiriyor, dikkat çekiyoruz. 
Rusya üzerindeki baskıyı Avrupa 
üzerinden artırmayı hedefleyen 
ABD’nin Türkiye’ye de Soğuk 
Savaş Dönemi’ndekileri andıran 
yeni görevler vermek istediği 
anlaşılıyor, bu tespiti bir köşeye 
koyalım.

NATO'nun stratejik
konseptini yenileme 
çağrısı
NATO’nun 2010 yılında 

kabul edilen stratejik konsepti-
nin yenilenmesi gerektiği uzun 
zamandır gündemde tutuluyor. 
Tabiri caizse Stoltenberg ken-
dini bu işe adamış durumda. 
Birçoklarına göre Stoltenberg 
stratejik konseptin yenilenme-
si ve NATO 2030 çalışmaları-
nı kendi mirası olarak görüyor. 
Bir kuzeyliden beklenmeyecek 
derecede uzlaşıya açık görüntü 
sergileyen Stoltenberg, NATO 
marjında tüm paydaşları ortak 
paydada birleştirmeye çalışıyor.

NATO’nun 2010 konseptin-
de Çin'in güçlenmesinin ve 
Rusya'yla kötüleşen ilişkilerin 
hesaba katılmadığını belirten 
Stoltenberg’in yeni konseptin 
detaylarının, 2021 yılının NATO 
Zirvesi sırasında değerlendiril-
mesini teklif edeceğini açıkla-
ması şaşırtıcı değil. "Zamanın 
geldiğini düşünüyorum. Elimiz-
de 2010 konsepti var, ihtiyaçla-
rımızı karşılıyor, ama durum 
değişti" tespitinde bulunan 
Stoltenberg, Rusya'yı, komşu-
larına karşı agresif eylemlerde 
bulunmakla suçlayarak, sıklık-
la Avrupa ve Kuzey Amerika 
arasındaki bağı güçlendirme 
çağrısı yapıyor.

Rusya’dan anında yanıt: 
NATO bizi şeytanlaştırıyor
Stoltenberg’in agresif açık-

lamalarına ise Rusya anında 

cevap verdi. Rusya Dışişleri 
Bakan Yardımcısı Aleksandr 
Gruşko, Rusya’nın NATO tara-
fından yeni bir strateji gelişti-
rilmesi ve benimsenmesi duru-
munda çıkarlarını güvence 
altına almak için gerekli tüm 
önlemleri alacağını belirtti ve 
Kuzey Atlantik İttifakı’nın saf-
larını birleştirmek için Rusya’yı 
şeytanlaştırarak, efsanevi Rus 
tehdidi faktörünü kullandığını 
açıkladı. 

ABD’nin NATO mekanizma-
ları aracılığıyla müttefiklerini, 
Çin’i kontrol altına alma mih-
verine çekmeye çalıştığına dik-
kat çeken Gruşko, bu durumun 
Brüksel'de kendini açık bir 
şekilde gösterdiğini, Rusya’nın 
meşru savunma ve güvenlik 
alanındaki çıkarlarını güvence 
altına almak için gerekli tüm 
önlemleri alacağını belirtti.

Buradan Rusya’nın etki-
tepki prensibini gözeterek, 
NATO’nun atacağı her adıma 
anında yanıt vereceğini anlı-
yoruz. Nitekim, Karadeniz’e 
çıkan ABD savaş gemilerinin 
izlenmesi ve yakından marke 
edilmesi, Karadeniz’de uçan 
Fransız jetlerinin önlenmesi, 
Arktik Bölge'de artan NATO 
faaliyetlerine mukabele edil-
mesi, Kuzey Denizi’nde uzun 
menzilli füze testleri yapılma-
sı ve ABD’nin stratejik bom-
bardıman uçaklarını Norveç’e 
konuşlandırmasına tepki gös-
terilmesi ve karşılık verilmesi 
örnekleri sıralanabilir.

Münih Güvenlik
Konferansı: Transatlantik 
ittifakı geri döndü
Almanya’nın Münih kentin-

de her yıl şubat ayında düzen-
lenen Güvenlik Konferansı 
Covid-19 nedeniyle bu yıl 19 
Şubat’ta video konferans for-
matında yapıldı. Konferansa ilk 
kez bir ABD Başkanının katıl-
ması damga vurdu. 

Konferans, AB Zirvesi önce-
si önceliklerin ve stratejilerin 
anlaşılması bakımından dikkat 
çekti. Esasen NATO ve AB’nin, 
ABD'nin yeni yönetimiyle Rus-
ya ve Çin'in yükselişi başlık-
larında transatlantik ilişkileri 
kuvvetlendirme ve son birkaç 
yılda zayıflayan Avrupa-Kuzey 
Amerika bağını yeniden ve 
daha güçlü bir şekilde tesis 
etme konusunda seri açıkla-
malarda bulunduğu gözlendi. 

NATO Genel Sekreteri Stol-
tenberg, AB Konseyi Başkanı 
Charles Michel ve AB Komis-
yonu Başkanı Ursula von der 
Leyen’in sanal ortamda düzen-
lenen Münih Güvenlik Kon-
feransı'nda video konferans 
yöntemiyle yaptığı konuşmalar 
içerikleri göz önüne alındığın-
da dikkat çekti ve AB Zirve-
si’nin ipuçlarını verdi.

“Yeni bir transatlantik
gündem belirlemek için 
sabırsızlanıyorum”
Stoltenberg, yeni ABD Baş-

kanı Joe Biden ile diğer NATO 
ülkelerinin liderlerini bu yıl 

Covid-19 pande-
misi sonrası yeni 
dünya düzeni 
tartışmaları hız 
kazandı. ABD, 
Avrupa ve Asya 
başkentleri hamle 
üstünlüğünü elde 
etmek üzere yeni 
stratejiler belirle-
me telaşında. Süreç 
dinamik işliyor

MDN 
İSTANBUL

Kritik AB Zirvesi'ne doğru
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Brüksel'deki NATO Zirvesi’nde 
ağırlamak ve "yeni bir tran-
satlantik gündem" belirlemek 
için sabırsızlandığını söyledi. 
Son yıllarda Avrupa ile ABD 
arasında bazı farklılıklar görül-
düğünü hatırlatan Stoltenberg, 

"Şimdi daha güçlü bir ittifak 
kurmak, güveni yeniden tesis 
etmek ve birlikteliğimizi güç-
lendirmek için önümüzde tari-
hi bir fırsat bulunuyor" dedi.

Avrupa ile Kuzey Ameri-
ka'nın önünde büyük sınamalar 
bulunduğunu belirterek, bun-
ları Çin'in yükselişi, gelişmiş 
siber saldırılar, yıkıcı teknoloji-
ler, iklim değişikliği, Rusya'nın 

"istikrarsızlaştırıcı" davranışları 
ve terör tehdidi olarak sırala-
yan Stoltenberg, hiçbir ülkenin, 
hiçbir kıtanın bu sorunlarla tek 
başına mücadele edemeyeceği-
ni, birlik içinde hareket edilme-
si gerektiğini savundu.

Çin ve Rusya’nın kendi 
çıkarları için oyunun kuralla-
rını yeniden yazmaya çalıştığı-
nı belirten Stoltenberg, Çin'in 
yükselişine karşılık NATO’nun, 
Avustralya ve Japonya gibi 
yakın ortaklarıyla ilişkilerini 
derinleştirmesi ve dünya gene-
linde yeni ortaklıklar kurması 
gerektiğini vurguladı. Bura-
dan NATO’nun yatay ve dikey 
genişleme sürecinin ivmelene-
ceğini anlıyoruz.

“Tekrar hoş geldin Amerika”
AB Konseyi Başkanı Charles 

Michel ise son 75 yıldır ABD 
ile Avrupa arasındaki ilişkinin 
uluslararası düzenin omurga-
sını oluşturduğunu belirterek, 

“Bugün Avrupa, Amerika ve 
dünya için kritik bir zaman-
dayız. Büyük sınamalarla karşı 
karşıyayız. Bu da ABD ile ittifa-
kımızı daha canlı ve hayati kılı-
yor. Bu nedenle 27 AB ülkesinin 
liderleri bu ilişkinin stratejik 

önemini teyit etmiş durumda. 
İki tarafın da bağımızı canlan-
dırmak ve kuvvetlendirmek 
istediğine inanıyorum. Ben 
bunu Yeni Kurucu Anlaşma 
olarak adlandırıyorum” açıkla-
masında bulundu.

Aynı fikirde olduğumuz-
da demokrasiyi savunmak 
için daha fazla etkimiz ola-
cak, Rusya, Çin veya İran gibi 
otokratik rejimlerin saldırıla-
rına karşı kural temelli ulus-
lararası düzeni birlikte daha 
güçlü savunabiliriz tespitinde 
bulunan Michel, AB'nin ABD ile 
güçlü ve güvenilir bir ortaklık 
istediğini vurgulayarak, "Gelin 
ortaklığımızı daha iyi bir dünya 
için güç merkezi haline getire-
lim. Tekrar hoş geldin Amerika" 
ifadesini kullandı.

Biden: Amerika geri döndü, 
Transatlantik İttifakı geri 
döndü
ABD Başkanı Biden, Münih 

Güvenlik Konferansı’nda yap-
tığı konuşmada ABD'nin AB ve 
müttefikleriyle yeni dönem-
deki ilişkilerini değerlendirdi. 

"Amerika geri döndü, Transat-
lantik İttifakı geri döndü. Artık 
geriye değil, birlikte önümüze 
bakacağız" ifadelerini kullanan 
Biden, Trump döneminde yıp-
ranan ABD-AB ilişkilerini yeni-
den güçlendireceğinin altını 
çizdi.

"ABD, yüzleştiğimiz sorunla-
rın çözümü için AB'deki ortak-
ları ve kıtadaki diğer başkent-
lerle çok yakın çalışacaktır. 
ABD, NATO ittifakımıza tama-
mıyla bağlıdır. Avrupa'nın 
askeri kapasitesine yaptığı 
yatırımları memnuniyetle kar-
şılıyorum" ifadelerini kullanan 
Biden, NATO Anlaşması'nın 
5’inci maddesine atıf yaparak 
İttifak üyesi bir ülkeye yapılan 
saldırının tüm İttifaka yapılmış 

sayılacağını ve bu tür bir duru-
ma karşı hep birlikte hareket 
edeceklerini söyledi. Böylelik-
le Rusya korkusunu derinden 
ve yakından hisseden Avrupa-
lı müttefiklere duymak iste-
dikleri güvenlik garantisini de 
vermiş oldu. Norveç, Polonya, 
Romanya ve Baltık üçüzleri-
nin bu açıklamadan memnun 
oldukları görülüyor.

Çin'le uzun vadeli stratejik 
bir rekabet
Çin'le uzun soluklu bir 

mücadele içinde olduklarına 
işaret eden ve gelecek dönemde 
özellikle ekonomi ve güvenlik 
alanlarında Çin'e karşı ABD-
AB İttifakının önemine dikkat 
çeken Biden, "Çin'le uzun vade-
li stratejik bir rekabete beraber 
hazırlanmalıyız. ABD, Avrupa 
ve Asya'nın, Pasifik'teki ortak 
çıkar ve değerlerimizi güvence 
altına alma noktasındaki çaba-
sı, en önemli işlerimizden biri 
olacaktır. Çin'le rekabet çetin 
geçecek" argümanlarını kul-
lanarak, ABD'nin bu rekabete 
hazır olduğunu vurguladı.

Putin Avrupa'yı ve NATO
ittifakını zayıflatmak istiyor
Çin'in ardından Rusya'yı da 

eleştiren Biden, Moskova'nın 
Transatlantik İttifakına Çin'den 
daha yakın bir "tehdit" oluştur-
duğunu belirtti. Biden, "Putin 
Avrupa'yı, Avrupa projesini ve 
NATO İttifakını zayıflatmak 
istiyor. Transatlantik birliğine 
ve kararlılığımıza zarar vermek 
istiyor çünkü Kremlin için tek 
tek ülkeleri sindirmek daha 
kolay" şeklinde konuşarak Rus-
ya'nın demokratik kurumları 
tehdit ettiği iddiasında bulun-
du.

Yeni NATO mu?
Yukarıda sıraladığımız olgu-

ları alt alta sıralayıp mesele-
ye geniş zaviyeden bakınca, 
Avrupa ile ABD arasında yeni 
bir döneme girildiğini görebi-
liyoruz. NATO’nun, devlet ve 
devlet dışı aktörlerden kaynak-
lanan yeni tehditlere karşılık 
verme yeteneğinin artırılacağı, 
İttifak’ı korumak ve rakipleri 
caydırmak için siyasi araçların 
geliştirilmesinin hedefleneceği 
ve değişen stratejik koşullara 
uyum sağlama yetisinin artı-
rılacağını anlıyoruz. Transat-
lantik ilişkilerinin eski parlak 
günlerine dönmesine koşut 
olarak AB ve ABD karşılıklı say-
gı temelinde ve asgarî müşte-
rekte uzlaşıya gidecek. 

Mart ayında düzenlenecek 
AB Zirvesi’nde Avrupa malû-
mu ilan edecek. Yıl içinde yapı-
lacak NATO Zirvesi ise ABD 
ile Avrupa’nın barışmasına ve 
yeni dönemin başlamasına 
sahne olacak. Özetle, Trump 
döneminde erozyona uğrayan 
Transatlantik ilişkilerin resto-
rasyonuna tanıklık edeceğiz. 
ABD, Çin ile giriştiği stratejik 
rekabette NATO kartını devre-
ye sokacak. Rusya ile korkutu-
lan Avrupalı ortakların buna 
hayır diyemeyeceği aşikâr.

Bu yılki NATO Zirvesi sonun-
da muhtemelen kabûl edile-
cek “NATO 2030: United for a 
New Era (NATO 2030: Yeni Bir 
Çağ için Birliktelik)” vizyonu ile 
kararların daha hızlı alınması-
nın hedefleneceği ve 2010 yılın-
da kabul edilen NATO Stra-
tejisinin revize edilerek Çin’in 
Rusya ile birlikte öncelikli teh-
dit haline getirileceğini de ifa-
de edebiliriz.

AB Zirvesi’nde 27 üye ülke 
kendi arasında konsensüs 
sağlamaya çalışacak. Burada 
şüphesiz Almanya’nın tutumu 
belirleyici olacak. NATO-AB 
ilişkilerinde ve yeni dönemde 

iki ülkenin pozisyonu denk-
leme doğrudan etki edecek. 
Bunlar artık AB üyesi olma-
yan İngiltere ile İttifak için-
de “oyun bozucu” olmakla 
itham edilen Türkiye. Yaşanan 
jeopolitik sıkışıklık nedeniy-
le son dönemde uzlaşıya açık 
ve uyumlu bir görüntü veren 
Türkiye, AB Zirvesi’ni sorunsuz 
atlatıp derin bir nefes almak 
isteyecek. Ancak Türkiye’nin 
devlet kapasitesinin ve özgül 
ağırlığının test edileceği mekân 
NATO Zirvesi olacak.

Avrasya’daki ticari altyapı-
ların iyileştirilmesi için stra-
tejik bir proje olan Yeni İpek 
Yolu ve Çin’in teşvik ettiği 17+1 
platformu ve “Kuşak Yol İnisi-
yatifi (BRI)” formatlarına karşı-
lık ABD’nin, Avrupa’yı yanında 
görmek isteyeceği, Çin’in böl-
gesel rakibi Hindistan’a özel 
önem vereceği ve Rusya’dan 
koparmayı deneyeceği, Asya-
Pasifik Bölgesi’nde Avustural-
ya ve Japonya ile işbirliğini 
ivmelendireceği ve NATO’nun 
genişlemesini teşvik edeceği 
tespitlerinde bulunabiliriz. Bu 
nedenle mart ayında yapıla-
cak AB Zirvesi transatlantik 
ilişkilerin ve küresel güvenlik 
mimarisinin şekillenme süre-
cinde bir dönüm noktası olacak 
ve sonuçları kaçınılmaz olarak 
ülkemizi de etkileyecektir. 

Mart ayı böylesine önem-
li jeopolitik gelişmelere sahne 
olsa da bizim için bu ayı daha 
müstesna kılan yegâne gerçe-
ğin 18 Mart Çanakkale Zaferi 
olduğunu hatırlatmak isteriz. 
18 Mart Çanakkale Savaşla-
rı'na yaşamını adayan, taaruzu 
değil ölmeyi görev bilen şehit 
ve gazilerimizi saygı minnet ve 
rahmetle anıyor; Ulu Önderi-
miz Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk'ün önünde bir kez daha 
saygıyla eğiliyoruz.
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Yazıma başlamadan önce 18 Mart Çanakkale 
Deniz Zaferi ve II. İnönü Zaferi’nin yıl dönüm-
lerini kutluyorum. Bu vesileyle; tam bağım-
sız ve çağdaş bir medeniyet olmak ve bunun 
üzerine çıkmak için yaşamlarını adayan, 
hayatlarını feda eden başta Mustafa Kemal 
Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı, 
şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, minnet 
ve özlemle anıyor, başarının anahtarının, 
geleceğin, aklın ve bilimin rehberliğinde, 
Atatürkçü düşünce çerçevesinde şekillendi-
rilmesinden geçtiğini hatırlatmak istiyorum.

ABD merkezli Avrupa Politika Analiz 
Merkezi (CEPA) tarafından 21 Ocak 2021 
tarihinde ''Karadeniz… veya Bir Kara Delik 
(The Black Sea …or a Black Hole)'' baş-
lığıyla bir makale1  yayımlandı. Makaleyi 
kaleme alan yakın dönemde “NATO Müttefik 
Kara Kuvvetleri Komutanlığı-Allied Land 
Command” ile “ABD Avrupa Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı-US Army Europe Command” 
yapan emekli Korgeneral Ben Hodges. 

Hodges’ın önceki dönemde de ben-
zer çalışmalara imza attığı, Ukrayna ve 
Romanya’da ilgili ülke Dışişleri Bakanlıkları 
ev sahipliğinde CEPA tarafından yapı-
lan konferans/seminerleri organize ettiği, 
Karadeniz için bilinen ABD görüşlerini des-
tekleyen ve ABD çıkarlarını önceleyen maka-
lelere imza attığı biliniyor.

Hodges bu makalesinde Karadeniz’i, 
genişletilmiş Karadeniz Bölgesi (greater 
BSR) ve Karadeniz Bölgesi (BSR) olarak iki 
şekilde tanımlanıyor. Coğrafi bir sınırla-
ma yapmamış. Makale Karadeniz’in batı-
da demokrasi, kuzeyde Rusya’nın askeri, 
doğuda ise Çin’in ekonomik saldırganlığı ve 
güneyde Orta Doğu’daki istikrarsızlık olmak 
üzere 4 ana kuvvetin etkisinde olduğu tanı-
sıyla başlıyor. 

ABD ve Batı’nın Karadeniz stratejisi için 
“yetersiz” nitelemesini yapıyor. 

Karadeniz Bölgesi’nin, NATO ve Batı’nın 
inisiyatif alması, etkisini artırması, stratejik 
çıkarlarını korumak için mücadele etme-
si gereken bir bölge olduğunu, Karadeniz 
Bölgesi’ndeki güvenlik boşluğunun doldu-
rulmasının zamanının geldiğini söylüyor.  

Hodges bu anlamda Rusya’ya ve 
Rusya’nın hibrit savaş stratejisine karşı 
DIME (Diplomasi, Bilgi, Askeri, Ekonomi-
Diplomacy, Information, Military, Economic) 
kısaltmasıyla tanımladığı 4 alanda, milli 
imkânlar ve NATO kapasitesinin kullanılması 
yoluyla mücadele verilmesi gerektiğini savu-
nuyor. Bilahare bu 4 alanda neler yapılması 
gerektiğini anlatıyor. Hodges’ın önerileri şu 
şekilde:

Diplomasi 
Hodges’a göre; Karadeniz Bölgesi’ndeki 

ülkeler arasında “genişletilmiş Karadeniz 
Bölgesi’nin” stratejik önemi konusunda 
görüş birliği sağlanması gerekiyor. 

Hodges, NATO’nun 1990 ve 2000’li yıllar-
daki genişleme süreci ile “Geliştirilmiş İleri 
Mevcudiyet-Enhanced Forward Presence-
eFP” tedbirleri kapsamında Estonya, 
Litvanya ve Polonya’da NATO askeri unsurla-

rının konuşlandırılmasını bu anlamda başa-
rılı örnekler olarak gösteriyor.

“Karadeniz Bölgesi” odaklı diplomaside 
Almanya’nın liderliğinin kilit önemine vurgu 
yapıyor. 

Kırım limanlarından yapılacak deniz tica-
retinin boykot edilmesi, bu limanlardan Batı 
limanlarına gelecek gemilerin kabul edilme-
mesi, diplomatik kanalların kullanılmasıyla 
Rusya’nın Karadeniz’de fiili atış eğitimleri 
yapmasının önüne geçilmesini tavsiye ediyor. 

“Karadeniz Bölgesi”nin arka kapısı ola-
rak nitelediği Sırbistan ve Kosova arasın-
daki sorunların çözülmesi, “genişletilmiş 
Karadeniz Bölgesi”nin güvenlik ve istik-
rarının sağlanabilmesi için Macaristan ile 
Ukrayna arasındaki gerilimin ele alınması 
gerektiğini vurguluyor.

Makalede Türkiye-ABD ve NATO ilişki-
lerine özel bir yer ayrılıyor. Türkiye ile Batı 
ve özellikle ABD arasındaki ilişkilerin kuv-
vetlendirilmesi gerektiği, AB’nin Yunanistan 
ve GKRY’ye öncelik veren yaklaşımının 
Karadeniz de dâhil olmak üzere transat-
lantik toplum içinde Türkiye’yi daha fazla 
yabancılaştırma riskini taşıdığı, Türkiye’nin, 
Karadeniz’deki caydırıcılığın yanı sıra IŞİD’le 
mücadele ve İran’a karşı kritik bir savunma 
duvarı olduğu ifade ediliyor. 

Türkiye-ABD ilişkileri bakımından;
• ABD’nin Karadeniz’de Türkiye ile Rusya 

arasındaki bir gerginlikte Türkiye’nin yanın-
da yer alacağını açık şekilde göstermesi, 

• YPG’ye silah sağlamaya son vermesi,
• Türkiye’nin FETÖ’ye yönelik güvenlik 

endişelerini dikkate alması ve FETÖ lideri-
nin iadesine yönelik yasal çıkmazı çözüme 
kavuşturması,

• S-400 meselesinin çözümü için 
Türkiye’ye, teknoloji transferi ve birlikte 
geliştirme dâhil Patriot satışını da kapsayan 
bir çıkış yolu önermesi gerektiğini söylüyor. 

Doğu Akdeniz’deki sınırlandırma soru-
nunun Almanya’nın liderliği ve ABD ile 
İngiltere’nin desteğinde çözülmesi, Kanal 
İstanbul’a Rus ve Çinli yatırımcılardan önce 
yatırım desteği sağlanması gerektiğini ifade 
ediyor.

Bilgi
Hodges bu başlık altında ABD kültürü-

nün ve ideallerinin teknoloji yolu ile yayılma-
sının sağlanması için Karadeniz Bölgesi’nin 
mükemmel bir başlangıç yeri olduğunu söy-
lüyor. Bu bölümde ABD sponsorluğunda; 
ABD bağlantılı üniversiteler, liseler ve diğer 
eğitim programlarına ağırlık verilmesini 
öneriyor. 

Rusya’nın Doğu Akdeniz’deki harekât 
faaliyetlerine iştirak etmek üzere 
Karadeniz’den denizaltı intikâl ettirerek 
Montrö Sözleşmesi’ni ihlâl ettiğini iddia 
ediyor. Türkiye'nin herhangi bir ihlâlden 
Kremlin'i sorumlu tutmasının sağlanması 
gerektiğini söylüyor. Rusya tarafından yapı-
lan ihlâllerin duyurulmasını tavsiye ediyor. 

Askerî 
Hodges’ın bu başlık altındaki tavsiyeler-

ne Montrö nedeniyle Karadeniz’deki sayısal 

üstünlüğün Rus Donanması’nda olduğunu, 
NATO’nun inisiyatifi ele almak üzere yeni 
yollar bulması gerektiğini söyleyerek baş-
lıyor.

Baltık Bölgesi’nde olduğu gibi Karadeniz 
için de bir “Kademeli Mukabele Planı 
(Graduated Response Plan)” geliştirilmesini 
öneriyor. Bu planın Rusya, Çin ve İran için bir 
savunma duvarı olacağını belirtiyor. 

Rus Donanması’nın sayısal üstün-
lüğü nedeniyle, Baltık Bölgesi’nin tersine 
Karadeniz’de “deniz kontrolü”nün tesis edil-
mesinin en azından politik krizin başlangıç 
safhasında etkin bir hareket tarzı olma-
yacağı, bunun yerine Rus Donanması’nın 
Karadeniz’i istediği gibi kullanmasının önüne 
geçecek, “denizin kullanımının engellenmesi 
(sea denial)” yönünde bir stratejinin izlen-
mesi gerektiğini söylüyor.

Güney sınırındaki gelişmeler ve 
Doğu Akdeniz’e odaklanan Türkiye’nin 
Karadeniz’deki mevcut statükoyu değiş-
tirmek istemediği, bu nedenle NATO’nun 
Karadeniz’deki ağırlık merkezinin artık 
Romanya olması gerektiğini ifade ediyor. 

Bu çerçevede Romanya’nın alan erişimi-
nin engellenmesi (Anti access area denial-
A2/AD) kabiliyetini kazanması gerektiğine 
vurgu yapıyor. Gürcistan’ın derhâl NATO 
üyeliğine davet edilmesini, Ukrayna’nın ise 
üyelik sürecinin hızlandırılmasını tavsiye 
ediyor. Ukrayna Deniz Kuvvetleri ile İngiliz 
Donanması’nı, Ukrayna Ordusu ile Kanada 
ve ABD ordularının işbirliği yapması gerekti-
ğinin altını çiziyor. 

Rus Karadeniz Donanması’nın Kırım’da 
tehdit altında bulundurulması için Karadeniz 
çevresindeki NATO ülkelerinin dronlar, 500 
km menzilli seyir füzeleri ve mayın döküş 
kabiliyeti ile donatılmaları gerektiğini belir-
tiyor. Romanya, Bulgaristan, Ukrayna ve 
Gürcistan deniz kuvvetlerinin insansız deniz 
araçları ile donatılmasını tavsiye ediyor. 

Karadeniz’de yıllık olarak icra edi-
len “Sea Breeze” Tatbikatlarının genişle-
tilmesini öneriyor. Karadeniz’de 365 gün 
boyunca kıyıdaşlar haricindeki NATO ülke-
lerinin unsurlarının bulunmasını tavsiye 
ediyor. Karadeniz’de azami ölçüde ABD 
varlığını tesis için Romanya, Bulgaristan, 
Ukrayna ve Gürcistan’da gerekli alt yapı-
nın oluşturulmasını istiyor. Karadeniz’deki 
hava polisliği görevlerinin hava savunma 
görevlerine dönüştürülmesini talep ediyor. 
Karadeniz’de, “genişletilmiş Karadeniz 
Bölgesi”ndeki faaliyetlerin planlaması ve 
koordinasyondan sorumlu çok uluslu müş-
terek bir karargâh kurulmasını teklif ediyor.

“Genişletilmiş Karadeniz Bölgesi”nde 
deniz hava ve karadaki taktik durumu gös-
teren ortak bir resmin oluşturulması için 
gerekli istihbarat paylaşımının yapılmasını 
öneriyor. 

Ekonomi
Hodges ekonomi başlığı altında, 

Karadeniz Bölgesi’nde istikrar ve güvenliğin 
tesisi için güçlü bir ekonominin şart oldu-
ğunu söylüyor.

Bu anlamda özel yatırımların ABD’nin 
diplomatik gayretlerinin tamamlayıcı-
sı olduğunu ifade ediyor. ABD, İngiltere, 
Hollanda, Almanya gibi ülkelerin yatırımla-
rını artırmaları gerektiğini belirtiyor.

Ekonomik anlamda Karadeniz’in doğu 
limanları ve batısında yapılacak yatırımlar 
ve Tuna Nehri’nin kullanılması ile Rusya’nın 
baypas edilebileceğinin üzerinde duruyor.

Aralarında “Karadeniz Ekonomik 
İşbirliği Teşkilatı” ve “Karadeniz Ticaret 
ve Kalkınma Bankası” gibi kuruluşların da 
bulunduğu bölgedeki ekonomik oluşumlara 
Rusya’nın üye olmasının, bu organizasyon-
ların etkinliğini azalttığını iddia ediyor. 

Ekonomi konusundaki bu girişin ardın-
dan Karadeniz Bölgesi için ikinci bir “Marşal 
Planı” öneriyor. Bu planın özel yatırımı 
destekleyebileceğini, mali kaynak yarata-
bileceğini, yatırımcıları koruyabileceğini, 
Karadeniz başkentlerindeki üniversiteler-
de yapılacak projeleri destekleyebileceğini 
iddia ediyor. 

Salgın nedeniyle İkinci Dünya Savaşının 
ardından yürütülen orijinal “Marşal Planı” 
boyutunda olmasa bile, hedef odaklı, AB 
ile koordineli daha küçük bir planlamanın 
Rusya ve Çin ile mücadeleye katkı sağlaya-
cağını söylüyor.

Hodges makalesinin son bölümünde 
karşı argümanlar ve bunların çürütülmesi-
ne yer veriliyor. Bu kapsamda Türkiye’nin 
ideal bir müttefik olmadığı, bölgede ABD’nin 
Ukrayna ve Romanya’dan destek alabilece-
ğini, Karadeniz Bölgesi’ndeki asıl boşluğun 
liderlik ile ilgili olduğunu ve ABD’nin isterse 
bu boşluğu doldurabileceğini ifade ediyor. 

Değerlendirme ve Sonuç
Hodges’ın önerileri haziran ayında yine 

CEPA üzerinden yayımladığı ve bu sütun-
larda bir özetine yer verdiğimiz “Tek Cephe, 
Tek Strateji, Tek Mevcudiyet: NATO’nun 
Doğu Kanadı İçin Bir Strateji” başlıklı 
makaledeki2  tavsiyeleri ile örtüşüyor. Bu 
kez konuya askeri hususların yanına “dip-
lomasi”, “bilgi” ve “ekonomi” başlıkları da 
eklenmiş. 

Son dönemde ABD’li eski komutanla-
rın özellikle Karadeniz konusunu irdeleyen 
yazılar kaleme alması konunun bir başka 
önemli boyutu. 

Bu anlamda geçtiğimiz aylarda eski 
NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı 
olan Emekli Orgeneral Breedlove tarafından 
kaleme alınan Karadeniz konulu bir başka 
makalede3 de  benzer bir sonuca ulaşılmış 
olması dikkat çekici. 

Breedlove da yazısının sonunda; ABD’nin 
bölgede var olması ve bölgedeki liderliğin 
bir parçası olması gerektiğini ifade ediyor. 
AB ve NATO’nun, ABD’nin bölgeye yönelik 
diplomatik çabalarının tamamlayıcısı oldu-
ğuna dikkat çekiyor. Yeni ABD yönetiminin 
Karadeniz’i diplomatik ve ekonomik olarak 
da odaklanılması gereken önemi haiz bir 
bölge olarak görmesi gerektiğini söylüyor. 

Esasen Hodges ve Breedlove’ın maka-
leleri Karadeniz’de ABD çıkarları doğrul-

tusunda oluşturulmak istenen yapının arka 
planını açıkça ortaya koyuyor. Üç makalenin 
toplamından anlaşılan, daha önce de dik-
katlerinize sunduğumuz tablonun özeti şu: 

ABD, sınırlarından binlerce mil uzak-
taki İngiltere, Fransa, Kanada, Almanya, 
Hollanda, ABD… gemilerinin, uçaklarının, 
insansız hava araçlarının yılın 365 günü var-
lık gösterdiği, mayın döküş planlamalarının 
yapıldığı, Rusya’ya karşı seyir füzeleri ile 
teçhiz edilmiş, süratli reaksiyon bahanesiy-
le operasyonel faaliyetlere yönelik kararla-
rın NATO/ABD’li komutanlar tarafından alın-
dığı, NATO içerisinde kendine özel komuta 
yapısına sahip bir Karadeniz istiyor. 

Bu önerilerin hayata geçirilmesinin, 
Karadeniz’i, Soğuk Savaş Dönemi’nden bile 
daha büyük bir istikrarsızlık ve gerginlik 
alanı haline getireceği açık. Nitekim 2008 
yılından beri Karadeniz’de yaşanan gelişme-
ler bu öngörüyü teyit ediyor.

Diğer taraftan, Nisan 2020’de NATO 
Genel Sekreteri’nin İttifak’ın Ukrayna ve 
Gürcistan için yeni bir destek paketi üze-
rinde anlaştığını açıklamasının ardından 
Mayıs 2020’de ABD stratejik bombardıman 
uçaklarının Karadeniz’i de kapsayan görev-
lerine başlaması, ABD savaş gemilerinin 
Karadeniz’deki görev sayılarını artırması, 
Karadeniz’deki ABD/NATO varlığının gelişti-
rilmesine yönelik çalışmaların ivmelendiğini 
gösteriyor.

Birçok cephede yaşamsal çıkarlarını 
savunmak üzere büyük bir mücadelenin 
içinde olan Türkiye’nin Karadeniz’de ger-
ginliğe ve istikrarsızlığa ihtiyacı yok. 

Türkiye’nin jeopolitik önceliğinin Doğu 
Akdeniz ve Ege olduğu mevcut konjonktürde 
Karadeniz’in gerilimlerden uzak tutulması 
gerekiyor. 

Karadeniz’in gerek NATO (ABD ve AB) 
gerekse Rusya ile çeşitli konularda yürütü-
len siyasi görüşmelerde gerektiğinde adım 
atılacak bir manevra alanı ya da bir müza-
kere sahası olarak görülmemesi gerekiyor. 

Suriye’nin kuzeyinde terör örgütüne 
desteğini sürdüren, Doğu Akdeniz, Kıbrıs 
ve Ege’de Yunanistan-GKRY ile işbirli-
ği içinde hareket eden ABD’nin çıkarları, 
Karadeniz’de de Türkiye’nin çıkarlarıyla 
kesinlikle örtüşmüyor. 

Gelinen aşamada, özellikle Hodges 
tarafından kaleme alınan her iki makale-
nin de asker ve sivil karar vericiler tara-
fından etraflıca analiz edilmesi önem arz 
ediyor. Hodges’ın hayâl ettiği ve bir kısmı-
nın da Romanya, Bulgaristan ve Ukrayna 
ile gerçeğe dönüştürüldüğü Karadeniz, 
Türkiye’nin menfaatlerine hitap etmiyor.  

Bu bağlamda; Montrö Sözleşmesi, 
bölgesel sahiplik, bölgesel işbirliği, 
bölge dışı aktörlerin Karadeniz’den uzak 
tutulması yaklaşımı ile tüm tarafların 
Karadeniz’deki askeri varlıklarını azalt-
masının Türkiye’ye stratejik manevra 
alanı sağlayacağının ve bölge merkezli 
politikaların Türkiye’nin menfaatine oldu-
ğunun hatırdan çıkarılmaması, ABD ve 
Rusya’ya yönelik siyasetin de bu doğrul-
tuda oluşturulması gerekiyor.

Kaynakça
1https://cepa.org/the-black-sea-or-a-

black-hole/
2https://cepa.org/one-flank-one-threat-
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3https://nationalinterest.org/blog/buzz/

black-sea-how-america-can-avoid-great-
power-conflict-174513
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18 Mart Çanakkale Deniz Savaşı nasıl kazanıldı?
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Bu savaşın başında, birçok bilinme-
yen vardı...

Avustralya’dan, Yeni Zelanda’dan, 
İngiltere’den, Fransa'dan, Hindis-
tan’dan, Senegal’den ve diğer millet-
lerden savaşa katılanlar ile onların 
askerleri de Çanakkale Savaşı’na, 
onların deyimiyle “Gelibolu seferle-
rine” katılmadan önce, binlerce kilo-
metre uzaklıktaki ne Çanakkale’nin 
ne Boğazı’nın ne de Gelibolu’nun 
nerede olduğunu biliyorlardı. Türki-
ye’nin, Anadolu’nun neresi olduğu-
nu, neden gittiklerini de bilmiyorlar-
dı. Ve kiminle savaşacaklarını da...

Bouvet zırhlısındaki Fransız, 
Ocean ve Irresistible’daki İngiliz 
denizciler, 18 Mart 1915’te mezar-
larının Çanakkale Boğazı'nın tuzlu 
suları olacağını bilmiyorlardı.

Amiral de Robeck, harekâttan 
bir gün önce göreve getirildiği İtilâf 
Devletleri Filo Komutanlığı’nda, bir 
gün sonra büyük bir bozguna uğra-
yacağını bilmiyordu.

Fransız Amiral Guepratte, hatalı 
rapor veren Yüzbaşı oğlunun idam 
kararına imza atacağını bilmiyordu.

Büyük cesaretle planlanan ve 
taktik bir harekâtla Nusrat mayın 
gemisi tarafından dökülen 26 mayı-
nın stratejik kayıplar yaratacağını 
bilmiyorlardı.

Mustafa Kemal gibi müstesna bir 
askerin, bütün kara harekâtı planla-
rını bozacağını bilmiyorlardı.

Her türlü olumsuz şarta rağmen 
eşi görülmemiş bir şekilde denizden 
yapılan Marmara ve Boğazlar lojis-
tik nakliyatıyla ve yüzlerce seferle, 
Gelibolu Yarımadası'nın büyük bir 
güce çıkarılacağını bilmiyorlardı.

Bilemeyecekleri daha o kadar 
çok şey vardı ki o bilinmeyenler, bir 
bilineni tekrar tarihe ve bilmeyen-
lere öğretti.

"Çanakkale geçilmez"
Çanakkale ve Boğazı tarih 

boyunca birçok ulusun geçişine 
ve savaşlara tanıklık etmiştir. 1915 
savaşları da bu tarihsel zincire aynı 
coğrafyada takılmış oldukça güçlü 
bir halkadır.

“Şark Meselesi” fikri ile hare-
ket eden Batılı güçler; jeopolitik 

konumu, hammadde kaynaklarına 
yakınlığı, geniş toprakları nedeniy-
le Osmanlı Devleti’ni her zaman 
paylaşmak istemiş, Rusya da sıcak 
denizlere ulaşmasına engel gördüğü 
için daima aynı hedefi gözetmiştir. 
O dönemde Rus buğdayının batıya 
nakli, Rusya’ya da silah ve cephane 
sevk edilmesi gerektiğinden, Rus-
ya’ya ulaşmak için alternatif yollar 
değerlendirilmiş ve en uygun yolun 
Çanakkale deniz yolunun kuvvet 
kullanılarak geçilmesi olduğuna 
karar verilmiştir. Bu harekâtı İngi-
lizlerin aklına esasen Yunanlılar 
sokmuştur. 

Çanakkale harekâtı fikrinin 
yaratıcısı ve savunucusu olan Bah-
riye Bakanı Churchill’in çabaları 
sonucunda İngiliz Hükümeti de 
Çanakkale Boğazı’na karşı girişi-
lecek harekâtın planlarını kabul 
etmiştir. Çanakkale’yi deniz gücü 
ile aşma görevi verilen Amiral Car-
den’in emrinde toplamda 102 par-
ça dünyanın en büyük armadası 
tarihte ilk defa bir araya getirilerek 
toplanır. Müttefik Deniz Kuvvetleri 
Şubat 1915’ten itibaren üs olarak 
seçilen Yunanistan’ın Limni Ada-
sı’na ve Selanik Limanı’na gelmeye 
başlarlar.

Bu esnada Osmanlı İmparator-
luğu ise harpten önce ihmâl ettiği 
Çanakkale Boğazı savunma sistemi-
ni geliştirmeye başlar. Bu nedenle 
önce sahil bataryaları elden geçirilir. 

Meteorolojik tahmin, harekâ-
tın 18 Mart günü yapılabileceğini 
göstermektedir. Boğaz’ı zorlayan 
filonun komutanı Amiral Carden 
durumdan çok ümitlidir, hatta 
emindir. Nitekim 2 Mart 1915’te 
Amirallik Birinci Lordu Churchill’e 
gönderdiği telgrafta “14 gün son-
ra İstanbul’dayız” diye yazar, mete-
orolojik tahminin dışında tahmin 
edemedikleri sürprizlerden habersiz 
olarak…

Tüm masrafı Osmanlı Donan-
ma Cemiyeti tarafından karşılanan 
ve Türk mühendislerince Taşkızak 
Tersanesi’nde yapılan son 26 mayın, 
İstanbul’dan Selanik gemisi ile geti-
rilmiş ve Yüzbaşı Hakkı Bey komu-
tasındaki Nusrat mayın gemisine 

yüklenmiştir. O dönemde Çanakka-
le Müstahkem Mevki Komutanı olan 
Cevat Paşa'nın verdiği “mayın hattı 
döşenmesi” emrini yerine getirmek 
üzere 360 tonluk Nusrat, 7-8 Mart 
1915 gecesinin şafağında Müstah-
kem Mevki Mayın Grup Komuta-
nı Yüzbaşı Hafız Nazmi Bey'i de 
hamilen kalktığı seyirle bu mayın-
ları müttefik donanmasının manev-
ra sahasına, Erenköy önlerindeki 
Karanlık Liman'a sahile paralel ola-
rak, büyük bir gizlilik içinde döker. 
Hattın bu şekilde tesis edilmesinde; 
düşman gemilerinin bombardıman 
sonunda mevki değiştirme manev-
ralarını Erenköy Koyu’ndaki Karan-
lık Liman’da yapmaları değerlendir-
mesi çok etkili olmuş ve müttefik 
gemilerinin manevra sahasının kir-
letilmesi ile baskın tesiri yaratılma-
sı hedef alınmıştır. İngiliz tarihçi 
Oglander “Büyük Harbin Tarihi 
Gelibolu Askeri Harekâtı” adlı ese-
rinde, “Pek müsait başlamış olan 
gün, bu meçhul mayın hattının o 
fevkalâde ve ortalığı kırıp geçiren 
başarısı yüzünden tam bir başarı-
sızlıkla sona erdi. Bu 26 mayının 
deniz savaşının talihi üzerindeki 
tesiri ölçülemez” demiştir.

