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FORTIFY THE MEDITERRANEAN SEA AND THE CHANNELS OF BLACK SEA
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Öz
Osmanlı Devleti, 1877-1878 Rus Sava ı’nda, süreci ve sonucu itibariyle büyük bir ma lubiyete u ramı tır.
Osmanlı bu sava sırasında dü manın stanbul’u ele geçirme ihtimalinden dolayı varlı ını kaybetme korkusu
ya amı tır. Bu sebeple sava tan sonra bo azların emniyetini sa lamak ve ba kentin savunma sistemlerini
modernle tirerek güçlendirmek için bir dizi çalı ma ba latmı tır. Özellikle Sultan II. Abdülhamid, askerî mühendislik
alanında dünyada büyük bir öhrete sahip Belçikalı General Henri Alexis Brialmont’u ba kentin köprü ba ları olan
Akdeniz ve Karadeniz Bo azlarını tahkim etmesi için stanbul’a özel olarak davet etmi tir. General Brialmont’un davet
edilmesin de Romanya ve Bulgaristan ba kentlerini ba arı ile tahkim etmesi büyük bir rol oynamı tır. Bu çalı mada
General Brialmont’un, Osmanlı Devleti’ne geli süreci ve bo azların tahkimiyle ilgili faaliyetleri ele alınmı tır.
Anahtar Kelimeler: II. Abdülhamid, Henri Alexis Brialmont, General, stanbul, Belçika, Tabya, stihkâm.
Abstract
Ottoman Empire was defeated against Russia in 1877-78 in a consequence of result process and result. Since
there was danger of losing stanbul against the enemy during the war, the fear of losing its existence was dominant. For
that reason, a serial of activities to secure the straits and strengthen the capital city through modernizing defending
systems were started. Especially, Sultan Abdulhamid the II especially invited Belgian General Henri Alexis Brialmont
who had a great fame in military engineering to fortify the Straits of Mediterranean Sea and Black Sea which are the
bridgeheads of the capital city. General Brialmont was invited because he had successively fortified the capitial cities of
Romania and Bulgaria. In this study, the process which General Brialmont arrived in Ottoman Empire and his activities
to fortify the Straits were discussed.
Keywords: Abdülhamid the II, Henri Alexis Brialmont, General, stanbul, Belgium, Bastion, Fortress.

Giri
Akdeniz ve Karadeniz Bo azları tarihin her döneminde jeo-stratejik konumundan dolayı büyük bir
öneme sahip olmu lardır. Osmanlı Devleti’nin yükselme döneminden itibaren yıkılı ına kadar uzun bir
dönem hâkimiyetinde kalan bo azların, özellikle ba kent stanbul ile do rudan ili kili olması, önemini bir
kat daha artırmı tır. Bo azların emniyetinin sa lanması ve stanbul’un savunmasının güçlendirilmesi adına
tarihte birçok kez tahkim yapılmı tır (Gökbilgin, 1979: 690-692; Karaca, 2000: 307-334; Koçu, 1961: 2850-2852;
Ülkü, 2007: 256-270). Devletin zayıflamaya ba laması ile birlikte bo azlarda egemenlik sorunu gündeme
gelmi tir (Pithon, 2010: 82-83). Uluslararası ili kiler ba lamında, bo azlara sahip olma veya en azından
bunları kontrol etme iste i, tarihi süreç içerisinde, Avrupa Devletlerinin siyasi temelli çatı malarında önemli
rol oynamaya ba lamı tır. Böylelikle bo azlardaki egemenlik sorunu özellikle XIX. yüzyıldan itibaren
uluslararası ili kilerde siyasi bir argüman olarak ön plana çıkmı tır. Bu yüzyılla birlikte de i en dünya
düzeni ve buna ba lı olarak milliyetçilik akımlarının hızla yayılımı, çok milletli bir yapıyı bünyesinde
bulunduran Osmanlı Devleti’ni tarih sahnesinden çekilece i zamana kadar bo azlar ve stanbul’un
savunulması hususlarında bir hayli me gul etmi tir (Yasemee, 1993: 21-34).
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Özellikle XIX. yüzyılın ikinci yarısında Rus baskısı artmaya ba lamı ve Osmanlı Devleti bu
dönemde Rusya ile iki büyük sava yapmı tı. Kırım Sava ı’nda Avrupa Devletlerinin müttefiki konumunda
olan Osmanlı, Rusya ile yapılan sava ı kazanmı olmasına ra men, tarihte 93 Harbi olarak da bilinen 18771878 Rus Sava ı’nı kaybetmi ti1. 93 Harbinin sonuçları, Osmanlı’yı siyasi ve ekonomik anlamda büyük bir
yıkıma u ratmı tı.
93 Harbi’nde Rus kuvvetlerinin ba kent stanbul’a yakla maları, millet ve devlet nezdinde büyük bir
korkuya sebep olmu tu (Mahmud Celâleddin Pa a, 1983: 556). Sava tan sonra devletin kalbi olan ba kent
stanbul’un muhafazası ve müdafaası için bir dizi çalı ma ba latılmı tı. Ba kent savunmasının bo azlardan
ba ladı ından hareketle, Akdeniz (Çanakkale Bo azı) ve Karadeniz ( stanbul Bo azı) Bo azlarının tahkim
edilmesine öncelik ve önem verilmi ti. Osmanlı Devleti, Rusya’nın 1856 Paris Antla ması hükümlerine göre
Karadeniz’de tersane kurması ve donanma bulundurması yasaklandı ından dolayı, öncelikli olarak Akdeniz
Bo azı’nın tahkim etmeye karar verdi. Bu sebeple 1880 yılında yapılan çalı malarla ilgili yetkililere haftalık
rapor vermek yükümlü üyle Akdeniz Bo azı in aat nazır ve müfetti i sıfatıyla Âsaf Pa a görevlendirildi.
Âsaf Pa a, Çanakkale ve civarında bulunan istihkâm2 ve tabya3ları yerinde incelemi ti. Pa anın 10 Kasım
1880 tarihli raporunda, dü mana kar ı koyabilecek tabyaların seçimi ve bu tabyalardaki asker mevcutlarının
artırımı hususları ifade edilmi ti. Ayrıca bu raporda, sahillere torpil konulması, istihkâm in aatının yedek
orduya yaptırılması, sahillerdeki asker sayısının artırılması gibi konular dile getirilmi ti. Âsaf Pa a, vefatına
kadar (1899 yılı) bo azların savunma sistemlerinin artırılması konusunda çalı maya devam etmi ti (Eraslan,
2014: 21). Pa anın kaleme aldı ı raporlardaki düzenlemelerin hayata geçirilmesi noktasında, devletin içinde
bulundu u ekonomik sıkıntı en büyük engeldi. Ekonomik sorunlara ra men devlet, hem eksik savunma
birimlerinin in asına hem de mevcut olanlarının daha modern bir yapıya kavu turulması için yo un mesai
harcamı tı. Bu süreçte Osmanlı Devleti’nde istihkâmlar ve tabyalar konusunda yerli ve yabancı askerî
mühendisler görev almı lardı (Ahmed Cevdet Pa a, 1309: 139; Tott, 1786: 42-51; Beydilli- ahin, 2001: 58-59;
Uzunçar ılı, 1980: 511-533; enyurt, 2013: 490, 492). Bu yabancı uzmanlardan biri de Belçika ordusunda
görevli ve askerî mühendislik alanında uzman General Henri Alexis Brialmont’tu. General Brialmont’un
görevli olarak stanbul’a geli süreci ve bo azlarda bulunan savunma yapılarıyla ilgili faaliyetleri ilk kez bu
çalı ma ile ortaya konulacaktır.
1-General Brialmont’un stanbul’a Davet Edilmesi ve Geli Süreci
Topların sava alanlarında etkili kullanımlarından dolayı kalelerin, istihkâmların ve tabyaların
savunma aracı olarak kullanımının avantajları zamanla kaybolmaya ba lamı tı. Ancak savunma araçlarının
bu durumu, zırhla kaplanarak tekrar avantaja dönü türüldü. Zırhlı kale in ası fikriyle, Belçikalı General
Henri Alexis Brialmont4 askerî mühendislik alanında büyük bir üne kavu mu tu. öhretini artıran ve askerî
çevreler tarafından tanınırlı ını peki tiren en önemli eseri, planlarını bizzat çizdi i ve yapım a amasının her
safhasını bizzat kontrol etti i Anvers Kalesi’dir (Y.A.HUS. 189/6). Bu eseriyle general bundan sonra yaptı ı
i lerle ve ortaya koydu u eserlerle Avrupa genelinde büyük bir üne sahip olmu tu. General Brialmont,
Romanya Kralı’nın davetlisi olarak Bükre ’e gitmi ti. Ba kentin muhafazası için Bükre istihkâmının
planlarını yapması kendisine teklif edilmi olmasından dolayı Osmanlı Devleti’nin dikkatini çekmi ti. Bu
süreçte Brüksel’deki Osmanlı sefiri tarafından Avrupa siyaseti ve General Brialmont ile ilgili önemli haberler
Hariciye Nezareti kanalıyla Sultan II. Abdülhamid’e iletiliyordu. Brüksel ile stanbul arasında önemli

1 1877-1878 Osmanlı-Rus Sava ı hakkında daha ayrıntılı bilgi için bk. Gazi Ahmed Muhtar Pa a (1996). Anılar, Sergüze t-i Hayatımın CildI Evveli ve Cild-I Sanisi, stanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları; Mahmud Celâleddin Pa a (1983). Mir’ât-ı Hakîkat, Târihî Hakîkatlerin Aynası,
C.I-II-III, Haz. smet Miro lu, stanbul: Bereket Yayınları; Manastırlı Mehmed Rıfat Bey (2000). 93 Harbi Faciası, Haz. Tahsin Yıldırım,
stanbul: DBY Yayınları; Hüseyin Raci Efendi (2012). Bir Müftünün Hatıraları, Çev. M. Ertu rul Düzda , stanbul: z Yayıncılık; Mehmed
Arif (2014). 93 Osmanlı Rus Harbi ve Ba ımıza Gelenler, Ankara: Akça Yayınları; H. Hikmet Süer (1993). 1877-1878 Osmanlı Rus Harbi
Rumeli Cephesi, Ankara: Genelkurmay Basımevi; Halil Rü tü (1329). 1877-1878 Osmanlı Rus Seferinde Osmanlı Kumandanları, stanbul:
Matbaa-yı Ebüzziya; . Halil Sedes (1935). 1877-1878 Osmanlı-Rus ve Romen Sava ı, C. I-VIII, stanbul: Askeri Matbaa; Semiha Ayverdi
(2004). Türk-Rus Münasebetleri ve Muharebeleri, stanbul: Kubbealtı Ne riyat.