Bu arada uykusuzluktan ve sinir-
den hastalanan Amiral Carden dok-
torların tavsiyesi ile 12 Mart 1915 
günü görevinden istifa etti. Yerine 
17 Mart 1915 günü yani harekât-
tan bir gün önce Amiral de Robeck 
atandı.

18 Mart 1915 Perşembe saba-
hı, ağır toplara sahip zırhlı gemiler 
armadası, 3 hat halinde Türk topçu 
tabyalarını bombardımana tutarak 
Boğaz’a girmeye başladılar. Bombar-
dıman sonrası I'inci ve II'nci grupta-
ki gemiler görev değiştirmek üzere 
geri çekilip, her zaman yaptıkları 

gibi Kepez-Erenköy tarafına doğru 
dönüşlerini tamamlarken, ilk önce 
Fransız Bouvet, müteakiben İngiliz 
Irresistible ve Ocean zırhlıları mayı-
na çarparak kısa bir süre içerisinde 
battı. İşte müttefik donanmasına 
bu ağır sürprizi hazırlayan, Yüz-
başı Hakkı komutasındaki müteva-
zı Nusrat mayın gemisi ile onun 
kahraman ve cesur personeliydi. 
Çanakkale Boğazı’nı geçip İstan-
bul’a girmeyi hayâl edenler hayâlle-
rini, umutlarını ve gururlarını koca-
man çelik tabutlar içinde Çanakkale 
Boğazı'na gömerek gidiyorlardı.

Türk ordusunun zaferiyle biten 
günün bilançosu ağırdı. Müttefik-
lerin o güne kadar "Gambot Diplo-
masisi" (Uluslararası anlaşmazlık 
olması halinde savaş olması yerine 
deniz gücünün, bölgesel ya da yet-
kisel alanda diğer devleti uyarmak 
adına kullanılması) yoluyla toprak-
lar fethedip zaferler kazandıkları 
armadasındaki 3 zırhlısı batırılmış, 
4 zırhlısı ise ağır yara almıştı.

Bunun üzerine Çanakkale’yi 
doğrudan denizden geçemeyece-
ğini anlayan müttefikler bir kara 
harekâtı ile deniz geçişinin karadan 
emniyetini sağlama düşüncesine 
yöneldiler. Fakat Savaş Bakanı Lord 
Kitchener aksi fikirdeydi. Ona göre, 

“Gelibolu Yarımadası’ndaki Türkler 
öylesine güçsüzdür ki bir İngiliz 
denizaltısı Boğaz’dan geçmeyi başa-
rıp Gelibolu önünde İngiliz bayrağı-
nı dalgalandırsa bütün Türkler peri-
şan olacak” idi. Ama sonuç hiç de 
düşündüğü gibi olmadı. Bu yüzden 
Çanakkale Savaşları, sadece Türk 
siyasi ve askeri tarihinde değil, dün-
ya tarihinde de neticeleri itibarıy-
la müstesna bir yer tutar. Ayrıca, 
Çanakkale Deniz Savaşları’ndaki 
müttefik ve Alman denizaltılarının 

harekâtı da dünya denizaltıcılığı-
nın gelişmesine olan büyük etkileri 
yönünden önemi haizdir. Zira yep-
yeni bir silah olan, nasıl kullanılaca-
ğı, tesirlerinin ne olacağı konusunda 
çeşitli görüşler bulunan denizaltı-
ların, dünya bahriyelerinde vurucu 
bir unsur olarak yer alması; Birinci 
Dünya Savaşı süresince mümkün 
olabilmiştir. Birinci Dünya Sava-
şı’na kadar sadece kıyı savunması 
ve abluka gibi operasyonel yarıçapı 
küçük görevler verilen denizaltıla-
rın kullanım şekli bu savaşta değiş-
miş, ticaret ve savaş gemilerinin 
korkulu rüyası haline gelmişlerdir. 
Birinci Dünya Savaşı'nda denizal-
tı muharebeleri iki ana cephede 
yoğunlaşmıştır. Birincisi Alman 
denizaltılarının etkin olduğu Atlan-
tik Cephesi, ikincisi ise doğuda Ege 
Denizi, Çanakkale Boğazı, Marma-
ra Denizi ve Karadeniz’i kapsayan 
cephedir. 

Çanakkale cephesi olarak bakıl-
dığında, 18 Mart 1915 tarihine kadar 
müttefik denizaltılar, denizden zor-
layarak geçme planları kapsamında 
tahsis edilen deniz kuvveti gücü-
nün içine dâhil edilmemiştir. İngiliz 
Amiral Roger Keyes emrindeki İtilâf 
Devletleri Denizaltı Filosu başlan-
gıçta, Çanakkale Boğazı’nın deniz-
den ablukasının yanı sıra Yavuz ve 
Midilli’nin Çanakkale Boğazı’ndan 
Ege’ye çıkmaları hâlinde onlara 
taarruz etmekle görevlendirilmiş-
lerdir. Müteakiben Türkler tarafın-
dan Boğaz’da tesis edilmiş mayın 
engellerini yalnız denizaltı gemileri-
nin geçebileceği düşünüldüğünden, 
Çanakkale ve Marmara Denizi’nde 
de denenmeleri öngörülmüştür. 
Fakat bu denizaltıların Boğaz akın-
tısını yenip, Çanakkale ile Kilitba-
hir arasındaki en dar yerden nasıl 
geçebilecekleri konusunda birtakım 
tereddütler hasıl olmuştur. Bunu 
denemek için İngiliz B11 denizaltısı 
seçilmiş ve dökülmüş olan demir-
li mayınların tellerinden koruna-
bilmesi maksadıyla baş tarafına 
özel bir donanım monte edilmiştir. 
Bu esnada; Çanakkale Boğazı’nın 
güney girişindeki mayın hatlarını 
korumak maksadıyla Kepez Sarısığ-
lar Koyu'nda sabit batarya haline 
getirilen Mesudiye zırhlısı, 13 Aralık 
1914 günü tüm engelleri geçerek 
Çanakkale Boğazı’na giren bu deni-
zaltı tarafından atılan torpido ile 
batırılmıştır. Bu olay, İtilâf Devletleri 
tarafında çok büyük bir etki yarat-
mıştır. Bunun üzerine İtilâf Devlet-
leri, daha büyük ve donanımlı deni-
zaltıların kolaylıkla Marmara’ya 
geçebileceği, savaş ve ticaret gemi-
lerine taarruz edebileceği kanaatine 
varmışlardır. Bu kanaat ve düşünce 
ışığında müttefikler, Gelibolu Yarı-
madası’nın çıkarma harekâtı ile ele 
geçirilmesi planının uygulanabil-
mesi için bölgeye gönderilen tak-
viye ve destek kuvvetleri arasına 
daha modern denizaltıların da dâhil 
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Tuğamiral (E) Ali Çekiç, 
Çanakkale Deniz 
Savaşları’nda Türk 
ve İtilâf Devletleri’nin 
denizaltı faaliyetle-
rini ve denizaltıların 
savaşa olan etkilerini 
MarineDeal News için 
kaleme aldı  Ali Çekiç
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edilmesine karar vermişlerdir. Bu 
kapsamda Limni Adası’nın Mondros 
Limanı’nda üslenen Amiral Keyes 
komutasındaki Müttefik Denizaltı 
Filosu, 1915 Nisan ayı itibarıyla 9 
İngiliz ( 7 E, birer B ve H Sınıfı), 4 
Fransız (2 Emeraude, birer Brumaire 
ve Mariotte Sınıfı) ve 1 Avustral-
ya (İngiliz E Sınıfı)  denizaltısından 
oluşmuştur. Ayrıca Marmara Deni-
zi’ndeki İtilâf Kuvvetleri’nin deni-
zaltı harekâtı Bozcaada ve Seddül-
bahir’e üslenen 20 uçaklık bir hava 
kuvveti, Saros Körfezi’nde görev 
yapan uçak gemileri ve balonlardan 
alınan keşif raporlarıyla devamlı 
olarak desteklenmiş, denizaltılar bu 
hava keşifleri sayesinde rahatlıkla 
hedef bulabilmişlerdir. Uçaklar ve 
denizaltılar arasındaki bu işbirliği 
geleceğin denizaltı/hava müşterek 
harekâtının ilk örnekleri olması açı-
sından oldukça önemlidir. 

Çanakkale Savaşları’nda
denizaltı kullanılmasının 
sebepleri 
İtilâf Devletleri'ne bağlı denizal-

tıların Çanakkale Boğazı'nı geçe-
rek Marmara Denizi'nde denizaltı 
harekâtı yapmalarının amacı, Geli-
bolu'yu savunan Osmanlı kuvvetle-
rinin (5’inci Ordu) lojistik durumu-
nu sarsmak olarak tanımlanabilir. 
Bununla birlikte İttifak Devletle-
ri'nin bir üyesi olan Alman İmpara-
torluğu da Osmanlı'yı desteklemek 
amacıyla savaş sırasında birtakım 
denizaltı faaliyetleri yürütmüştür. 

İngiliz denizaltı faaliyetleri
İngiltere, Gelibolu Kara Muha-

rebeleri esnasında buradaki Türk 
birliklerinin başlıca ikmal yolu 
olan Marmara’da deniz ulaşımı-
nın tehlikeye girmesi hâlinde Türk 
Ordusu’nun açlık ve cephanesiz-
likten teslim olacağı düşüncesini 
taşımaktaydı. Bu amaçla savaş 
süresince İngiliz denizaltıları bir-
çok defa Çanakkale Boğazı'nı geç-
me teşebbüsünde bulunmuşlardır. 
Bu amaç doğrultusunda ilk olarak 
E15, 17 Nisan 1915 günü  Boğaz’ı 
geçme denemesinde bulunmuş, 
güçlü akıntıyı yenmeye çalışırken 
tüm batarya kapasitesini tüketerek 
Kepez önlerinde karaya oturmuş, 
denizaltı batırılmış ancak personeli 
esir alınmıştır. Mayıs ayında Boğaz’ı 
geçen E14 ve E11 denizaltıları Mar-
mara’da yoğun faaliyet göstermiş-
lerdir. Bu arada E14, Marmara'ya 
giren ve geri dönmeyi başaran ilk 
denizaltı olma özelliğini de taşı-
maktadır. Marmara’da bulunan E7, 
E12, E14 denizaltılarının harekâtı 
Haziran-Temmuz 1915 aylarında 
oldukça etkili olmuştur. Bu denizal-
tılar nakliye gemilerinin seyirlerini 
engelledikleri gibi limanlarda bulu-
nan çeşitli kömür, erzak, ray yüklü 
küçük vapurları da batırmışlardır. 
En ciddi tehlike ise E2, E11, E14 
denizaltılarının Marmara’da bulun-
duğu 1915 yılının ağustos ayında 
meydana gelmiştir. Marmara’da en 
çok gemi batırmakla ün kazanan 

E11, Bakırköy önlerinde Peleng-i 
Derya gambotunu torpido ile vur-
muş, ancak bu küçük gambot bat-
masına yakın açtığı top ateşi ile 
denizaltıyı periskopundan vurarak 
görev yapamaz hâle getirmiştir.

Fransız denizaltılarının
faaliyetleri 
Çanakkale Savaşları süresince 

dört Fransız denizaltısı Marmara 
Denizi’ne girmeye teşebbüs etmiş, 
dördü de etkisiz hâle getirilmiştir. İlk 
olarak 15 Ocak 1915 tarihinde Sap-
hir Boğaz’a girmiş, İsa Reis gambotu 
ve Nusrat mayın gemisi tarafından 
tespit edilen denizaltı ateş altına 
alınmış, Tekke Burnu açıklarında 
sığlığa oturmasını sağlamışlardır. 
Bu olaydan sonra Joule denizaltısı, 
1 Mayıs 1915 günü Boğaz’ı geçmeye 
çalışırken Kepez açıklarında mayı-
na çarparak batmıştır. 27 Temmuz 
1915’te Mariotte Boğaz’ı geçme giri-
şiminde bulunmuş, Çanakkale’de 
denizaltı ağlarına takıldıktan sonra 
Çimenlik Kalesi’nden açılan topçu 
ateşi ile batırılmıştır. Son olarak 30 
Ekim 1915 günü Marmara'ya girme-
yi başaran tek Fransız denizaltısı 
Turquoise arıza nedeniyle geri dön-
mek zorunda kalmış, Kilitbahir'de 
kıyı bataryalarında görevli Müstecip 
Onbaşı tarafından kulesi görünen 
denizaltı, 3'üncü top atışında peris-
kopundan vurularak ele geçirilmiş 
ve personeli esir alınmıştır. Yedekte 
İstanbul’a getirilip Haliç’e alınan 
denizaltıya 10 Kasım 1915’te yapı-
lan bir törenle "Müstecip Onbaşı" 
adı verilmiştir. Bu denizaltı savaş 
süresince, Marmara ve Karadeniz’de 
görev yapan Alman denizaltılarının 
batarya imlaları için cereyan botu 
olarak kullanılmış, Mondros Müta-
rekesi’nin imzalanması ile Fransız-
lara iade edilmiştir. Turquoise deni-
zaltısından ele geçirilen belgelerden 
bir müttefik denizaltısının Marma-
ra’da buluşma yeri tespit edilmiş ve 
müteakiben batırılmıştır.

AE2 Avustralya denizaltısının 
Sultanhisar torpidobotu
tarafından batırılması 
Çanakkale Boğazı’nı geçerek 

Marmara’ya girmeyi başaran Müt-
tefik Filo’ya ait ilk denizaltı, Avus-
tralya'nın AE2 denizaltısıdır. 25 
Nisan 1915 tarihinde İtilâf Kuv-
vetleri’nin Gelibolu Yarımadası’na 
çıkarma harekâtına başladığı gün 
Yarbay Mustafa Kemal'in  ANZAC 
(Australian and New Zealand 
Army Corps (Avustralya ve Yeni 
Zelanda Kolordusu)) kuvvetlerine 
karşı 57'nci Alayı emir bekleme-
den muharebeye sokarken verdi-
ği, “Ben size taarruzu emretmi-
yorum, ölmeyi emrediyorum, biz 
ölünceye kadar geçecek zaman 
içinde yerimize başka kuvvetler 
ve kumandanlar kaim olabilirler” 
tarihi emri ilk gün muharebelerinin 
kaderini değiştirirken, AE2 denizal-
tısı da Boğaz’dan geçme teşebbü-
sünde bulunmuştur. 

Bu denizaltıya, Marmara'da 

Çanakkale Boğazı girişinde bulu-
nan Turgutreis ve Barbaros Hayret-
tin zırhlıları ile nakliye gemilerini 
torpido atışı ile vurmak ve bilahare 
İstanbul’dan yapılan nakliyatı önle-
mek görevi verilmiştir. Bölgede keşif 
ve karakol faaliyetleri icra eden 
Kıdemli Yüzbaşı Ali Rıza Bey komu-
tasındaki Sultanhisar torpidobotu 
Karaburun civarında AE2 denizal-
tısını tespit etmiş, torpidobot topu 
ile denizaltıya ateşe başlamış, yak-
laşık 2,5 saat süren mücadeleden 
sonra denizaltı batırılmıştır. AE2 
denizaltısı 37 mil uzunluğundaki 
Çanakkale Boğazı’nı geçerek Mar-
mara’ya giren ve batırılan ilk deni-
zaltı olmuştur. 

Alman denizaltılarının
faaliyetleri 
Çanakkale Kara Muharebele-

ri süresince Almanya’nın, mütte-
fiki Osmanlı Devleti’ne denizden 
yapabileceği tek yardım, bölgedeki 
Birleşik Filo gemilerine denizal-
tılarla taarruzla mümkün olabil-
miştir. Birinci Dünya Savaşı öncesi 
Osmanlı Donanması’nda mevcut 
2 denizaltı (Abdülhamit ve Abdül-
mecid) teslim alındıktan bir süre 
sonra yaşanan teknik sorunlar 
nedeniyle Haliç’te çürümeye terk 
edilerek 1910 yılında envanterden 
çıkarılmış, İngiltere ve Fransa’dan 
alınması planlanan denizaltılar ise 
savaşın başlaması üzerine Osmanlı 
Devleti’ne verilmemiştir. Bu esna-
da Başkomutanlık Vekâleti de 
Alman Amiral Souchon aracılığıy-
la Almanya’dan denizaltı talebinde 
bulunmuş, bu denizaltılar ancak 
mayıs ayı sonlarına doğru Çanak-
kale önlerine gelebilmişlerdir. 1915 
Mayıs ayı ortalarında İtilâf donan-
masına bir Alman denizaltısının 
Cebelitarık Boğazı’nı geçtiği haberi 
gelmiş ve donanmada huzursuz-
luk başlamıştır. Bu gelişmeler yaşa-
nırken Alman U21 denizaltısı, 25 
Mayıs günü Türk birliklerini top 
ateşine tutan İngiliz Triumph zırh-
lısını, bu olaydan iki gün sonra  da 
kara birliklerine ateş desteği sağ-
layan Majestic muharebe gemisini 
attığı torpidolarla batırmıştır. Bu 
iki olayın sonucu olarak, İngiltere 
Deniz Bakanlığı muhripten daha 
büyük gemilerini, yani zırhlıları-
nı Gelibolu Yarımadası’ndaki kara 
harekâtını top ateşiyle destekle-
me görevinden çekme ve Mondros 
Limanı’na alma kararını vermiş-
tir. Bundan sonra kara harekâtını 
destekleme görevini hafif tonajlı 
gemilerin yapması öngörülmüş 
ve Çanakkale’yi, denizden donan-
ma ile zorlama fikri ebediyen terk 
edilmiştir. Ayrıca İstanbul Filotilla-
sı'na katılan UB-14, 1915 yılı kasım 
ayında Marmara Denizi'nde İngiliz 
denizaltısı E20'yi batırdıktan sonra 
müteakip faaliyetleri için Karade-
niz'de görevlendirilmiştir.

Sonuç olarak; Bir zamanlar 
Akdeniz’i Türk gölü haline getiren 
Osmanlı Devleti 19’uncu yüzyı-
lın sonlarında güçlü ve etkin bir 

donanmasının olmaması nedeniyle 
bu denizdeki hak ve menfaatlerini 
tamamen terk etmiş ve Anadolu’ya 
sıkışmıştır. Devlet yöneticileri bu 
konuda tedbir almak için gayret 
göstermişlerse de ehil olmayan 
ellerde yapılan planlamalar ile iste-
nen hedefe ulaşılamamıştır. Çanak-
kale Deniz Savaşları’nda mayın 
ve denizaltı gemileri deniz harp 
metotlarını değiştirmiş, harbin 
sonuçları üzerinde oldukça etkili 
olmuştur. 

Gizlilik ve sürpriz etkisiyle karşı 
tarafa herhangi bir ön ihbar ver-
meksizin taarruz imkânı sağlayan 
denizaltılar, Birinci Dünya Sava-
şı’nda "Çanakkale Geçilmez" sözü-
nün tek istisnası olmuştur. Türk 
kuvvetlerinin deniz yoluyla ikmal 
almasını önleyerek savaşın kaza-
nılması maksadıyla başlatılmış 
olan denizaltı harbi, İtilâf Kuvvet-
leri Gelibolu’dan çekilinceye kadar 
devam etmiştir. Bu silahla, Türk 
kuvvetlerine ait lojistik hizmetle-
rin vurulması amaçlandığından 
Çanakkale Boğazı gibi dar, akın-
tılı, mayınlı ve korumalı yerlere 
denizaltıların girip giremeyeceği-
nin denemesi yapılmış, elde edilen 
başarı sonrası, İtilâf denizaltılarına 
Boğaz’ı geçip, Marmara deniz ulaş-
tırmasına taarruz görevi verilmiştir. 
Birinci Dünya Savaşı’nda denizal-
tılar gibi uçaklar da yeni kullanıl-
makta olduklarından, bu iki yeni 
tip silah deniz harp tarihinde ilk 
defa Çanakkale Deniz Savaşları'nda 
işbirliği yapmış ve geleceğin deni-
zaltı/hava müşterek harekâtının 
öncüsü olmuşlardır. Gelibolu’ya 
yönelik lojistik destek esnasında 
İtilâf Devletleri denizaltıları saldırı-
larını 5’inci Ordu’nun hayati önem 
taşıyan bağlantı hattına yöneltmiş-
ler ve çok sayıda nakliye gemisini 
batırmışlardır. Bu dönemde Çanak-
kale Boğazı’nı geçmeye teşebbüs 
eden İngiliz, Fransız ve Avustralya 
denizaltılarının harekâtı değer-
lendirildiğinde; Marmara’da deniz 
ulaştırmasının aksamasında etkili 
oldukları, hatta büyük kayıplar ver-
dirdikleri, ancak Çanakkale Savaş-
ları’nın lojistik desteğini keseme-
dikleri neticesi büyük bir açıklıkla 
ortaya çıkmıştır. Bu harekât sırasın-
da Türk tarafında toplamda 8 harp 
gemisi, 31 nakliye gemisi batırılmış, 
200’den fazla yelkenli ve mavna 
tahrip/imha edilmiştir. Buna karşın 
Boğaz’daki Türk kuvvetlerinin ikmâl 
yollarını denizden kesmekle görev-
lendirilen müttefiklerin 14 denizal-
tısından 4 İngiliz (E7, E14, E15, E20), 
3 Fransız (Joule, Mariotte, Saphir) 
ve 1 Avustralya (AE2)  olmak üzere 
toplam 8 denizaltısı batırılmış, 1 
Fransız (Turquoise) denizaltısı zapt 
edilmiştir. Türk denizcileri verdik-
leri kayıplara rağmen, Gelibolu’daki 
Türk birliklerinin lojistik desteğini 
sağlamaya devam etmişlerdir. 

Çanakkale Savaşları’nın unutul-
maz kahramanı Anafartalar Grup 
Komutanı Mustafa Kemal'in başa-
rısı, müteakip yıllarda başlayacak 

Kurtuluş Savaşımızın ana gurur 
kaynağı olmuştur.

 Çanakkale Müstahkem Mev-
ki Komutanı Cevat Paşa, düşman 
gemilerini boğazdan geçirmeyerek 
tarihe “Çanakkale Geçilmez” müh-
rünü vurmuş ve “18 Mart Kahra-
manı” unvanıyla anılmaya başlan-
mıştır. 

Bu sene 106'ncı yıldönümü kut-
lanacak 18 Mart Deniz Zaferi için şu 
hususu da hatırlatmak yerinde ola-
caktır. İkinci Meşrutiyet'e kadar yıl-
larca Haliç’te çürümeye terk edilen 
Osmanlı Donanması yeterli olsaydı, 
Çanakkale’de Donanmamız mayın 
mâniaları arkasında bir kıyı batar-
yası gibi kullanılmayacak, denizler-
den gelen bu tehdidi en ileriden kar-
şılama ilkesine uygun harekât icra 
edebilecek, düşmanın karaya çık-
ması önlenebilecek ve belki de bin-
lerce vatan evladı yitirilmeyecekti. 
Dün yaşananlardan alınan dersler 
kapsamında bugün Türk Deniz Kuv-
vetleri düşmanı denizlerde karşıla-
yacak ve orada durduracak çağdaş 
savaşçılarıyla yurt savunmasındaki 
rolünü yürütecek imkân ve kabili-
yetlere ulaşmış olup Mavi Vatan ve 
açık denizlerde bunun devamlılığını 
sağlamak için var gücüyle çalışma-
larını sürdürmektedir.

Bu arada birkaç cümle de kahra-
man, vefakâr ve cefakâr Türk kadını 
için söylemek istiyorum. Çanakkale 
Savaşı sürecinde; cephede erkek-
lerle omuz omuza düşmana kar-
şı savaşırken, cephe gerisinde de 
askeri, ekonomik, lojistik, sosyal ve 
kültürel alanlarda aktif bir rol üst-
lenerek çeşitli faaliyetleri ile sava-
şa destek vermişlerdir. Yaşadıkları 
her türlü fiziki ve psikolojik zorluğa 
rağmen cesaretleri, çalışkanlıkları, 
zekâları ve sadakatleri ile ön pla-
na çıkmışlar, Yeni Türk Devleti’nin 
kurulması sürecinde de kadının 
toplumun tamamlayıcı, birleştirici, 
dinamik ve modern unsuru olma-
sında etkili olmuştur.  

Bu vesileyle; o günleri yaşayan 
ve bizleri bugünlere hazırlayan, her 
otu aş, her taşı kurşun bilen, vatanı 
için ölmeyi şereflerin en büyüğü 
kabul eden başta Ulu Önderimiz 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak 
üzere karada, denizde ve havadaki 
bu kahramanlarımızı, gazilerimizi 
ve aziz şehitlerimizi rahmet, min-
net ve şükranla anıyorum. Mezar-
ları denizler, toprakları tuzlu sular, 
kefenleri köpükler, mezar taşları 
dalgalar olan deniz şehitlerimizin 
de aziz hatıraları önünde tazimle 
eğilerek, manevi huzurlarında say-
gı ve şükranlarını sunmanın her 
Türk’ün bir namus borcu olduğunu 
üzerine basa basa bir kez daha ifa-
de etmek istiyorum.

Yazımı Müstahkem Mevki 
Komutanı Cevat Paşa’nın 18 Mart 
Deniz Zaferi akşamı Boğaz’dan 
geri çekilen düşman donanması-
nı seyrederken söylediği sözleriyle 
tamamlamak istiyorum. 

“Gittiler, Geçemediler, Geçeme-
yecekler”
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18 Mart 1915 zaferini anlamak, o 
zamanın Osmanlı Devleti’ni ve 
içinde bulunduğu uluslararası iliş-
kiler sistemindeki devletleri anla-
makla örtüşür. 18 Mart tek bir gün 
değildir; bu nedenle 19’uncu yüz-
yılın nasıl kapandığına bakmak ve 
20’nci yüzyılın ilk çeyreği ile bağla-
mak oldukça gereklidir. 

Türk toplumu askeri yönü bas-
kın olan bir toplumdur ve kurduğu 
tüm devletlerde bu unsur açık-
ça görülmektedir. Osmanlı Devleti 
bunun bir istisnası değildi. Özellik-
le devletin her kademesinde çökü-
şün yaşandığı yıllarda modernleş-
me ihtiyacının farkına varılması ve 
ilk hareket noktası olarak orduyu 
ıslah etmek üzerinde çalışılması 
bundandır. Askeri kuvvetlerin eği-
timi ve yeniden teşkili gibi tüm 
ıslah hareketleri 18’inci yüzyılın 
ikinci yarısında başlayarak ve git-
tikçe detaylandırılarak devam etti. 
20’nci yüzyıla gelindiğinde Osman-
lı siyasi olarak yakın olduğu devle-
tin askeri teşkilat düzenini benim-
semiş görünüyordu. Karada Alman 
etkisi sürerken, deniz kuvvetlerin-
de İngiltere’nin varlığı hissedilir 
ölçüdeydi. 

Düvel-i Muazzama nazarında 
şark meselesinin baş aktörü olarak 
görünen Osmanlı Devleti, 19’uncu 
yüzyılın ikinci yarısı itibarıyla isyan 
ve ayaklanmalarla kendi tebaasıyla 
sorunlar yaşamaya da başlayınca 
denge politikası kapsamında hare-
ketlerine yön veren oldukça zayıf 
bir devlet konumuna geriledi. Öyle 
ki hem 93 Harbi hem de Balkan 
Savaşları’nın sonuçları için büyük 
güçlerin desteğini talep etmişti. 
20’nci yüzyılın ilk yıllarında Kuzey 
Afrika’daki toprakları üzerinde 
oynanan oyunlarda İngiltere, Fran-
sa, İtalya, Avusturya-Macaristan, 
Almanya ve Rusya ortak kararları 
kapsamında resmen birbirlerine 
Osmanlı topraklarına sahip olma 
izni vermeye başladı. Aslında ses-
siz kalarak bir diğerinin saldırgan 
tutumunu onaylayan her devlet, 
Osmanlı’nın bir başka toprağında 
çeşitli faaliyetlere girişiyor ve hak 

iddialarında bulunuyordu. 
Avrupa devletleri arasında 

bloklaşmanın hiç hız kesmeden 
devam ettiği uzun yıllar içerisin-
de yaşanan çeşitli savaş ve krizler 
boyunca Türk Boğazları’na saldırı 
dahi düzenlenmişti. Trablusgarp 
Savaşı sırasında İtalya Donanma-
sı’nın Çanakkale Boğazı’na kadar 
geldiği 1912 yılı nisanı, buna karşın 
büyük güçlerin İtalya’yı uyarması, 
Balkan Savaşları karmaşası bunun 
son örnekleridir. Avrupa güçleri-
nin bloklaşması devam ederken 
dönem dönem Osmanlı’ya karşı 
ortak hareket ettikleri bilinmek-
tedir. Birinci Dünya Savaşı’ndan 
sadece bir buçuk yıl önce Osman-
lı’yı büyük devletleri dinlemeye ve 
onların aldıkları kararları uygu-
lamaya davet etmişler aksi halde 
toprak bütünlüğünün tehlikeye 
düşeceğini içeren bir nota dahi 
vermişlerdi.1

Osmanlı Devleti’nin içinde 
bulunduğu ekonomik çıkmaz ise 
onun, borç aldığı Batılı devletle-
re bağımlı kalmasını destekliyor 
ayrıca tüm modernleşme çabala-
rında yabancı danışman ve asker-
lerin varlığı Osmanlı’yı daha da 
karşı konulmaz bir muhtaçlığa 
itiyordu. Bilindiği üzere Osman-
lı’da ilk dış borçlanma, yüzyıllardır 
zaten süregelen mali bunalımına 
rağmen, Kırım Harbi ile başlamış, 
Fransa ve İngiltere tüm borçluluk 
süreci içerisinde en önemli iki ülke 
konumunda kalmıştı. Burada her 
iki ülkenin de gelişen kapitalizm 
kurumları içerisinde ihtiyaç faz-
lası olarak ortaya çıkan bir para 
varlığına sahip olduğunu hatırla-
makta fayda vardır. Osmanlı’nın 
aldığı borçlar sonrası onu yöne-
temeyecek duruma düşmesi neti-
cesinde, devlet gelirlerini doğru-
dan borç verenlere dağıtmak üze-
re devlet içine giren yabancı el 
Düyûn-ı Umûmiyye kurulduktan 
sonra Almanya piyasaları da borç 
alınacak piyasalardan biri haline 
geldi. Böylece bahsi geçen emper-
yalist devletler kurumları aracılı-
ğıyla o dönemde örneği olmayan 
yüksek faizlere karşılık Osmanlı’da 
iyice kök salmaya başladı.2 Her biri 
verdikleri borçları ülkeye müdaha-
le etmenin meşru aracına dönüş-
türdü. Hatırlanmalıdır ki buradan 

gelen borç yükü 1954 yılına kadar 
Türkiye Cumhuriyeti tarafından 
ödenmeye devam edecekti. 

Osmanlı iktisadi yapısının deği-
şimi ve açık pazar haline gelme-
si, Osmanlı sularında zaten fazla 
olan yabancı bandıralı vapurların 
sayısını artırmış ve kapitülasyon-
lar nedeniyle Boğazları kullanan 
yabancı gemi sayısı hem dış tica-
rette hem de kabotaj seferlerin-
de her geçen yıl artış göstermiş-
ti. Osmanlı’da bu işi yapanlar ise 
daha çok yabancıların güdümünde 
olan gayri müslim girişimcilerdi. 
Kapitalizmin varlığını derinden 
hissettirmeye başlamasıyla deniz-
cilik önde olmak üzere gelişme 
gösteren tüm sanayi kolların-
da yabancıların ağırlığı hissedilir 
seviyelerdeydi.3 Kısacası devletin 
askerî yönden olduğu kadar ikti-
sadi yönden de söz sahibi olmadığı 
bir durum ortaya çıkmıştı. 

Yalnız Osmanlı değil tüm diğer 
devletlerin 19’uncu yüzyılda Batı 
Avrupa ekseninde dönüşümü 
kaçınılmazdı. Ekonomi koşullarını 
sağlamak yanında sosyal, huku-
ki, toplumsal dönüşüm devletleri 
modernleşme anlamında başarılı 
ya da başarısız kılıyordu. Osman-
lı’nın son yüzyılına baktığımızda 
bu değişimin Tanzimat ile başla-
dığına kuşku yoktur fakat Avru-
pa devletlerinden bağımsız milli 
irade ile gelişme bu süre zarfında 
yakalanamamıştı. İkinci Meşruti-
yet'le birlikte başlayan ulusallaş-
ma hareketleri, ekonomik temelin 
yaratılma çabası, hukuki zemine 
verilen önem, saltanatın sınırlan-
dırılması atılımlarına girişilse de 
Birinci Dünya Savaşı ile son bul-
muştu.

Tüm bu siyasi ve ekonomik 
zorunluluk ışığında dışarıda ortak 
güçlere karşı ayakta durmaya 
çabalayan Osmanlı Devleti, içeri-
de çalkantılı iktidar ilişkilerine ve 
çeşitli coğrafyalarda oluşan ayak-
lanmalara cevap verecek bir güce 
sahip değildi. Dünya değişiyordu 
ve 19’uncu yüzyılın ikinci yarısın-
dan itibaren baskın Sanayi Devri-
mi hareketliliği kendini savaş tek-
nolojilerinde ve harp gemilerinde 
de göstermişti. Bu çerçevede ileri 
gelen devletler, fikirlerine yakın 
bulduğu devletlerle bloklaşarak 

dünyayı o zamana kadar gördüğü 
en büyük savaşa doğru sürükle-
mekteydi. Özellikle Türkiye toprak-
larında bulunan cephelere bakıldı-
ğında, bu savaşın ne kadar kıtalar 
arası bir hâl aldığı görülmektedir. 

Askeri durum
İkinci Meşrutiyet Dönemi'nin 

fırtınalı asker ve siyaset karmaşa-
sı, askerlerin aktif olarak devleti 
yönetmesine karşılık aslında politi-
ka yapmamaları fikrinin yaygınlaş-
ması, Balkan Savaşları’ndan sonra 
yerini başka büyük savaşın kaygı-
larına bıraksa da kuvvetler içinde 
teşkilat düzenlemeleri devam etti. 
1912 ve 1913 yıllarında askerle-
ri siyasetten meneden kanunlar 
görüşülüyor ve askerlerin seçme-
seçilme hakkının olmaması gerek-
tiğine karar veriliyordu. Sayıca 
azalan ordu ise diğer taraftan artı-
rılmaya çalışılıyordu.4 Trablusgarp 
ve Balkan Savaşları yenilgisinden 
sonra Osmanlı kuvvetlerinde teş-
kilata ilişkin birtakım düzenleme-
ler yapılmışsa da Birinci Dünya 
Savaşı’na hazırlıklı girildiğini ifade 
etmek mümkün değildir.

Dolayısıyla 2 Ağustos’ta sefer-
berlik ilan eden Osmanlı, elindeki 
gücüyle Birinci Dünya Savaşı’na 
girecekti. Seferberlik tarihinde Sof-
ya’da askeri ataşe olarak bulunan 
Mustafa Kemal, kurmay binba-
şılıktan yarbaylığa yükselmiş ve 
seferberlik ilanına müteakip cep-
he görevi gibi faal bir görev talep 
etmişti. Mustafa Kemal bilindiği 
üzere Harp Akademisi’nden mezun 
olduktan hemen sonra Suriye’ye ve 
ardından Selanik’e tayin edilmiş 
ve 1909 yılında 31 Mart Vakası’nın 
bastırılmasında görev alarak askerî 
tecrübeler kazanmıştı. Binbaşılığa 
terfi ettiği Trablusgarp’ta aktif cep-
he savaşı öncesinde Genel Kurmay 
Karargâhında görevliyken Arnavut-
luk ayaklanmasının bastırılmasın-
da vazife almış ve Fransa’da askeri 
manevraları yakından izleyip bir 
süre Avrupa’da bulunmuştu. Özel-
likle o dönemde mevcut silahlan-
ma yarışını yakından görme şansı 
yakalayan Mustafa Kemal, savaşın 
geleceğini sezinlemiş, bunu dostla-
rıyla da paylaşmıştı. Osmanlı-İtal-
ya Harbi’nin hemen bitiminde baş-
layan Balkan Savaşları’nda Bolayır 

Kolordusu’na ardından Sofya’daki 
askeri ataşeliğe atanmıştı; işte bu 
nedenle seferberlik ilanında Sof-
ya’da bulunmaktaydı.5

Osmanlı’nın Mart 1915 sonu-
na kadar var olan dört ordusu, 
savaş boyunca artırılmış buna 
karşılık savaşılan cepheler de 
çoğalmıştı. Temmuz ayı sonunda 
başlayan savaşa ekim ayı sonun-
da katılan Osmanlı, kısa zaman-
da savaşın temel aktörlerden biri 
haline gelmiş, topraklarının dört 
bir tarafında birçok cephede uzun 
yıllar savaşmak zorunda kalmıştı. 
İstanbul’un Akdeniz’e açılan kapı-
sı Çanakkale, çok kere geçilmeye 
çalışılan bir coğrafya olarak bu 
tehditle savaşın erken bir döne-
minde deniz taarruzuyla karşılaş-
mıştı. Bilindiği üzere taarruzlar ilk 
kez kasım ayında gerçekleşmiş, 19 
Şubat ile 18 Mart arasında daha da 
şiddetlenmişti. 1’inci Ordu’ya bağlı 
Çanakkale Cephesi, 3’üncü Kolor-
du ve birliklerinin koruması altın-
da bulunuyor, gerektiğinde diğer 
ordular tarafından takviye ediliyor 
ve ayrıca denizden savunuluyordu. 
Mustafa Kemal’in talep ettiği cep-
he görevi en nihayetinde çıkmış 
ve Çanakkale deniz taarruzlarının 
şiddetlenmesinden bir süre önce, 
20 Ocak 1915’te, 3’üncü Kolordu’ya 
bağlı 19’uncu Fırka Kumandanlı-
ğı’na atanmıştı. 

18 Mart’a giden yol 
Arşiv belgelerinden6 hareketle 

18 Mart’a giden sürece bakacak 
olursak Goeben zırhlısı ve Breslau 
kruvazörünün Akdeniz’i aşıp 10 
Ağustos 1914’te Çanakkale Boğa-
zı’ndan girişi ile başlamak gerekir. 
Bu Alman gemilerini takip etmekte 
olan İngiliz gemileri Boğaz’a gire-
mediklerinden Boğaz önlerinde 
karakolda kalmış, kısa bir süre-
de Fransız zırhlılarının da katılı-
mıyla yirmi dört parçalık bir filo-
ya dönüşmüştü. Parasını ödeyip 
İngiltere’ye inşa ettirdiği iki savaş 
gemisini teslim alamayan Osmanlı 
Devleti ise kısa süre sonra bahsi 
geçen Alman gemilerini satın aldı-
ğını duyurdu. Bu habere karşılık 
eylül ayının sonuna doğru zaten 
Çanakkale Boğazı önünde bulunan 
İngiliz gemilerinden bir subayın 
bölgedeki Osmanlı keşif torpidobo-

Funda Songur
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tuna çıkması ve Osmanlı bayrağı 
taşısa da her gemiye ateş açılacağı-
nı bildirmesi üzerine Boğaz kapatıl-
dı. Diğer taraftan Osmanlı Devleti 
yeni satın aldığı Alman gemileri-
nin öncülüğünde Karadeniz’de Rus 
limanlarını bombardıman ederek 
29 Ekim’de Birinci Dünya Savaşı’na 
fiilen girmiş oldu.

Bu durum Çanakkale’yi daha 
da aktif bir cepheye dönüştürdü. 3 
Kasım’da Boğaz önünde bulunan 
İngiliz gemileri Boğaz girişini bom-
baladı, Midilli ve Sakız Adalarında 
düşmana destek olmak üzere otuz 
bine yakın Rum bir araya getirildi 
ve 1915 yılının ocak ayına gelindi-
ğinde, düşman gemilerinin Boğaz 
önündeki varlığı artarak devam 
etti. 15 Ocak’ta gizlice Boğaz’a 
yaklaşan Saphir isimli bir Fransız 
denizaltısı bir torpile çarparak bat-
tı. 11 Şubat’ta Indefeatable zırhlı 
kruvazörü dışında Osmanlı keşif 
ekibi bir gemi görmediyse de Saroz 
Körfezi’ne ilk kez bir torpidobot 
girmiş ve bölgeyi kolaçan etmişti. 

Hareketliliğin yeniden başladığı 
19 Şubat itibarıyla ağırlaşan bom-
bardıman ve bataryalardan açılan 
ateş neticesinde düşman zırhlıları 
hasar almaya başladı. Bu tarihten 
sonra gemilerin sahil tabyaları-
nı şiddetli bombardımanı gece ve 
gündüz devam etmiş, şehre isa-
betli atışlar olmuş ve şehitler veril-
miş buna karşılık müttefik güçler 
birçok kayıp vermiş, gemilerinden 
bazıları hasar almış ya da batmıştı. 
İngiliz gemileri Boğaz’a yakınlığı 
dolayısıyla Bozcaada’yı işgal ede-
rek burada konuşlanmış ve keşif 
seyirlerini artırmıştı. Mart ayının 
ilk günlerinde bölge coğrafyasını 
iyi bilen Rus Yüzbaşı Smirnof düş-
man filosuna katılmıştı ve alınan 
istihbarata göre denizden saldırılar 
yanında karaya asker çıkarmayı da 
hedefliyorlardı. 4 Mart’ta sahile 
ateş açılırken 12 sandal ile Sed-
dülbahir üzerinden karaya asker 
çıkarmaya başladılar. Fransız ve 
İngiliz konsoloslarının Girit’ten 
asker topladıkları ve sayısı altmış 
bini bulan Avustralya ve Senegal 
fırkalarının yaklaşmakta olduğu-
na ilişkin haberler alınıyordu. Kıb-
rıs’ta ve diğer Avrupa limanlarında 
toplanan askerlere ek olarak aynı 
zamanda Boğaz önlerinde bulu-
nan İngiliz ve Fransız gemilerinde-
ki askerler olmak üzere müttefik 
bir saldırı gücü hazırlanmaktaydı. 
Görüldüğü gibi hem denizden hem 
karadan olmak üzere çok milletli 
ama tek amaçlı bir harekât pla-
nı söz konusuydu. Çanakkale’nin 
İtilâf Devletleri’nce bu denli zor-
lanmasının çeşitli nedenleri vardı. 
Bunlardan biri Osmanlı Hüküme-
ti’ni tek başına barışa zorlamakla 
ilgiliydi. Böylece diğer cephelerde 
savaşa katılması ve Mısır’ı teh-
dit etmesi engellenmiş olacaktı. 
Burada başarılı oldukları takdir-
de özellikle İtalya, Romanya ve 
Yunanistan gibi tarafsız devletleri 
etkileyeceklerini biliyorlardı. Rus-

ya Hükümeti şayet Boğaz kapa-
lı kalmaya devam eder ve silah 
ihtiyacı karşılanmazsa barış imza-
layacağına ilişkin tehditte bulun-
makla birlikte buğday ihracatını 
yapabilmesi için Boğazlara ihtiyaç 
duymaktaydı. Bu nedenler, İngiliz 
ve Fransız hükümetlerinin Çanak-
kale’de bu denli ısrarlı olmasının 
en önemli gerekçeleriydi. 

Müttefik donanmasının ağır 
bombardımanına karşılık Osmanlı 
tabyaları başarıyla karşı koymayı 
sürdürüyordu. Mart ayının ikinci 
haftasının başında Nusrat (Nusret) 
mayın gemisi düşman unsurlarına 
yakalanmadan düşman donanma-
sının manevra sahasına 26 mayın 
döşedi. Müttefik güçler sözde en 
büyük darbeyi taşıyacak saldırıyı 
18 Mart’a planladılar. Son tekno-
loji gemi ve toplardan müteşekkil 
donanmaya ilişkin hazırlıklar çer-
çevesinde her askeri adımı atmış-
lardı fakat bahsi geçen mayınları 
hesaba katamamışlardı. 18 Mart 
oldukça şiddetli bir savaş günüy-
dü. Sayıca artan gemiler sahillere 
yaklaştıkça bombardımana devam 
ediyor tüm şehir ateş altında kalı-
yordu. Sahil tabyaları, menzili-
ne giren her gemiye ateş açma-
ya devam ediyor ve karşılığında 
yara alan o donanımlı gemiler geri 
çekilmek zorunda kalıyordu. Öğle 
saatlerinde düşmanın manevra 
değişikliğiyle birlikte savaş gemi-
leri Nusrat mayın gemisinin döşe-
diği mayınlarla tanışmaya başladı; 
kimi Boğaz’ın sularına gömülür-
ken kimi ağır yaralar alıyor ve 
böylece savaşın gidişatı değişiyor-
du. Düşman filosu Çanakkale’yi 
denizden geçemeyeceğini anlaya-
rak geri çekilmek zorunda kalı-
yordu.7

İtilâf Devletleri bu kez karada-
ki savunmayı kırmak üzere plan 
yaptı. İngiliz, Fransız ve Anzak 
tümenleri 25 Nisan’da başlayan 
çıkarma planına göre savunmayı 
aşacaklarını ve Boğaz’dan geçe-
ceklerini düşündüler fakat hesaba 
katmadıkları müthiş bir direniş-
le geri püskürtüldüler. Denizcilik 
tarihimizde özel bir yere sahip 
olan HMS Goliath’ın, Muavenet-i 
Milliye gemimiz tarafından batı-
rılması işte bu süreçte gerçekleş-
miş, bununla beraber başka savaş 
gemileri de batırılmıştı. Aylarca 
süren bu başarılı direniş bugün 
tarihi “Çanakkale Geçilmez” bilin-
cinin ve henüz doğmamış bir dev-
letin ulusu için milli şuurun oluş-
masına neden olacaktı.

Görüldüğü üzere İtilâf Devlet-
leri, Çanakkale’de amacına ulaşa-
madı. Her ne kadar aylar boyunca 
yabancı basında ve müttefik güç-
lerin açıklamalarında hep olumlu 
haberler verilse de dünya bunun 
böyle olmadığını kısa zamanda 
görmüştü. 18 Mart’ta hem kara-
da hem denizde gösterilen üstün 
başarılardan dolayı padişaha gazi 
unvanı verilmiş ve o gün zafer ola-
rak anılmıştı. O zafer dolu günde, 

ardından geçen 106 yılda olduğu 
gibi bugün de 18 Mart’ı zaferle 
anmak gerektir. Kutlu olsun.

18 Mart Zaferi, çok büyük ve 
önemli bir zaferdir. Çünkü hem 
denizde hem karada devam eden 
direniş düşman güçlerine geçit 
vermemişti. İşte bu başarı ülkemi-
zin kurucusunun askeri dehası ve 
canları pahasına savaşan ve ken-
dilerini komutanına adayan asker-
lerle kazanıldı. Bu başarı neticesin-
de şehitlerin kanı bu topraklar için 
savaşma gücü yaratırken, Mustafa 
Kemal Atatürk Türklere benliğini 
yeniden kazandıracak devrimlerin 
lideri oldu. Osmanlı Devleti, 1918 
yılında ciddi bir kayıpla Mondros 
Mütarekesi’ni imzalamak ve Sevr’i 
kabul etmek zorunda kaldı; büyük 
bir yenilgiyle emperyalist güçler 
karşısına çıkan Osmanlı Devleti 
yıkılmanın arifesindeydi belki ama 
Türkler yeni devletlerinin lideri-
ni Çanakkale’de tanımış oldu. Bu 
ülkenin tüm toprakları Fransızlar, 
İngilizler, Ruslar, İtalyanlar, Yunan-
lar arasında paylaşılmıştı. Çanak-
kale’de kazandığımız zafer tarihi-

mizin dönüm noktası oldu. Mus-
tafa Kemal Atatürk önderliğinde 
kendi tarihimizi yazdık: Türkiye 
Cumhuriyeti olarak, doğudan batı-
ya kuzeyden güneye dünyanın her 
noktasında sömürgeciliği en temel 
işlerlik olarak gören güçlere kar-
şı dimdik ayakta kalarak Lozan’ı 
kabul ettirdik. Askeri başarıdan 
sonra yine Mustafa Kemal Atatürk 
önderliğinde başlatılan devrim-
ler sayesinde hiç olmadığı kadar 
bağımsız ve milli bir modernlik-
le birlikte emperyalizme teslim 
olmamayı öğrendik. 18 Mart tek 
bir gün değildir; tarihsel anlamı 
benzersiz olan zaferlerimizin en 
önemlilerinden birisidir. Büyük bir 
coşkuya kutlanmalı, bize bu güzel 
günü armağan eden kahramanla-
rımız şükranla anılmalı ve gelecek 
nesillere coşkuyla aktarılmalıdır.
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1571 İnebahtı Deniz Savaşı, Türkle-
rin Avrupa’daki ilerlemesini durdu-
ran bir askeri olaydır. 18 Mart Deniz 
Zaferi ise batılı emperyalist güçlerin 
ilerlemesine dur diyen bir savaştır. 
Türk İmparatorluğu’nun gerileme 
ve yeniden şahlanışının denizlerden 
olması aslında bir tesadüf değildir. 
Denizlere verilen önemin azalması ve 
donanmanın ihmal edilmesi İmpara-
torluğun çöküşüne neden olduğu gibi 
Çanakkale'de binlerce şehit verme-
mize ve ülkenin genç neslinin de yok 
olmasına neden olmuştur. Donan-
mayı ihmal etmemiz kanla alınan 
eyaletleri nerdeyse savaşmadan terk 
ettiğimize neden oldu. Ve donanma-
yı ihmal etmeseydik bu gün sorun-
lar yaşadığımız Ege’deki adaları da 
kaybetmezdik. Eğer güçlü bir donan-
mamız olsaydı emperyalist devletler 
elini kolunu sallayarak Çanakkale'ye 
gelemezlerdi. 

Bugün üzüntüyle söylemek gere-
kirse bu büyük zafer artık kutlan-
mıyor. Nedeni, biz bahriyelilere göre 
tutarsız. Yabancıların tarihlerinde 
deniz savaşı olarak tanımlanan, baş-
ta Churchill olmak üzere dönemin 
önemli isimlerinin bile anılarında 
uzun uzun belirtilen bu zafer bizim 
tarihimizde denizin derinliklerinde 
kaldı. Deniz Zaferimizi küçümseme 
anlayışı karşısında hak elbet yerini 
bulacak ve bu büyük Deniz Zaferi 
yine kutlanacaktır. 

Öncelikle 18 Mart bir deniz savaşı 
mıdır bunu açıklamak gerekir. Strate-
jik hedef Boğaz, deniz geçişidir. Yani 
bir yerde, savaşın kaderi ve sonucu 
denizlerde belirlenecektir. Tarafların 
tüm ateş gücü denizdeki manevra 
ve hareket serbestisi için kullanıl-
mıştır. Bu nedenle bir deniz savaşıdır. 
18 Mart Deniz Zaferi savaşan ülke-
lerin kaderini değiştirmiştir. Rusya, 
Yeni Zelanda, Avustralya ve Osmanlı 
İmparatorluğu’nda ulusal kimlikler 
ön plana çıkmıştır. Dünyanın en güç-
lü donanmasına sahip olan İngilte-
re'nin yenilmezliği son bulmuş ve iti-
barı zedelenmiştir. En büyük emper-
yalist ülke olan İngiltere'nin bu deniz 
savaşında yenilmez donanmasının, 
önem vermedikleri ve çökmekte olan 
bir devletin asli unsuru olan Türkler 
tarafından durdurulabileceği ortaya 
çıkmıştır. İşte 18 Mart Deniz Zaferi bu 
nedenlerle çok önemlidir. 

"Dur yolcu" diye başlayan şiir mıs-
rası gibi önce durdurulan ve sonra da 
Cumhuriyet’in ilanına kadar süren 8 
yıllık bir savaşın başlangıcıdır. Türk 
denizcilerinin moralini yükselten ve 
güven kazandıran bir savaştır. Bu 
nedenledir ki Karadeniz'de Türk Kur-
tuluş Savaşı’nın kazanılmasında tıpkı 
Nusret’in 26 mayını gibi tarihi değişti-
ren bir harekât yapmışlar ve Mustafa 
Kemal Paşa'nın "Gözüm Sakarya'da 
kulağım İnebolu'da" diyecek kadar 
önemli rol oynamışlardır.

Birinci Dünya Harbi’ne giren 
Osmanlı İmparatorluğu, Çanak-
kale’nin İngiliz'ler tarafından Ocak 
1915 tarihinde ablukaya alınmaya 
başlanmasından önce harekâtın bu 
bölgede oluşabileceğini değerlendire-
rek, 21 Temmuz 1914 tarihinde Müs-
tahkem mevki komutanı Cevat Paşa 
tarafından mayın ve tahkimatlarının 
tamamlanması hazırlığına başlan-
mıştır. Birleşik Donanma,  şubat ayı 
başında Limni Ada'sında toplanma-
sını bitirmiş ve üslenmişti. 3 Kasım 
1914'de eskiden olduğu gibi Boğaz'ı 
geçeceklerine inanarak ilk harekât 
başlamış fakat şiddetli bir top atışlı 
direniş olunca işin kolay olmayacağı-
nı anlamışlardır.

Bir bayram günü Çanakkale Kale-
si bataryalarındaki askerler bayram 
namazında iken İngiliz Filosu Boğaz'ı 
geçmiş ve İstanbul’a kadar gelebil-
miştir. 108 yıl önce yaşanan bu olayı 
İngiliz Amirali Duckworth yapmıştır. 
Sanki aynı şekilde olabileceği kanısı 
ile müttefikler ilk ciddi geçiş zorla-
masının tarihini, 108 yıl önce geçtik-
leri gün olan 19 Şubat (1914) olarak 
belirlemişlerdir. İngiltere Amirallik 
Dairesi, ocak ayında çok tartışmalı 
toplantılar yapmaktaydı. Bu, Çanak-
kale’yi denizden geçerek İstanbul'a 
gitme kararının verilmesi içindi. Asıl 
amaç çabuk olmak ve Rusya’dan önce 
İstanbul'a sahip olmak stratejisinin 
bir sonucudur. Önceleri eğer Türkler 
Süveyş'te taarruz ederse İngiltere'nin 
de misilleme olarak Çanakkale'ye 
taarruz etmesi düşünülmüştür. Daha 
sonra Admiralty Lordu Amiral Fis-
her, Hayfa ve İskenderun bölgesine 
çıkarma yapılmasını Bulgar ve Yunan 
kuvvetlerinin Trakya'dan yapacağı 
saldırıyı deniz tarafından destekle-
mek ve Boğazı zorlamak olarak teklif 
ettiyseler de kabul görülmemiştir.

Birinci Deniz Lordu Churchill,  
ısrarla güçlü donanma ile Boğaz'ı 
denizden geçmeyi savunmuştur. 
Admiralty üyesi olan eski Amiral Fis-
her'ın bile ikazlarını dinlememiştir. 
Fisher kara harekâtı ile birlikte yapıl-
masını önermiştir. 13 Ocak 1914'te 
İngiltere Savaş Meclis'i Churchill'in 
etkili konuşmaları ile "Admiralty 
şubat ayı içinde İstanbul başta olmak 
üzere Gelibolu Yarımadası’nı bombar-
dıman ederek alacaktır" diyerek kara-
rını açıklamıştır. Savaş Bakanı Lord 
Kitchener, "Denemeye değer buluyor 
ve etkili olmadığımızı anlarsak bom-
bardımanı keseriz" diyordu. Aslında 
gerekçeleri Churchill tarafından iyi 
dikte ettirilmişti. Ona göre Osman-
lı’da iki tane cephane üreten yer vardı 
ve bunların yok edilmesi Türklerin 
pes etmesini sağlayacaktı. İstan-
bul’un bombardıman edilmesinin 
halkın moralini bozulacağı gibi poli-
tik ve ekonomik çöküş olacağını da 
ifade etmiştir. Savaş kabinesinin etkili 
üç ismi Başbakan Asquith,  Admi-
ralty 1’inci Lordu Churchill ve Savaş 
Bakanı Kitchener'dir. Ancak en etkili 
isim Lord Kitchener olup Churchill'i 
desteklemiştir. Churchill’in Amiral 
Carden'e, "Çanakkale yalnız donanma 
ile geçilebilir mi?" sorusuna Amiral 
Carden 5 Ocak 1915'te, "Çok sayıda 
gemi ve deniz harekâtı ile geçilebilir" 
yanıtını vermiştir. Churchill'in deste-
ğini alarak Admiralty'deki amiralleri 
etkilemiş ve bu kararın alınmasını 
sağlamıştır. Eski amiral Fisher'in anı-
larında, "Bahriyenin fikri anonimdir. 
Kimseye ait değildir. Bay Churchill 
hepsini kendi tarafına çekmişti, tek 
karşı koyucu ben kalmıştım," diyerek 
aslında bu harekâtın yanlış olduğunu 
belirtmiştir. 28 Ocak 1915’te Amiral 
Fisher son toplantıda da karşı oldu-
ğunu belirtmiş ve "Kalelere karşı ger-
çekleştirilen gemi saldırısında akıldan 
çıkartılmaması gereken şey geminin 
topu veya personeli vurması gerek-
tiğidir. Kalenin ise gemiyi vurması 
yeterlidir," sözü ile de kabul görme-
yince istifa etmiştir. Oysa İngiltere gibi 
güçlü donanmaya sahip bir devletin 
geçmişten ders almadığı apaçık orta-
dadır. Amiral Nelson’un "İstihkâmlara 
taarruz eden gemi delidir" sözü ve 
Kırım Savaşı’nda Sivastopol ile Port 
Arthur istihkâmlarındaki başarısızlığı 
göz ardı etmişlerdir.

Çanakkale Boğazı’nı geçme pla-
nını yaparken düşündükleri harp-
ten önce Osmanlı’da bulunan İngiliz 
danışmanlar, hem Boğaz tahkimatı 
hakkında hem de Türk askerinin eği-
timini ve top tahkimatlarının cephane 
durumunu biliyorlardı. Zaten Türkler 
bombardımanı görünce çözülecekler-
di. Hatta İngiltere’nin Çanakkale Kon-
solosu’nun gemilere kılavuz edecek 
olması da bir şanstı.  Evet, genel kanı 
buydu,  zaten Balkan Savaşı’ndaki 
hezimet bunu göstermekteydi.

Müttefiklerin harekât planına göre 
önce Boğaz ağzındaki Türk bataryala-

rı test edilecek ve uygun olduğunda 
imha edilecekti.  Daha sonra Boğaz 
içi tahkimatları imha olacak ve Nara 
Burnu’nun iki tarafındaki batarya-
lar imha edilerek mayın mânialarını 
tarama gemileri ile 800 metrelik bir 
kanal açarak Marmara'ya gireceklerdi. 
Hatta İstanbul'a varış tarihinin 20 
Mart olduğunu da gemilere yaymış-
lardı. Bunun için ilki 3 Kasım 1914 
olmak üzere 25, 26, 27 Şubat ve 1 
Mart’ta toplam 6 defa Boğaz'a girme 
teşebbüsünde bulundular. Ama esas 
amaç kıyılardaki top bataryalarını 
imha etmekti.

Türk savunması 14 sabit, 7 hare-
ketli top bataryalarından ibret-
ti. Boğaz’da da 11 hat üzerinde 403 
mayın dökülmüştü. Toplam 230 topun 
sadece 82 tanesinin menzili gemilere 
ulaşabiliyordu. Müttefik kuvvetler ise 
toplam 250 uzun menzilli topların 
bulunduğu 12 muharebe gemisi, 3 
muharebe kruvazörü, 3 hafif kruva-
zör, 16 muhrip, 6 denizaltı gemisi, 12 
mayın tarama gemisi, 4 uçak; Fran-
sa ise 4 muharebe gemisi ile destek 
veriyordu. Yapılan 6 hücum ile Boğaz 
önü tahkikatlar imha olmuştur. Mayın 
gemilerinde çalışan sivil personelin 
tehlikeli olan tarama harekâtına çık-
makta imtina etmesi nedeniyle mayın 
tarama sağlıklı olarak yapılamamış-
tır. Kesin tespitler uçak raporları ile 
teyit edilmekteydi. Çanakkale'de 
birleşik filoyu Ege'de karşılayacak 
donanmadan yoksun olmamız onla-
rın rahatça Boğaz önüne gelmelerine 
neden olmuştur. Denize çıkamayan 
gemilerin bazı topları sökülerek kara 
bataryası olarak kullanılmıştır. Bu 
bataryalar özellikle Baykuş ve Dar-
danos deniz bataryaları çok isabetli 
atışlar yapmışlardır. Bu gemilerdeki 
sökülen toplarla kurulan bataryalar; 
Mesudiye ve Muin-i Zafer, Baykuş-Bar-
baros/Soğandere, Berki Satvet/Akyar-
lar, Asarı Tevfik/Dardanos bataryala-
rıdır.  Ayrıca Mesudiye zırhlısı sabit 
batarya olarak Çanakkale/Sarısığlar 
Koyu’nda demirlenmiştir. Barbaros 
ve Turgut Reis zırhlıları da endirekt 
atışlar yaparak destek sağlamışlardır. 
Burada bir noktayı açıklama gereği 
var. Eğer İngiltere'ye sipariş verilen 
ve fakat Birinci Dünya Savaşı başında 
el konulan 2 muharebe gemisi alın-
saydı, Osmanlı’nın satın aldığı Yavuz 
muharebe gemisi ve Midilli kruvazörü 
ile birlikte güçlenen Türk Donanması,  
denizlere açılır ve Birleşik Filo’yu çok 
daha erken karşılayabilir,  Çanakkale 
Savaşı da yaşanmaya bilirdi.

Nusret mayın gemimiz 7/8 Mart 
gecesi tarih değiştirecek bir harekâtla 
son kalan 26 mayını Karanlık Liman 
(Erenköy)’a döktü. Nusret’in Komuta-
nı Yüzbaşı İsmail Hakkı Bey ve Mayın 
Grup Komutanı Yüzbaşı Nazmi Bey’le 
Poyraz/Lodos hattı üzerine ve 2 mil 
uzunluğunda düz bir hatta elde kalan 
son 26 mayını gece yarısı refakatsiz 
ve korunmasız olarak döktü. Yüzba-
şı İsmail Hakkı Bey ve Nazmi Bey 

savaşın tüm gidişatını değiştiren bu 
harekâtı dünyanın en güçlü donan-
masına karşı Çanakkale'de küçük bir 
gemi ile başardı. Onun bu kahraman-
lığını simgeleştiren bir anıtımız maa-
lesef yok. 

Mayınlar Boğaz'ın bu
bölgesine neden döküldü?
Çanakkale Deniz Savaşı’nın en 

önemli noktası budur. 2 Ocak 1915 
tarihinde Mesudiye muharabe gemi-
sinden 3 adet 150/45 mm çapındaki 
toplar sökülerek Karanlık Liman’ı net 
bir şekilde gören karşı kıyıda Bay-
kuş Tepe’ye yerleştirildi. Top personeli 
tamamen Mesudiye gemisinin topçu 
personeli olup 3 subay, 81 erbaş ve 
erden oluşmuştu. Komutanları Deniz 
Binbaşı Hasan Bey ve Deniz Üsteğmen 
Mehmet Kemal Efendi ve Mayın Grup 
Komutanı Deniz Yüzbaşı Nazmi Efen-
di, müttefik gemilerin Karanlık Koy’u 
kullanarak manevra yaptıklarını tes-
pit etmişlerdir. Nazmi Bey, Çanakkale 
Müstahkem Komutanı Cevat Paşa ile 
birlikte 7 Mart günü mayın dökülecek 
yerler hakkında görüştüler. Karanlık 
Liman’da akıntının daha az olması 
nedeniyle gemilerin dönüş ve manev-
ralarını daha rahat yaptıkları teyit 
edilerek karar verildi. Yüzbaşı Naz-
mi Bey, kalp krizi geçiren ve yatakta 
yatan gemi komutanı Yüzbaşı İsmail 
Hakkı Bey’e durumu anlatmış ve tek 
gemi olan Nusret gemisinin bu görevi 
yapmasını söylemiş; bunun üzerine 
gemi komutanı yatağından kalkarak 
o gece beraber planladıkları hat üze-
rine 80 kilo şarjlı mayınları 100 metre 
aralıklarla 4,5 metre derinliğe dök-
müşlerdir. Bu mayınlar Almanya'dan 
2 Mart günü Çanakkale'ye gelmiştir. 
Aslında mayınlar ilk olarak 4 Ağustos 
tarihinde Selanik gemisi ile Havuzlar/ 
Kepez hattına döşenmiştir. Sonraki 
mayınlar Selanik, İntibah, Sivrihisar 
ve 3 Eylül 1914'te Çanakkale'ye gelen 
Nusret tarafından dökülmüştür. Son-
ra, bölgede sadece Nusret gemisi faa-
liyet göstermiştir. 

18 Mart sabahı müttefik donanma 
18 gemi ile 3 hat üzerinden Boğaz'a 
giriş yapacak şekilde tertiplendi.  
Mayınların temiz raporu keşif uça-
ğı tarafından verildi. Saat 10.00'da 
önde tarama gemileri olmak üzere 
4'er gemilik borda (yan yana) hattın-
da birbirlerini takip edecek şekilde 
giriş yapıldı. Boğaz önü tahkikatlar 
daha önceden imha olduğu için rahat-
ça ilerleyen filo saat 11.15'te Queen 
Elizabeth muharebe gemisi tarafın-
dan ilk salvo atışa başladı. 50 dakika 
süren bombardımandan sonra Age-
memnon ve Inflexible gemileri isabet 
aldı. Bunun üzerine 2’nci hat gemileri 
ileriye çıktı. Bu değişim için yapılan 
manevralar Karanlık Liman metalinde 
yapıldığından hem kara topçusunun 
menziline girmelerine hem de mayın 
mânialarına düşmelerine neden oldu. 
İkinci hattan sonra 3’üncü hattın 
da yer değiştirmesi Karanlık Liman’ı 

300 yıllık gerilemeye 'Dur!' diyen Deniz Zaferi

Özhan Bakkalbaşıoğlu 

Deniz Kurmay Albay (E) 
Özhan Bakkalbaşıoğlu, 
Çanakkale’de gerçek-
leşen şanlı Zafer’e 
giden yolda 26 mayı-
nın Karanlık Liman’a 
dökülmesini ve strate-
jik öngörüyü destansı 
bir anlatımla okuyucu-
ya aktarıyor
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gemiler için bir avlanma sahasına 
dönüştürdü. Saat 13.55'te Mesudiye /
Baykuş deniz bataryalarından aldığı 
en az 6 isabetle ve Hamidiye batarya-
sından aldığı isabetle Fransız Bouvet 
gemisinin dümen donanımı devre dışı 
kaldı, köprü üstünde yangın çıktı, baş-
taki ana batarya topu kullanılamaz 
hale geldi ve gemi mayına çarparak 
2 dakika içinde 600 personeli ile battı. 
Saat 14.30'da Inflexible aldığı isabet-
lerden kurtulmak için Karanlık Koy’a 
doğru manevra yaptı, ağır isabetler 
aldı, personel tahliye oldu, gemi vuruş 
ve duruş gücünü kaybetti ve zorlukla 
Boğaz'ı terk etti. Irresistable gemisi 
top bataryalarının ağır ateşine maruz 
kaldı, zırhlı delindi işaret köprüsü 
hasar gördü, gemi yanmaya başladı 
ve kontrolü kaybeden gemi manevra 
yaparken mayına çarptı. Baş tarafı 
sulara gömüldü, 40'a yakın asker öldü 
ve akşama doğru battı. Irresistable'ın 
yardımına Ocean zırhlısı gitti. Ocean 
zırhlısına ateş eden Mecidiye batarya-
sı top vinci atışlar neticesinde parça-
lanmıştı ancak bir mucize gerçekleşti. 
Seyit Ali adında bir kahraman 215 
kg ağırlığındaki mermiyi tek başına 
taşıyarak namluya sürmeyi başardı. 
Yapılan atış Ocean zırhlısının dümen 
donanımına isabet etti. Gemi yan yattı 
ve idare edilmekte zorlanarak Karan-
lık Liman’a bir hayli yaklaştı ve mayı-
na çarparak battı. Gaulois zırhlısı su 
hattının altından tehlikeli top mermi 
yarası aldı.  Birçok isabet alınca gemi 
yan yattı ve Dublin muhribi refaka-
tinde Boğaz'dan çıktı, batmamak için 
Tavşan Ada'sında karaya oturdu. Suff-
ren zırhlısı ağır isabet alarak muhare-
beyi kesmek zorunda kaldı, Queen Eli-
zabeth bile isabet aldı. Görüldüğü gibi 
karada üslenmiş deniz topçuları ile 
kara bataryalarının müşterek atış bir-
leştirmesi sonucunda gemiler manev-
ra için Karanlık Koy’a yönelince mayın 
silahının içine düştüler. Burada dikkat 
edilecek en önemli nokta, kısıtlı cep-
hanesi olan deniz ve kara bataryaları, 
az ama isabetli atışlar yaparak Birleşik 
Filo’yu tabiri caizse abandone ettiler. 
Komuta kontrol kaybedildi, her isa-
bet alan gemi kendisini kurtarmaya 
çalıştı, bu ise nizamın bozulmasına ve 
mayın mânialarına düşmesine neden 
oldu. Bataryalardaki askerlerimizin 
gökyüzünün mermiden görülmediği 
şiddetli bombardıman altında sıhhatli 
atışlar yaparak hedeflerini vurması 
ayrıca düşünülmelidir. Sonuçta tam 
2 saat içinde 3 muharebe gemisinin 

batması (Bouvet, Irresistable, Ocean), 
3'ünün de (Infexible, Suffren, Gau-
lois) ağır hasar alması sonunda saat 
19.00'da müttefik donanma icraata 
başladı. 8,5 saat süren bu harekâtın 
kaderini, dökülen bu 26 mayın belir-
lemiştir. Bir büyük donanma 2 saatte 
nerdeyse yok olma durumuna gel-
miştir. Çanakkale, Müstahkem Mevki 
Komutanı Cevat Paşa 18 Mart gecesi 
gururla şunları söylemiştir, "GİTTİ-
LER, GEÇEMEDİLER, GEÇEMEYECEK-
LER".  İşte 18 Mart Deniz Zafer'inin 
özeti budur. İngiltere’nin resmi harp 
tarihi kitabı olan "Harekâtı Bahriye"de" 
Boğaz'ı donanma ile zorlayıp geçebil-
mek için yapılan bu muazzam teşeb-
büs işte bu MÜTHİŞ YENİLGİ sözü ile 
olabilecek bir surette nihayet buldu. 
Böylece Birleşik Filo bir gün içinde 
gemilerinin 1/3’ünü kaybetti. 

Mesudiye zırhlısından sökülen 
toplarla kurulan Baykuş bataryasının 
komutanı Binbaşı Hasan Bey anıla-
rında özetle şöyle diyor, "8,200 metre 
mesafedeki Irresistable gemisine saat 
11.45’te ilk atışı yaptık. Yakınına düşen 
mermiler nedeniyle geri manevra ile 
korunuyordu. 6,800 metrede atışlar 
gemi üzerinde yoğunlaştı. Batarya-
mız da isabetler aldı. Saat 14.30’da 
6,400 metreden Bouvet isabet aldı, 
daha sonra infilak ederek battı. Ocean 
gemisi de aynı akıbete uğradı. Irresis-
table gemisine 14 mermi isabet ettir-
dik. Bu savaşta 114 mermi kullanıldı..."

Deniz topçusunun menzil ve irti-
fa ayarları kara topçusundan farklı 
olduğundan daha tesirli isabetler sağ-
lanmıştır. Birleşik Filo Komuta Heye-
ti, Boğaz'ı geçeceklerinden o kadar 
emindi ki Amiral Carden havaların 
güzel gittiği takdirde 14 gün sonra 
İstanbul’da olacağını söylemişti.

10 Mart’ta mayın taraması için 
gönderilen 8 gemiden 4'ü Türk batar-
yalarından top atışını görünce geri-
ye döndüler ve taramayı iptal ettiler. 
Bunun üzerine Amiral Keyes acı iti-
rafta bulunuyordu," ...Mayın tarayı-
cılar üzerlerine ateş açılır açılmaz 
savuşup gittiler... Bu gemilere gereken 
bütün imkânlar verildi... Bu mayın-
lar kesinlikle temizlenmeliydi. Ancak 
biz ne yapıyorduk?  Uzaktan elimi-
zi uzatıyor Türk'ler ‘BÖÖ’ der demez 
tabana kuvvet kaçıyorduk." Churchill 
de aynı olaydan sıkıntılıydı, "Mayın 
toplama işi tekne ve insan kaybı ne 
olursa olsun kesinlikle ve en kısa 
sürede yapılmalıdır. Türklerin cepha-
ne durumlarının iyi olmadığını haber 

aldık."
Tüm bunların sonucunda 18 

Mart'ta yapılan savaş artık bir deniz 
savaşı haline girmiştir. Deniz sava-
şı mutlaka gemiler arasında olmaz. 
Deniz silahları arasında mayın silahı 
tehlikeli ve gizli bir silahtır. Gerektiği 
zaman bir gemiden bile önemlidir. 
Nitekim bir muharebe gemisindeki 
bir can kurtarma teknesinin mali-
yetine eşit olan bu silah 40 bin ton-
luk bir gemiyi yok edebiliyor. Yeter ki 
o silah en iyi yerde kullanılsın. 7/8 
Mart gecesi tam da bu yapılmıştır. 
Bu nedenle Nusret Gemisi Komutanı 
Yüzbaşı İsmail Hakkı Bey ve Mayın 
Manya Grup Komutanı Yüzbaşı Nazmi 
Bey’i bir defa daha şükranla anmamız 
gerekli. Churchill anılarında, "Birinci 
Dünya Harbi’nde bu kadar insanın 
ölmesine, harbin ağır masraflara mâl 
olmasına, denizlerde 5 bin tane ticaret 
ve harp gemisinin batmasına başlı-
ca neden Türkler tarafından bir gece 
önce atılan ve incecik bir çelik halat 
ucunda sallanan 26 adet mayındır,"  
demiştir. Tüm bu analizden sonra 
şimdi daha iyi anlayabiliriz, İngilte-
re'nin bize dayattığı Sevr Anlaşma-
sı’nın ağırlığını...

Türkler karşısında her iki dünya 
savaşında da askeri ve siyasi alanda 
bize karşı başarılı olamayan Churchill 
daha da ileri giderek anılarında şun-
ları söylemiştir, "Kendilerini Fransa, 
Polonya, Galiçya, Balkanlar, Filistin, 
Suriye ve Kuzey İtalya topraklarının 
örttüğü 6-7 milyon insan, düşmanla-
rının kurşun ve gülleleri ile değil, 18 
Mart sabahı Çanakkale'nin kuvvet-
li akıntısı altında, ağırlıklarına bağlı 
bulundukları tel halatları üzerinde 
gerili duran 20 demir kap yüzünden 
yok olup gitti."

Bu büyük zafer 5 subay ve 80 erbaş 
ve erimizin şehit olması ile kazanıl-
mıştır.

Bu zafer emperyalist güçlere dur 
diyen ve yeniden şahlanışın deniz-
lerden başladığını gösteren bir savaş-
tır. Anafartalar, Conkbayırı gibi savaş 
meydanlarında savaşan askerlerimize 
moral olmuştur, yeni bir ruh sağla-
mıştır. Daha bir sene önce Balkan 
Harbi’nde komutanlarının emrini din-
lemeyip kaçan ordunun bu askerle-
ri, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Size 
taarruz etmeyi değil ölmeyi emredi-
yorum" emrini aldığında öleceklerini 
kesin bilmelerine rağmen ileri atıl-
mışlar ve düşmanı durdurmuşlardır. 
İşte bu ruh ve moral 18 Mart Deniz 

Zafer'inin bir sonucudur. Nasıl ki Haç-
lılar 1571'de İnebahtı mağlubiyetinde, 

"Artık Türklerin de yenilebildiğini gör-
dük" demişlerse, 344 yıl sonrada Türk-
leri artık "durdurabiliyoruz " dedikleri 
bir savaştır.

İyi yönetildiği takdirde Türk aske-
rinin neler yapacağının görüldüğü bir 
savaştır. Ölüm kalım savaşıdır. Türk-
lerin yetişmiş, eğitilmiş evlatlarının 
şehit olduğu ama Boğaz sırtlarına 

"Dur yolcu" yazısını yazdıran, sömür-
gecilere dur diyen bir savaşın, Kurtu-
luş Savaşı’nın bir başlangıcıdır.

18 Mart Deniz Zafer'inin sonuç-
ları askeri, ekonomik, sosyal, siyasi 
boyutlarda etkisini göstermiştir. Baş-
ta İstanbul olmak üzere halk büyük 
coşku ile bu zaferi kutlamış ve moral 
kazanmıştır.

İstanbul'da Fransızca sokak isim-
leri değiştirilmiş, yabancı tabelalar, 
afişler kaldırılmıştır. Yabancı şirket-
lere Türklerin memur olarak alınma-
ları sağlanmıştır. Daha da önemlisi 
halk moral kazanmış ve kendine olan 
güveni artmıştır. Çanakkale gazisi 
subay ve askerler, o ruh ve güvenle 
bir liderin, Mustafa Kemal Paşa'nın 
emrine girmişlerdir. Çanakkale'yi zor-
layan düşmanın imkân ve kabiliyetleri 
ile ‘‘Anadolu Sevdası’’na düşen Yunan 
Ordularının moral ve güvenine kar-
şılık 18 Mart ve Çanakkale ruhu, iki 
ordunun arasındaki ruh hali eşitsiz-
liğini yok edebilmiştir. Bu ruh halini 
ve morali 26 mayını döken Yüzbaşı 
İsmail Hakkı Bey ile Nazmi Bey'e ve 18 
Mart Deniz Zaferi’ne borçluyuz.

Çanakkale 18 Mart Deniz ve Kara 
Savaşları’nı birlikte değerlendirdiği-
mizde şu sonuçlar ortaya çıkmaktadır:

• Türk Ordusu moral kazanmış 
ve düşmanlarını yenebileceğine olan 
güveni artmıştır.

• Kurtuluş Savaşımız bu temel üze-
rinden başarılmıştır.

• Ulusal kimliklerin yeniden ortaya 
çıkmasına neden olmuş ve İngilte-
re’nin Avustralya, Yeni Zelanda gibi 
uluslara olan mutlak hâkimiyeti sona 
ermiştir.

• Savaşın Türkler tarafından centil-
menlik yönünde olduğu özellikle gös-
terilmiş ve Yeni Zelanda, Avustralya 
askerleri arasında hem savaşta hem 
de savaş sonunda askerlerin torun-
larına kadar devam eden bir dostluk 
kurulmuştur.

• Savaş iki yıl daha uzamış Rus Çar-
lığı, Avusturya-Macaristan ve Osmanlı 
İmparatorlukları dağılmış yeni sosyal 

rejimler ve uluslar ortaya çıkmıştır.
• Türkiye açısından denizlere ve 

donanmaya önem verilmesi ön pla-
na çıkmış, denizlere hâkim ve güç-
lü donanma olmadıkça yok olmanın 
kaçınılmaz olduğu ortaya çıkmıştır.

• Bu amaçla Türkiye Cumhuriye-
ti’nde Atatürk önderliğinde yeni ve 
güçlü bir donanma kurulmuştur. 

Bu bağlamda Cumhuriyet Donan-
ması, Mavi Vatan sularında güvenle 
dolaşmakta ve ana vatanını tekrar 
böyle savaşlar yaşanmaması için 
uzaktan savunacak bir düzeye gelmiş-
tir. Tekrar söylemekten yorulmayaca-
ğım tüm bu gelişmeler bir avuç bahri-
yelinin özverisi ve gayreti ile olmuştur. 
Bu Zafer, bizim tarihimiz kadar dünya 
tarihinde de saygı ile anılmaktadır.

Tüm bunlar 26 mayının Karanlık 
Liman’a dökülmesi ile olmuştur.

Unutmayalım ki yeri geldiğin-
de bir piyade tüfeğiyle bile savaşın 
kaderini değiştirebilirsiniz. Önemli 
olan harp silahlarının nasıl kullana-
cağını bilmektir.

Boğaz harekâtı bir risk harekâ-
tı olmuştur. Düşmanı küçümseme, 
‘‘Nasılsa Türk'ler dağılır’’ kibirliliği 
ile sahanın tamamen mayınlardan 
temizlenmemesi, keşif ve istihba-
rat bilgilerinin eksikliği ve sonuçta 
hırs bu savaşın kaybedilmesinde en 
önemli unsurlardır. Unutmayalım, 
en az hata yapan savaşı kazanır.

Bu büyük deniz savaşı ulusumu-
za kutlu olsun. Zaman içinde yine 
eskisi gibi bağımsız olarak kutla-
nacağına inancım var. Bu vesile ile 
başta 18 Mart deniz şehitlerimiz 
olmak üzere bu vatan için hayatları-
nı kaybeden şehitlerimizi ve gazile-
rimizi minnet ve şükranla anıyorum. 
Onların sayesinde bugün bu güzel 
vatanda yaşıyoruz, ışıklar içinde 
uyusunlar.
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Gerek bizim tarihimizde gerek-
se dünya harp tarihinde önemli 
yeri olan, Birinci Dünya Savaşı’nın 
kaderini değiştiren Çanakkale 
Zaferi’nin 106’ncı yılını kutluyo-
ruz.