2
stihkâm, dü man saldırısını durdurmak, dü mana kar ı savunma yapmak amacıyla düzenlenmi
yerdir.
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.54f33f7d92d223.03457423.
3 Tabya, toprak yı ınları ardına gizlenmi kale benzeri ba ımsız savunma yapısıdır. Pakalın, 1993: 371; Sözen-Tanyeli, 1996: 228.
4 Henri Alexis Brialmont, 25 Mayıs 1821 tarihinde Venlo’da do mu tur. 1843 yılında Brüksel Askeri Okulu’ndan Te men olarak
mezun olmu ve orduda göreve ba lamı tır. 1855’te Yüzba ı, 1861’de Binba ı, 1864’te Yarbay ve 1868 yılında ise Belçika Sava
Bakanlı ı askerî operasyonlar biriminin sorumlusu olmu tur. Askerî mühendislik alanında farklı kale planları dizayn ederek
dikkat çekmi tir. Yapımına 1860’da ba lanan ve 1863 yılında bitirilen Antwerp (Anvers) zırhlı istihkâmının planlarını çizerek
büyük bir üne kavu mu tur. Rütbesi 1874’te Tümgeneralli e ve 1877’de ise Korgeneralli e yükseltilmi tir. General, Romanya,
sviçre, Bulgaristan ve Türkiye’de istihkâmlar konusunda çalı mı tır. 1892 yılında ordudan emekli olmu ve Liberal Parti’den
aday olarak seçimleri kazanmı ve Brüksel milletvekili sıfatıyla Belçika Parlamentosu’nda görev yapmı tır. Askerî mühendislik
alanında çok sayıda eseri ve kitabı olan Henri Alexis Brialmont, 21 Temmuz 1903 tarihinde 82 ya ında Brüksel’de ölmü tür.
Ayrıntılı bilgi için bk. http://de.wikipedia.org/wiki/Henri_Alexis_Brialmont/

yazı malar yapan Sefir Karatodori Efendi, General Brialmont ile gerçekle tirdi i mülakat neticesinde, Balkan
Devletlerinin durumları ve generalin Romanya seyahati hakkında detaylı bilgiler vermi ti.
Romanya Devleti’nin gündeminden hiç dü meyen Bükre ’e bir istihkâm in ası fikri çerçevesinde
yapılan görü meler netice vermi ve General Brialmont, Romanya Kralı’nın iste i do rultusunda bu
istihkâmın planlarını hazırlayarak in aat sürecinin ba lamasına vesile olmu tu. Romanya’nın böyle bir
giri iminden hemen sonra Bulgar Hükümeti de Sofya’nın muhafazası için benzer bir istihkâm yapılması ile
ilgili planlarını gündemine almı tı. Bu nedenle General Brialmont, Bulgar Hükümeti’nin davetlisi olarak
Sofya’ya gitmi ti (Türkei 142. R13285. A2741). Bu davet her ne kadar Avrupa kamuoyundan gizli tutulmak
istenmi se de ba arılı olunamamı tı. Osmanlı Devleti de bu durumdan Sofya’da bulunan Bulgaristan
komiserli i vasıtasıyla haberdar olmu tu (Y.A.HUS. 248/3). Dolayısıyla generalle ilgili alınan bu haber
neticesinde istihkâm konusu yeniden Osmanlı’nın gündemine gelmi ve önemli bir sürecin de ba langıcını
te kil etmi ti.