Çanakkale Savaşı’nın tarihteki 
diğer savaşlardan ayıran özellik-
leri vardır:

Bu savaşta sayıca ve teknolo-
jik olarak Akdeniz’de o zamana 
kadarki tarihin en büyük ve güçlü 
donanması kullanılmıştır.

İlk kez büyük çaplı bir amfi-
bi harekât icra edilmiştir (1944 
Normandiya Harekâtı da büyük 
olmakla birlikte Çanakkale’den 29 
yıl sonradır).

Dar alanda yaklaşık bir milyon 
askerin dokuz ay çatıştığı kara 
harekâtı safhası tarihin en yoğun 
muharebelerinden birisidir. 

Çanakkale; Boğazı kolayca 
geçebileceklerini uman,  Türk 
Ordusu’nu çok küçük gören 
emperyalist devletlere vurulmuş 
ilk ve en büyük tokattır. Ulusal bir 
diriliştir. Kurtuluş Savaşımızın ön 
sözü niteliğindedir.

Bizim tarihimiz acısından bu 
savaşın en büyük kazancı Musta-
fa Kemal Atatürk’ün burada haklı 
bir ün kazanarak tarih sahnesine 
çıkmasıdır. 

Çanakkale’ye nasıl gelindi?
20’nci yüzyılın başlarında 

dünyanın yüzde 85’ini sömürge 
haline getiren emperyalist dev-
letler Osmanlı İmparatorluğu’nu 
parçalamak ve kendi aralarında 
paylaşmak üzere birinci paylaşım 
savaşını başlattılar. 

Savaşın iki tarafı vardı:

İngiltere, Fransa ve Rusya’dan 
oluşan İtilâf Devletleri

Almanya, Avusturya-Macaris-
tan İmparatorluğu ve Osmanlı 
İmparatorluğu’ndan oluşan İtti-
fak Devletleri. 

Almanya ilk hedefi olan Paris’i 
planladığı zamanda ele geçire-
meyince savaş batı cephesinde 
Paris’in doğusunda Marn Neh-
ri’nde statik hale geldi. Bu sırada 
seferberliğini tamamlayan Rusya, 
doğudan Alman ordularına taar-
ruza başladı Almanya planladı-
ğının aksine iki cephe arasında 
kaldı. Almanya’nın yenileceği bel-
li olmuştu. Osmanlı İmparator-
luğu bundan sonra Almanya’nın 
yanında savaşa girdi. 2 Ağustos 
1914’de Almanya ile yapılan gizli 
anlaşmaya göre Osmanlı ordula-
rı Alman komutanlarının emrine 
verildi. Çanakkale’nin savunul-
masından sorumlu 5’inci Ordu 
Komutanı Liman Von Sanders’ti.

Osmanlı İmparatorluğu’nun 
ilk cephesi 3’üncü Ordu’nun eri-
mesi ile sonuçlanan Sarıkamış 
cephesi idi Sarıkamış harekâtı-
nın sonlarında (Aralık 1914) Rus 
Çarı II. Aleksander, Rus Ordu-
su’nun kuşatılma tehlikesi üzeri-
ne paniğe kapılarak İngiltere’den 

“Osmanlı Ordusu’nun dikkatini 
başka bir yere çekecek bir gösteri 
yapılmasını” talep etmiştir.

Rusya’nın talebi ve Avru-
pa’da tıkanan savaşa hareketlilik 
kazandırma ihtiyacı İngiltere’de 
Çanakkale Boğazı’nı zorlama fik-
rini doğurmuştur.

 Çanakkale geçildiği takdirde:
1. Rusya’ya yardım götürülecek 

ve Rus Ordusu’nun Doğu Avrupa 

cephesinde Almanları sıkıştırma-
sı sağlanacak,

2. İtilâf ordularının ihtiya-
cı olan 350 ton Rus buğdayının 
Avrupa’ya ihracı mümkün olacak,

3. İstanbul işgal edilerek üçlü 
ittifakın en zayıf halkası olan 
Osmanlı İmparatorluğu savaş dışı 
bırakılacak ve paylaşma anlaş-
maları uygulanacak,

4. Süveyş cephesinde İngiliz 
ordusu karşısındaki Osmanlı bas-
kısı azalacaktı.

Kuvvetler ve planlar
Bu maksatlarla 54 gemiden 

oluşan o zamana kadarki en 
büyük donanma Çanakkale’nin 
karşısında Limni Adası’nda top-
lanmıştır. Donanma’da ağır top-
ları bulunan zamanın en modern 
zırhlı gemileri (drednot), denizal-
tılar ve uçak gemileri bulunmakta 
idi. 

Osmanlı Ordusu, Boğazın giri-
şine uzun menzilli ağır topları 
yerleştirmiş, dar yerine (geçit: 
narrow) ise daha kısa menzilli 
ve seri ateşli topları mevzilendir-
miş, ayrıca buraya 350 mayından 
oluşan on mayın hattı döşemişti. 
Asıl savunma Boğazın dar yerinde 
(geçitte) kabul edilecekti. Ayrıca 
Nusret Mayın Gemisi 7/8 Mart 
gecesi Erenköy Koyu’ndaki Karan-
lık Liman’a gizlice 26 mayın döşe-
mişti.

İtilâf Donanması’nın 276 topu-
na karşı Türk Ordusu’nun 78 topu 
vardı. Donanma toplarının tek-
nolojik düzeyleri ve ateş süratleri 
yüksek, cephaneleri boldu. Buna 
karşılık Türk bataryalarındaki 
toplar eski, Alman malı ve cep-
hane (özellikle zırh delici mermi) 
kısıtlı idi. Türk topçusu bu zafiyeti 
üstün disiplin ve eğitim düzeyi ile 
kapatıyordu.

İtilâf Donanması’nın Boğazı 
geçme planı dört safhalıydı. İlk 
safhada girişteki ağır batarya-
lar susturulacak, ikinci safhada 
geçitteki mayınlar temizlenecek, 
bilahare geçitteki topçu batar-
yaları susturulacak ve Boğazdan 
geçilecekti. Osmanlı Ordusu’nu 
çok zayıf görüyorlar ve kısa süre-
de İstanbul önlerine girecekleri 

düşünüyorlardı.
İlk aşama 19 ve 25 Şubat’ta 

giriş bataryalarının susturulma-
sıyla tamamlandı.

Bu tarihten 18 Mart’a kadar-
ki bir ay içerisinde mayın tara-
ma faaliyeti başladı.  Yedi mayın 
tarama gemisi, kıyı topçusu tara-
fından imha edildi. Geçitteki iki 
mayın hattından gedik açılmıştı 
fakat Nusret’in Karanlık Liman’a 
döktüğü 26 mayından haberleri 
yoktu.

18 Mart’ta ne oldu?
Asıl taarruz 18 Mart 1915 günü 

16 muhriple yapıldı. Birinci kade-
mede dört İngiliz (Queen Elisa-
beth, Agamemnon, Lord Nelson, 
Inflexible), ikinci kademede dört 
Fransız zırhlısı (Charlemagne, 
Suffren, Gaulois, Bouvet), üçün-
cü kademede sekiz İngiliz zırhlısı 
taarruz edecekti. Dıştaki gemiler 
sahil bataryalarını baskı altında 
tutarken içerdeki gemiler ilerle-
yeceklerdi.

Taarruz saat 10.00’da başla-
dı. Uzun menzilli ve seri ateşli 
gemi topları sahil bataryalarımızı 
yoğun ateş altına aldı. İsabet alan 
Çanakkale kentinde yangın çıktı.

Türk topçusu menzil yeter-
sizliği nedeniyle gemiler menzile 
girene kadar sessiz kaldı. Ancak 
gemiler Boğazın dar yerine (geçi-
te) girince yoğun ve isabetli karşı 
ateşe başladılar ve muharebenin 
seyrini değiştirdiler.

Modern gemiler tek tek vuru-
luyor veya mayına çarpıyordu. 

İlk kademedeki Inflexible ve 
Agamemnon zırhlıları Boğazın 
sularına gömülmüştü. Yaralanan 
İngiliz Irresistable gemisi dönüşte 
mayına çarparak alabora oldu ve 
kaderine terk edildi. Ocean gemisi 
yara aldı, geri dönerken mayına 
çarptı ve battı. 12.00’da Amiral De 
Robeck üçüncü kademedeki İngi-
liz gemilerini ileriye yanaştırdı. 
Plân gereği veya yaralandığı için 
geriye dönen gemiler Nusret’in 
döktüğü mayınlara çarpıyorlardı.

Saat 17.00’a kadar süren yoğun 
çatışmada İtilâf Donanması’ndan 
üç zırhlı (Bouvet, Irresistable, Oce-
an) battı.  Dört zırhlı da (Inflxible, 

Gaulois, Suffren, Agamemnon) 
ağır yaralı olarak muharebe dışı 
kaldı. Nusret’in Karanlık Liman’a 
döktüğü ve İtilâf Donanması’nın 
keşfedemediği mayınlar düşman 
için büyük sürpriz olmuştu. İngi-
liz Denizcilik Bakanı Churchill 
anılarında, “Bugün dünya deniz-
lerinde görev yapmakta olan 
beş bini aşkın savaş gemisinden 
hiçbiri Nusret ve onun döktüğü 
mayınlar kadar harbin gidişine ve 
düşmanın geleceğine etkili olarak 
bir başarı göstermemiştir,” diye-
cektir.

Donanmasının yarısını kaybe-
den Amiral De Robeck 17.00’da 
yenilgiyi kabul ederek çekilmeye 
karar verdi. En büyük ve mağrur 
Donanma beklemediği bir yenilgi 
almıştı. Bu aynı zamanda emper-
yalizmin bir yarı-sömürge dev-
letin ordusu karşısında aldığı ilk 
ve en büyük yenilgi (dolayısı ile 
prestij kaybı); bizim için büyük 
bir zaferdi. İstanbul işgalden kur-
tulmuştu.   

 Bugünkü muharebede İtilâf 
Donanması yedi gemi ile birlikte 
800 ölü vermişti. Türklerin kaybı 
ise 89 şehit, 74 yaralı idi ve ayrıca 
sekiz top ağır hasar görmüştü.

18 Mart Zaferi’nin en önemli 
sonucu Boğazın sadece deniz kuv-
veti ile geçilemeyeceğinin anla-
şılması olmuştur. Bunun üzerine 
80 bin kişilik bir kara ordusu ile 
Gelibolu Yarımadası'nı işgal ede-
rek Türk topçusunu imha etmeyi, 
bilahare mayınları temizleyerek 
emniyetli bir şekilde Boğaz'dan 
geçmeyi öngören plan uygulan-
mıştır. 

 25 Nisan 1915’teki çıkarma ile 
başlayan, Ocak 1916’da yarımada-
nın boşaltması ile sonuçlanan bu 
safhada iki taraftan bir milyona 
yakın askerin savaştığı tarihin en 
kanlı muharebeleri yaşanmıştır.

Çanakkale, kara harekâtın-
da mağrur düşman Alman Ordu 
Komutanı’nın yanlış sevk ida-
resine rağmen bu kez Mustafa 
Kemal’in komutanlık yeteneğine, 
sarsılmaz azmine ve Mehmetçi-
ğin büyük kahramanlığına çata-
rak yine başarısız olacak ve çeki-
lecektir.

Tuğgeneral (E) Dr. Cihangir 
Dumanlı, Almanya ile 
yapılan gizli anlaşma 
neticesinde orduları 
Çanakkale’de Alman Ordu 
Komutanı’nın yanlış sevk 
ve idaresine teslim edi-
len Osmanlı’nın, Mustafa 
Kemal’in komutanlık yete-
neği ile savaşı kazanışını 
kaleme aldı Dr. Cihangir Dumanlı

Emperyalizmin ilk ve en büyük yenilgisi: Çanakkale 
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Birinci Dünya Savaşı’nda Türk 
Ordusu değişik cephelerde 4 yıl 
boyunca durmaksızın savaştı. 
Osmanlı İmparatorluğu’nun bir-
birinden binlerce kilometre uzak 
bölgelerinde Mehmetler ölümüne 
vuruştular. Günümüzde Polonya 
ile Ukrayna arasında pay edilen 
Galiçya’dan Yemen’e, Basra’dan, 
Sina’ya, Arap çöllerinden Kaf-
kaslara, Bağdat’tan Çanakkale’ye, 
Kut’tan Filistin’e, imparatorluğun 
uzak yakın coğrafyalarında Meh-
metlerin ayak basmadığı, kanı-
nı dökmediği yer kalmadı desek 
abartı olmaz.

İngiltere, Fransa ve Çarlık Rus-
ya’sının başını çektiği bağlaşıklar, 
Şark meselesini (Doğu Sorunu) 
halletme konusunda anlaşmışlar-
dı. Osmanlı İmparatorluğu’nun 
enerji ve doğal kaynaklar yönün-
den zengin coğrafyası paylaşı-
lacak, yüzyıllardır hayâllerini 
süsleyen bu enerji denizi batılı 
efendilerin olacaktı. Daha iki yıl 
önce Balkan devletlerinin önünde 
perişan olan, bir çırpıda bütün 
Rumeli’yi elinden çıkaran (1912 
Balkan Savaşı) Türklerin, emper-
yal devletlere karşı koyması düşü-
nülemezdi!

Osmanlı’nın siyasi sınırla-
rı içinde sayılsa bile hükmünün 
epeydir geçmediği Basra fiilen 
İngilizlerin elindeydi. Irak coğraf-
yasının kilidi Basra’dan yukarıya, 
Mezopotamya’ya yayılma hakkı 
elbette İngilizlerin hakkıydı! Yine, 
Suriye, Lübnan dışındaki petrol 
zengini Arap coğrafyası da İngiliz-
lerin olacaktı. Hindistan yolunun 
güvenliğini pekiştirmenin yanın-
da el koyacağı yeni sömürgelerle 
Birleşik Krallık ekonomik ve coğ-
rafi olarak daha da büyüyecek, 
karaların ve denizlerin efendisi 
gücüne güç katacaktı!

Fransa, Kuzey Afrika sömür-
gelerine Lübnan ve Suriye’yi 
eklemenin yanında, Urfa-Antep-
Maraş’tan Adana’ya uzanan geniş 

bir nüfuz bölgesi edinecekti. Kara 
Avrupa’sının yeni gücü Almanya 
karşısında piyade ihtiyacı Ruslar-
dan karşılanacaktı. Türk Boğazla-
rı ve İstanbul’un anahtarı teklifi 
Rusları ikna için yeterli olacaktır.

Birinci Paylaşım Savaşı’nın 
galip tarafının ödülü olacak 
Osmanlı İmparatorluğu’nun 
kopacak büyük hengamenin 
dışında kalması olanaksızdı. Bağ-
laşıkların kalemini çoktan kırdık-
ları Osmanlı İmparatorluğu için 
Almanya, Avusturya-Macaristan 
bloğunda yer almak bir zorunlu-
luk olacaktır. İşin tuhafı, 1. Dünya 
savaşındaki zorunlu müttefikimiz 
Almanya’nın da gizli ajandasında 
Osmanlı mülkünü sahiplenmek 
vardır!

İttihat ve Terakki iktidarı, 
Birinci Dünya Savaşı’nın ayak 
seslerinin daha yakından duyul-
maya başladığı günlerde, 9 Eylül 
1914 tarihinde aldığı bir karar-
la, 1 Ekim 1914’ten geçerli olmak 
üzere adli ve iktisadi kapitülas-
yonları kaldırdığını yabancı dev-
letlerin büyükelçiliklerine bildi-
rir. Bu karara karşı en şiddetli 
tepki, 2 aya varmadan yanında 
savaşa gireceğimiz Almanya’nın 
İstanbul Büyükelçisi Baron Von 
Wangenheim’dan gelecektir. Hat-
ta o dönemde Almanya’nın hasmı 
olan devletlerin büyükelçileri ile 
bir araya gelerek Osmanlı Hükü-
meti üzerinde baskı kurarak bu 
kararın geri alınması için çaba 
gösterecektir!

Kısacası, emperyalistlerin 
Osmanlı İmparatorluğu’nun infa-
zına karar verdiği bir dönemde 
savaş dışında kalma olanağı var-
ken, İttihat ve Terakki iktidarı-
nın bir çılgınlığı yüzünden savaşa 
sürüklendiğimiz iddiasının gerçek 
olmadığı, sonradan ortaya çıkan 
gizli anlaşmalar ve belgeler-
le kanıtlanmıştır.  “Akacak kan 
damarda durmaz” atasözü tam 
da bu durumu tarif etmektedir. 
Osmanlı İmparatorluğu da kade-
rinden kaçamayacak, kendisini 
parçalanıp yok olmaya götürecek 
büyük paylaşım savaşının içinde 
bulacaktır.  

Kasım 1914’den itibaren 
Osmanlı imparatorluğu artık 
savaşın içindedir. Demir ve kara-

yollarının hemen hiç olmadı-
ğı, lojistik zafiyetlerin yaşandığı,  
yeterli donanımdan, yeterli silah 
ve cephaneden yoksun, çok geniş 
bir coğrafyada ölüm kalım savaşı 
verilmektedir.

Bağlaşıkların stratejisi, savaş-
ma enerjisi ve kapasitesi olmayan 
Türkleri bir an önce saf dışı ede-
rek rahatlamak ve bütün güçle-
riyle Almanya üzerine çullanmak-
tır. Bunun için en kestirme yol, 
Çanakkale Boğazı’ndan geçerek 
Marmara üzerinden İstanbul’a 
ulaşmaktır. Çanakkale Boğazı’nın 
iki yakasındaki Türk toplarını 
susturup tahkimatı dağıtmakta 
çok zorlanmayacaklarını düşün-
mektedirler.  Yenilmez armadala-
rına karşı Türklerin doğru dürüst 
savaş gemisi bile yoktur. 

18 Mart 1915, masa başında 
zafere giden en kısa yol olarak 
görünen bu hesabın tersyüz edil-
diği tarihtir. Bağlaşıkların mağrur 
donanması, saatler süren cehen-
nemi bombardımanın ardından 
zafer geçişi havasında girdiği 
Boğaz’dan utanç verici bir yenil-
giyle tornistan edecektir! Müttefik 
donanmasının ağır bombardıma-
nına sabırla katlanan Mehmet-
ler, sıranın kendilerine geleceği 
anı beklemektedirler. Mehmetler, 
en sonunda toplarının menziline 
giren düşman zırhlılarına yapa-
cağını yapacak, bazılarını saf dışı 
edecek, birkaçını da Boğaz’ın dibi-
ne gönderecektir!

Bağlaşık donanmanın utanç 
verici hezimetinin ardından göz-
ler Gelibolu Yarımadası’ndadır. 
Denizden yol vermeyen Çanak-
kale, karadan, Gelibolu üzerinden 
geçilecektir. İngilizler, kara savaş-
ları için toplanma yeri olarak 
Mısır İskenderiye’yi seçmişlerdir. 
Britanya’dan gelenlerle, sömür-
gelerinden devşirdikleri askerleri 
Çanakkale’ye buradan taşıyacak-
tır. Batılı beyaz adamın yanında 
bu kez Hindistan, Avustralya, Yeni 
Zelanda gibi İngiliz sömürgelerin-
den, Senegal ve Afrika’daki diğer 
Fransız sömürgelerinden getiri-
lenlerle bir dinler, diller ve renkler 
konsorsiyumu vardır.

Bağlaşık piyadeleri, 25 Nisan 
1915 şafağında 5 ayrı noktadan 
karaya ayak basacaklardır. Büyük 
umutlar ve kesin zafer beklenti-
siyle başlayan kara muharebeleri 
de istedikleri sonucu vermeye-
cektir. 25 Nisan 1915 sabahı, kara-
ya çıkan Anzak Kolordusu, kar-
şısındaki zayıf Türk mukaveme-
tini geri atarak Gelibolu’nun en 
hâkim zirvesine yönelmiştir. Tepe 
ele geçirilirse Gelibolu çıkartması 
ilk günden zaferle sonuçlanacak, 
İstanbul’un yolu açılacaktır. Fakat 
karşılarında kaderin adamı var-
dır!

Neredeyse ellerini kollarını 

sallayarak tepeye yönelen Anzak-
ların talihsizliği, 19’uncu Tümen 
Komutanı Yarbay Mustafa Kemal 
Bey’in karşılarında olmasıdır. 25 
Nisan 1915, Mustafa Kemal’in yıl-
dızının parladığı, Anzakların yıldı-
zının kaydığı andır! Kaderin ada-
mının en doğru kararları en kısa 
zamanda alması ve uygulaması, 
Gelibolu’nun ilk günden bağla-
şıklara kapılarını açılmayacak 
şekilde kilitlemesi anlamına gel-
mektedir. Gelibolu’nun düşmana 
kilitlenmesi, askerlerine taarruzu 
değil, ölmeyi emreden Komuta-
nın, onun ölüm emrine en ufak 
bir tereddüt göstermeden uyan 
Mehmetlerin sayesinde olmuştur!

Mustafa Kemal’in sonraki 
aylarda Anafartalar ve Conkbayırı 
başta olmak üzere, diğer muhare-
belerde gösterdiği üstün komuta 
yeteneği ve yaşanılan anı çok iyi 
değerlendiren ve en doğru kara-
rı alıp uygulayan kurmay zekâsı 
kritik anların lehimize dönmesi-
ni sağlamıştır. Çanakkale muha-
rebelerine katılmış olan İngiliz 
tarihçi General Aspinal Oaglander 
Mustafa Kemal için, “Bir tümen 
komutanın üç ayrı yerdeki kri-
ze zamanında müdahale ederek, 
sadece oradaki harbin gidişatını 
değil bütün bir milletin kade-
rini, geleceğini değiştirmesi ve 
etkilemesini tarih çok nadiren 
kaydeder” cümlelerini kullan-
maktadır.

Diğer cephelerde kazanılan 
zaferler, uğranılan yenilgiler kuş-
kusuz ki ayrı bir yazının konu-
sudur. Irak cephesindeki Kut 
Zaferi, Sarıkamış Harekâtı, Kanal 
Harekâtı ve diğer muharebeler 
de değişik açılardan değerlendi-
rilmektedir. Fakat akla ilk gelen 
ikisinden Sarıkamış yenilgi ve tra-
jedi, Çanakkale zafer çağrışımına 
yol açmaktadır.

Son yıllarda Çanakkale Deniz 
Zaferi ve kara savaşları birbi-
rinden çok farklı değerlendirme 
ve yorumlara konu olmaktadır. 
Çanakkale’nin Türk askeri tari-
hinde parlak zafer olarak kayde-
dilmesinin yanında Türk halkının 
kolektif algısında da yenilmezli-
ğin, kendisinden çok üstün güç-
lere üstün gelmenin, ölümüne 
direnmenin simgesel tarihi kabul 
edilmesinin üzerinde düşünül-
melidir.

Uluslararası spor karşılaş-
malarında gösterilen başarının, 
bireysel ya da takım olarak üstün 
gelmenin Çanakkale ile özdeş-
leştirilmesi, Türk halkının derin 
bilinçaltında yaşatılan Çanakka-
le kültü ile ilgilidir. Çanakkale, 
en umutsuz zamanlarda karam-
sarlıktan kurtulmanın, ruh taze-
lemenin, geleceğe olan inancın, 
maziden güç almanın çıkış nok-
tası olarak kabul edildiğini gös-

termektedir.
Çanakkale, Türk askerinin 

ülke savunmasında gösterece-
ği feragatin ve kahramanlığının 
denendiği, sınandığı, kanıtlandığı 
bir yer olarak, destanlarla, türkü-
lerle ve diğer anonim ürünlerde, 
halk kültüründe yaşatılması çok 
önemlidir. Milli duyarlılık açısın-
dan çok olumlu bulduğumuz bu 
algının yaşatılması ve yeni ürün-
lerle zenginleştirilmesi gerek-
mektedir. 

Yukarıda anlatılan Çanakka-
le algısının antitezi olarak kabûl 
edilmesi gereken, gri bakış açısına 
son yıllarda yaygınlık kazandırıl-
maya çalışılması dikkat çekicidir. 
Çanakkale’nin bir zafer olmayıp, 
ülke gençlerinin, özellikle İstan-
bul’un yetişmiş, eğitimli kuşak-
larının boşuna harcandığı bir 
yer olarak işlenmesi çok ilginç-
tir. Buradaki amaç Çanakkale 
Zaferi’nin değersizleştirilmesiyle, 
bilinç altındaki milli duyarlılığın 
silinmesidir. Bu amaca yönelik 
romanların, filmlerin, kültürel 
ürünlerin, yazılı ve görsel med-
yada sık işlenmeye başlamasının 
tesadüfi olduğu düşünülemez.

Gri bakış olmasa bile sonucu 
itibarıyla gri olan bir başka söy-
lem de Çanakkale’ye, Türk ülke-
sini işgal etmek ve sömürgeleş-
tirmek için gelen düşman asker-
lerinin trajik, insani hikayeleriyle 
Mehmetçikle eşitlenmesi, hatta 
önüne geçirilmeye çalışılmasıdır. 
Burada anlatılan İngiliz, Fransız, 
Anzak askerlerinin centilmenliği 
ve Mehmetçikle tütün-çikolata, 
peksimet-konserve takaslarıdır! 
Bu söylemlerin amacı Türk ülke-
sini işgale gelen düşman askeri 
imajının buharlaştırılarak, duy-
gusal, insancıl, centilmen, işgal 
amacı olmayan, yolu tesadüfen 
Çanakkale’ye düşmüş, yerinden 
yurdundan uzak kalmış masum 
yabancılar olarak toplumsal bel-
leğimize şırınga edilmeye çalışıl-
masıdır.

Yazılı ve görsel medyada, milli 
bilinci yok etme amaçlı bu tür-
den algı mühendisliği ürünlerine 
yönelik övgü yarışı bizi uyarmalı-
dır. Bu türden gri propagandanın 
yazılı ve görsel ürünlerinde işgal-
ciler Çanakkale’yi teşrifleriyle 
onurlandıran modern çağın Aga-
mennonları, Aşilleri, Odesiyusları 
olarak kutsanmakta, Mehmetlere 
de ve değerli konukların oda ser-
visi hizmetçisi rolü verilmektedir!

Büyük zaferin 106’ıncı yılın-
da kaderin adamı ve Mehmet-
lere saygı ve rahmetle. Vatan 
toprağında huzur içinde yatan 
Mehmetleri huzursuz edecek bu 
türden kültürel beşinci kol faali-
yetlerine artık yeter, Çanakkale 
şehitlerinin hatıraları da geçile-
mez denilmesi dileğiyle… 

Türkiye Barolar Birliği 
Başkan Yardımcısı 
Av. Hüseyin Özbek’in 
MarineDeal News’e özel 
kaleme aldığı makale-
sinde günümüzde milli 
bilinci yok etme amaçlı 
girişimlere yaptığı vurgu 
dikkat çekici, “…işgalciler 
Çanakkale’yi teşrifleriy-
le onurlandıran modern 
çağın Agamennonları, 
Aşilleri, Odesiyusları 
olarak kutsanmak-
ta, Mehmetlere de ve 
değerli konukların oda 
servisi hizmetçisi rolü 
verilmektedir!”

Av. Hüseyin Özbek

1915'ten günümüze Çanakkale'nin kültürel algısı 
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Covid-19, ehlileştirilip kontrol altına 
alınsa dahi etkilerinin hemen kaybol-
mayacağı aşikâr. Kaldı ki son tahmin-
lere göre Covid-19 sonrası normalleş-
menin 2022'de başlayacağı yönünde. 
Hem normalleşmedeki gecikme hem 
de küresel borcun rekor seviyelere 
yükselişi ve piyasaya dağıtılan parala-
rın -miktarsal olarak- gelişmiş ekono-
mik büyüklüklerin yüzde 70 seviyesin-
de olması, ekonomi politikalarının eski 
normale dönüşünü geciktirecektir.

 
Atılan adımlar hatalı mıydı? 
Parasal ve mali genişleme, Covid-19 

döneminin geçilmesi için önemli bir 
köprü vazifesi gördü. Bu sayede ekono-
miler pandeminin ilk günlerinde yapı-
lan sevimsiz öngörülere rağmen tüke-

tim kaslarını güçlü tutmayı başardı. Bu 
adımlar sayesinde; IMF’ye göre bazı 

–gelişmiş- ülkeler 2021 yılının ikinci 
yarısında pandemi öncesindeki üretim 
seviyesine ulaşabilecek. Diğerleri 2022, 
hatta 2023 yılında pandeminin başlan-
gıç noktasındaki değerlere çıkabilecek. 
Bu tip ülkeler gelişmekte olan ekono-
miler içinde olduğundan, öncelikle bu 
ekonomilerdeki yardım-destek paket-
lerinin gelişmiş ekonomilere kıyasla 
daha düşük olduğunu hatırlatmakta 
fayda var. 

Örneğin, 2008 finansal krizinde 
gelişmekte olan ülkeler, gelişmiş eko-
nomilere kıyasla daha çevik hareket 
ederek, az hasar aldı. Gelişmiş eko-
nomiler, canlanabilmek için uzun süre 
düşük -hatta negatif- faiz uyguladılar. 

Düşük faiz iklimi, 2013 yılında “taper 
tantrum” yani piyasaya verilen para-
nın miktarsal olarak azaltılması sinyali 
ile bozuldu. Akabinde parasal balayı 
sona ereceğinden fonların bir bölümü 
gelişmekte olan ekonomilerden çıkışa 
başladı. Bu defa FED, bu işlemin çok 
daha geç yapılacağına yönelik işaretler 
veriyor fakat bu durumda da -artan 
süre sebebiyle- giriş yapan fon miktarı 
yükseliyor. Dahası bu para dünyanın en 
ücra köşelerine bile sızmaya başladı. 

 
Kırılan güveni telafi etmek
uzun sürebilir
Her ne kadar FED'in işaret ettiği 

patika faizlerin geç yükseleceği yönün-
de olsa dahi, piyasa oyuncuları bunu 
inandırıcı bulmuyor olacak ki uzun 
vadeli tahvil faizleri yüksek seviyede 
çıpalandı. Bu durum, merkez bankala-
rının her zaman dikkat ettiği bir soruyu 
tekrar gündeme taşıdı; ekonominin yol 
haritasını merkez bankaları mı yoksa 
piyasa mı belirleyecek?

Şubat ayında yaşanan çalkantılar 
da bu sorunun çıktısı diyebiliriz. Bir 
yanda faizlerini yükseltmeyeceğini ifa-
de eden FED, diğer yanda faizlerin 
yükseltileceğine inanan piyasa aktör-
leri. Bakalım hangisi haklı çıkacak? 
Unutmamak gerekir ki merkez banka-
larının yanlış yönlendirmesi bir şeydir; 
yanlışların gün yüzüne çıktığında kötü 
izlenimleri düzeltmek başka şeydir. 
Yani kırılan güveni telafi etmek uzun 
sürebilir. 

 
Kırılmaya yakın ekonomiyi 
düzeltmek için müdahale
etmek gerekir
Gelelim ülkemiz özeline… Hatır-

latmakta fayda olacak; mart ve nisan 
aylarında birçok gelişen ekonomiden 

fon çıkışı olmuştu. Akabinde, yatırımcı-
lar gidecek başka bir yer bulamadığın-
dan buralara geri döndü. Bu geri dönü-
şü sağlayanların ekonomi yönetimleri 
olduğunu gözden kaçırmamalıyız. 

Bu geri dönüşü tetikleyen ana 
unsur, ülkemizden farklı olarak -küre-
sel düşük faizin olduğu bir dönemde- 
faizleri daha da düşürerek paralarının 
cazibesini yok etmemiş olmalarıydı! 
Ülkemiz o dönemde farklı bir politika 
izledi ve neticesinde yönetim tarafın-
dan ekonomiye müdahale edildi. 

Fakat şunu da yazmadan geçme-
miz yanlış olacaktır; ülkemiz dışındaki 
gelişen ekonomiler, yurtdışından para 
çekerken, içeride de para dağıtarak 
ekonomiyi ayakta tutmaya çalıştı. Bu 
da kamunun borç miktarını yükseltti. 
Yani gün gelip, Covid-19 sonlandığında 
ülkelere miras kalacak bir borç yükün-
den bahsediyoruz. Bu kötü haber.

 
FED enflasyon hedefine erken 
ulaşırsa ne olacak?  
Merkez bankaları “yöntem ile gücü 

birleştirmek” suretiyle politikasını 
belirler. Bu, politika koşullarının deği-
şen karmaşıklığa uyarlanmasını sağ-
lar. Bu bakımdan ekonominin kırılma 
noktasına geldiğini dikkatli gözlemek 
lazım. Akıllı gözlem, merkez banka-
larının hatalarının farkına varmasını 
ve onları düzeltmesini sağlayan "geri-
bildirim döngüsü" gibidir. Dansçıların 
alıştırma sırasında ayna kullanmasına 
benzer. Eğer FED'in gözlemi yanlış-
sa, tahmin ettiği tarihten evvel faiz 
artırımına giderse, parasal politikada 
kargaşa çıkabilir. Hatta ABD sınırlarını 
aşarak diğer ekonomilere de rahat-
sızlık verebilir. Bu sınır ötesi kargaşa 
zayıf-güçlü ekonomilerin belirlen-
mesindeki ilk adım olabilir. Ancak, 
burada zayıf-güçlü sıfatları ile kast 
ettiğim zengin-fakir ekonomilerden 
ziyade dirençli, sabırlı ekonomiler ile 
geri kalanlarıdır. Kısacası, ekonomi-
lerde yaşanan bunca sarsıntıdan sonra 
sihirli bir değnek marifeti ile her şeyin 
bir anda düzelmesini beklemek fazla 
iyimser olacaktır. 

Burada yazılanlar yatırım tavsiyesi 
değildir.

18 GÖRÜŞ

A. Gökhan Esin
gesin@arpas-pilotaj.com.tr
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Ekonomilerin kırılma nok-
tasına geldiğini dikkatli 
gözlemek lazım. Akıllı 
gözlem, merkez banka-
larının hatalarının farkı-
na varmasını ve onları 
düzeltmesini sağlayan 
"geribildirim döngüsü" 
gibidir. Dansçıların alış-
tırma sırasında ayna kul-
lanmasına benzer. Eğer 
FED'in gözlemi yanlışsa, 
tahmin ettiği tarihten 
evvel faiz artırımına gider-
se, parasal politikada kar-
gaşa çıkabilir

Ekonomilerin kırılma noktası…

BIO-UV Group, yat sahipleri ve müret-
tebatlarına, teknelerinin IMO’nun 
Balast Suyu Yönetimi Sözleşmesi ve 
ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı (USCG) 
kurallarına uygun olduğundan emin 
olmaları çağrısına bulundu. 

50 metreden kısa yatlar genel 
olarak eğlence amaçlı tekne sayılıp 
kurallardan muaf tutuluyor. Ancak 
boyutlarına bakılmaksızın 400 gross 
ton’dan fazla olan daha küçük bazı 
yatların 8 m3 üzerinde balast suyu 
kapasitesi olabiliyor. Bu, bu tür yatla-
rın IMO Balast Suyu Sözleşmesi’nde-
ki koşulları sağlamakla yükümlü 
oldukları anlamına geliyor. 

BIO-SEA’nin Bölge Satış Müdürü 
Maxime Dedeurwaerder, “Kesinlikle 
şu an faaliyette olan ve kurallara 
uymak için balast suyu arıtma siste-
mi kurması gereken yatlar bulunuyor. 

Yat sektöründe yeni kurallarla ilgili 
akıl karışıklığı  gözlemliyoruz. Pay-
daşlara kesinlikle teknelerinin duru-
munu netleştirmek açısından klas 
kuruluşlarına başvurmalarını öne-
riyoruz. Eğer yatlarının sözleşmeyi 
ihlal ettiği belirlenirse, yat sahipleri 
ve operatörleri büyük bir şok yaşa-
yabilir,” dedi. 

Örneğin, İtalya’daki bir tersanede 
inşa aşamasının sonuna gelinen 37 
metre uzunluğunda lüks bir yeni 
inşa yata 50 metreden kısa olmasına 
rağmen yatın balast suyu kapasitesi 
8 m3’ün üzerinde olması sebebiyle 
BWTS kuruluyor. 

IMO’nun Balast Suyu Yönetimi 
Sözleşmesi 2017 Eylül’ünde yürürlü-
ğe girdi ve uluslararası sularda balast 
suları kullanan her türlü gemiye 
uygulanıyor.

Yatları bekleyen büyük tehlike
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Indeed, the Bloomberg Com-
modity Spot Index, which 
tracks price movements for 23 
raw materials, rose on 22 Feb-
ruary Monday to its highest 
since March 2013. Serious surg-
es were identified in all ener-
gy commodities, primarily in 
the price of oil. The Bloomberg 
Commodities Spot Index was 
up 67% from 2020’s low-point. 
On a commodity category basis, 
the average rise in energy was 
30 percent and 10 percent in 
metals, while hikes of between 
3 to 20 percent occurred in 
agricultural commodities.

Oil climbs by nearly 70 pct 
since November
US crude, Brent crude 

and natural gas prices have 
also seriously increased. Dis-
tortions to supply/demand 
coupled with vaccine roll-
outs have brought oil prices 
up and financial institutions 
have been revising their end-
year forecasts accordingly. US 
oil jumped 69 percent despite 
the Texas ice storms and Brent 
crude rose by 68 percent in 
the same period. US crude and 
Brent have gone up by 30 per-
cent since the start of the year. 
The  course of the pandemic 
and OPEC’s decision will be 
deciding factors on oil prices 
in the upcoming days. Experts 
say expectations arising from 
vaccine rollouts are rather pos-
itive, noting that as two-thirds 
of oil consumption comes from 
transportation and mobility, 
any positive development in 

the Covid-19 situation will lead 
to a surge in oil prices and in 
the demand for oil.

In terms of natural gas 
prices experts note that cold 
weather conditions and facto-
ries upping their production 
capacities to near pre-pandem-
ic levels have been increasing 
demand. Industries that rely 
on natural gas are also closely 
following the developments in 
this regard. Experts say they are 
keeping a close eye on positive 
reports that have followed the 
developments regarding vac-
cine rollouts but also note that 
the reason behind the surge 
in natural gas prices is best 
explained by seasonal factors 
and the positive anticipation 
about the future along with 
a fall in global temperatures, 
rather than by a direct and per-
manent increase in demand.  

Copper prices soar amid 
rally in metals 
Metals have followed energy 

in soaring commodity prices 

with surges of up to 10 percent 
in a variety of metals from alu-
minium to copper and iron ore 
to nickel. In the final Tuesday 
of February, copper price shot 
above $9,000 a tonne for the 
first time in nine years, con-
tinuing an upward trend that 
had been in place for a month. 
This has been impacted by  
government's investing in elec-
tric-vehicle infrastructure and 
renewables. The strong delayed 
demand from China has been 
among the reasons behind the 
charge in metal prices. 

In the case of Turkey, 
experts note that iron ore has 
been extremely volatile in the 
past year. They note that iron 
ore is one of the costliest raw 
materials to work with adding 
that most iron ore used in Tur-
key is imported from abroad.

Commodity price impact 
on Turkey
The rise in commodity pric-

es spell out negative signals 
for Turkey, which is highly 
dependent on foreign mar-
kets especially in oil and ener-
gy. The surge in commodity 
prices will likely undermine 
Turkey’s fight against inflation 

-an area where the country’s 
Central Bank has been putting 
in tremendous effort- and also 
might adversely affect Tur-
key’s current accounts deficit. 
Another negative effect might 
be felt on interest rates on 
loans, which have been dis-
playing a download trend in 
the recent period. 
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As governments 
announce stimulus 
packages one after 
another in hopes of 
reviving economies 
and central banks of 
the world hold inter-
est rates at historically 
low rates, commodity 
prices have shot up to 
their highest in eight 
years

What impact will rising commodity prices have on Turkey?

Turkey takes over command of SNMCMG2

Turkey took over the command 
of Standing NATO Mine Counter-
measures Group Two (SNMCMG2) 
on 20 February 2021.

The new Commander of 
SNMCMG2 will be Captain Yusuf 
Karagulle, of the Turkish Navy. A 
virtual Change of Command cer-
emony was held via video confer-
ence on 19 February, led by Vice 
Admiral Keith Blount, Command-
er of Maritime Command, and 
the ceremony took place in İstan-
bul, Turkey with the participation 
of core personnel of the flagship 
TCG Sokullu Mehmetpaşa, TCG 
Ayvalık, and ESPS Tajo.

SNMCMG2 will be command-
ed by Turkey for the fifth time 

since the inception of the group. 
Between 20 February-16 April 
2021, the group will participate in 
mine warfare exercises in Greece, 
Italy and Romania. MCM ves-
sels from Bulgaria, Greece, Italy, 
Romania, Spain and Turkey will 
take part in SNMCMG2 at differ-
ent periods.

The main task of the group is 
to make seas safer for all NATO 
Allied and partner nations, while 
sailing together in unity. The 
force will serve in Covid-19-free 
bubbles, not mingling with out-
side members and without shore 
leave during port visits, allowing 
the Force to keep its level of 
readiness.
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Coatings manufacturer Nippon 
Paint Marine has launched a new 
antifouling technology which 
enhances antifouling performance 
to a very high level and consistency.

According to Nippon Paint 
Marine, the new product substan-
tially improves the time and the 
film thickness required for appli-

cation, compared to other hull 
coatings.

Introduced to the market in 
February, its manufacturer has 
described FASTAR as “a self-polish-
ing antifouling paint that incorpo-
rates a unique nano-domain resin 
structure designed to minimise the 
effect that seawater temperatures, 

vessel speeds and other external 
factors have on coating perfor-
mance.”

Nippon Paint Marine noted that 
“by precisely controlling the release 
of biocides it has been able to 
deliver a high-performing AF sys-
tem with lower polishing rates.” 

The coat manufacturer main-

tains that although generally, anti-
fouling performance becomes less 
reliable when its polishing rate is 
low, this is not the case with FAS-
TAR. According to Nippon, the res-
in’s nano-domain structure which 
derives from the micro-domain 
structure used in Aquaterras – the 
world’s first biocide-free self-pol-

ishing hull coating – allows anti-
fouling components to be accu-
rately delivered and released in a 
much more precise, controlled and 
effective way.

Commenting on the 
ground-breaking development, 
Hirokazu Kaji, General Manager, 
Nippon Paint Marine, R&D, said: 

“We set up a unit dedicated to 
developing new resins and find-
ing ways of providing better anti-
fouling performance. After sever-
al years, a lot of trial and error 
and a huge amount of lab testing, 
research has borne fruit with an 
entirely new type of SPC antifoul-
ing technology.

“In addition, thanks to the 
reduced film thickness, shipown-
ers applying FASTAR will benefit 
from shortened in-dock applica-
tion and drying times, resulting in 
further cost savings.”

FASTAR’s required total mini-
mum drying time at drydock for a 
large container vessel, for instance, 
is reduced by maximum 37%, com-
pared to the length of time needed 
for other typical coating systems, 
depending on the actual ambient 
temperature during application.

 Makoto Nakagawa, Market-
ing General Manager, Nippon 
Paint Marine, said: “FASTAR is an 
advanced self-polishing antifoul-
ing paint. Every aspect of its AF 
performance has been improved. 
No other paint maker has this 
technology. Its performance in 
both static and dynamic condi-
tions is unrivalled.”

He added: “Shipowners demand 
effective and predictable perfor-
mance from their antifouling sys-
tems in whatever sea conditions 
their vessels operate. FASTAR 
delivers that, while reducing over-
all capital and operational expend-
iture. It offers precise, predictable 
performance.”

While the cost benefits of the 
FASTAR system vary depending on 
vessel size and operational profile, 
typically less paint is required to 
protect a ship’s hull than existing 
SPCs. 

FASTAR, Nippon Paint Marine’s 
4th generation antifouling system, 
is available in four main versions – 
FASTAR I & II and FASTAR XI & XII, 
of which the latter two products 
incorporate Nippon Paint’s hydro-
gel technology. 

Nippon Paint Marine says the 
optional addition of the hydro-gel 
will give FASTAR XI & XII the same 
8% reduction in fuel consumption 
and CO2 as the company’s proven 
A-LF-Sea series, which has been 
applied to more than 3,300 vessels 
since market introduction.

Nippon Paint Marine is now 
rolling out the new product for 
wide maritime application.

March 2021

Nippon Paint Marine launches new nano antifouling technology 
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Havuz-14, the largest floating dock 
of the Mediterranean and the Aege-
an Seas, built by HAT-SAN Shipyard 
in cooperation with, has started 
operations.

The floating dock, which has a 
lifting capacity of 10,000 tons, was 
built within 16 months and at half 
of the anticipated cost. ASFAT was 
the main contractor.

The floating dock will also serve 
the platforms that will be added to 
the inventory of the Turkish Naval 
Command in the period ahead.

The design and construction 
phases of the floating dock were 
conducted by relying on local sourc-
es while 60 percent of the equip-
ment used in the construction of the 
floating dock was also locally pro-
duced. The military floating dock is 
expected to serve the Turkish Navy 
for the 50 years ahead, but will also 
be available for serving commercial 
vessels if needed.

 Havuz-14 was used for carry-

ing out periodical maintenance and 
inspections on  TCG Bayraktar on its 
first day on duty. 

The floating dock has also 
brought important gains for the 
shipbuilding sector. It has consid-

erably cut down docking periods 
and reduced the time for reaching 
immersion depth to an hour. Dock-

ing related risks have been mitigat-
ed thanks to underwater imaging 
systems. The ship alignment system 
of the dock also reduces aligning 
operations times. Uninterrupted 
power is supplied with the capaci-
ties of generator sets that work syn-
chronously. Monitoring of all opera-
tions can be achieved by the use of a 
touch screen. The operational safety 
of all equipment used on the dock 
can also be monitored, guaranteeing 
maximum occupational safety.

Specifications of the military 
floating dock:

Length overall: 175,6 meters
Pontoon length: 165,6 meters
Width: 43,5 metre
Dock width: 35,4 meters
Height: 16,40 metre
Max immersion depth:
14,90 meters
Lifting capacity: 10,000 tons
Crane capacity: 2x10 Tons
Generator capacity: 4x880 KW
Personnel capacity: 52 people

KoçSavunma has announced that 
it has signed a contract with a for-
eign navy for the use of its Under-
water Telephone currently in use 
aboard MİLGEM and the New Type 
Patrol Boat, along with other newly 
built military naval platforms.

The company also announced 
that another contract as part of 
which KoçSavunma supplies the 
Underwater Telephones with Eng-
lish-language menus came into 
force at the year’s start.

Hakan Öktem, an executive 
of the Engineering Department 
of KoçSavunma said in spite of 
international initiatives to impose 
sanctions on Turkey’s national 
defense industry and in spite of 
the adverse effects of the pan-
demic, KoçSavunma has been able 
to successfully complete delivery 
in all of its 2020 projects on time. 

“AS a local and national defense 
industry company, we focused on 
R&D and innovation during the 
pandemic as KoçSavunma. We 
have received significant orders 
both from domestic and interna-
tional clientes and we have signed 
a number of representative office 
contracts with a number of com-
panies. As such, we are feeling the 
pride of finishing the year 2020 as 
a good solutions partner sought by 

both domestic and international 
defense companies. We are confi-
dent that the productivity of this 
current period will stay in place in 
the period ahead.”

Earlier, the KoçSavunma Echo-
rium Diver Detection Sonars Fam-
ily, Underwater Detection and 
Positioning System, Offshore and 
Inshore Weapon Scoring System, 
Acoustic Detection and Monitor-
ing System (ADMS), Underwater 
Environment Model (SORTAM) 
and Underwater Telephone solu-
tions unveiled at the international 
defense industry fair IDEF, car-
ried out under the auspices of 
the Ministry of National Defense 
of the Republic Turkey, had been 
met with great interest from the 
industry. 

KoçSavunma has stated that 
it continues activities to strongly 
position its products and servic-
es globally. Noting that following 
the approval of its membership 
in the International Association 
of Lighthouse Authorities (IALA), 
KoçSavunma had been invited 
to participate in the Philippines 
Coast Guard tender for delivery of 
buoys aiding navigation. The com-
pany said it expected to realize the 
exports potential of its products 
in 2021.

Largest floating dock of the Med and the Aegean goes into operation

KoçSavunma signs new contract
for underwater telephone
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ULAQ enters sea trials 
The prototype of the Armed 
Unmanned Surface Vehicle (AUSV), 
first of Turkey’s first unmanned 
combat watercraft family ULAQ, 
being developed by ARES Ship-
yard and Meteksan Defense, was 
launched on 12 February and the 
first trials of the craft have begun.

The prototype USV is armed with 
a four-cell CİRİT launcher and a pair 
of L-UMTAS missiles. With a max-
imum effective guided range of 8 
km with a high probability of hit on 
a 3x3 m target at this range, CİRİT 

can be outfitted onto land and sea 
platforms as well as helicopters and 
unmanned aerial vehicles. A max-
imum range of 8 kilometers, laser 
guidance and tandem armor-pierc-
ing warhead features of L-UMTAS 
ensure its effectiveness against both 
stationary and moving targets. 

Following the completion of 
sea trials, the first firing tests are 
planned at the end of the first quar-
ter of 2021.

The USV can be outfitted with 
missile systems that can meet a 

range of operational combat needs 
in addition to varying modes of 
intelligence and communications 
systems. 

A joint statement released 
by ARES Shipyard and Meteksan 
Defence maintains that after the 
first prototype vessel, other USVs 
for operations such as surveillance 
and intelligence, mine counter-
measures, anti-submarine warfare, 
firefighting, search and rescue mis-
sions, will be ready for manufac-
turing.

A.P. Moller - Maersk will operate first carbon neutral liner vessel
A.P. Moller - Maersk have announced 
an acceleration of efforts to decar-
bonise marine operations with the 
launch of the world’s first carbon 
neutral liner vessel in 2023 -seven 
years ahead of the initial 2030- ambi-
tion. 

All future Maersk owned new 
buildings will have dual fuel technol-
ogy installed, enabling either carbon 
neutral operations or operation on 
standard very low sulphur fuel oil 
(VLSFO).

“A.P. Moller - Maersk’s ambition is 
to lead the way in decarbonising glob-
al logistics. Our customers expect us 
to help them decarbonise their global 

supply chains, and we are embracing 
the challenge, working on solving the 
practical, technical and safety chal-
lenges inherent in the carbon neutral 
fuels we need in the future. Our 
ambition to have a carbon neutral 
fleet by 2050 was a moonshot when 
we announced in 2018. Today we see 
it as a challenging, yet achievable 
target to reach,” says Søren Skou, CEO, 
A.P. Moller - Maersk.

According to Maersk, around half 
of the logistics giant’s 200 largest cus-
tomers have set –or are in the process 
of setting– ambitious science-based 
or zero carbon targets for their supply 
chains, and the figure is on the rise.

Maersk’s methanol feeder ves-
sel will have a capacity of around 
2000 TEU and be deployed in one 
of its intra-regional networks. While 
the vessel will be able to operate 
on standard VLSFO, the plan is to 
operate the vessel on carbon neutral 
e-methanol or sustainable bio-meth-
anol from day one.

“It will be a significant challenge 
to source an adequate supply of car-
bon neutral methanol within our 
timeline to pioneer this technolo-
gy. Our success relies on custom-
ers embracing this groundbreaking 
product and strengthened collabora-
tion with fuel manufacturers, tech-

nology partners and developers to 
ramp up production fast enough. 
We believe our aspiration to put the 
world’s first carbon neutral liner ves-
sel in operation by 2023 is the best 
way to kick start the rapid scaling of 
carbon neutral fuels we will need,” 
says Henriette Hallberg Thygesen, 
CEO of Fleet & Strategic Brands, A.P. 
Moller - Maersk.

Both the methanol-fueled feeder 
vessel and the decision to install 
dual fuel engines on future new-
buildings are part of Maersk’s ongo-
ing fleet replacement. CAPEX impli-
cations will be manageable and are 
included in current guidance.
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The all new TCT series
specifically optimised 
for Tier III operation.

PBST launched its new TCT turbocharger series speci-
fi cally optimised for Tier III operation, suitable for both 
conventional and dual-fuelled, 2- and 4-stroke engines in 
marine and power applications.

The latest PBST axial turbocharger generation off ers 
signifi cant downsizing to meet current market require-
ments. It off ers a smaller, lighter design with a superior 
charging-effi  ciency, and a high air-pressure compared to 
its predecessor and other similar turbochargers available 
in the market. Wear reduction of improved bearings by
up to 50% and noise reduction by 8dB are just other
signifi cant benefi ts for operator and owner.

You are welcome to give us a call or mail us to discuss how 
the TCT series can boost your engines‘ performance. 

Smaller – lighter – superior!

2103_19217_MAN_ES_Anzeige_SESV_PBST_TCT_Series_Marine_Deal_News_2021_ENG_270x370mm_5mm_bleed_ISOv2.indd   1 17.02.21   14:13
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Bilindiği üzere uluslararası ticaretin 
en önemli parçası olan limanlar elleç-
leme faaliyetlerinin yanı sıra yoğun 
sanayi faaliyetlerinin gerçekleşti-
rildiği merkezlerdir. Çevreye verdiği 
zararların farkında olan birçok liman, 
belirli kuruluşlar tarafından herhangi 
bir zorunluluk gerektirmediği halde 
hem enerji verimliliği hem de çevreyi 
koruma adına sürdürülebilir ve yeşil 
liman çalışmalarına başladı. Hava ve 
su ortamında meydana gelen kirli-

liğin azaltılması, yenilenebilir enerji 
kullanımı, atık yönetimi gibi konular-
da sağlanan farkındalık ile gönüllülük 
esasına dayanan ‘‘Yeşil Liman’’ poli-
tikası, Avrupa’daki bazı limanlarda 
gemi işletmecilerini de teşvik etmek 
amacıyla liman ücretlerinde yapılan 
indirimlerle dikkat çekiyor. Rotter-
dam Limanı,  Hamburg Limanı,  Ams-
terdam Limanı ve Antwerp Limanı 
dünyadaki yeşil liman uygulamaları 
konusundaki başarılı örnekler arasın-

da. Örneğin Rotterdam Limanı’nda,  
biyo-yakıt, rüzgâr ve güneş enerjisi 
ile yenilenebilir enerji kullanımı,  LED 
aydınlatma kullanımı,  karbon emis-
yonunu minimum düzeye indirme 
çalışmaları ile temiz hava stratejile-
ri kullanıyor. Liman hizmetlerindeki 
çeşitli teşvikler ve cezalarla da bu 
uygulamalar destekleniyor. Çeşitli 
sürdürülebilir ve yeşil uygulamalar 
gerçekleştiren Amsterdam Limanı ise 
bu uygulamaların yanısıra Yeşil Ödül 

Sertifikasına sahip gemiler için de 
çeşitli  indirimler uyguluyor. 

Ülkemizde ise Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından çevre ile ilgili 
konularda çıkarılan mevzuatlar ile 
çevre konusunda gerekli önlemler 
alınmış, bazı politikalar oluşturul-
muş; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 
Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü ise 

“Yeşil Liman” projesini başlatmıştır. 
Ancak bu proje, liman işletmelerinin 
kendi talepleri doğrultusunda gerçek-

leşmekte olup, tamamen gönüllülük 
esasına dayanmaktadır.

Sürdürülebilir ve yeşil politikalar 
ile ilgili haber ve dosya çalışmalarımı-
za ek olarak bu sayımızda Türkiye’de 
gerçekleştirilen ‘‘Yeşil Liman’’ çalış-
malarından bazılarını MarineDeal 
News okuyucuları için derledik. Özel-
likle herhangi bir yasal zorunluluk 
ve devlet teşviki olmadan ülkemiz 
limanlarının konuya gösterdiği hassa-
siyet ve yaklaşım oldukça sevindirici. 

Sürdürülebilir ve yeşil bir dünya için

Yeşil Liman
Asyaport / Tekirdağ

Deniz yoluyla yapılan ticaretin en 
önemli altyapılarını oluşturan liman 
işletmeleri ticaretin ilerlemesine 
paralel olarak sürekli gelişim göster-
mekte olup, dünyada ve ülkemizde 
dış ticaretin yürütülmesinde hayati 
öneme sahip işletmeler olmuşlardır.

Lojistik zincirinin en önemli par-
çalarından biri olan limanlar, genel-
likle kent merkezinde veya yakının-
da hizmet vermektedir. Limanların 
etkin operasyon süreçleri içerisinde 
yakın çevresi ile etkileşimini düzen-
lemek, çevre ve iş sağlığı duyarlılık-
larının daha da artırılması ve reka-
bet gücü yüksek liman tesislerinin 
ülkeye kazandırılmasının gerekliliği 
düşünülerek “Yeşil Liman” (Green 
Port) sertifika programı Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel 
Müdürlüğünce yürütülmeye başlan-

mıştır. 
Bu kapsamda Onbirinci Kalkınma 

Planı (2019-2023)’nın 510’uncu mad-
desinde “Ülkemizdeki kamu ve özel 
sektörün liman yatırımları bütüncül 
bir bakış açısıyla koordine edilecek 
ve çevreye duyarlı, sürdürülebilir 
liman uygulamaları yaygınlaştırıla-
caktır” hedefi yer almıştır. 

Bilindiği üzere sürdürülebilir 
gelişme, gelecek nesillerin ihtiyaçla-
rını karşılayabilme yetisini göz ardı 
etmeden günümüzün ihtiyaçlarını 
karşılayabilen gelişmedir.  Ayrıca sos-
yal, ekonomik ve çevresel etkenler 
dengesi sürdürülebilirliğin temelini 
oluşturmaktadır. Yeşil Liman Projesi 
6 temel program bileşeni içermekte-
dir. Bunlar: 

• Doğal yaşam: Ekosistemi ve 
deniz tabiatını korumak ve iyileş-

tirmek,
• Hava: Liman aktivitelerinin 

neden olduğu zararlı emisyonları 
azaltmak, 

• Su: Liman ve çevresindeki sula-
rın temizliğini sağlamak, 

• Toprak ve sedimentler: Liman 
bölgesindeki kirli toprakların temiz-
lenmesini sağlamak, 

• Paydaşların eğitimi: Liman çev-
resi paydaşlarının, liman operas-
yonlarının ve çevresel programlara 
yöneliş işbirliği ve eğitimini gerçek-
leştirmek, 

• Sürdürülebilirlik: Liman içi yapı-
laşma, operasyon ve yönetim uygula-
malarını gerçekleştirmektir.

Gelişmiş ülkeler, limanlarının 
sürdürülebilir, çevreye ve insan sağ-
lığına duyarlı aynı zamanda emni-
yetli limanlar haline dönüşebilmesi 

ve uluslararası örgütler tarafından 
belirlenen standartlara ulaşılabilme-
si için çeşitli sertifika programları 
geliştirerek bölgesel uygulamalar 
yapmaktadırlar.  Avrupa Birliği’nde 
özellikle liman alanlarında ve deniz 
çevresinde taşımacılıktan kaynak-
lanan kirlilik riskini/tehlikesini 
azaltmak ve çevresel mevzuat ve 
politikalar yaratmak için önemli bir 
çaba harcanmaktadır. Fakat bu çaba-
lar “yeşil liman” kavramını, ortak bir 
yasal çerçeve içerisinde düzenlemek-
ten uzaktır.

Limanlara yönelik olarak AB bün-
yesinde 2012 tarihinde Avrupa Deniz 
Limanları Organizasyonu (ESPO) 
yönetim kurulu tarafından kabul 
edilen ESPO Yeşil Kitabı (ESPO Green 
Paper) yayımlanmış olup, bu çalışma 
ESPO üyelerine, liman paydaşlarına, 

kamuya ve liman otoritelerine, yeşil 
liman uygulamaları ve politikaları ile 
çevre yönetimi konularında gönül-
lüğe dayalı rehber niteliğindedir. Bu 
çalışmalara TÜRKLİM olarak biz de 
katıldık. Bu kapsamda 2020 yılında 
ESPO tarafından yayımlanan Çevre 

'Deniz limanlarında olmayan teşvik hava limanlarında uygulanıyor'
İrfan Bilgin / TÜRKLİM Genel Sekreteri
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“On Everything  
That’s On Sea”

Raporu’nda, liman tesislerinin yıl-
lara göre 10 öncelikli çevre başlığını 
2013-2020 yılları arasında inceledi-
ğimizde; 2013 yılından beri  “hava 
kirliliği” konusunun, Avrupa liman-
larının çevresel önceliklerinde birin-
ci sırayı aldığını görmekteyiz. 2019 
yılında öncelik listesine giren “iklim 
değişikliği”nin ikinci sırada,  “enerji 
tüketimi’’ninse 2020 yılında “Ener-
jinin Etkin Kullanımı” olarak liste-
ye girdiğini görmekteyiz. Gürültü ve 
gemi atıkları yıllar içinde ayni önce-
liklerini korumaktadır. Buna benzer 
şekilde liman-şehir ilişkilerinin iyi 
olması ve sürdürülebilir liman ope-
rasyonları için sosyal bütünleşmenin 
sağlanmasının gerektiği bilinmekte-
dir.  (Tablo.1)

Avrupa Birliği’ndeki gelişmelere 
paralel olarak ülkemizde de  yeşil 
liman sayısının artırılması gündeme 
gelmiştir. Bu amaçla, 2000’li yılların 
başından itibaren Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından gemilerden atık 
alımı ve bertarafı, deniz ve çevresi-
nin petrol ve diğer zararlı maddeler 
tarafından kirletilmesinin önlenmesi, 
kirlenme durumunda acil müdahale 
önlemleri gibi çevre ile ilgili konular-
da çıkarılan mevzuat ile çevre konu-
sunda gerekli önlemler alınmış ve 
politikalar oluşturulmuştur.

Bunun yanı sıra Ulaştırma ve Alt-
yapı Bakanlığı 2013 yılında  “Yeşil 
Liman” projesini başlatmıştır. Bu kap-
samda yeşil liman için öngörülen ISO 
9001 Kalite Yönetim Sistemi, OHSAS 
18001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yöne-
tim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yöne-
tim Sistemi standartlarının denetlen-
mesi maksadıyla Bakanlık ile Türk 
Standartları Enstitüsü (TSE) arasında 
2014 yılında Yeşil Liman İşbirliği Pro-
tokolü imzalanmıştır.

ESPO’nun Avrupa limanlarında-
ki çevre yönetim sistemlerine ilişkin 
araştırmalarına benzer bir araştır-
mayı geçtiğimiz yıllarda TÜRKLİM’e 
üye limanlar üzerinde gerçekleştiri-
lerek bunu bir rapor haline getirdik 
ve sektörümüzle sonuçlarını paylaş-

tık. Anılan rapor içerisinde limanları-
mızın yeşil liman süreçleri hakkında 
detaylı bilgilendirmeler ve yönlen-
dirmeler mevcut olup TÜRKLİM Yeşil 
Liman Raporu’na web sayfasından 
ulaşılabilmektedir. 

Araştırmanın özetine baktığımız-
da üye limanların yeşil liman uygu-
lamalarına bakışlarında en yüksek 
katılım sağlanan konular şu şekil-
dedir.

• Yeşil liman olmanın liman mar-
ka değerine katkı sağlayacağı,

• Yeşil liman uygulamalarının 
sadece Ulaştırma ve Altyapı Bakanlı-
ğı tarafından değil, ilgili diğer bakan-
lıkların da katılımıyla yürütülmesi 
gerektiği, 

• Yeşil liman uygulamalarının 
önemli ve güncel bir konu olduğu, 
müşteri memnuniyetini artıracağı, 
yeşil limana geçiş sürecinde vergi 
indirimi, imtiyazlı kredi vb. teşvik 
uygulamalarının yapılması gerekli-
liği,

• Yeşil liman uygulamalarının 
limanların strateji, misyon ve vizyo-
nuyla örtüştüğü. 

Mali teşvikin, kamu-özel sektör 
işbirliği ve çevre politikaları konu-
larında kullanılan en yaygın araç 
ve enstrüman olduğu görülmekte-
dir. Yüksek maliyetler nedeniyle 
çevresel sürdürülebilirlik konusun-
da en önemli faktör de mali teşvik-
ler olmaktadır. Ancak “Yeşil Liman” 
sertifikasyonunda böyle bir teşvik 
mekanizması maalesef bulunma-
maktadır. Fakat deniz limanlarında 
olmayan teşvikin hava limanlarında 
uygulandığını görmekteyiz.

Havaalanında belirlenen gerek-
lilikleri sağlayan işletmelere Sivil 
Havacılık Genel Müdürlüğü tarafın-
dan "Yeşil Kuruluş Sertifikası"; bir 
havaalanında bulunan tüm işlet-
melerin de "Yeşil Kuruluş Sertifikası" 
alması durumunda, o havaalanına 

"Yeşil Havaalanı Sertifikası" verilmek-
tedir. 

Yeşil havalimanı sertifikasyonun-
da kuruluşların ödeyeceği yetki bel-

gesi, ruhsat, sertifika gibi izin bel-
gelerinin temdit ücretlerinde yüzde 
20 indirim yapılarak sektör teşvik 
edilmektedir.  Bir havaalanındaki 
tüm kuruluşların bu şartları yerine 
getirmesi halinde, bu havaalanında 
hizmet veren tüm kuruluşların yetki 
belgesi, ruhsat, sertifika gibi izin bel-
gelerinin temdit ücretlerinde yüzde 
50 indirim yapılmaktadır. 

Bu konuda en çarpıcı örnek 
limanlarda fosil yakıt yerine, elektrik 
kullanımının yaygınlaştırılması çalış-
malarında görülmektedir. Limanları-
mızda hava kalitesinin artırılmasın-
da dizel yerine elektrikli ekipmanlara 
geçiş için sürekli olarak çalışmalar 
yapılmasına rağmen liman elleçleme 
ekipmanlarında elektrik kullanımına 
geçilmesi tamamlanmamıştır. İlgili 
mevzuatta limanlarda yapılan işler 
sanayi işleri olarak nitelendirilmekte, 
tehlikeli ve çok tehlikeli işler sını-
fında yer almaktadır. Hâl böyle iken 
bazı limanlar (sanayi iskeleleri) sana-
yi tesisi olarak kabul edilerek sanayi 
abone grubundan, bazıları ise (tama-
men üçüncü şahıslara hizmet eden) 
ticarethane abone grubundan elek-
trik enerjisi kullanmaktadır.   Basitçe 
ticari elektrik kullanan limanlarımız-
dan dizel yerine elektrikli ekipmana 
geçmeleri ama bu yatırımı yaptıktan 
sonrada pahalı tarifeden elektrik kul-
lanmaları talep edilmektedir. 

Sanayi abone grubu tarifesi uygu-
lanması için bu limanlardan kapasite 
raporu (üretim) istenmektedir. Liman-
ların üretim yapmadığı ancak hizmet 
ihraç eden en önemli kurumlardan 
olduğu bilinmesine rağmen farklı 
bakanlıkların farklı yaklaşımları netice-
si limanlarımızın büyük bir çoğunluğu 
hâlâ pahalı elektrik kullanmaktadır. 

Bunun yanı sıra Yeşil Liman Serti-
fikası’na sahip liman işletmeleri Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Enerji 
Verimliliğini Artırıcı Projeleri’nden (VAP) 
faydalanamamaktadır. Enerji Kaynakla-
rının ve Enerjinin Kullanımında Verim-
liliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik’te 
‘‘Endüstriyel İşletmelerde Verimlilik 

Artırıcı Projelerin Desteklenmesi, Baş-
vuru ve Şartları’’nı belirleyen 15’inci 
Madde’deki “endüstriyel işletmeler” ifa-
desi tanımına limanlar girmemektedir.  

“Verimlilik artırıcı proje desteklerinden 
yararlanmak isteyen endüstriyel işlet-
meler, başvuru, değerlendirme ve des-
teklerin uygulanmasına dair detayları 
kapsayan ve uygulama usul ve esaslara 
uygun olarak şirketlere hazırlattıkları 
proje başvurularını herhangi bir döne-
me tabi olmaksızın Bakanlığa sunar.” 

Yoğun enerji kullanan ve Yeşil 
Liman Sertifikası almış ve VAP Başvuru 
şartlarını kapsayan liman işletmeleri-
nin de VAP projelerinden faydalanabil-
meleri için ilgili mevzuatta revizyona 
gidilmesi gerekmektedir. 

Tüm bunların yanı sıra Türkiye’de 
yeşil liman projesine dâhil olmak bir 
zorunluluk değildir. Firmalar yeşil 
liman sertifikasını almak için Türk 
Standartları Enstitüsü’ne (TSE) başvu-
rarak sertifikasyon sürecini başlatmak-
tadır ve gönüllülük esasına dayanmak-
tadır. 

Yeşil Liman Sertifika Programı’na 
başvuru yapacak liman tesislerinin; 

• Kıyı Tesislerine İşletme İzni Veril-
mesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkın-
da Yönetmelik’e göre ‘‘işletme izni veya 
geçici işletme izni’’ne, 

• Uluslararası sefer yapan gemile-
re hizmet veren liman işletmelerine 
yönelik olarak oluşturulan, “Uluslara-
rası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik 

(ISPS) Kodu’’na,
• Proje kapsamında, “Yetkilendiril-

miş Kuruluş” olarak atanan TSE tara-
fından gerçekleştirilen TS EN ISO 9001 

“Kalite Yönetim Sistemi”, TS EN ISO 
14001 "Çevre Yönetim Sistemi ", TS 
45001 “İş Sağlığı ve Güvenliği Yöne-
tim Sistemi” belgelerine sahip olmaları 
gerekmektedir.

Limanlardaki standartların denet-
lenmesi maksadıyla Ulaştırma ve Alt-
yapı Bakanlığı ile Türk Standartları 
Enstitüsü (TSE) arasında 2014 yılında 
Yeşil Liman İşbirliği Protokolü imzalan-
mıştır. Bakanlık yeşil liman sertifikası 
için sadece TSE’nin verdiği kalite belge-
lerini kabul etmekte, uluslararası kabul 
görmüş diğer kalite kuruluşlarının 
belgeleri ilk denetimden sonra kabul 
edilmemektedir. Bu konuda limanlar 
TSE’nin tekel olarak uyguladığı fiyatı ve 
çalışma sistemini kabul etmek zorun-
da kalmaktadırlar. Bu husus özellikle 
yabancı ortaklı limanlarımızda sıkıntı 
yaratmaktadır. 

Yürütülen Yeşil Liman Projesi kap-
samında TÜRKLİM üyesi olan; AKSA 
Limanı, ALTINTEL Limanı, ASYAPORT, 
BODRUM Kruvaziyer Limanı, BORUSAN 
Limanı, EGE PORT, EVYAPPORT, HOPA-
PORT, KUMPORT, LİMAKPORT, LİMAŞ 
Limanı, MARDAŞ, MARPORT, PETKİM 
Limanı, SOLVENTAŞ, NEMPORT, EFE-
SANPORT, PORT AKDENİZ, POLİPORT 
VE SAMSUNPORT Yeşil Liman Sertifi-
kası’na sahiptir.

Tablo 1
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1967 yılında Kocaeli Dilovası'nda kuru-
lan Solventaş terminalimizde dökme sıvı, 
varilli ve paketli kimyasalların ve petrol 
ürünlerinin depolaması ile elleçleme-
sini gerçekleştiriyoruz. Solventaş Lima-
nı, 2017 yılında Yılport Holding aile-
sine katılarak Yılport Solventaş ismini 
aldı. İnovatif yaklaşımımızla kendimizi 
devamlı geliştirerek en yeni teknolojilere 
adapte oluyoruz ve her gün artan müş-
teri taleplerine en iyi hizmetle karşılık 
vermeyi ön planda tutuyoruz. Şu anda 
Solventaş Türkiye’nin en büyük sıvı yük 
terminali olmanın yanında Akdeniz Böl-
gesi'nde de öncü konumdadır.

Solventaş, günümüzün en önemli 

serveti olan bilgiyi verimli olarak kulla-
narak; sağlık, emniyet, çevre ve güven-
liğe öncelik veren bir kurumsal kimlik 
benimseyerek; ISO 9001, ISO 14001 ve 
ISO 45001 sertifikaları ile belgelendi-
rilen hizmet anlayışıyla müşterilerinin 
güvenini kazanmıştır. Ayrıca uyguladı-
ğımız sistemler arasında ISO 27001 Bilgi 
Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 22301 
İş Sürekliliği Yönetim Sistemi de bulun-
maktadır.

Kurulduğu günden bu yana Solven-
taş, güvenin petrokimya endüstrisi için 
bir şart olduğunu bilmektedir. Terminal, 
hem yerel hem uluslararası şirketler 
tarafından kısa zamanda çevredeki en 

güvenilir terminal olarak benimsen-
miştir. Rusya, Orta Asya devletleri, Orta 
Doğu ve Balkanlar’a hızla ve kolayca ula-
şım için ideal konumda bulunan Solven-
taş, hem yerel hem uluslararası firmalar 
tarafından tercih edilmektedir.

Çevresel performansımızı artırmak 
ve çevreye çok daha duyarlı bir liman 
olabilmek için ‘‘Yeşil Liman Sektörel 
Kriterleri’’nde belirlenen şartları yerine 
getirerek “Yeşil Liman” unvanını 2016 
yılında aldık.

Limanımızda uzun yıllardır kalite, 
çevre, İSG yönetim sistemleri uygula-
maktayız. Uluslararası standartlarda 
hizmet sunan limanımızda çevresel 

anlamda asgari şart çevre yasal mev-
zuatlarına uyum sağlamak olmakla 
beraber uygulamakta olduğumuz ulus-
lararası standartlar ile çevresel perfor-
mansımızı asgari şartların üzerine çıkar-
maktayız.

Limanımızda, çevre yönetim prog-
ramları çerçevesinde belirlenen hedef-
ler doğrultusunda, atıkların azaltılması, 
kontrolü, bertarafı, enerji verimliliği ve 
doğal kaynak kullanımı gibi konularda 
aksiyonlar gerçekleştirilmektedir. Çevre-
yi koruma ve çevresel performansımızı 
artırma adına yapılacak çalışmalar için 
her yıl bütçe belirlenmektedir. Yapıla-
cak iyileştirme projeleri ve atık bertarafı 

yüksek maliyetli çalışmalar içinde yer 
almaktadır.

Asyaport kuruluşundan itibaren çev-
reye duyarlı ve ‘Yeşil Liman’ Sertifi-
kası’na aday olarak dizayn edilmiştir. 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tara-
fından yürütülen "Yeşil Liman Proje-
si" içindeki kriterleri yerine getirerek 

"Yeşil Liman" sertifikası aldık. Ayrıca, 
Avrupa Limanları Organizasyonu ESPO 

“European Sea Ports Organisation” tara-
fından Lloyd’s Register işbirliği ile veri-
len, liman sektörüne özgü Avrupa’nın 
en itibarlı Çevre Yönetim Sistemi Ser-
tifikası PERS “The Port Environmen-
tal Review System (Liman Çevresel 
İnceleme Sistemi)” Türkiye’de ilk kez 
Asyaport’a verildi. Proje aşamasından 
itibaren çevreci bir yaklaşımla hareket 
eden bir liman olarak, doğal çevre-
nin öneminin farkında, bu konuda-
ki sorumluluklarının bilincinde olup 
iddialı ve uluslararası düzeyde bir 
çevre politikası izleyerek ilk olarak 
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi'ni 
devreye aldık ve hazırlık döneminin 
ardından, bugün Avrupa’da PERS serti-
fikasına sahip 24 seçkin limandan biri 
olarak EcoPorts limanlarının arasında-
ki yerimizi aldık. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır 
Atık Yönetim Sistemi’ni kurarak ser-
tifikasını alan ilk konteyner limanıyız. 
Karbon salınımının minimuma indir-
genmesi ve doğal kaynak kullanımı 
için gerekli olan tüm çalışmaları ger-

çekleştirdik. Sağlık, Emniyet, Çevre ve 
Kalite Yönetim Sistemleri süreç ve ser-
tifikasyon çalışmaları süreklilik içinde 
devam etmektedir.

Sürdürülebilir bir çevre için sürdü-
rülebilir bir liman olmayı hedefleyen 
Asyaport’ta, Avrupa ve Türkiye'deki 
liman içi taşıyıcılarda ilk kez LNG kul-
lanılmıştır. Bu sayede karbon salınımı 
yılda 1,230 ton düşürülmektedir.

Tüm liman vinçleri elektrikle çalı-
şıyor olup elektriğin bir kısmı 1,280 
panelli güneş enerjisi sistemiyle üre-
tilmektedir. Liman güneş enerjisi sis-
teminin kurulu gücü 323,54 kW'dır. 
2020 yılında güneş enerjisi sistemin-
den 319,344 kWh enerji üretilmiş, sis-
temin kurulduğu 2014 yılı itibarıyla 
toplam enerji üretimi 1,844,800 kWh 
olmuştur. Çevre ilkelerine uygun yatı-
rımların ardından faaliyete başlanan 
Asyaport’ta, son teknoloji LED aydın-
latma kullandığı için yüzde 52 daha az 
enerji tüketilmektedir. Bunun yanında 
limanda çok çeşitli ağaç ve bitkilerin 
olduğu 15 dönümlük yeşil alan bulun-
maktadır. 

Asyaport geçici depolama alanında 
bulunan atıklar tehlike derecesine ve 
türüne göre ayrı olarak; mevzuatlar 
çerçevesinde muhafaza edilerek depo-
lama süresi sona ermeden tesisten 
lisanslı geri dönüşüm/bertaraf firma-
sına gönderilmektedir.

2020 yılında toplanıp geri dönüş-
türülen 12,257 ton atık ile 162,26 m3 

su, 27,60 m3  depolama alanı ve 50,570 
kWh enerji tasarrufuyla birlikte tüke-
timden 99 ağaç, 12,039 litre petrol, 
1 ton cam hammadde ve 0,264 ton 
metal hammadde tasarrufu sağlandı. 

Asyaport için sürdürülebilir geliş-
me üç boyuta sahiptir; ekonomik, 
sosyal ve çevresel. İnsana ve çevreye 
verdiği değer ile sorumlu bir şekilde 
hareket etmeyi benimseyen Asyaport 
tarafından, bu boyutlar dikkate alın-
makta ve toplumun geniş beklentileri-
ni bir araya getirmenin bir yolu olarak 
görülmektedir.

Faaliyetlerimizi yürütürken toplu-
ma karşı sosyal ve çevresel sorumlu-
luklarımızı; hissedarlarımız, çalışanla-
rımız, kamu, sivil toplum kuruluşları 
ve diğer paydaşlarımız ile uyumlu bir 
işbirliği içinde yerine getirmeye özen 
göstermekteyiz.

 Tüm faaliyetlerimizin çevresel 
gerekliliklerini, çevre politikamız kap-
samında en üst düzeyde gerçekleştiri-
riz. Çevresel konularda yasal yüküm-
lülüklerin de üzerinde bir hassasiyet 
bilinci ile çalışmalarımızı yönlendiri-
riz. Hizmet ve proses tasarımlarımızda, 
çevresel etkilerin azaltılmasını, ener-
ji ve doğal kaynakların korunmasını, 
gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetleri-
mizde önceliğimiz ve sürdürülebilir bir 

dünya için en önemli görevlerimizden 
birisi olarak kabul ederiz.

Asyaport, benimsemiş olduğu sür-
dürülebilirlik anlayışı içerisinde sağ-
lıklı ekosistemler, doğal çevre, insan-
ların ve diğer organizmaların hayatta 
kalması için gerekli çevrenin sağlan-
masına yönelik tüm çevre faktörleri-
ne önem göstermektedir. Bu nedenle 
limanın daha kuruluş aşamasında 
çevreyi korumaya yönelik sorumluluk-
larının bilincinde olarak faaliyetlerini 
planlamış ve sürdürmektedir.

Tüm işe yeni başlayan çalışanla-
rımıza Asyaport’un Entegre Yönetim 
Sistemi kapsamında politikamız ve 
çalışanların üzerine düşen sorumlu-
lukları ile ilgili eğitim ve bilgilendir-
meler yapılmaktadır. Çalışanlarımıza 
periyodik olarak çevre ile ilgili eğitim-
ler verilmektedir. Asyaport çalışanları 
gönüllü olarak yaz sezonunda lima-
nın yanındaki mavi bayrak sertifikalı 
plajı sosyal sorumluluk projesi olarak 
temizlemekte, çevre halkının da bilinç-
lenmesine katkıda bulunmaktadır. 
Asyaport, tüm çalışanları ile birlikte 
çevreye duyarlı bir yapıya sahiptir.

Limanımız için dünyada ve Tür-
kiye’de ilk olacak bir proje üzerinde 
çalışmaktayız. Projenin adını; Yer-
li, Yerinde, Yenilenebilir Yeşil Enerji 
olarak düşünüyoruz. Projenin üretim 
bölümü tamamen rüzgâr enerjisi ve 

güneş enerjisi sistemlerinden oluşa-
caktır.  Bu hibrid sistemden temin edi-
len enerji, limanımızın bütün tüketi-
mini karşılayabileceği gibi limanımıza 
yanaşacak gemilere sahilden elektrik 
irtibatını da yeşil elektrikten sağla-
yacaktır.

Bu düşüncemizin gerçekleştiril-
mesinde çeşitli güçlüklerle karşılaşa-
cağımızı tahmin ediyoruz. Zorlukları 
aşmak niyete bağlıdır.

Devlet kaynaklarından hiç bir para-
sal teşvik ve destek beklentimiz yoktur. 
Beklentimiz ihtiyaç duyulan mevzuat 
değişikliklerinin bütün sektörü kapsa-
yacak şekilde geciktirilmeksizin yürür-
lüğe sokulmasından ibarettir.

Yerli, Yerinde, Yenilenebilir Yeşil 
Enerji yatırımı için 150 milyon TL bir 
bütçe düşünmekteyiz.

Yeşil Liman; gönüllülük esasına daya-
nan, sürdürülebilir bir çevre duyarlılı-
ğının artırılmasına yönelik tüm işletme 
çalışanlarının ve paydaşlarının teşvi-
ki ve sahiplenmesi sonucunda liman 
tesisinin gelişimine ve operasyonlarına 
entegre edilmesidir. Bu politikayla ema-
netçi olduğumuz doğanın korunmasını, 
kirliliğin mümkün olan en düşük sevi-
yeye çekilmesini, yenilenebilir enerji ve 
geri dönüşümlü malzemelerin kullanı-
mının artmasını, liman ve çevresi üze-
rindeki olumsuz etkilerin azaltılmasını 
amaçlıyoruz.

Kumport olarak temel hedeflerimiz-
den olan, sürdürülebilir liman olma 
hedefimiz sayesinde 2016 yılında yeşil 
liman belgesi almaya hak kazandık. 
Liman olarak ekolojik dengenin korun-
ması ve sürdürülebilir çevre ilkelerini 
benimseyerek ilgili süreçlere katkıda 
bulunmayı amaç edindik ve bu kap-
samda üzerimize düşen yasal yüküm-
lülükleri yüzde 100 yerine getiriyoruz. 
Ayrıca, harici birçok konuda da adımlar 
atarak yeşil limana dönüşüm noktasın-
da ciddi yol kat ettik.

Limanımızda ekosistem ile deniz 

ortamını koruma ve iyileştirme (doğal 
yaşam politikası), havadaki emisyon 
değerlerini azaltma (hava politika-
sı-fosil yakıtlı araçlar yerine elektrik-
li araçların kullanılması sonucu sera 
gazı azaltımı), liman ve kıyı sularının 
temizliğini sağlama  (su politikası), 
liman tabanının temizlenmesi (toprak 
ve sediment politikası), paydaşlarla 
işbirliği ve bilgi düzeyinin farkındalığın 
sağlanması (eğitim politikası), liman 
sahası tasarımı, yönetim uygulamaları 
operasyonları gerçekleştirme (sürdürü-
lebilirlik politikası), yenilenebilir enerji 

kullanarak enerji sarfiyatının düşürül-
mesi ve doğaya dost enerji kullanımı 
(enerji politikası) olmak üzere çeşitli 
çalışmalar yapıyoruz. Ayrıca limanımız-
dan çıkabilecek tüm atık suları arıta-
rak alıcı ortam deşarj standartlarına 
uygun hale getiriyoruz. Bu çalışmaların 
düzenli olarak takibini yapıyor ve çalış-
maları denetliyoruz.

Sürdürülebilir liman olmak ve bu 
belirttiğimiz konular proje aşamasında 
ciddi maliyetler doğurmaktadır. Bizim 
kurum olarak buradaki asıl amacı-
mız doğaya katkıda bulunmak. Ancak 

'Çevresel performansımızı asgari şartların üzerine çıkarmaktayız'

'Türkiye'de bir ilk olacak Yeşil Enerji projesi üzerinde çalışıyoruz'

'Sürdürülebilirlik çalışmalarımız arasında su ayak izi hesaplaması da yer alıyor'

Elif Artan / Yılport Solventaş Genel Müdürü

Kaptan Gökmen Azaklı / Asyaport Yetkilisi

Kaan Anul / Kumport Genel Müdürü
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 
belirlemiş olduğu sektörel kriterlere 
göre tüm gerekliliklerin yerine getiril-
mesi sonrasında, TSE tarafından lima-
nımızda gerçekleştirilen yeşil liman 
denetimi sonucu Samsunport “Yeşil 
Liman” olarak belgelendirilmiştir.

Samsunport doğaya ve insana olan 
saygısı ve sürdürülebilirlik ilkesini Sıfır 
Atık Belgesi alarak başlatmış sonra-
sında da “Yeşil Liman” olarak taçlan-
dırmıştır. Bu yolculukta kuruluş ola-
rak enerjinin verimli kullanımı, doğal 
kaynakların korunması ve ekonomi-
nin geliştirilmesi ile bulunduğumuz 
bölgeye, ülkemize ve dünyamıza olan 
katkımızı sürekli geliştirmek ve iyileş-
tirmek amacıyla yeşil liman/eko liman 
uygulamalarını ve daha fazlasını yeri-
ne getirmek için çalışıyoruz.

2017 yılında yenilenebilir enerji 
kaynaklarına yapmış olduğumuz yatı-
rım ile kurulan 2 MW üretim gücüne 
sahip güneş enerji santrallerimiz, fosil 
yakıt kullanımının azaltılması ama-
cıyla vinçlerimizi elektrikle çalışır hale 
getirmemiz, sıfır atık projesi kapsa-
mında atıkların kaynağında azaltıl-
ması ve geri dönüştürülmesinin sağ-
lanması ile ilgili uygulamalarımız, bu 
kapsamda yapmış olduğumuz çalış-
malardan sadece bir kaçı diyebiliriz.

Mevcut uygulamaları sürekli geliş-
tirmek, dünyada yapılan diğer iyi 
uygulamaları örnek almak ve ülke-
mizin öncü limanlarından biri olmayı 
sürdürmek için yeni yatırım ve uygu-
lamalar planlamaktayız. Bu kapsamda 
ulusal ve uluslararası teşvik projelerini 
takip ederek yararlanmaya çalışıyoruz. 
Bunun haricinde kendi öz kaynakları-
mızdan bütçe ayırarak konu hakkın-

daki yatırımlarımızı gerçekleştirmeye 
devam ediyoruz.

 “Yeşil” uygulamaların günümüz 
dünyasının her alanının vazgeçilmez 
bir parçası ve zorunluluğu haline 
geldiği bu günlerde her kuruluşun 
kendi sektörü ile ilgili üzerine düşeni 
yapması artık bir gönüllülükten öte 
zorunluluk hâlini almıştır. Ülkemizin 
en önemli limanlarından ve dışa açı-
lan kapılarından biri olan Samsun-
port’un “Yeşil Liman” olarak üzerine 
düşeni yaptığını, yapacağını ve hem 
kendi kuruluşumuza hem ülkemize 
hem de tüm dünyaya değer kattığını 
düşünüyoruz.

Yeşil liman olarak yenilenebilir 
enerji kaynaklarının kullanımı, ener-
jinin verimli kullanımı, atıkların azal-
tılması ve dönüştürülmesi, kirliliğin 
önlenmesi, insan sağlığının korunması 
ve sürdürülebilirliğin sağlanması ile 
kendi ekonomisini yaratan ve geliş-
tiren bir sistem oluşturulmuştur. Bu 
nedenle müşterilerimize uyguladığı-
mız ücretlerde konu ile ilgili bir deği-
şikliğe gitmedik.

Yatırımların hepsi öz varlık ile 

uzun vadede bakıldığında tüketimlerin 
azaltılması gibi konuların katkılarını 
dikkate aldığımızda, maliyetlerin azal-
tılması konusunda da geri dönüşlerin 
olacağına inanıyoruz. Bunun dışında, 
dünyada gerek iklim değişikliği gerek su 
kaynaklarının ve enerji kaynaklarının 
korunması gibi global boyuttaki çalış-
malara katkıda bulunmak kurumumuz 
adına memnuniyet verici bir detay ola-
rak dikkat çekiyor.

Günümüzde, dünya çapında üretim 
yapan ve bilinirliği olan firmalar, taşı-
ma ihtiyaçları doğrultusunda açtıkları 
ihalelerde, fiyat koşullarının yanında 
insan hakları, etik sorumluluklar ve 
çevresel faktörlere duyarlılığın belirtisi 
olan birtakım uygulamalar ve sertifika-
ları da tedarikçilerinden talep etmek-
tedirler. Bu çerçevede Kumport, gerek 
gemi ve konteyner operatörü, gerekse 
de son müşteri özelinde servis verdiği 
kuruluşların sürdürülebilir bir hizmet 
sunabilmeleri adına çevresel ve sosyal 
sorumluluk konularında en üst düzey-
de işbirliğinin önemine inanmakta ve 
bu yönde destekleyici adımlar atmak-
tadır. 

Yaptığımız çalışmaları, tüm paydaş-
larımıza pozitif deneyim yaşatma stra-

tejimiz doğrultusunda gerçekleştiriyo-
ruz ve bu çalışmalar ücret politikamıza 
etki etmiyor. 

Kumport olarak, sürdürülebilir çev-
re duyarlılığının artırılmasına verdiği-
miz değer ile oluşan yeşil liman dönü-
şümünde, tüm paydaşlarımızın desteği 
ile ilerledik ve herhangi bir zorluk ile 
karşılaşmadık. Karşılaşılan zorluklar 
arasında sadece dönüşüm sürecinde 
karşımıza çıkabilecek öngörülen ya 
da öngörülemeyen yatırım gerektiren 
konularda maliyetlerin yüksek olması 
örnek gösterilebilir. 

 Kumport Limanı olarak Marma-
ra Denizi’ne bağlantısı olan bir lima-
na sahibiz. Deniz kirliliği riski yüksek 
olduğu için atık yönetimi bizim için 
öncelikli bir konu. Atıkları kaynağında, 
geçici depolama alanlarımızda ayrıştı-
rarak depoluyoruz, yasal sürelerde bek-
letiyoruz ve lisanslı firmalar aracılığıyla 
geri dönüşüme veya bertaraf tesislerine 
gönderiyoruz.

2013 ve 2014 yıllarında Atık Yöne-
tim Sistemimizi kurduk. Bu şekilde, 
geri dönüşümde verimlilik sisteminin 
sağlanması için emniyetli çözümler 
geliştirilmesi ve atık azaltım sisteminin 
kurulması ile ilgili öncü projeler ger-

çekleştirerek sektörde ilk olarak 2018 
yılında SEÇ (Sağlık, Emniyet, Çevre) iyi 
uygulamaları ile Avrupa Kalite Derneği 
tarafından EFQM Mükemmellik Ödü-
lü’nü almaya hak kazandık. ISO 14064, 
ISO 14001 ve Yeşil Liman/Eko Liman 
yönetim sistemlerini kurarak ve belge-
lendirerek atık performans yönetimi ve 
yeterlilik izleme sistemlerinin geliştiril-
mesini mümkün kıldık.

Sürdürülebilirlik çalışmalarımız 
kapsamında yaptığımız çalışmaların 
arasında su ayak izi hesaplaması da 
yer alıyor. Kumport Limanı olarak su 
tüketimine olumsuz katkımızın ne 
olduğunu belirlemek amacıyla su ayak 
izi çalışmaları yaptık. Su tüketimleri-
nin azaltılmasına yönelik adımlar attık. 
Limanımızda emisyon kaynaklarının 
tespitlerini de gerçekleştirdik. Emisyo-
na neden olan iş makinelerinin büyük 
bölümünü 2020 yılı itibarıyla elektrikli 
hale getirdik. Amacımızı, iş makinele-
rinin tamamının yakıtlıdan elektrikliye 
dönüşümünü sağlamak olarak belir-
ledik.

Limanımızda her yıl karbon ayak izi 
hesaplamaları yaparak yetkili kuruluş-
lara doğrulatıyoruz. Karbon azaltımın-
da ilk çalışmalara başladığımız 2015 

yılından bu yana yaklaşık olarak TEU 
başına yüzde 21 oranında azaltım sağ-
ladık. Kumport Limanı olarak, gönüllü 
karbon piyasasına yönelik projeleri de 
yakından takip etmekteyiz. Karbon nötr 
konusunda çalışma başlatmak ve bel-
gelendirme yapmak da yine planlama-
larımız arasında yer alıyor. 

Limanımızda, atık yönetim süreç-
leri başarı ile uygulanıyor. Bu bağlam-
da sıfır atık yönetmeliği kapsamında 
İstanbul genelinde ilk Sıfır Atık Belgesi 
alan kuruluş olduk. 

Organik atıkların belediye çöplükle-
rine giderek bertaraf edilmesinin önüne 
geçilmesi için Kompost tesisimizi kur-
duk. Böylelikle gerek yerel yönetimlerin 
alandan kazanması gerekse de organik 
içerikli atıkların geri dönüşümüne kat-
kıda bulunmak bizleri memnun ediyor. 
Yaptığımız tüm bu çalışmalar ve belirle-
diğimiz hedefler ile sürdürülebilir çevre 
politikasına katkı sağlıyoruz.

Yeşil liman uygulamalarının müş-
teri memnuniyetini olumlu yönde etki-
leyeceğini düşünüyoruz. Bu kapsamda, 
müşteri portföyümüzü oluşturan kon-
teyner operatörlerinin 1 Ocak 2020 tari-
hinden geçerli olmak üzere, Uluslara-
rası Denizcilik Örgütü (IMO) regülasyo-

nu uyarınca düşük sülfürlü yakıt kul-
lanımını zorunlu kılan düzenlemeye 
geçmiş olmalarına önem verdik. Bunun 
yanı sıra son yıllarda sipariş edilen ya 
da teslim alınan konteyner gemile-
rinde alternatif enerji kaynaklarının 
kullanılması (LNG), sektör paydaşları-
nın da bu konuya olan hassasiyetlerini 
ortaya koymaktadır. Kumport olarak, 
bizler de müşterilerimizin duyarlılık-
larıyla paralel şekilde bu yöndeki yatı-
rımlarımızla hem kendi coğrafyamıza 
hem de paydaşlarımıza değer katmayı 
amaçlıyoruz.

Yeşil limana geçişte bir liman olarak 
önceliğimiz deniz kirliliğini önlemek-
tir. Ancak sürdürülebilir bir çevre için; 
hava kirliliği, deniz kirliliği, çöpler ve 
atıklar, enerji verimliliği gibi konular 
da önceliklerimiz arasında yer alıyor. 
Bununla beraber, biz çevre dostu bir 
liman olmak için ayırt etmeksizin tüm 
kirlilik çeşitleri ile mücadele ediyoruz.

Yeşil limanlara geçiş konusun-
da mevcut personele sonradan çev-
re bilinci kavramının yerleştirilmesi 
bazen oldukça zor oluyor. Ancak, lima-
nımızda çevre bilincine yönelik eğitim 
uygulamaları yapıyoruz ve teşvik edici 
faaliyetler de yürütüyoruz.

'Elektrik ihtiyacımızın yüzde 60'ını 
güneş enerjisinden karşılıyoruz'

Oğuz Tümiş / Samsunport Liman İşletme Müdürü
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yapılmış, herhangi bir teşvik alın-
mamıştır. Nedeni ise tanımlanmış 
herhangi bir teşvik bulunmama-
sıdır. Bu tip uygulamalar zorunlu 
olmadığı sürece ve bu konuda bir 
teşvik bulunmaması durumunda bu 
sadece, ön plana çıkan çevre bilinci 
ve gelecek nesillere miras kalacak 
temiz bir çevre hedefi olmaktadır. 
Limanımızda, bu bilince sahip bir 
firma olarak yatırımlar yapılmıştır 
ancak bu uygulamaların ve yatırım-
ların yaygınlaşması geleceğimiz için 

her geçen gün daha da önem kazan-
maktadır. Uygulanabilecek yenilene-
bilir enerji kaynakları ile ilgili teşvik 
programları oluşturulması ve üni-
versitelerle ortak projeler geliştiril-
mesi hem bu geçişi daha cazip hale 
getirebilir hem de ülke ekonomisine 
katkı sağlayabilir. Çevresel konular-
da Ar-Ge çalışmaları desteklenebilir 
ve/veya teşvik edilebilir. Çevre bilinci 
doğrudan eğitim ile ilintilidir, kişile-
rin bireysel olarak gelişimini sağla-
yacak eğitim programları yapılabilir, 

konu ile ilgili kamu spotlarının süre-
si ve sıklığı artırılabilir. Nihai hedef 
olarak da gelecek nesillere daha 
yaşanabilir bir çevre miras kalır.

Ülkemiz şartları düşünüldüğün-
de tüm paydaşlarımızı “Yeşil Liman” 
uygulamalarına adapte edebilmek 
ve sürekliliği sağlamak, üzerinde 
önemle durduğumuz konulardan 
biridir. Bunun yanında yapmış oldu-
ğumuz uygulamaları sürekli olarak 
ileriye götürmek ve geliştirmek zor-
layıcı unsurlardan biri olacaktır.

Limanımızdaki tüm çalışma-
larımızda doğal kaynakları verimli 
kullanmayı ve sürdürülebilirliği sağ-
lamayı amaçlamaktayız. Bu neden-
le doğal kaynaklarımızın tüketimi-
ni azaltmak için kullanımı sürekli 
olarak takip ederek çeşitli önlemler 
almaktayız.

Su ve elektrik bu konuda kritik 
bir öneme sahiptir. Bu nedenle kuru-
mumuzda su ve elektrik kullanımı-
nı mümkün olduğunca düşürecek 
uygulamalar gerçekleştirdik. Tüket-

tiğimiz elektrik enerjisinin ortala-
ma yüzde 60’ını güneş enerjisinden 
karşılamaktayız. Sıfır atık konusun-
da çalışanlarımızı ve paydaşlarımızı 
bilinçlendirmekteyiz, gerçekleştirdi-
ğimiz uygulamalarla atıkların kay-
nağında azaltılması ve geri dönüştü-
rülmesini sağlamaktayız.

Müşterilerimiz uluslararası çalı-
şan firmalar olarak dünya çapında 
sektördeki yönelimlerin farkında ve 
bilincinde olan firmalardır. Müşte-
rilerimiz ile yaptığımız görüşmeler 
ve memnuniyet anketlerine göre 
konuya olumlu yaklaştıklarını ve 
memnuniyetlerini dile getirdiklerini 
biliyoruz. Onlara verdiğimiz imkân-
lar arttığı sürece, aldığımız tepkiler 
ve geri bildirimler de olumlu yönde 
gelişmektedir.

Liman kaynaklı hava kirliliğinin 
önlenmesi, deniz kirliliğinin önlen-
mesi, atıkların azaltılması ve geri 
dönüştürülmesi, fosil yakıtlar yeri-
ne yenilenebilir enerji kaynakları-
nın kullanımı, enerji verimliliği ile 
enerjinin kullanımının azaltılması 
ve daha fazlası bu konuda birbirini 
tamamlayan bir bütünün ayrılmaz 
parçalarıdır. Bulunduğumuz şehrin 
doğasına ve insan sağlığına, kuru-
mumuzun ekonomik yapısının ve 
çalışanlarımızın sağlığına, ülke eko-
nomisi ve doğaya olan katkısı açı-
sından her biri son derece önemli 
konulardır. Tüm bu konular için hem 
yasal düzenlemeler vardır, hem de 
kurum içi prosedürler hazırlanmış-
tır. Zorunlu uygulamalar denetime 
tabidir ve sıkı bir şekilde takip edil-
mektedir. Yasal zorunluluk olmayan 
konular da liman yönetimi tarafın-
dan takip edilmekte, görülen eksik-
likler ve hatalar tespit edilmektedir. 
Düzenli yatırımlar ve eğitimler ile 
hem imkânlar artırılmakta hem de 
çalışanlarımız ve paydaşlarımızın 
çevre bilinci oluşturulup geliştiril-
mektedir. Yapılan sosyal sorumluluk 
projeleri ile bir nebze olsun toplum 
bilinci oluşturulmaya sağlanmakta-
dır. Aslında eğitim hepsinin temelini 
oluşturmaktadır. 

Çalışanlarımızla doğal kaynakla-
rın korunması ve atık yönetimi hak-
kında geçmişten beri düzenli eğitim 
faaliyetleri gerçekleştirmekteyiz. Bu 
nedenle yeşil limana dönüşme aşa-
masında bu konuda bir zorluk yaşa-
mamakla birlikte tabii ki yeşil lima-
nın önemi, uygulamaları ve gerekli-
likleri hakkında çalışanlarımızla ek 
eğitimler gerçekleştirdik. Daha önce 
de bahsettiğimiz gibi gerekli eğitimi 
olmayan, çevre bilinci oluşmamış 
bir ekip ile bunu başarmak ve sür-
dürülebilir kılmak hemen hemen 
imkânsızdır. 

Kişilerin, işletmelerin ve sonu-
cunda toplumların çevre bilinci-
ni içselleştirmeleri, bu konuların 
ve uygulamaların kamu iradeleri 
ile desteklenmesi ve denetlenme-
si, sadece insanlar için değil, aynı 
ortamda yaşadığımız milyonlarca 
tür canlının da geleceği için artık 
olmazsa olmaz bir gündem haline 
gelmiştir.

28 DOSYA  

INTELLIAN / COBHAM
KA-BAND VSAT ANTEN

MODEM + RACK + UPS

FIREWALL & 
GÜVENLIK PAKETİ

LOKAL TR TELEFON HATTI 
0212 – 0216

GLOBAL SINIRSIZ 
KA-BAND VSAT

FBB L-BAND
YEDEKLEME

Üc
re

tsi
z Kurulum ve Ücretsiz Aktivasyon Paketi

Marlink Maritime Türkiye Tek Yetkili Distribütörü



Mart 2021

 JEOPOLİTİK 29

Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan ile Biden arasında 
ilk temasın ne zaman 

olacağı ise muamma. İkili muhte-
melen sene içinde yapılacak NATO 
Zirvesi’nde bir araya gelebilecek. 
İki ülke arasında karşılıklı, dolaylı 
ve örtülü mesajlaşmaların devam 
edeceği anlaşılıyor.

İki ülke ilişkilerinde gerginlik 
dolu bir sürece giriliyor
ABD’nin son dönemde Türki-

ye’ye karşı yıpratma ve yıldırma 
stratejilerini tedavüle sürdüğü 
görülüyor. Birkaç örnek hadise ile 
açıklayalım. Şubat ayının başında 
ABD Senatosu'nda 100 senatörden 
54'ünün imzalayarak Biden'a gön-
derdiği mektup nedense iç kamu-
oyunda geçiştirildi. Mektubun 
özünü, “Türkiye'ye insan hakları-
nın korunması konusunda baskı 
yapılması” tespiti oluşturdu.

Biden’a, "Sizden Cumhurbaşka-

nı Erdoğan ve hükümetinin yur-
tiçi ve yurtdışındaki muhaliflere 
yönelik baskıları sona erdirmesi, 
siyasi tutukluları ve düşünce suçu 
nedeniyle tutuklu bulunanları 
serbest bırakması ve baskıcı rejim 
çizgisinden vazgeçmesi gerektiğini 
vurgulamanızı istiyoruz" çağrısın-
da bulunulması dikkat çekici bir 
durum.

Her ne kadar mektup sembolik 
bir anlam taşısa da yeni dönemde 
ABD ile Türkiye ilişkilerinin hangi 
yöne evrileceğini göstermesi bakı-
mından önemli. Burada dikkat 
çeken konu mektuba Demokrat 
ve Cumhuriyetçi partili senatörle-
rin imza koyması. Türkiye karşıt-
lığı konusunda ABD senatosunda 
konsensus sağlandığı anlaşılıyor.

Türkiye’ye gözdağı verilmeye 
çalışılıyor
Şubat ayının ortasında ABD 

menşeli düşünce kuruluşu Bro-
okings Enstitüsü’nün Türkiye’ye 
yönelik yayımladığı rapor, içerdiği 
ifadelerle tepki çekti. Son dönem-
de ABD Hükümeti’nin örtülü söz-
cülüğünü yapan düşünce kuruluş-
larının benzer içerikli raporlarıyla, 
Türkiye’ye açıktan gözdağı veril-
meye çalışıldığını görüyoruz.

“Yeni Türkiye için yeni ABD 
politikaları” başlıklı raporda dik-
kat çeken kısım, Türkiye’nin iç 
politikasına yönelik yapılan mak-
satlı tespitler. "Batı ile bağların 
yeniden kurulmasından fayda 
sağlayacağına demokratik olarak 
seçilmiş bir Türk hükümeti karar 
verecek. O zamana kadar Was-
hington'un önündeki zorluk, bunu 
görünür kılmak için yeterli baskıyı 
sürdürmek olacaktır" şeklindeki 

argümanlar manipülatif bir arka 
plana sahip.

Türkiye’yi NATO üzerinden 
korkutmak
Raporda dikkat çeken bir diğer 

başlık ise, “NATO’nun yapısı işi 
zorlaştıracak olsa da üye ülkeler, 
Türkiye’nin veto gücünü kötüye 
kullanmasını önleyecek meka-
nizmalar hakkında ciddi olarak 
düşünmeye başlamalı”. Türkiye’ye 
NATO üzerinden şantaj yapılmaya 
çalışılıyor ve Türkiye’nin direnci-
nin kırılması hedefleniyor.

Öte yandan raporda, Doğu 
Akdeniz’e temas edildikten son-
ra kullanılan, "Washington, Tür-
kiye’nin yeni dış politikasından 
endişe duyan, artan sayıda ülkey-
le daha etkin çalışabilir" ifadeleri 
de önemli. Doğu Akdeniz’de, ne 
yazık ki Türkiye’ye karşı geniş bir 
eksen oluşmuş durumda. Türkiye 
karşıtı cephede yer alan ülkelerin 
ABD ile ilişkileri de her geçen gün 
gelişiyor.

ABD’nin Doğu Akdeniz’deki 
görünürlüğünü artırması, Doğu 
Akdeniz’e daha fazla müdahil 
olması, üstelik Türkiye karşıtı cep-
heye daha fazla destek vereceğini 
açıklaması da aleyhimize gelişme-
ler. Bu hamleler Türkiye üzerin-
deki baskıyı artırma devamında 
Türkiye’yi bölgesinde yalnızlaştır-
ma, son tahlilde Türkiye’ye Doğu 
Akdeniz’de geri adım attırma 
amacına matuf….

İlişkilerde nirengi
noktası: S-400
Raporda Biden’a, “S-400'lerin 

devre dışı bırakılması karşılığın-
da CAATSA yaptırımlarının kaldı-

rılması” önerisinin yapılması da 
şaşırtıcı değil. Zira, S-400 meselesi 
ABD ile Türkiye arasında gergin 
seyreden ilişkilerin nirengi nok-
tasına evrilmiş durumda. S-400 
meselesinin akıbeti şüphesiz iki 
ülke ilişkilerinin geleceği bakımın-
dan turnusol kâğıdı görevi görecek.  
S-400 meselesinde verilecek taviz 
ve atılacak geri adım Türkiye’nin 
itibarını ve güvenilirliğini erezyo-
na uğratacağı gibi bu tavizi şüphe-
siz yeni ve seri tavizler izleyecek.

Türkiye’nin S-400 konusunda 
atacağı geri adımla ABD ile ilişkile-
ri düzeltemeyeceğini hatırlatalım. 
Gündeme getirilen Girit modeli 
gibi söylemler konuya vakıf olan-
larda tedirginlik yaratıyor. Nite-
kim Türkiye, S-400’den vazgeçse 
de geçmese de ABD ile gerginlik 
devam edecek, stratejik seviyeli 
karar vericilerin bunu görmemesi 
mümkün değil.

Yumuşak güç unsuru olarak 
düşünce kuruluşları
ABD’nin strateji belirlerken 

ve uygularken yaygın olarak kul-
landığı yumuşak gücünü yakın-
dan takip etmek durumundayız. 
Yumuşak gücün en önemli aygıt-
larından birisi de ABD Hüküme-
ti’ne müzahir düşünce kuruluşla-
rı. ABD’nin hedef ülkeyi etkilemek, 
manipüle etmek ve baskı kurmak 
üzere düşünce kuruluşlarını birer 
manivela olarak kullandığı aşikâr.

Brookings Enstitüsü’nün son 
raporuna da bu optikten bakmak 
isabetli olacaktır. Maksadını aşan 
bu ve benzeri raporlar sorunlu 
seyredeceği görünen Türkiye-
ABD arasındaki ilişkilere projeksi-
yon tutması bakımından dikkate 

alınmalı. Her ne kadar yeni ABD 
yönetiminin önceliği Çin, Avrupa 
Birliği, NATO ve Rusya olarak öne 
çıksa da Türkiye’nin üzerinde-
ki baskı artırılacak ve Türkiye 
Atlantik yörüngesinde tutulmak 
istenecektir.

Suriye’de finale az kaldı
ABD Savunma Bakanlığı Söz-

cüsü John Kirby’nin, şubat ayın-
da SDG'yle ilgili bir soruya, "Biz 
Suriye'de yerel Suriye Demok-
ratik Güçleri ile çalışıyoruz ve 
bu değişmedi" yanıtını verdiğini 
hatırlatalım. Suriye politikala-
rı ve PYD terör örgütüne bakı-
şında hiçbir değişiklik olmayan 
ABD’nin burnumuzun dibine 
yeni üsler kurması ve Suriye’deki 
Kürtleri bir araya getirecek ham-
leleri peşi sıra atması umarız biri-
lerinin aklını başına getirmesine 
vesile olur.

Zira 2021 Aralık ayında Suri-
ye’de yapılması planlanan seçim-
lere giden süreçte, hazırlıkları 
devam eden yeni Suriye anaya-
sası ile de-facto üçe bölüneceği 
anlaşılan Suriye’de finale az kal-
dı. Türkiye’ye müzahir bir sünni 
Arap oluşumu rüyası görenler bir 
gün uyandıklarında güneyimizde 
ansızın bir Kürt devleti ile karşı-
laşabilirler.

Uyaralım, Türkiye’yi PKK ile 
meşgul edip uyutan, PYD’yi ise 
aklayan ve ululayan Batı’nın 
emperyal hamleleri ülkemizi kri-
tik bir eşiğe getirebilir. Türkiye’nin 
ABD’nin olası baskılarına karşın 
bölge merkezli bir dış politika 
izlemesi, kendi gücüne dayanma-
sı ve seri taktik hamleler atmaya 
başlaması uygun olacaktır.

ABD'de Demokrat 
Başkan Biden’ın göre-
ve başladığı günden 
beri, Türk-Amerikan 
ilişkileri karşılıklı sert 
tonlu açıklamalarla 
ilerliyor. İki ülke ara-
sındaki ilk üst düzey 
görüşme, Biden göreve 
başladıktan neredeyse 
bir ay sonra Dışişleri 
Bakanları düzeyinde 
yapılan telefon görüş-
mesi oldu

MDN 
İSTANBUL

Cayrosu bozulan
gemi misali

ABD-Türkiye İlişkileri:
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Anlatım üslubu, 
güven veren ses 
tonu ve yargılama-
yan tavrıyla konuş-

maktan keyif aldığım, başım sıkıştı-
ğında bilgisine başvurduğum ruhu 
genç bilge yönderim. Pozitif Bilimler 
ile Sosyal Bilimler deryasından hep 
toplum bilimin kıyısına düşen telaşlı 
sorularımdaki merakımı analitik yak-
laşımıyla geniş zaviyeden usul usul 
gideren, felsefeye olan ilgimi bilip 
derinliğe haiz yeni bir soru sorma-
yı ihmâl etmeyen Faruk Hocam ile 
gerçekleşen bir sohbetimi tarihe not 
düşmek için röportaja evirdim. Sal-
gın nedeniyle ben sorularımı klavye-
nin tuşlarından dijital sayfaya o ise 
cevaplarını kalemin mürekkebinden 
hamur kâğıda sizler için döktü…

Faruk Okuyucu 1951 yılında Gazi-
antep’te doğdu. İstanbul’da büyüdü. 
İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat 
Fakültesi Fizik Bölümü’nde okudu. 
Felsefe üzerine doktora çalışması 
yaptı. Aynı bölümde 15 yıl asistan 
olarak çalıştı. 12 Eylül 1980’de YÖK 
karambolünde üniversiteden atıldık-
tan sonra kendi tabiriyle; tam zaman-
lı olarak denize postalandı!

Denizle ilişkiniz nasıl başladı?
İçimdeki su tutkusu, İskende-

run sahillerinde çocukluğumu geçi-
rip İstanbul Yenikapı sandallarında 
kürek çekerek gelişti. Sonra İstanbul 
Kurbağalıdere’de bir ahşap kayık ve 
bu kayığı yelkenli bir tekneye dönüş-
türme macerası ile uğraşırken kendi-
mi Bodrum’da buldum.

Gulet, yat işletmesi, taşımacılık 
derken; İMEAK DTO Bodrum (Muğ-
la İl Şub.) Şubesi’nde yöneticilik, bir 
dönem yönetim kurulu başkanlığı, 
yedek ve asil üyelikle 20 yıl geçti. 
Deniz Turizmi ve Yönetim Kurulu 
Ankara Temsilciliği, denizciliğimizin 
her konusuyla karşılaşmamı sağla-
dı. Sağ olsunlar, tümü denizci dost-
lardan, ağabeylerden, kamudan çok 
destek gördüm. DTO ve şubelerle hep 
beraber olumlu işler yaptığımızı sanı-
yorum.

Halen, kışları Bodrum ve Köyce-
ğiz’de yazları ise çoğunlukla Göko-
va’da teknemde yaşıyorum.

Denizcilikte neden sıçrama yapa-
mıyoruz?

Şöyle diyelim; diğer birçok ülkeye 
göre iyiyiz. Bir kere askeri denizciliği-
miz çok iyi durumda. Üreten bir gücüz. 
Amatör denizciliğimiz de 1980’lerden 
sonra sıçrama yaptı diyebiliriz. Deniz 
ticaret filomuzun durumu ortada. 
Gemi ve yat yan sanayinde oldukça 
iyiyiz. Dünyayla yarışan firmalarımız 
var.

Yeterli mi? Hayır. Daha iyi olmak, 
birinci ligde oynamak istiyoruz. Ama 
denizci bir ülke değiliz. Bunun çok 
nedeni var;

• Altyapı sorunları var. Çocukla-
rımızın denizle buluşacağı sahiller 
neredeyse kalmadı. Beton gökdelen-
lerden, tel örgülerden duvar çektik, 
sahillerimizi halka kapattık. Kürekli 
sandallarımız ise bitti. Nostalji yap-
mıyorum; çocuklarımızın deniz sev-
gisi bunlarla başlıyordu. Son nöroloji 
çalışmaları gösteriyor ki 6-7 yaşına 
kadar çocuk beynini ne kadar çok ve 
ne kadar değişik konuya odaklarsa-
nız o kadar çok sayıda nöronlar ve 
snaps’ler devreye giriyor ve unutul-
muyor.

• Bir gecede yasa çıkararak öyle 
hemen deniz ülkesi olunmuyor. Deni-
zin günlük yaşama girmesi gerek. 
Denizcileşme çabasını saygıyla kar-
şılıyorum. TURMEPA’nın çocuklara 
yönelik çabaları iyi bir yatırımdır.

Ama daha çok yolumuz var gibi.
Bir Yönetim Kurulu ziyareti sıra-

sında, ismini şimdi hatırlayamadığım 
bir Deniz Kuvvetleri Komutanı şöy-
le demişti, ‘‘…Eskiden askerlerimiz 
genellikle sahil kent ve kasabaların-
dan gelirdi, hepsi iyi yüzücü ve dalıcı 
idiler. Şimdi yüzmeyi gemide öğreni-
yorlar…’’

Sahile dikilen gökdelenler ile kay-
bolan sandalların ve sahil halk kahve-
sinin sonucu olabilir mi?

Denizcilik eğitimimizi değerlen-
direbilir misiniz?

Deniz eğitimi, ülkemizin genel 
eğitim sorunlarından bağımsız düşü-
nülemez. Ben denizcilik eğitimimizin 
oldukça iyi durumda ama yetersiz 
olduğunu düşünüyorum.

Cumhuriyet’le o büyük insan (Ata-

türk) ve ekibinin kurduğu rasyonel 
akla dayalı sistem, 1950’li yılların 
sonlarına doğru yıpranmaya başladı. 
Bence asıl yıkım 1967 yılında bazı üni-
versiteler için getirilen merkezi sınav 
sistemi ile başladı: Test Sistemi ya da 
Çoktan Seçmeli Sistem.

Başarı için düşünmek, eleştirmek, 
sentez yapmak, bilmek gerekmiyor-
du. Dershane sistemi sayesinde(!) test 
tekniğini öğrenip doğru cevabı bilme-
den(!) bulmanız, çoktan birini seç-
meniz yetiyordu. Böylece; matematik, 
fizik, kimya, biyoloji, yazma/çizme bil-
meden gençlerimiz; hekim, mühen-
dis, işletmeci, hukukçu vb. meslek 
sahibi oldular. Denizcilik de bundan 
payını aldı. Balık tanımayan, hatta 
balık yemeyen diplomalı Su Ürünleri 
Mühendisi kardeşlerim var. Şimdi bir 
kardeşime bir sorun aktarırken test 
usulü yapıyorum; çok çözüm öne-
riyorum doğru çözümü seçmelerine 
yardımcı oluyorum.

Ülkemiz, eleştirel akla dayalı, kişi-
likli ve soruşturan gençler yetiştiren 
sisteme acilen dönüş yapmalı. Deniz-
ciliğimiz ise pratik yaşama dönük 
olduğu için, sistemden daha az etki-
lendi sanıyorum.

Bürokraside (kamu) deniz(cilik) 
buharlaşıyor gibi… Adı bile silindi. 
Ne olacak denizcilerin hâli?  

Doğrudan Başbakan’a bağlı bir 
müsteşarlık iken şimdi iki genel 
müdürlüğe sıkışan denizcilik bürok-
rasimiz var. Bir dönem ümitlenmiş-
tik, kabinede ve yönetimde denizcilik 
kökenli çok kişi vardı. Bakanlık olma-
lıydık. Olmadı!

Bence DENİZ BAKANLIĞI kurulma-
lı. Deniz ‘‘özne’’ olmalı. Gelişmiş ülke-
ler nehirlere, vadilere ‘‘Kimlik Belgesi’’ 
verirken her tarafımızı çeviren denize 
saygı duymalı, kimlik vermeliyiz.

Liyakâtli bir kadro ve kısa/orta/
uzun vadeli akılcı planlamayla deniz-
cileşme konusunda başlamış olan 
saygıdeğer çalışmaları çağdaşlığa 
taşıyabiliriz.

Ankara’daki yönetici kadrolaş-
maları (Denizcilik Otoritesi dışında) 
genellikle deniz konusunda bilgili ve 
bilinçli değillerdi. İyi niyetle çalışıyor, 
DTO’nun çabalarıyla denizciliğimiz 

için yararlı çabalar gösteriyorlardı. 
Anladım ki TBMM ve ilgili komisyon-
larda, diğer tüm bakanlıklarda DTO 
olarak daha çok bulunmalı, resmi 
ziyaretler dışında da ziyaretler yap-
malı, dostluklar geliştirmeliyiz. Yani 
DTO, Ankara’da sürekli deniz tanıtımı 
ve eğitimi yapar durumda olmalı (yani 
lobicilik).

Denizcilik ile ilgili STK’larda 
görev alanların yaş ortalaması hak-
kında neler söyleyebilirsiniz?

Ülkemizde can alıcı nokta bura-
sı. STK’larda, odalarda, sendikalarda, 
siyasi partilerde, derneklerde, beledi-
ye başkanlıklarında göreve gelenler 
genellikle koltuklarını bırakmaya pek 
istekli olmuyorlar, koltukta, koltuk-
la yaşlanıyorlar. Yaş ortalaması 25-35 
olan bir ülkede aktif işlerde gençler 
işbaşında olmalı. Tecrübeli yaş grup-
ları ise danışma kurullarında görev 
almalı, deneyimlerini sürekli aktar-
malı. İnsanlığın geçmişindeki doğal 
hayatta bu sistem kendiliğinden yürü-
yordu.

Bizde de yaşlılara saygı, gençle-
re sevgi temel geleneklerimizden idi. 
Pandemi olayında 65 yaş üstünün 
sokağa çıkamaması ve toplu taşıma 
araçlarına binememesi, gruplar ara-
sında ayrışmaya yol açtı. Özellikle 
büyük kentlerde olaylar duyuluyor. 
Kuşaklar arası çatışma yaratılması 
toplumun geleceği açısından endişe 
vericidir (Bu arada 70 yaşındayım).

Staj sektörün kanayan yarası. Ne 
olacak bu gençlerin hâli?

Denizcilik eğitiminde ‘staj’ yani 
uygulamalı öğrenmenin ne kadar 
önemli olduğunu yakından izlemiştim. 
Okul gemisi oldukça iyi bir çözümdü. 
Benim önerim, okul gemisinin az sayı-
da da olsa yolcu alıp ucuz fiyata bazı 
merkezler arasında gerçek taşımacılık 
yaparak staj yaptırılmasıdır.

İncelediğimde her meslek eğiti-
minde lise ve üniversite/yüksek okul 
düzeyinde milli bir staj sorunumuz 
olduğunu gördüm. Nitekim, TOBB’da 
çeşitli düzeyde toplantılarda dile 
getirildi. Ortak akılla çözülmesi gere-
ken bir sorun. Sadece yasa yoluyla 
çözülemeyecek gibi. Uzak yol çalışan 

denizcilik şirketleri için sorun daha da 
önemli hale geliyor.

Denizcilik için somut önerim: 
Cumhuriyet’in yaptığı gibi, hızlı olma-
yan, düşük maliyetli ve işletme gide-
ri fazla olmayan gemilerle yeniden 
Akdeniz ve Karadeniz-Marmara sefer-
leri yapılmalı. Böylece staj imkânları 
biraz daha artacaktır.

Konu çok boyutlu tartışılmalı.
Bu kadar çok üniversite açılması-

nın stajda yarattığı baskıya da bakıl-
malı. Yolun başında staj için torpil 
arayan bir gencin geleceğe bakışı ve 
liyakât anlayışı etkilenmez mi?

Piri Reis Üniversitesi hakkındaki 
son gelişmeler gerçekten çok üzü-
cü. Birileri gerilimden beslenirken 
sektör üyelerinin iyiliksever ener-
jisi sönümleniyor. O dönem “staj” 
konusunda siz de DTO YK Üyesi 
idiniz, çok değerli girişimler yapıldı, 
olana bitene tanıksınız. Neler söyle-
yebilirsiniz?

Tartışmaları uzaktan ve çok geç 
duydum, üzüldüm. Öncelikle bu okul-
da okuyan binlerce gencin ve ailesinin 
durumu geldi aklıma. 2018 seçimle-
rinde DTO yönetimi değiştiğinde bile 
birçok öğrenci ve velisi, okullarının 
kapanacağı, eğitimlerinin yarıda kala-
cağı ve benzeri sorunlarla endişelerini 
belirtmişlerdi. Tedirgindiler. Yeni baş-
layacak birçok aday da tercihlerinde 
kararsız kalmışlardı.

Söz konusu iddialarla ilgili, benim 
hatırladığım her şey şeffaf ve Yöne-
tim Kurulu ile Oda Meclisi’nin bilgisi 
ve onayıyla yapılmıştı. Hatta gelirinin 
yüzde 50’sine kadar TÜDEV’e bağış 
yapan İMEAK DTO tüzel kişiliğinin, 
Vakıf yönetiminde söz sahibi olması 
için benim de katkıda bulunduğum 
bir çalışma sonrası, meclis üyeleri-
nin tümünün görev süresince TÜDEV 
mütevellisi olması hukuken önerilmiş 
ve gerçekleşmişti.

Arşivimi taradım, Yönetim Kuru-
lu’ndaki özel notlarımda bazı bilgilere 
ulaştım;

• Önceden TÜDEV yönetiminde 
mutlaka konuşulmuştur ama 27 Mart 
2014 Perşembe günü yapılan 21 No’lu 
Yönetim Kurulu’nda ilk kez staj gemi-
si alınması konuşulmuştur (Zaten staj 
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M. Faruk Okuyucu: Tam zamanlı denize postalandım!
İMEAK DTO önceki 
Dönem Yönetim Kurulu 
Üyesi ve benim de o 
Dönem Meslek Komite 
Başkanım idi. Sevgili 
Hocam Faruk Okuyucu’yu 
bu çalışmalarımızda daha 
yakından tanıdım. Kişisel 
biyografisini yazamadım. 
İçimde ukdedir.
Biyografisini yazmak 
istiyorum çünkü denizin 
derinlikleri gibi sakin ve 
bilgi birikimi ile engin bir 
şahsiyet…

Yeşim Yeliz 
Egeli 
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konusu her toplantının neredeyse ilk 
konusu idi). Sayın Metin Kalkavan 
(Yönetim Kurulu Başkanı) Ankara 
gemisinin Piri Reis’e staj gemisi olarak 
alınmasının düşünüldüğünü söylemiş. 

• 20 Kasım 2014, 34 No’lu Yönetim 
Kurulu’nda ise gemi satışının Dati 
Holding üzerinden yapılmasının daha 
iyi olacağı söylenmiş. Yönetim Kuru-
lu’nda tartışılmış, bilgisi olan arkadaş-
lar görüşlerini belirtmişler.

• Tarihini hatırlayamadığım bir 
Yönetim Kurulu Toplantısı başlar-
ken Sayın Sûalp Ürkmez bir açıkla-
ma yaparak, Ankara gemisinin alımı 
için Değer Takdir Komisyonu’na gerek 
olduğunu, Vergi Dairesi’nin bu komis-
yonu belirleyeceğini ve fiyatın ortaya 
çıkacağını söyledi. Yine Yönetim Kuru-
lu’nda görüşler söylendi.

• Her Yönetim Kurulu’ndan son-
ra Meclis Toplantısı başlıyordu. Hem 
Yönetim Kurulu Başkanı hem de Sûalp 
Bey kürsüden açıklama yapıyorlardı. 
Gerekirse Meclis karar alıyordu. Bu 
süreçte Sayın Cengiz Kaptanoğlu DTO 
Meclis Başkanı idi.

• Vakıf mütevelli ve yöneticilerinin, 
vakıf ile direkt ticari ilişkiye gireme-
yeceklerine dair bir hukuki durumun, 
gemi alımında usulsüzlük yarattığı 
söylenen bir diğer iddia. Hukuk yoru-
munu hukukçulara bırakarak man-
tık yorumu yapalım: Bu madde Vakıf 
yönetimindeki gerçek bir kişinin, ger-
çek malını vakfa satması veya vakıf 
ihalesine girmesini engelliyor kanımca.

Düşünün, Piri Reis Üniversitesi bir 
denizcilik malzemesi alıyor, en düşük 
fiyat veren x firması, x firmasının 
ortaklarından birisi DTO Meclis Üyesi 
(ve dolayısıyla vakıf mütevellisi) diye 
bu satış gerçekleşemeyecek mi? Türki-
ye’nin tüm deniz tüccarları DTO üyesi 
ve 146 TÜDEV yönetiminde diye Piri 
Reis Üniversitesi bunlardan alışveriş 
yapmayacak mı? Bana mantık dışı 
geliyor.

Sonuç olarak kuruluşuna tek tek 
her denizci kardeşimizin emek ver-
diği Piri Reis Üniversitesi söz konusu 
olunca ne yönetimdeki arkadaşların 
ne de sektördeki hiçbir arkadaşımın 
yolsuzluk düşüneceğine bile ihtimal 
veremem.

Son söz olarak; İMEAK DTO Meclis 
Divanı; Cengiz Kaptanoğlu, Faruk Ürk-
mez, Ümit Sandıkçı; Yönetim Kuru-
lu Başkanı Metin Kalkavan; Yönetim 
Kurulu Üyeleri;  Halim Mete, Rıdvan 
Kartal, Tamer Kıran, Sûalp Ürkmez, 
Şadan Kalkavan, Koray Deniz, Faruk 
Miras, Alev Tunç, Erbil Özkaya, Faruk 
Okuyucu Recep Düzgit (bir süre), 
Yedek Üyeler ve  Şube Başkanları. Her 
şey bu ekibin gözetim ve denetiminde 
ve oylarıyla (oybirliği ile) gerçekleşti.

 Son söz: Piri Reis Üniversitesi’nin 
‘‘her türlü’’ mücadelenin dışında tutul-
ması, kurumun geleceği açısından 
hayati önem taşımaktadır. Piri Reis 
Üniversitesi üzerinden hiçbir kişisel 
polemik yapılmaması bu kurumlarda 
görev alan kişilerin şevkinin kırılma-
ması önemli.

Temennim, bir an önce bu konu-
nun Piri Reis Üniversitesi ve öğrencile-
rine zarar vermeden çözülmesidir.

P&I sigorta hakkında doğru bili-
nen yanlışlarla ilgili okurlarımızı 
aydınlatabilir misiniz?

Problemin kaynağı TTK. 1256 ve 
1259 sayılı maddesidir. Bu maddelere 
göre 12 ve daha fazla yolcu taşıyan 
yolcu gemisine P&I sigortası yap-
tırmak zorunluluğu getirilmektedir. 
Kişi başı (yolcu) teminat 250,000 SDR 
olmaktadır. Bu madde Atina Sözleş-
mesi’nden alınmıştır. Ancak sözleş-
medeki ‘’…Uluslararası Yolcu Taşı-

macılığı…’’ ve ‘‘…300 groston üze-
rindeki…’’ ifadeleri bizim Kanun’a 
alınmamış. Milli sularda zorunlu ve 
makul bir sigorta oluşturmak yerine, 
teminatları ve ücretleri astronomik 
olan uluslararası yüksek değerler ve 
şartlar içeren POI mecburiyeti doğ-
muştur. 

Bir dereyi geçerken binilen (12’den 
fazla taşıyan) bir sandal, okyanusu 
geçen bir gemi ile aynı risk şartların-
da poliçe satın alacaktı.

Turizm teknesi açısından sorun 
çözülmüştü. Deniz Turizmi Yönetme-
liği, turizm teknelerine işletme belge-
si alırken yanında 30 şahıs için mali 
mesuliyet sigortası yapma zorunlu-
luğu da getirmişti. İkincisi 2634 sayılı 
Turizmi Teşvik Yasası, 29’uncu Mad-
desi’nin üçüncü fıkrası, ‘’…Turizm 
taşımacılığı yük ve yolcu taşımacılığı 
sayılmaz…’’ diyerek P&I sigortası-
nı reddetti (T.C. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın Başbakanlık Hazine 

Müsteşarlığı’na yazdığı 01.10.2014 
tarih ve 190119 sayılı yazısı).

18 Mart Çanakkale Zaferi... Tari-
hin gördüğü en ilginç deniz savaşı 
olan, emperyalist ülkelerin emellerini 
boşa çıkaran, Osmanlı’nın, Türk’ün 
kaderini değiştiren ve o büyük insan 
Mustafa Kemal Atatürk’ün de bir 
anlamda kaderini belirleyen Çanak-
kale Zaferi’nin 116’ncı yılını coşkulu 
ve ümitli duygularla hatırlıyor ve 
kutluyorum. 
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Navlunlardaki artış satışlara olumlu yansıdı Meltem Süloğlu
snp@pelikan.com.tr

Şubat ayında BDI, yüzde 27'lik bir 
artışla 1,333 seviyelerinden 1,698 sevi-
yelerine yükselirken, cape'lerin günlük 
kazançları ise 10,304 dolar seviyelerin-
den 14,224 dolar seviyelerine yükseldi. 

Kuru yük gemilerde fiyatlar hem 
modern hem de eski tonaj için yük-
seliyor, örneğin eylül ayında Caper 
M/V "LOWLANDS ERICA" (176,862 dwt, 
Japonya, Namura, 2007 inşa) 14,9 mil-
yon dolara satılmıştı. M/V "OCEAN 
COMPASS" (180,200 dwt, Japonya, Ima-
bari, 2006 inşa) gemisi ise ocak ayında 
17,5 milyon dolara satıldı. Panamax'la-
ra bakarsak, eylül ayında M/V "ELENA 
II" (76,741 dwt, Sasebo, 2006 inşa) 8,2 
milyon dolara satılmıştı. M / V "AJAX" 
(77,328 dwt, Oshima, 2006 inşa) 10,1 
milyon dolara satıldı. Özellikle handy, 
supra ve ultramax satılık gemilerin 
piyasaya çıktıktan sonra hızlı bir şekil-
de satılmalarını navlunlardaki artışa 
bağlıyoruz. 

 
Kuru yükler
Capesize: “COLOGNY” (180,643 dwt, 

Tsuneishi Cebu, 2011 inşa) special sur-
vey tarihi 2021 yılının mayıs ayında 
dolacak gemi 22,9 milyon dolara satıl-
dı. “GIANT SLOTTA” (174,093 dwt, SWS, 
2006 inşa) 12 milyon dolara satılırken 
''AQUABREEZE” (171,012 dwt, Sasebo, 
2003 inşa) 10,9 milyon dolara alıcı 
buldu.

Post-Panamax: “KIND SALUTE” 
(95,790 dwt, Imabari, 2011 inşa, 38 m 
en) 16,5 milyon dolara Çinli alıcıya 
satıldı. 

Kamsarmax: “FORTUNE MIRACLE” 
(82,338 dwt, Oshima, 2009 inşa) 14,5 
milyon dolara Castor Maritime şirke-
tine satıldı. “RR AUSTRALIA” (81,582 
dwt, Sungdong, 2011 inşa) 16,2 milyon 
dolara el değiştirdi. JIANGSU NEW-
YANGZI YZJ2015-2263 ve 2264 (81,800 
dwt, 5/2021 ve 6/2021 sırasıyla teslim 
tarihleri) gemilerinin her birinin 27,5 
milyon dolara Yunan alıcıya satıldı-
ğı rapor edildi. “MAGICA G” (82,740 
dwt, STX Korea, 2012 inşa) 16 milyon 
dolara satıldı. “SBI MACARENA” (81,198 
dwt, Shanghai Shipyard, 2016 inşa) ve 
kardeş gemileri “SBI LAMBADA” (2016 
inşa), “SBI CAPOEIRA” (2015 inşa), “SBI 
CARIOCA” (2015 inşa) ve ultramax 
gemileri “SBI PEGASUS” (63,371dwt, 
Chengxi, 2015 inşa),“SBI URSA” (2015 
inşa) ve “SBI SUBARU” (2015 inşa) bir 
bütün olarak 134 milyon dolara satıl-
dı. “KINOURA’’ (82,250 dwt, Tsuneishi 
Tadotsu, 2012 inşa) 18 milyon dola-
ra Yunan alıcıya satıldı. “EVERGLORY” 
(81,666 dwt, Qingdao Beihai, 2012 
inşa) 16 milyon dolara satıldı. “NAVIOS 
MARCO POLO” (80,647 dwt, Universal, 
2011 inşa) gemisinin 16,5 milyon dola-
ra Globus Maritime şirketine satıldığı 
söyleniyor. “GLOBE ELECTRA” (80,370 
dwt, STX Jinhae, 2010 inşa) ve “GLOBE 
DANAE” (80,306 dwt, STX Jinhae, 2010 
inşa) gemilerinin her biri 15,75 milyon 
dolara satıldı. “FORTUNE RAINBOW” 
(82,372 dwt, Oshima Shipbuilding, 

2008 inşa) 14 milyon dolara alıcı buldu. 
Panamax: “AJAX” (77,328 dwt, 

Oshima, 2006 inşa) 10,1 milyon dola-
ra, “PARASKEVI” (74,269 dwt, Oshima, 
2003 inşa) 7,55 milyon dolara, “GOL-
DEN SAGUENAY” (75,750 dwt, Jiangsu 
Rongsheng Shipbuilding, 2008 inşa) 
8 milyon dolara satıldı. “EVANGELIA 
PETRAKIS” (74,475 dwt, Hudong-Zhon-
ghua, 2007 inşa) 8,6 milyon dolara 
Çinli alıcıya satıldı. “VASSOS” (76,015 
dwt, Tsuneishi Fukuyama, 2004 inşa) 
isimli geminin 8,65 milyon dolara Çinli 
alıcıya satıldığı rapor edildi. “GOLDEN 
OPPORTUNITY” (75,825 dwt, Jiang-
su Rongsheng, 2008 inşa) 8,5 milyon 
dolara Yunan alıcıya satıldı. “CAPTA-
IN TASSOS D” (75,200 dwt, Penglai 
Zhongbai, 2011 inşa) 11 milyon dolara, 

“FORTUNE DAISY” (74,979 dwt, Sasebo 
H.I., 2011 inşa) 14 milyon dolara satıldı. 

Ultramax: “GH STORM CAT” (63,308 
dwt, Sainty Shipbuilding, 2014 inşa) 
15,45 milyon dolara Avrupalı bir alı-
cıya satıldı. “SAGE SANAGA” (63,500 
dwt, Yangzhou Dayang, 2013 inşa) 15 
milyon dolara Yunan alıcıya satıldı. 

“ULTRA WOLLONGONG” (61,684 dwt, 
Oshima, 2011 inşa) 14 milyon dolara 
satıldı. “SBI HERCULES” (63,314 tdw, 
Built 2016 Chengxi, cranes 4 x 30 
ton, MAN-B&W) ve kardeş gemileri 

“SBI PERSEUS” (2016 inşa), “SBI PISCES” 
(2016 inşa), “SBI ATHENA” (2015 inşa) 

“SBI THALIA” (2015 inşa) toplam 88 
milyon dolara satıldı.  

Supramax: “GREEN PHOENIX” 
(56,116 dwt, Mitsui, 2011 inşa) 11,1 
milyon dolar civarında bir rakama 
satıldı. “BALTIC LEOPARD” (53,447 dwt, 
Yangzhou Dayang, 2009 inşa) kardeş 
gemileri “GENCO DAYANG” (2009 inşa) 
ve “GENCO LORRAINE” (2009 inşa) 
satıldı ancak satış fiyatı henüz rapor 
edilmedi. “KITANA” (52,454 dwt, Tsu-
neishi Cebu, 2003 inşa) 5,7 milyon 
dolara satıldı. “MELPOMENI” (53,806 
dwt, New Century, 2002 inşa) 5,3 mil-
yon dolara Çinli alıcıya satıldı. “RED 
JACKET” (52,224 dwt, Oshima, 2008 
inşa) 8,7 milyon dolara, “VINCENT 
GENESIS” (55,733 dwt, IHI Marine Uni-
ted, 2011 inşa) 11 milyon dolara, “CAP-
TAIN CHERIF” (53,556 dwt, Iwagi Zosen, 
2004 inşa) 6 milyon dolara, “ORCHARD 
QUAY” (56,742 dwt, Qingshan Shipyard, 
2011 inşa) 8,6 milyon dolara satıl-
dı. “SERENE LYDIA” (57,573 dwt, STX 
Dalian, 2010 inşa) 8,5 milyon dolara 
alıcı buldu. “BEAUFORT” (57,022 dwt, 
Qingshan Shipyard, 2010 inşa) ve kar-
deş gemisi “ADIRONDACK” (57,017 dwt, 
Qingshan, 2010 inşa) her biri 9,3 mil-
yon dolara satıldı. “JOIE N” (57,000 dwt, 
Yangzhou Guoyu, 2011 inşa) 8,4 milyon 
dolara, “FORTUNE WING” (55,650 dwt, 
Mitsui, 2011 inşa) 11,75 milyon dolara 
satıldı. Daha yaşlı olan kardeş gemi-
leri “OCEAN PHOENIX” (56,208 dwt, 
2009 inşa) 10,3 milyon dolara satı-
lırken, “CERULEAN PHOENIX” (55,691 
dwt, 2009 inşa) 10,6 milyon dolara 
satıldı. “BELORIENT” (50,292 dwt, PT 

Pal Indonesia, 2008 inşa) 7 milyon 
dolara alıcı buldu. 

Handymax: “ANTA” (47,305 dwt, 
Minaminippon, 2002 inşa) 5,8 milyon 
dolara satıldı. “GERM SUCCESS” (47,186 
dwt, Oshima, 1997 inşa) satıldı ancak 
satış rakamı henüz rapor edilmedi. 

Handysize: "OCEAN JOURNEY" 
(38,190 dwt, Shimanami Shipyard, 
2014 inşa) 13,8 milyon dolara satıl-
dı. “BASIC OCEAN” (33,649 dwti Shin 
Kurushima,2012 inşa) ve kardeş gemisi 

“SAPPHIRE ISLAND” (33,664 dwt, Shin 
Kurushima, 2012 inşa) her biri 10,5 
milyon dolara satıldı. “PRINCESSE OUI” 
(33,375 dwt, Shin Kochi, 2015 inşa) 
satıldı ancak satış rakamı henüz rapor 
edilmedi. “ASIA PEARL VI” (35,284 
dwt, Nantong Changqingsha Shipyard, 
2011 inşa) 6,1 milyon dolara Yunan 
alıcıya satıldı. “ES PLUTO” (29,061 dwt, 
Nantong Nikka, 2012 inşa) gemisinin 
7 milyon dolara satıldığı rapor edil-
di. “CIELO DI DUBLINO” (37,064 dwt, 
Hyundai Mipo, 2011 inşa) 10,8 milyon 
dolara, “SUN PRIME” (29,478 dwt, Shin 
Kurushima, 1998 inşa) 3,5 milyon dola-
ra, “ATLANTIC VENUS” (33,677 dwt, 
Fukuoka Shipbuilding, 2012 inşa) 10 
milyon dolara satıldı. Henüz doğrulu-
ğu kesin olmamakla birlikte “OCEAN 
BARI-STAR” (38,243 dwt, Imabari, 2011 
inşa) gemisinin 10 milyon dolara satıl-
dığı konuşuluyor. “ATLANTIC EMBLEM” 
(29,637 dwt, Shikoku Dockyard, 2011 
inşa) 10 milyon dolara, “ARISTOS II” 
(32,377 dwt, Samho Shipbuilding, 2011 
inşa) 8,7 milyon dolara iki ayrı Yunan 
alıcıya satıldı. “FOUR AIDA” (34,408 dwt, 
SPP, 2009 inşa) 8,25 milyon dolara ve 

"ANGELIC ZEPHYR" (37,780 dwt, Kan-
da SB, Japan, 2014 inşa) 14,75 milyon 
dolara satıldı.

 
Tankerler
VLCC: “MARION” (309,460 dwt, 

Samsung, 2001 inşa) gemisinin 24 
milyon dolara satıldığı rapor edildi. 

“WHITE NOVA” (298,522 dwt, Universal, 
2006 inşa) satıldı ancak satış rakamı 
henüz rapor edilmedi. “ENEOS BREEZE” 
(301,013 dwt, IHI Marine United, 2003 
inşa) 22,8 milyon dolara Çinli alıcıya 
satıldı. “MARAN CASTOR” (306,344 dwt, 
Daewoo, 2001 inşa) 22 milyon dolara 
satıldı. 

Suezmax: “SEAPRINCE” (149,878 
dwt, Samho, 2002 inşa), Çinli alıcı-
ya satıldı ancak geminin satış fiyatı 
henüz rapor edilmedi. “SUEZ FUZEYYA” 
(158,574 dwt, Hyundai H.I., 2011 inşa) 
ve kardeş gemisi “SUEZ VASILIS” (2011 
inşa) her biri 25 milyon dolara satıldı. 

“ICARIA” (165,293 dwt, Hyundai Samho, 
2003 inşa) gemisini 17 milyon dola-
ra NGM, Yunanistan şirketi satın aldı. 

“EPISKOPI” (153,019 dwti Hyundai H.I., 
2001 inşa) 12,8 milyon dolara satıldı. 

“SUEZ HANS” (158,574 dwt, Hyundai 
H.I., 2011 inşa) ve “SUEZ RAJAN” (2011 
inşa) her biri 25 milyon dolara satıldı. 

“SKS SEGURA” (158,784 dwt, Hyundai 
Samho, 2007 inşa) 20 milyon dolara 

satıldı. Yunan alıcı “LADY AVA” (160,383 
dwt, Daewoo, 2001 inşa) gemisine 13,4 
milyon dolar ödedi.

LR2: “FSL FOS” (113,500 dwt, COSCO 
Yangzhou, 2021 inşa) ve kardeş gemisi 
“FSL SUEZ” her biri 52,5 milyon dolara 
satıldı. “DUBAI HARMONY” (115,340 
dwti Samsung, 2005 inşa) ve kardeş 
gemisi “DUBAI HOPE” birlikte 27,2 mil-
yon dolara gitti. 

Yunan IMS firması aframax “EXP-
LORER SPIRIT” (105,804 dwt, Tsuneishi 
Tadotsu, 2008 inşa) ve kardeş gemisi 
olan “NAVIGATOR SPIRIT” (2008 inşa) 
için, her bir gemiye 16 milyon dolar 
ödedi. “STAVANGER BLISS” (105,400 
dwt, Sumitomo, 2008 inşa) ve “STAVAN-
GER EAGLE” (105,355 dwti Sumitomo, 
2009 inşa) gemilerinin her birisinin 15,2 
milyon dolara satıldığı söyleniyor.

MR: “MERMAID” (45,763 dwt, Mina-
minippon, 2002 inşa) 8,45 milyon dola-
ra Vietnamlı alıcıya satıldı. “CARINA” 
(47,962 dwt, Iwagi Zosen, 2010 inşa) 15 
milyon dolara alıcı bulurken, “BRIGHT 
FORTUNE” (48,008 dwt, Iwagi Zosen, 
2010 inşa) 13,5 milyon dolara satıldı. 

“OCEAN NEPTUNE” (50,346 dwt, Shi-
na Shipbuilding, 2005 inşa) 7,5 milyon 
dolara Yunan alıcıya satıldı. 

“HAI ZHI XING 998” (11,025 dwt, 
Zhejiang Hongsheng, 2013 inşa) gemi-
sinin 10 milyon dolara açık artırmada 
satıldığı rapor edildi. “ESHIPS EAGLE” 
(13,148 dwti Hyundai Mipo, 2007 inşa) 
6,5 milyon dolara Nijeryalı alıcıya satıl-
dı. Vietnamlı alıcı, “SICHEM BEIJING” 
(13,068 dwt, 21St Century Shipbuilding 
Korea, 2007 inşa) gemisine 5,2 milyon 
dolar ödedi. “PRECEDENCE” (9,000 dwt, 
Guangzhou Hangtong, 2008 inşa) 4,1 
milyon dolara satıldı. 

Konteynerler
“GRANVILLE BRIDGE” (5,642 TEU, 

71,326 dwt, Hyundai H.I. 2006 inşa, 40 
m en) 18,5 milyon dolara satıldı. 

“NAXOS” (5,680 TEU, 68,047 dwt, 
Hyundai H.I., 2003 inşa, 40 m en) 25,5 
milyon dolara satıldı. “SONGA TOS-
CANA” (4,957 TEU, 62,272 dwt, Jiangsu 
Newyangzi, 2013 inşa, 37,3 m en) 42,3 
milyon dolara, “MY NY” (5,576 TEU, 
67,270 dwt, Koyo Dockyard, 2004 inşa, 
40 m en) 25 milyon dolara satıldı.

“HARRIER HUNTER” (4,255 TEU, 
51,779 dwt, Hyundai H.I., 2009 inşa) 21 
milyon dolara satılırken, “CO OSAKA” 
(4,506 TEU, 50,712 dwt, Samsung, 2008 
inşa) 20 milyon dolara Yunan alıcıya 
satıldı. 

“SPHENE” (3,398 TEU, 44,234 dwt, 
Hanjin, 2007 inşa, 32,21 m en) isim-
li geminin 12 milyon dolara satıldığı 
rapor edildi. 

“WESTERMOOR” (2,764 TEU, 35,653 
dwt, Gdynia Stocznia, 2001 inşa) gemi-
sinin satıldığı söyleniyor ancak henüz 
satış fiyatı rapor edilmedi. “BALEARES” 
(2,546 TEU, 34,022 dwt, Jiangsu New-
yangzi, 2014 inşa) ve “BARDU” (2010 
inşa) her biri 18 milyon dolara satıldı. 

Alman alıcı “KOTA NEBULA” (1,810 

TEU, 25,985 dwt, Dalian, 2010 inşa) 
gemisine 7,8 milyon dolar ödedi. Çinli 
Goto Shipping şirketi, “ACRUX N” (1,740 
TEU, 23,338 dwt, Guangzhou Wenc-
hong, 2010 inşa) ve “ANL ELINGA” (2010 
inşa) gemilerinin her birine 9,5 milyon 
dolar ödedi. “BOMAR VALOUR'' (2002 
inşa) ve “BOMAR VANGUISH” (2001 
inşa) gemilerinin her biri 5,7 milyon 
dolara satıldı. 

“AS FIONA” (1,200 TEU, 16,442 dwt, 
Peene-Werft, 2003 inşa) kardeş gemi-
leri “AS FRIDA” (1,200 TEU, 16,421 dwt, 
Peene-Werft, 2003 inşa) ve “AS LAGUNA” 
(966 TEU, 11,775 dwt, Yangfan, 2008 
inşa) ile birlikte 12,7 milyon dolara alıcı 
buldu. Alman bir alıcı “WES JANINE” 
(1,036 TEU, 13,000 dwt, Jiangdong 2012 
inşa) 10,3 milyon dolara, kardeş gemi-
leri “WES AMELIE” (2011 inşa) 9 milyon 
dolara ve “WES CARINA” (2011 inşa) 9,3 
milyon dolara satın aldı. 

 
Yeni inşalar
VLCC: SK Shipping, Daewoo Tersa-

nesi’ne 2+2 opsiyonlu 300,000 dwt gemi 
siparişi verdi. 2022 yılının sonlarından 
teslim edilecek olan gemilerin her biri-
nin kontrat fiyatı 87,5 milyon dolar. 

LR2: Chandris, Daehan Tersanesi’ne 
1+1 opsiyonlu 115,000 dwt gemi siparişi 
verdi. Gemi 2022 yılının ikinci yarısında 
teslim edilecek.

Newcastlemax: U Ming, Taiwan, 
Qingdao Beihai Tersanesi’ne 2+2 opsi-
yonlu 210,000 dwt gemi siparişi verdi. 
2023 yılında teslim edilecek olan gemi-
nin kontrat fiyatı henüz belli değil. 

LPG: Benelux Overseas, Hyundai 
Mipo Tersanesi’ne 2 adet 40,000 cbm 
LPG carriers siparişi verdi. 2023 yılı-
nın haziran ayından teslim edilecek 
gemilerin her birinin kontrat fiyatı 46,7 
milyon dolar. 

Kamsarmax: Evalend Shipping, 
YAMIC (Yangzijiang/Mitsui) Tersane-
si’ne 1+1 opsiyonlu 82,000 dwt gemi 
siparişi verdi. 2022 yılının sonlarında 
teslim edilecek olan gemilerin her biri-
nin kontrat fiyatı 27 milyon dolar. 

Ultramax: Niovis Shipping, Yuna-
nistan’ın NACKS Tersanesi’ne 2 adet 
61,000 dwt gemi siparişi verdi. Gemiler 
2022 yılının ikinci çeyreğinde teslim 
edilecek. 

Konteynerler: Zodiac, Daewoo Ter-
sanesi’ne 4 adet 16,000 TEU gemi sipa-
rişi verdi. 2023 yılının üçüncü çeyreğin-
de teslim edilecek olan gemilerin her 
birinin kontrat fiyatı 109,5 milyon dolar.

 
Hurdalar
Tankerler: “IRINI I” (LDR 10,195 DWT 

40,632 1982 inşa) 445 dolara satıldı.
Kuru yükler: “RIGEL” (LDT 9,996, 

DWT 72,465, 1998 inşa) 449 dolara 
Bangladeş'e teslim edildi. “MING ZHOU 
20” (LDT 11,834, DWT 64,944, 1988 
inşa) Çin teslim satıldı. “KT 05” (LDT 
7,337, DWT 47,375, 1998 inşa) 440 dola-
ra Bangladeş'te hurdaya gitti. “KT 02” 
(LDT 7,338, DWT 45,146, 1998 inşa) 440 
dolara Bangladeş teslim satıldı. 
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Doğu Akdeniz jeopolitiğinde neler oluyor? 

Konjonktürel gelişme-
ler üzerimizdeki bas-
kıyı artırınca taktik bir 

manevra ile diplomasi kartını hatırla-
dığımız görülüyor. Elbette görüşmek, 
müzakere ediyor görüntüsü vermek 
yaşanan sıkışıklığı azaltabilir, daha-
sı bize zaman kazandırabilir. AB’nin 
de Türkiye’nin makas değişikliğine 
kayıtsız kalmadığı ve üzerimizdeki 
baskıyı azalttığını gözlemliyoruz.

Doğu Akdeniz’deki gerilim gerçek-
ten sönümlendi mi? Elbette hayır. Her 
ne kadar Türkiye diplomasi kanalı-
nı işletip yapıcı davranmaya çalışsa 
da muhataplarımızın ajandasının 
değişmediğini, daha net bir ifade 
ile “değişmeyeceğini” açıkça görü-
yoruz. İstenen Doğu Akdeniz’de adil 
bir çözüm değil. Apaçık taviz verme-
miz ve geri adım atmamız isteniyor. 
Bu tespitimizi teyit eden gelişmeleri 
sıralayalım.

ABD, Doğu Akdeniz Gaz Forumu'na 
resmi katılım başvurusunda 
bulundu
Doğu Akdeniz Gaz Forumu (DAGF) 

tüzüğü, Eylül 2020'de Mısır, Yuna-

nistan, GKRY, İsrail, İtalya ve Ürdün 
tarafından imzalanmış, toplantı-
ya katılmayan Filistin metne imza 
koymamıştı. DAGF üyelerinin "daimi 
gözlemci" olması için ABD’ye davet-
te bulunduğunu hatırlatalım. Şubat 
ayında Yunanistan Parlamentosu 
DAGF Tüzüğü'nü onaylayan beşin-
ci ülke oldu. Görüşmeler esnasında 
Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı, 
ABD’nin 13 Ocak'ta Forum'a katılmak 
için resmi başvuruda bulunduğunu 
açıklayıverdi.

DAGF’ye katılmak için kıyı-
daş olma şartı bulunmuyor. İtalya, 
Forum'un ilk imzacıları arasında yer 
alırken, Fransa'nın da 2021 yılında 
üye sıfatını alması bekleniyor. İsrail 
ise Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)'nin 
Forum'a katılması için kulis yapıyor. 
Forum üyeleri, sadece ABD’nin değil, 
AB'nin de daimi gözlemci sıfatıyla 
foruma katılmasını talep ediyor.

Bu nedenle Yunanistan Çevre ve 
Enerji Bakanı Kostis Hatzidakis’in 
DAGF’ye yönelik yaptığı açıklama 
oldukça önemli. Hatzidakis’in, "DAGF 
Kahire merkezli olacak. Forum'a, 
ortak çıkarları ve hedefleri payla-
şan herhangi bir ülkenin yanı sıra, 
çalışmaları gözlemci olarak izlemek 
isteyen ülkeler ile bölgesel veya ulus-
lararası örgütler de üye olabilecek. 
Fransa, 2020'nin sonunda Forum'a 
üye olarak katılmakla ilgilendiğini 
ifade etmişti. ABD ise 13 Ocak 2021 
tarihinde örgüte katılma talebinde 
bulundu" açıklaması DAGF’nin mak-
sat ve hedeflerini açıkça ortaya koyu-
yor.

Türkiye Doğu Akdeniz’den izole
edilmek isteniyor
Doğu Akdeniz'in en uzun kıyı şeri-

dine sahip ülkesi Türkiye ise gör-
mezden geliniyor. Dışişleri Bakanlı-
ğı’nın DAGF’ye yönelik açıklaması 
ülke pozisyonumuzu ortaya koyu-
yor. Forum'un tüzük çalışmalarının 
ardından yapılan açıklamada, "Bu 
forum, Türkiye’yi Doğu Akdeniz’deki 

enerji denkleminin dışında bırakma 
hayâlleri kuran bazı ülkelerin siya-
si saiklerle kurdukları, gerçeklikten 
uzak bir oluşumdur. Bu forumun 
amacı gerçekten işbirliği olsaydı, 
kuşkusuz Türkiye ve Kıbrıs Türkleri 
de foruma davet edilirlerdi. Türkiye 
ve Kıbrıs Türkleri aleyhinde kuru-
lan bu tür oluşumlar bölgede barış 
ve işbirliğine katkı sağlamayacaktır. 
Doğu Akdeniz’de içinde Türkiye ve 
Kıbrıs Türkleri’nin olmayacağı hiç-
bir girişim de başarılı olamayacak-
tır. Dolayısıyla bu girişim, diyalog ve 
işbirliği çağrılarımızı yanıtsız bırakan 
ülkelerin hâlâ boş hayâller peşinden 
koştuklarının yeni bir kanıtını teşkil 
etmektedir. Ayrıca Türkiye’nin izle-
diği politikaların haklılığını da ortaya 
koymaktadır. Doğu Akdeniz’de hem 
kendimizin hem de KKTC’nin meşru 
hak ve çıkarlarını kararlılıkla koru-
maya devam edeceğiz" ifadelerini 
kullanan Dışişleri Bakanlığımız, tep-
kimizi ortaya koysa da muhatapla-
rın seri hamlelerinin devam edeceği 
anlaşılıyor.

Yunanistan-Bulgaristan
Doğalgaz Boru Hattı (IGB)
Anlaşması onaylandı
Dönem içinde Yunan Parlamen-

tosu'na sunulan tasarı ile yapım 
aşamasında olan ve 2021 sonunda 
tamamlanması beklenen Yunan-Bul-
gar Doğalgaz Boru Hattı (IGB) için 
akdedilen Anlaşma da onaylandı. IGB 
hattı, Gümülcine'yi Bulgaristan'daki 
Stara Zagora'ya bağlayacak.

Hattın bir ucu Trans-Adriyatik 
Boru Hattı (TAP)'na bağlanırken, diğer 
ucu Bulgartransgaz ağına enteg-
re olacak. IGB, Güneydoğu ve Orta 
Avrupa ülkelerine alternatif tedarik 
amacıyla Yunanistan, Bulgaristan, 
Romanya ve Macaristan'ın ulusal gaz 
sistemlerinin birbirine bağlanması 
için kurulacak koridorun ilk kısmını 
teşkil edecek. Anlaşma, Bulgar Parla-
mentosu tarafından evvelden onay-
lanmıştı. Burnumuzun dibindeki 

Dedeağaç’a ısrarla askeri, siyasi ve 
ekonomik anlamda dikkat çekiyo-
ruz. Türk Boğazları’nı by-pass etme-
yi ve etki altına almayı hedefleyen 
Dedeağaç bölgede bir çekim merkezi 
haline getirilmek isteniyor. Dedea-
ğaç’a yönelik gelişmeler atlanmadan 
takip edilmeli, not edelim.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron:
Türkiye Libya'dan çekilmeli
Macron, son dönemde Avrupa ile 

ilişkilerde yeni sayfa açmak istedi-
ğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan'ın Batı'ya yönelik tavrını yumu-
şatmasından “oldukça memnun” 
olduğunu açıkladı. Hızını alamayan 
Macron, ardından ağzındaki baklayı 
çıkardı. "Şimdi Libya'da Türk askerle-
rinin çekilmesiyle, Dağlık Karabağ'da, 
Suriye'de ve Doğu Akdeniz'de tansi-
yonun düşürülmesiyle iyi sonuçlar 
alacağımızı umuyorum" diyen Mac-
ron, son günlerde Ankara'dan gelen 
yumuşama sinyallerini memnuni-
yetle karşılamakla birlikte, ABD ve 
AB'nin son iki yılda agresif saldırı-
lara maruz kaldığını söyledi.

Türkiye'nin 2 yıl önce Suriye'de 
NATO ile koordinasyona girmeden 
operasyon düzenlediğini belirten 
Macron, "Suriye'de ABD öncülüğün-
de koalisyon askerleri olmasına rağ-
men Türkiye’nin, milli bir bakış açı-
sıyla Suriye Demokratik Güçleri'nin 
terörist olduğunu, PKK ile bağlan-
tılı olduğunu iddia ederek askeri 
operasyon başlattığını ifade etti.

Koalisyon güçlerinin Suriye 
Demokratik Güçleri sayesinde 
IŞİD'e karşı mücadele ettiğini vur-
gulayan Macron, “sonra ansızın bir 
üyemiz gelip bu kişileri öldürmek 
istedi çünkü bunlar terörist oldu” 
açıklamasında bulundu. Böylelikle 
Macron Fransa’nın Suriye, Libya ve 
Doğu Akdeniz perspektifini özetle-
yiverdi.

Şaşırdık mı? Elbette hayır. Tür-
kiye ile Levant Bölgesi başta olmak 
üzere, Doğu Akdeniz ve Afrika’da 

rekabet eden Fransa zemin ve hege-
monya kaybetmemek için ülkemi-
ze karşı hasım stratejiler izlemeye 
devam ediyor. Macron’un taleple-
rinin kabul edilebilir bir yanı yok. 
Lâkin Fransa’nın hasım politikalar 
izlemeye devam edeceği aşikâr. Biz 
diplomasiye ne kadar önem versek 
de muhataplarımızın ajandasının 
sabit ve değişmez olduğunu görü-
yoruz.

Miçotakis Stratejik dış politika 
hedefimiz Kıbrıs'taki 

“Türk işgalini” sona erdirmek
Miçotakis sayesinde Yuna-

nistan’ın ülkemiz aleyhine attığı 
adımların arka planını anlamakta 
ve çözmekte zorlanmıyoruz. Zira 
Yunanistan Başbakanı, inanılmaz bir 
özgüven patlamasıyla açık açık ete-
ğindeki taşları döküyor. Şubat ayında 
GKRY’yi ziyaret eden Miçotakis, stra-
tejik dış politika hedeflerinin ada-
daki “Türk işgalini” sona erdirmek 
olduğunu söyledi.

GKRY Cumhurbaşkanı Anastasia-
dis ise Miçotakis'le Kıbrıs sorununu 
ve gayri resmi beşli konferans konu-
larını görüştüklerini belirtirken, BM 
Genel Sekreteri tarafından teklif gay-
ri resmi beşli konferansa katılacak-
larını açıkladı. Anastasiadis, çözüm 
temeline ilişkin görüşlerinin net 
olduğunu, BM Güvenlik Konseyi 
kararları ve AB normları çerçeve-
sinde, “çağ dışı kalmış garantörlük 
sistemi” ile Türk askerinin adadaki 
varlığını sona erdirecek ve “dönü-
şümden sonra oluşacak yeni olu-
şumun fonksiyonelliğini” sağlayacak 
bir çözümü öncelediklerini ifade etti 
ve “tehdit koşulları altında yapı-
cı bir diyalog beklenemeyeceğini” 
belirtti.

Bu argümanları savunan GKRY 
ve Yunanistan ikilisi ile Kıbrıs mese-
lesini müzakere etmenin gereksiz 
zaman kaybı olduğunu ısrarla vur-
guluyoruz. Akıl tutulması içindeki 
bu ikili ile Kıbrıs’ı konuşmanın, Doğu 

Türkiye ile Yunanistan 
arasında diplomasi 
kulvarının işletilmesiy-
le Doğu Akdeniz’deki 
gerginliğin sönümlen-
diği havası yaratılıyor. 
Belli ki Yunanistan ile 
istikşafi görüşmelerin 
yeniden başlaması, 
Türkiye’nin uzlaş-
maya açık tutum ser-
gilemesi ve agresif 
söylemlerin yerini iti-
dale bırakması ile Doğu 
Akdeniz’in soğutulması 
hedefleniyor
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Akdeniz’i müzakere etmenin gerek-
sizliği ortada. Diplomasiyi önceleme-
ye çalıştıkça karşımıza aynı konular 
tek taraflı bakış açısıyla getiriliyor 
ve dayatılıyor. Burada dikkat çeken 
konu ise garantörlük sistemini çağ-
dışı addeden Yunanistan-GKRY iki-
lisine İngiltere’nin ses çıkarmaması. 
Sahi, İngiltere garantörlükten vaz-
geçer mi? 

Kıbrıs görüşmeleri nisanda başlıyor
Kıbrıs'ta müzakerelerin 3,5 yıl-

lık aranın ardından 27-29 Nisan'da 
yeniden başlayacağı açıklandı. 
Cenevre'deki görüşmelere Kıbrıslı 
taraflar ve garantör ülkelerin yanı 
sıra AB de gözlemci olarak katılacak. 
Ocak ayında Brüksel'de temaslarda 
bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 
da Kıbrıs müzakerelerinin şubat ayı 
sonu ya da mart başında gerçekleşe-
ceğini ve AB'nin görüşmelerde göz-
lemci olarak yer alacağını bildir-
mişti. Kıbrıslı Türk ve Rum tarafların 
yanı sıra garantör devletler Türkiye, 
Yunanistan ve İngiltere'nin katıldığı 
son görüşmeler 2017 yılında sonuç 
alınamaması üzerine sona erdiril-
mişti.

BM Genel Sekreteri Guterres 
şubat ayında yaptığı açıklamada 
Ada'da on yıllarca süren statüko-
nun ardından sahada "geri dönüşü 
imkânsız olabilecek değişimler” 
yaşandığına işaret ederek görüş-
melerin gecikmeksizin başlatılması 
gerektiğini vurgulamıştı. Bu seferki 
görüşmelerin diğerlerinden "fark-
lı" olmak zorunda olduğuna vurgu 
yapan Guterres, tarafların ortak viz-
yonunun "ilerleme kaydetmek için 
gerekli adımların ana hatlarının 
çizilmesi” olduğunu vurgulamıştı.

Guterres, Doğu Akdeniz'de doğal 
gaz kaynakları ve deniz yetki alanları 
nedeniyle yaşanan gerilime de işaret 
ederek gerilimin yatıştırılması için 
ciddi çaba gösterilmesi gerektiğini 
ısrarla gündemde tutuyor. Anlaş-
mazlıkların çözümü için diyalog 
çağrısı yapan Guterres, "Kıbrıs'ta ve 
çevresindeki doğal kaynaklardan 
her iki toplumun da yararlanması 
gerektiğini" vurguluyor. Esasen bu 
argüman Türk tarafını masaya oturt-
mak için kullanılan havuç izlenimi 
uyandırıyor.

Türkiye’nin pozisyonu net ve 
asla taviz verilmemeli. Kıbrıs’ta artık 
federasyon temelli görüşmelerin 
anlamı yok, görüşme yapılacaksa 
bu iki devletli çözümün müzakere 
edilmesi bağlamında olmalı. Gerisi 
lafı güzaf…

Yunanistan Trablus Büyükelçiliği
ile Bingazi Başkonsolosluğu 
yeniden açıyor
Diplomatik hamlelerini sıklaştı-

ran Yunanistan, Libya'da Başkanlık 
Konseyi Başkanı ve üyeleri ile başba-
kanın belirlenmesinin ardından yeni 
bir hamle yaptı. Yunanistan Dışişleri 
Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 
BM öncülüğünde İsviçre'de toplanan 
Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF) 
üyelerinin oylarıyla Libya Başkanlık 

Konseyi Başkanı ve üyeleri ile baş-
bakanın belirlenmesinin ardından 
Dışişleri Bakanı Dendias'ın kararıyla 
başkent Trablus'taki Yunan Büyü-
kelçiliği ile Bingazi Başkonsoloslu-
ğu'nun yeniden çalışmalara başla-
yacağı ifade edildi.

Bakanlık, Yunanistan ile Libya 
arasındaki ilişkilerin pekiştirilmesi 
amacıyla Başkanlık Konseyi göre-
ve başlar başlamaz yeni yönetimle 
temas kurmayı umduklarını belirtti. 
5 Şubat'ta İsviçre'de toplanan LSDF 
üyelerinin oylaması sonucunda, 24 
Aralık 2021'de yapılması planlanan 
seçimlere kadar Başkanlık Konse-
yi Başkanlığı'na Muhammed Menfi, 
Başbakanlığa da Abdulhamid Dibey-
be seçilmişti.

Yunanistan’ın geleceği şekil-
lenmek üzere olan Libya’da süreci 
yakından izlemek, kendine müzahir 
kitle yaratmak ve Libya oyununda 
kalabilmek için ön almaya çalıştığı 
görülüyor.

Türkiye karşıtı Dostluk 
Forumu
Şubat ayının belki de en önemli 

hadiselerinden birisi Atina’da cere-
yan etti. Doğu Akdeniz'de Türki-
ye'ye karşı ittifak yapan Yunanistan, 
BAE, Mısır, Güney Kıbrıs, Bahreyn 
ve Suudi Arabistan'ın oluşturduğu 

"Dostluk Forumu" ilk toplantısını 
Atina'da yaptı. Toplantıya Fransa, 
Irak ve Ürdün de davet edildi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-
Yves Le Drian toplantıya görüntülü 
olarak katıldı. Toplantının "Doğu 
Akdeniz'den Basra Körfezi’ne uza-
nan bölgede güvenlik, sağlık, enerji 
ve çevre konularında işbirliğinin 
artırılmasını"  hedeflediği açıklandı. 
Bir bölgede güvenlik sağlanacaksa, 
doğal olarak güvenliği bozan bir 
aktör olmalı. Cevabı bulmak zor 
olmasa gerek…

Yunanistan Başbakanı Miçota-
kis, toplantının açılışında yaptığı 
konuşmada Türkiye ile bölgede 
yaşanan gerginliğe atıfta bulunarak, 

"Burada hepimiz uluslararası huku-
ka ve deniz hukukuna inanıyoruz. 
Sorunlar ve anlaşmazlıklar sade-
ce bu yolla çözülebilir" şeklinde 
konuştu ve Forum katılımcılarının 
izledikleri politikalarla diğer devlet-
leri hedef almadığını(!) öne sürdü.

Yunan diplomatik kaynakları-
nın, Forum'un ilk dışişleri bakanları 
toplantısıyla ilgili olarak, bu orga-
nizasyonun, "Yunanistan'ın Orta-
doğu ve Körfez ile Balkanlar ve 
Avrupa'nın geri kalanı arasında 
köprü olarak oynadığı hayati öne-
mi ortaya koyduğunu" belirttikle-
rini hatırlatalım. Yunanistan açıkça 
bölgesel bir güç iddiasını dillendir-
meye çalışıyor.

Türk Dışişleri'nden Dostluk
Forumu'na tepki
Dışişleri Bakanlığımız doğal ola-

rak Atina'da düzenlenen Dostluk 
Forumu'na şu sözlerle tepki gös-
terdi. "Bölgesinde kilit ülke konu-
mundaki Türkiye’nin ve Kıbrıs 

Türkleri’nin içinde olmadığı hiç-
bir forumun, bölgedeki sınamalar 
bakımından etkin ve başarılı bir 
işbirliği ve dostluk mekanizma-
sı oluşturması mümkün değildir. 
Hiçbir ülkeyi hedef almadığı” öne 
sürülen bu forumun sonunda yapı-
lan basın toplantısında Yunanistan 
Dışişleri Bakanı tarafından ülkemi-
ze yöneltilen mesnetsiz itham ve 
iftiralar, aslında bu girişimin söy-
lendiği gibi “dostluk” üzerine değil, 
Türkiye’ye yönelik husumet üze-
rine inşa edilmeye çalışılan bir 
ittifak teşebbüsü olduğunu göster-
mektedir.

Türkiye’nin bölgedeki insani 
ve hakkaniyete dayalı politikaları-
nı eleştirmek, kendi maksimalist 
talepleri ve dar çıkar hesapları 
uğruna darbecilere kucak açarak 
Libya’nın istikrarsızlığa sürüklen-
mesine yol açanların, Suriye ve 
Irak’ı bölebilecek bir terör koridoru 
oluşturmaya çalışanların ve Azer-
baycan topraklarının işgaline yıllar-
dır sessiz kalanların haddi değildir. 
Türkiye’nin uluslararası bir kon-

ferans önerisiyle Doğu Akdeniz’de 
samimi ve kapsayıcı bir işbirliği 
tesis edilmeye çalışıldığı bir dönem-
de, ülkemize karşı sürdürülen bu 
tavır hasmanedir. AB'nin Akdeniz 
için Birlik çabalarını da baltala-
maktadır.

Yunan/Rum ikilisinin, AB'nin 
aday ülke Türkiye ile oluşturmaya 
çalıştığı olumlu gündemi engelle-
meye çalışmaları ve başkalarından 
medet umarak siyaset yapmaları 
bölgemizde barış ve istikrarı teh-
dit etmektedir. Bu ikiliyi aklıseli-
me, foruma katılan diğer ülkeleri 
de başkalarının oyunlarına kurban 
olmamaya davet ediyoruz." 

Libya’nın istikrarsızlığa 
sürüklenmesi, Suriye ve Irak’ı 
bölen bir terör koridoru
oluşturulması
Bu açıklama Doğu Akdeniz 

perspektifimizi ortaya koyması 
bakımından önemli. Açıklamanın 
satır aralarında verilen mesajlar 
dikkat çekici. Libya’nın istikrarsız-
lığa sürüklenmesi, Suriye ve Irak’ı 

bölebilecek bir terör koridoru oluş-
turulmaya çalışılması ve Azerbay-
can topraklarının işgaline yıllardır 
sessiz kalınması argümanlarının 
keskin bir şekilde kullanılması 
önemli.

Diğer taraftan, Türkiye’nin 
uluslararası bir konferans öneri-
siyle Doğu Akdeniz’de samimi ve 
kapsayıcı bir işbirliği tesis etme 
gayretinin dile getirilmesi son 
dönemde işletilen diplomasi kul-
varını işaret ediyor. AB'nin Akdeniz 
için Birlik çabalarının baltalandığı-
nın vurgulanması ise dayanaktan 
yoksun bir yaklaşım. Ülkemize kar-
şı Doğu Akdeniz’de atılan her adımı 
AB’nin onayladığı dahası yol verdi-
ğini söylemeye gerek olmasa gerek. 

Jeopolitik olarak sıkışık olduğu-
muz bu dönemde ve pandeminin 
küresel oyunun kurallarını belir-
lediği mevcut konjonktürde mart 
ayını önemli kılan 18 Mart tarihini 
atlamayalım. Mart ayını müstes-
na kılan yegâne hadise 18 Mart 
Çanakkale Deniz Zaferi'dir. Kutlu 
olsun, kutlu kalsın.
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Malum, geçen ay 
müjdeyi aldık: Ay'a 
gidiyoruz. E, bu 

durumda milletçe birlik ve bera-
berlik içinde çalışmamız gerek. 
Astronotların bir zamanlar üze-
rinde golf oynadığı (kaybolan top 
yakın zamanda ayda bulundu; 
söylendiği gibi uzayın derinlikle-
rine gitmemiş), çöplerini bırak-
maktan çekinmediği aya gidince 
başımız göğe erecek ya (Türk-
çedeki deyimler bazen ne kadar 
yerine oturuyor), o halde hazırlık-
lı olmalıyız. Ayın etkilerine baka-
biliriz mesela (kurt adam konu-
suna girmeden tabii)... 
Maureen ve Bridget Boland’ın 
Bahçıvanlar için Kocakarı İlmi/
Bahçıvanın Büyüsü adlı kitap-
larında, tohum ekiminin ayın 
büyüdüğü evrelerde yapılma-
sı tavsiye ediliyor. Bir de tohum 
ekerken cömert olunması gerek-
tiği, “Biri tohum kargasına, biri 
kara kargaya / Biri ölsün, biri 
büyüsün diye.” Ve fideler esas yer-
lerine nakledilecekse onun için 
de uygun zaman yine ayın büyü-
düğü dönemmiş. Bunlar önemli 
bilgiler! Hele yakında ya insan 
eliyle yaratılmış vahim sonuç-
lardan biri olan iklim değişikliği 
ya da insan bencilliğiyle ortaya 
çıkmış yoksulluk nedeniyle bir-
çoğumuzun göç etmek zorunda 
kalacağı (bunu da kırsala gidip 

“doğaya kaçarak” meşrulaştıraca-
ğımız) düşünülürse pek gerekli 
olacak.

O halde aydan dünyaya inip 
kırlardaki hayatımıza devam 
etmek üzere bilgilenelim veya 
şehir hayatını bırakamadıysak en 
azından balkonda maydanoz ve 
nane yetiştirelim (gıda fiyatların-
daki artışa bakılırsa ihtiyaç ola-
cak). Ayrıca unutmayalım, pen-
cere pervazında yetiştirilen nane 
ve maydanozun sinek, böcek 
kaçırmaya da faydası var. Hatta 
sarımsak yemeden önce bunları 
çiğnerseniz çevrenizdeki eşe dos-
ta bile faydası olur.

Sarımsak demişken... Onlar-
dan yemeden de yararlanmak 
mümkün. Mesela, gül yetiştiri-
yorsanız ve yeşil sinekleri gül-
lerden uzak tutmak istiyorsanız 
her gülün yanına bir diş sarım-
sak gömmenizin yeterli olacağını 
duymuş Boland Kardeşler (aklı 
başında, yetişkin insanlar; yalan 
söylemek için nedenleri olmasa 
gerek). Anlatılana göre, gül kökle-
ri toprak vasıtasıyla sarımsaktan 
bir madde çekiyor ve açıkçası bu 
madde sineklere pek de iyi gel-
miyor. Ve endişeye yer yok, aldığı 
madde gülün kokusunu etkile-
miyor ve sarımsak çiçeklenmedi-
ği sürece bulunduğu ortama da 
koku vermiyor. 

Ancak sinek kaçırayım derken 
arılara zarar vermemek gerek. 
Dünya için ne kadar değerli 
oldukları ortaya çıktığından beri, 
kitaplara, belgesellere konu oldu 
ama hâlâ farkında olmayanlar 
var, ne yazık ki. Kocakarı ilmi ise 
onların nasıl korunacağını bile 
fısıldamış da teknolojiye boğulur-
ken kadim bilgileri unuttuğumuz 
için arada kaynayıp gitmiş. Yuka-
rıda söz ettiğim kitapta kovanla-
rın güzel kokulu otlarla ovulması 
öneriliyor, böylece hem temizlik 
sağlanacağı hem de arıları kova-

na çekeceği düşünülmüş.
Arıların Bildikleri adlı kitap-

ta ise arıların kovanlarda yaşa-
yıp bal üreten ve ara sıra bizi 
sokan hayvanlardan çok daha 
fazla anlamı olduğu anlatılıyor 
(Yalnız kadim ve ilginç bilgilerle 
dolu “büyü kitabında” arıların en 
çok zina edenleri soktuğu yazıyor, 
bilginiz olsun). Arıların Bildikle-
ri’nde yediğimiz ve yemediğimiz 
bitkilerin, meyvelerin ve daha 
nicelerinin arıların varlığına bağ-
lı olduğuna dikkat çekiliyor. Bu 
kadar değil tabii, kitabın yazarı 
Thor Hanson bir biyolog ve arıla-
rın muhteşem dünyasına baka-
rak bizim dünyamızın ne kadar 
muhteşem olabileceğini anlatı-
yor: Zengin ve heyecan verici bir 
mikrokozmosa davetiye gibi! 

Hanson, arıların hayatımızın 
daha görünür parçası olduğu eski 
dönemlerde, Avrupa ve Kuzey 
Amerika’da, “arılarla paylaşmak” 
denilen bir geleneğin  varlığından 
söz ediyor. “...insanlar ekinlerin 
vaziyetinden tutun da ailedeki 
doğumlara, evliliklere, hastalık-
lara kadar tüm gelişmelerden 
kovanlarını da haberdar ederdi. 
Evde biri ölünce arılar şarkılarla 
teselli edilir, kovanların üzerine 
siyah matem örtüleri örtülürdü. 
Bunun atlanması arıları gücendi-
rebilirdi ve gücenen arıların vakit 
kaybetmeden toplanıp gideceğini 
herkes bilirdi.”

Nasıl geliyor kulağınıza? Mar-
kette ambalajlı hamburger köfte-
leri ararken okumuyorsanız hak 
vereceğinizden eminim (Lafı geç-
mişken hatırlatayım: Arılar ham-
burger yapamaz, her şeyi onlar-
dan beklememek lazım). Aslında 
şaşırmadım, hak vermekte hak-
lısınız, arılarla ilgili fikirler bel-
leğinizin bir yerinde genetik bir 

bilgi gibi kodlanmış halde saklı. 
Dahası, Hugh Lofting’in meşhur 
kahramanı hayvan dostu Doktor 
Dolittle’ın yapabildiği gibi hay-
vanlarla karşılıklı konuşamasak 
bile onlara birçok sırrımızı anlat-
tığımız sır değil. Keza, bitkilerle 
konuşmanın da eskiden son dere-
ce yaygın olduğu biliniyor. Yüzük-
lerin Efendisi’ndeki ikna edilmesi 
zor, inatçı, yaşlı ağaçlardan söz 
etmiyorum; yakın zamanlarda 
ekinleri, ürünleri için tohumun-
dan fidesine, köklerinden tepele-
rine dert anlatan dedelerimizden, 
büyük annelerimizden bahsedi-
yorum. Adamotu sökerken kökün 
üst kısmına köpek bağlanmasını, 
bu şekilde kökle birlikte çıkacak 
şeytanın köpeğe gireceğini iddia 
edenler de onlar tabii, ama orta-
çağdaki din görevlisi versiyonları. 
Ancak döktükleri dillerle çiçekleri 
güzelliklerine ikna edip muhte-
şem görünmelerini sağlayanların 
da onlar olduğunu unutmayalım 
ya da dua ederek bitkileri ekenler 
sadece tanrıya mı sesleniyor der-
siniz?.. Hatta o kadar eskiye git-
meye gerek yok, küçük bir anket 
yapsak, birçoğumuzun annesinin, 
babasının evdeki çiçekleri sular-
ken, severken onlara hoş sözler 
söylediği ortaya çıkar sanırım 
(sadece benimkiler konuşuyor 
olamaz değil mi?).

Neyse, kısacası, doğadan kop-
mak sadece beton evlere tıkılıp 
kalmak, grinin yeşili örtmesi 
değil, onun içerdiği hayati bil-
gileri, hayatın kendi varoluşunu 
unutmak demek aslında. Uma-
rım, bir bitki konuşuyor gibi his-
settirmişimdir. Fakat bir bitki 
ne bilebilir ki diyenler de olabi-
lir. Onlara önerim, önyargılarını 
cep telefonlarına son indirdikleri 
oyundan uzağa koymaları, yan-

lışlıkla oyun da silinmesin (pren-
sip olarak oyun güzeldir, içerik 
tartışılır). 

Daniel Chamovitz, Bitkilerin 
Bildikleri adlı kitabında bitkilerin 
zeki olup olmadığı değil, çevrele-
rinin farkında olup olmadığı soru-
sunu cevaplamamız gerektiğini 
söyler. Ve aslında cevaplar, “Evet, 
bitkiler çevrelerinin farkındadır” 
(Ama endişe etmeyin, ağacın 
gövdesinin arkasına saklanmış 
kaçamak öpücükleri duymaması 
gerekenlere söylemezler).

Biyolog ve yazar Chamovitz, 
bitkilerin görsel çevrelerinin far-
kında olmalarının yanı sıra çev-
relerini saran aromaların da far-
kında olduklarını anlatır ve ekler, 

“Bitkiler kendilerine dokunuldu-
ğunu anlar ve farklı dokunuşla-
rı ayırt edebilirler. Yerçekiminin 
farkındadırlar: Filizlerin yukarı, 
köklerin aşağı doğru büyümesini 
sağlamak için şekillerini değiş-
tirebilirler. Geçmişlerinin de far-
kındadırlar: Geçmişte geçirdikleri 
enfeksiyonları ve yıpranmalarına 
neden olan koşulları hatırlar ve 
bu anılara göre mevcut fizyoloji-
lerini değiştirirler.”

Böyle bilgileri okuduğumuz-
da “Bak sen, hiç düşünmemiştim” 
gibi “sâfiyane” tepkiler veriyoruz 
belki, fakat sanırım bu durum, 
açıkça bizim ne kadar yanlış eği-
tildiğimizi gösteriyor. Bitkilere 
bakışımız da tıpkı doğadaki diğer 
canlılara bakışımız gibi değişme-
li. Değişmeli ki doğayla ilişkimi-
zi tekrar dengeye oturtabilelim, 
birbirimizi anlayabilelim, ortak 
bir gelecek yaratabilelim. Yoksa 
tarifeli seferde 20.23 uzay aracını 
yakalasak ne yazar, kaçırsak ne 
yazar...

* Edna St. Vincent Millay’in “After-
noon on a Hill” adlı şiirinden alıntı.
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Marmara Adaları Yapay Resif 
Projesi ile deniz tabanına yer-
leştirilecek 2 bin 400 yapay resif 
bloğu Marmara Adaları’nın kay-
naklarının üretimini artıracak 
ve destekleyecek. Yapay resif-
lerle sucul canlıların barınması-
na, beslenmesine ve üremesine 
imkân tanıyacak proje, hassas 
ekosistemlerin korunması ve 
balıkçılık faaliyetlerinin geliş-
mesini amaçlıyor.

Bilimsel yönü ile dikkatleri 
üzerine çeken Marmara Adaları 
Yapay Resif Projesi 6 bölgede 
ekosisteme katkıda bulunacak. 
Proje kapsamında yapay resifle-
rin denize bırakılması öncesi ve 
sonrası olmak üzere toplamda 
6 yıl ölçme ve değerlendirme 
çalışmaları yapılacak. 

Resifler deniz dibine yerleşti-
rilmeden önce dört farklı mev-
simde yapılacak ölçme ve değer-
lendirme çalışmaları ile denizel 
çeşitlilik ve balık popülasyonu 
gözlemlenecek, ardından resifler 
denize bırakılacak. Resifler deni-
ze bırakıldıktan sonra gerçekle-
şecek ölçme ve değerlendirme 
çalışmaları üniversitelerin işbir-
likleri ile gerçekleşecek ve tam 
5 yıl sürecek. Bölgedeki iyileşme 
ve gelişmeler, bilimsel verilere 
dayanarak beş yıl boyunca göz-
lemlenecek ve kayıt altına alı-
nacak. 

Projenin önemli amaçların-
dan biri de bilimsel verilere 
dayanan kaynaklar oluşturmak. 
Kayıt altına alınan tüm bilimsel 
veriler ışığında yapay resif uygu-
lama, izleme ve geliştirme reh-
beri oluşturulacak. Bu rehberin, 
bundan sonraki Yapay Resif pro-
jeleri için hem bürokrasi hem 
üniversiteler hem bilim insan-
ları hem de girişimciler açısın-
dan referans niteliğinde olması 
hedefleniyor. 

Tarım ve Orman Bakanlı-
ğı’ndan onay alan 2 bin 400 
yapay resif bloğunun denize 
bırakılacağı projenin sahibi Mar-
mara Adası Gündoğdu Köyünü 
Güzelleştirme İmar ve Kalkın-
dırma Sosyal Dayanışmayı Sağ-
lama Derneği, ilk faz çalışmala-

rının mart ayında başlayacağını 
belirtti. Proje, resif bölgesinde 
yapılacak dört mevsim ölçme 
ve değerlendirme çalışmaları ile 
başlayacak, ardından 400 yapay 
resif bloğu deniz tabanına yer-
leştirilecek. İzleme ve değerlen-
dirme çalışmalarının ardından, 
belirlenen diğer 5 bölgede de 2 
bin yapay resif bloğunun denizle 
buluşturulması planlanıyor. 

Marmara Adaları Yapay Resif 
Projesi hakkında kamuoyunu ve 
bölgedeki balıkçıları bilgilendir-
mek, fikir ve önerilerini dinlemek 
üzere Marmara Adası Gündoğdu 
Köyünü Güzelleştirme İmar ve 
Kalkındırma Sosyal Dayanışma-
yı Sağlama Derneği tarafından, 
geçtiğimiz yıl temmuz ve ekim 
aylarında iki toplantı gerçekleş-
tirildi. Marmara Adalar Belediye 
Başkanı, Marmara Adaları’nda 
yerleşik sivil toplum kuruluş-
larının başkanları ve yönetim 
kurulu üyeleri, Balıkesir İl Tarım 

Müdürlüğü yetkilileri, bölgede 
faaliyet gösteren balıkçı birlikle-
ri ve kooperatif temsilcileri, gır-
gır balıkçıları ve küçük ölçekli 
yöre balıkçıları, otel, motel ve 
restoran işletmecileri ve aka-
demisyenlerin katılımı ile geniş 
katılımlı toplantılar gerçekleş-
tirildi. 

Bölge halkının yoğun ilgisi-
ni toplayan proje, sosyal med-
ya aracılığıyla kamuoyuna ula-
şıyor ve farkındalık yaratmaya 
devam ediyor. Proje hakkındaki 
tüm gelişmelere sosyal medya 
kanallarında @marmaraadalari-
yapayresifler hesabından ulaş-
mak mümkün. 

Marmara Adaları Yapay Resif 
Projesi Ağustos 2020’de Çanak-
kale Onsekiz Mart Üniversitesi 
(ÇOMÜ) ile bir protokol imzala-
yarak, ön çalışmalarına akade-
misyenlerle devam etti. ÇOMÜ 
Su Altı Araştırma ve Uygula-
ma Merkezinin yapmış olduğu 

bilimsel araştırmalar neticesin-
de Ekim 2020’de bölgede tes-
pit edilen on farklı lokasyondan 
altısının uygunluğu rapor edil-
di ve resmi izinler için hazırla-
nan ön çalışma raporu Tarım ve 
Orman Bakanlığı’na gönderildi. 
Bakanlık, izin talebinde bulunan 
otuz civarı proje içinden sade-
ce Marmara Adaları Yapay Resif 
Projesi'ne onay verdi. Toplam 6 
lokasyonun olduğu projede, her 
lokasyonda 400 resif bloğu, top-
lamda 2 bin 400 resif bloğu yer 
alacak. 

Belirlenen yapay resif lokas-
yonları, ÇOMÜ Sualtı Araştır-
ma ve Uygulama Merkezi’nden, 
Deniz Bilimleri ve Teknoloji 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Adnan Ayaz, Prof. Dr. Uğur Altı-
nağaç ve Gökçeada Uygulamalı 
Bilimler Y. O. Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Deniz Acarlı tarafından ger-
çekleştirilen dalışlarda incelendi. 
İncelemeler yapılırken; bölgenin 

uygunluğu, zemin, termoklin 
tabakası ve deniz yapısı dikkate 
alındı. 

Tarım ve Orman Bakanlığın-
dan onay alan proje, dört mev-
sim ölçme ve değerlendirme 
çalışmalarına mart ayında başlı-
yor. Yapay resif bloklarının ima-
latı ve suya bırakılması işlemle-
riyle devam edecek olan proje 
Türkiye’de ilk kez resif blokları 
denize bırakıldıktan sonra da 
tam beş yıl boyunca izlenecek, 
kaynak oluşturulacak ve bu kay-
nak kamuoyu ile paylaşılacak.

Marmara Adası Gündoğdu 
Köyünü Güzelleştirme İmar ve 
Kalkındırma Sosyal Dayanış-
mayı Sağlama Derneği Başka-
nı Nevzat Ekmekçi, “İstanbul’u 
taşıyan, sırtlayan bir iç deniz 
olan Marmara Denizi; bizim 
denizimiz. Dünyada kaç ülke 
buna sahip? Hor kullandık ve 
hor kullanmaya devam ediyo-
ruz. Yıllardan beri atık borula-
rının ucu Marmara Denizi'ne 
bağlı, zaten üstünde yoğun bir 
araç trafiği var, bir de kimya-
sal ve organik atıklarla daha 
da kirletiyoruz. Marmara Deni-
zi’ndeki canlı popülasyonu her 
geçen yıl daha da azalıyor, deniz 
artık nefes alamıyor. Projemiz-
le, kaybolan veya zarar gören 
habitatları canlandıracağımız 
için büyük heyecan duyuruyo-
ruz. Bu sayede hem balıkçılık 
faaliyetlerine katkı sağlayacak 
hem de sucul ekosistemi iyileş-
tirerek türlerin popülasyonunu 
artıracağız,” dedi. 

Proje Girişim Grubu Lideri, 
Şenmak Makine Yönetim Kuru-
lu Başkanı aynı zamanda Mar-
mara Adalı Hüseyin Semerci ise 

“Bölgemizde hayata geçecek olan 
Marmara Adaları Yapay Resif 
Projesi ile denizel biyoçeşitlili-
ği geliştirmeyi ve sürdürülebi-
lirliğini sağlamayı hedefliyoruz. 
Bilimsel çalışmalarla birlikte 
sonuçlarını birkaç yıl içerisin-
de net bir şekilde göreceğimiz 
projemiz, geçimini balıkçılık 
faaliyetleri ile sürdüren bölge 
halkına da büyük bir katkı sağ-
layacak,” şeklinde konuştu.

Yeşil üretimle bu yıl 15 mil-
yar dolar ihracat hedefleyen 
Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), 
ocak ayında gerçekleşen EİB 
Sürdürülebilirlik Günleri'nin 
ardından sürdürülebilirlik ve 
çevre bilinci ile örtüşen 12 
Şubat-Kışın İşe Bisikletle Git-
me Günü’ne de katılım sağladı. 

 Ege İhracatçı Birlikle-
ri Genel Sekreteri İ. Cumhur 
İşbırakmaz ve çalışanların bir 
bölümü 12 Şubat'ta evlerinden 
Ege İhracatçı Birlikleri’ndeki 

mesailerine bisikletleriyle gitti. 
 “12 Şubat-Kışın İşe Bisik-

letle Gitme Günü” dışında da 
EİB çalışanlarının önemli bir 
bölümünün bisikletle işe geldi-
ği bilgisini veren Ege İhracatçı 
Birlikleri Koordinatör Başka-
nı Jak Eskinazi, İzmir’in gerek 
coğrafi gerek iklim yapısı ile 
bisikletin yaygın bir şekilde 
kullanılmasına olanak tanıdı-
ğını söyledi.

 İzmir Büyükşehir Beledi-
yesi’nin kentte bisiklet kulla-

nımını geliştirmek için haya-
ta geçirdiği bisiklet yolları ve 
BİSİM Projesi’nin ve yeni yapı-
lan bisiklet yolu güzergâhları-
nın meyvelerinin toplanmaya 
başladığına değinen Eskinazi, 

“Dünya’da da bisiklet kullanı-
mına bir talep artışı var. 2020 
yılında bisiklet ihracatımız 92 
milyon dolara ulaştı. Dünya 
genelinde iklim değişikliği ile 
ilgili bilinç arttıkça bisiklet 
kullanımının ve ihracatının 
artmasını bekliyoruz,” dedi. 
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Silahlı Kuvvetlerimizin en seç-
kin birliklerinden SAT koman-
dolarının ünlü hocası Namık 
Ekin, neredeyse her askerin 
tanıdığı efsanevi bir isimdir. 
SAT komandolarının yetiştiri-
lişi, Cehennem Haftası, Esaret 
Haftası, NATO Donanması’nın 
tek bir astsubay tarafından 
esir alınışı, Kıbrıs, bir keskin 
nişancının eğitimi ve diğer 
pek çok merak edilen konu Ekin’in kitabında buluştu. 

Sizce NATO Donanması, tek bir asker tarafından esir 
alınırsa, gizli silah kabul edilen Sovyet Denizaltısı’na 
gülen surat ve SAT amblemi çizilirse, dünyadaki en iyi 
keskin nişancılar bir Türk astsubayı tarafından alt edilir-
se, fırtınalı Kuzey Denizi’nde kış vakti kazazedeler herke-
sin korkulu bakışları arasında bir çılgın Türk tarafından 
kendi hayatı hiçe sayılarak kurtarılırsa ve bir adam asla 
asla asla pes etmezse!..

Yazar: Namık Ekin
Klan Yayınları

Ulusal ve uluslararası birçok sanat 
projesini gerçekleştirmiş Bilkent 
Center’ın ev sahipliğinde Ankara 
Sanat Tiyatrosu (AST) işbirliği ile 
Bilkent Sahne AST’de başlayacak 
olan Kadın Oyunları Festivali, Fri-
da oyunu ile 4 Mart’ta perdelerini 
açıyor. 

Meksikalı dünyaca ünlü res-
sam Frida Kahlo’nun hayat hikâ-
yesini tiyatro sahnesine taşıyan 
Frida oyununun başrolünde genç 
ve başarılı oyuncu Elif Arman yer 
alıyor. Emre Tandoğan’ın yönettiği, 

Beliz Güçbilmez’in yazdığı oyun, 
ünlü ressamın kendine sorduğu 
sorulara verdiği yanıtlarla varoluş 
mücadelesini anlatıyor. 

Yüzde 100 doğal havalandırma 
sistemi bulunan Bilkent Sahne 
AST’de üst düzey hijyen önlemleri 
uygulanıyor. Bu kapsamda tiyatro 
severler salona HES kodu uygu-
laması ve ateş ölçümü ile alına-
cak. Sosyal mesafe kuralları gereği 
koltuk sayısının yarıya indirileceği 
salonda misafirlerin maske kulla-
nım zorunluluklarına dikkat edi-

lecek. 
Festival boyunca sosyal mesa-

fe kuralları gereği boş bırakılan 
koltuklara, toplumsal farkındalık 
yaratılması amacıyla erkek şid-
deti sonucunda yaşamını yitirmiş 
kadınların fotoğrafları yerleştiri-
lecek. Bu koltukların satışından 
elde edilen gelir Kadın Cinayetleri-
ni Durduracağız Platformu ve Mor 
Çatı sivil toplum kuruluşlarına 
bağışlanacak. 

Festivalin biletlerine www.bile-
tinial.com üzerinden ulaşılabilir.

Sabancı Üniversitesi, Türkiye 
Uzay Ajansı ve TÜBİTAK Uzay 
ile yapacağı “Artırılmış X-Işı-
nı Zamanlama ve Polarimet-
ri Uydusu Geniş Alan İzleme 
Uygulama Yazılımı” projesinde 
Türkiye’de astrofizik amaçlı 
enstrüman tasarlayan ve üre-
ten tek laboratuvar olan Yük-
sek Enerji Astrofiziği Algılayıcı 
Laboratuvarı’na ev sahipliği 
yapacak.

eXTP Projesi nedir? 
eXTP Projesi, evrendeki en 

ilginç ve en şiddetli parlama-
ları yapan gökcisimlerini (kara 
delikler, nötron yıldızları, gam-
ma ışını patlamaları) tespit ede-
bilen, dev gözlem aletleri ile 
bu gökcisimlerinin fiziğini hem 
tayfsal, hem zamansal ve aynı 
zamanda polarimetrik olarak 
araştırabilecek bir x-ışını uydu 
projesidir. 

Uluslararası projede uydu 

platformunu Çin yapacak, dört 
faydalı yükün ikisi Çin, ikisi 
Avrupa ülkeleri (European Spa-
ce Agency-ESA) tarafından ger-
çekleştirilecek. A fazı tamamla-
nan projenin B fazı da başladı. 
Türkiye bu projeye B fazından 
itibaren dâhil olacak. Türki-
ye’de yürütülecek çalışmaların 
uzun vadeli amacı, tasarım ve 
üretim süreci devam eden eXTP 
uydusundaki dört ana gözlem 
aletinden biri olan Wide Field 
Monitor (WFM) algılayıcı siste-
minin uygulama kodunu yaz-

mak, böylece eXTP uydusunda 
hem bilimsel hem teknik ola-
rak Türk bilim insanlarının ve 
mühendislerinin var olmasını 
sağlamak. 

Sabancı Üniversitesi
yazılım tecrübesi ile
projeye destek oluyor
WFM algılayıcısına teknik 

ve bilimsel yönden hâkim olan 
Sabancı Üniversitesi ve uydu 
yazılımı ve proje yönetimi 
konusunda önemli tecrübeye 
sahip olan TÜBİTAK Uzay Ens-

titüsü projeyi birlikte gerçek-
leştiriyor. 

 Bilimsel anlamda proje, Tür-
kiye’de yüksek enerji gökbili-
mi alanında çalışan tüm bilim 
insanlarına eXTP uydusunun 
yeteneklerini tanıtacak ve ken-
di araştırma alanlarında kul-
lanmalarının yolunu açacak. Bu 
ön hazırlık Türk bilim insanla-
rını uydu çalışır hale geldiğinde 
bilimsel veri girdisi ve yayın 
çıktısı anlamında camia olarak 
en uygun konuma getirecek. 

 Proje'nin Sabancı Üniversi-

tesi Yürütücüsü Prof. Dr. Emrah 
Kalemci, kurucusu olduğu HEA-
LAB'da eXTP üzerindeki yarıi-
letken algılayıcıların küçük ver-
siyonlarını geliştirmekte. Türk 
Takımı ve ESA'ya bağlı diğer 
ülke takımları ile koordinas-
yondan da sorumlu olan Dr. 
Kalemci WFM benzeri kodlan-
mış maske sistemleri ve x ışını 
veri analizinde uzman.  Saban-
cı Üniversitesi öğretim üyeleri 
Doç. Dr. Ayhan Bozkurt ve Doç. 
Dr. Ahmet Onat projeye güven-
li yazılımdan sorumlu sistem 
mühendisleri olarak destek 
verecekler. eXTP Bilim Takı-
mı'nın bir üyesi olan Prof. Dr. 
Ersin Göğüş ise projenin Türki-
ye'deki bilim tarafını üstlenecek 
ve uydunun bilimsel kapasite-
sinin Türkiye bilim insanlarına 
aktarımı için çalıştay ve benzeri 
etkinlikleri Türkiye Uzay Ajan-
sı ile koordinasyon içerisinde 
düzenleyecek.
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Blokzinciri ve Yeni Güven
Mimarisi

Utancı Anıtlaştırmak   İmkansız Yalnızca
Bir Kelimedir

KITAP KÖŞESI
Her şey 3 Ocak 2009’da Bit-
coin'in hayatımıza girme-
siyle başladı: Milyarlarca 
dolar değerindeki yatırım-
lar, kurulan binlerce şirket, 
yaratılan büyük servetler, 
ortaya çıkan yeni sektör-
lerin yanı sıra pek çok hır-
sızlık, tartışma, dolandı-
rıcılık… Ve bütün bunlar 
sadece başlangıç! 

Son yılların en popüler kelimesi haline gelen “blok-
zinciri” hakkında Kevin Werbach’ın kaleme aldığı 
“Blokzinciri ve Yeni Güven Mimarisi” tıpkı internet 
gibi, etkileri dünyanın her köşesine ulaşabilecek 
potansiyele sahip, ezber bozan bir teknoloji olan blok-
zincirine, onu bütün problemlerin çözümüymüş gibi 
algılayanların aksine, soğukkanlı yaklaşmayı başa-
rıyor. Böylelikle, blokzinciri ve sunduğu yeni güven 
mimarisi hakkında ayakları yere sağlam basan temel 
bir kitap ortaya çıkıyor.

Yazar: Kevin Werbach
KÜY

29 Ekim 1923, ekono-
misi, bürokrasisi, ordu-
su, yargısı, kısacası 
tüm kurumlarıyla milli 
bir devlet tasarımıydı. 
Türkiye’nin kuruluş 
mimarisi keyfi bir tercih 
olmaktan öte, tarihinin 
dayattığı bir zorunlu-
luktu.

Günümüz Türkiye’si, 
düşünsel ve kurumsal 
anlamda kuruluş denkleminden uzaklaşan bir 
devlette neler yaşanacaksa onları yaşamakta-
dır. Türkiye, kurucu değerlerine yabancılaşmış, 
kurumsal aklını yitirmiş, yön duygusunu kaybet-
miş, aizheimerli bir hasta görüntüsü vermektedir. 
Okuduklarınız, yaşanılan sürecin anlık fotoğrafla-
rıdır. Politik, kültürel hukuksal, sosyolojik fotoğraf-
lar. Makaleler için yaşanılan süreci psikokültürel, 
psikososyal, hukuksal, sosyolojik, politik tomogra-
fisi de  denebilir.

Yazar: Hüseyin Özbek
Doğu Kitabevi

Erkek şiddeti ile yaşamını yitiren kadınlar tiyatro koltuklarında hayat bulacak

Sabancı Üniversitesi, astrofizik amaçlı ilk laboratuvara ev sahipliği yapacak 