General Brialmont’un planlarını çizdi i Bükre istihkâmının bitirilmesinden sonra Sultan II.
Abdülhamid, Osmanlı’nın istihkâmları hakkında generalin bilgisine ba vurulmasını emretti. Hariciye Nazırı
Emin Bey tarafından Brüksel Osmanlı Sefareti durumdan haberdar edildi. Böylelikle sefaret kanalıyla,
generalin Sultan II. Abdülhamid’in özel davetlisi olarak stanbul’a gelmesi ile ilgili hükümetler nezdinde
görü meler ba latıldı (Brialmont, 1896: 137). Osmanlı sefirinin General Brialmont için yapılan özel davet
ricasına, muhtemel bazı sorunların olabilece i endi esiyle Belçika Hükümeti tarafından temkinli yakla ıldı.
Öncelikle hükümet tarafından generalin hâlâ Belçika ordusunda görevli bir asker oldu unun altı çizildi.
Askerî mühendislik alanında büyük bir öhrete sahip olmasının yanında, yabancı ülkelerdeki istihkâmlar
için bu ülkelere seyahati ve buralarda çalı ması, Avrupa’nın büyük devletleri tarafından Belçika’nın siyasi
arenada zor durumda bırakılmasına sebebiyet verdi i ifade edildi. Buna örnek olarak da Bükre istihkâmını
yapmı olmasından ve en son Aralık 1891’de Bulgaristan’a gitmesinden dolayı Avrupa Devletleri tarafından
iddetli itirazlara maruz kalındı ı gerekçe gösterildi. Ayrıca Belçika’nın küçük ve tarafsız bir devlet
oldu unun altı çizilerek, Avrupa Devletlerinin tekrar tepkisini çekmemek adına General Brialmont’un
Osmanlı Sultanı II. Abdülhamid’in davetine icabet edebilmesinin pek mümkün olamayaca ı, Brüksel
Sefareti’ne diplomatik bir üslupla iletildi (Y.PRK.B K. 25/50). Böylelikle Osmanlı Devleti’nin General
Brialmont’un davet edilmesi ile ilgili ilk giri imi ba arısızlıkla sonuçlandı.
Osmanlı Devleti, Belçika Hükümeti ile yaptı ı resmî görü meden çıkan olumsuz cevabın hemen
sonrasında sefaret aracılı ıyla General Brialmont’un ahsı ile do rudan ili ki kurdu. Bu görü mede daha
önce teklif edilen Osmanlı’da bulunan istihkâmların genel durumlarına ait tespitlerinin yerine sadece
Çatalca5’ya yapılması dü ünülen istihkâm ile ilgili yeni bir teklif ön plana çıktı. General, kendisine yapılan
bu davete te ekkürlerini sunarak stanbul’a en erken 1892 yılının Mayıs veya Eylül aylarında gelebilece ini
ifade etti6. Ayrıca bu seyahatin hiç bir surette resmiyet içermeyece ini, Belçika Kralı’ndan izin alınması
gerekti ini ve yol ile konaklama masraflarının dı ında kendisine bir ücret ödenmemesini istedi (Y.MTV.
61/7). Belçika Hükümeti ile yapılan resmî görü melerin olumlu geçmedi i dü ünüldü ünde, General
Brialmont’un Osmanlı Devleti’ne yapaca ı seyahate dair bir takvim aralı ı ifade etmesi, geli melerin
seyrinin olumlu yönde de i meye ba ladı ını göstermektedir.
General Brialmont ile Osmanlı Devleti’nin Brüksel sefiri tarafından temsil edildi i görü melerde,
kısa zamanda önemli geli meler kaydedildi (Türkei 142. R13285. A3458). Tarafların 11 Nisan 1892 tarihinde
gerçekle tirdikleri görü mede, Çatalca’da yapılması planlanan istihkâmla ilgili farklı bir yöntem gündeme
geldi. General, kendisinin ısrarla stanbul’a davet edilmesinden dolayı Sultan’a ükranlarını sunarak yeni ve
farklı bir çalı ma ekli ortaya koydu. Sultan tarafından kabul edildi i takdirde Çatalca’da yapılması
dü ünülen istihkâm ile ilgili kendisi Brüksel’de kalarak da plan ve proje hazırlayabilece ini ifade etti. Bu
taslak plan ve projelere kendisinin Mayıs veya Eylül ayında gerçekle tirece i stanbul seyahati ile son eklini
verebilece ini ve böylece plan hazırlama sürecinin kısaltılabilece ini bildirdi. General, bu planlar
çerçevesinde i in ayrıntılarına vâkıf ve bu konuda ehliyetli bir asker görevlendirilerek Brüksel’e gönderildi i
takdirde, kendisi ile bu planların müzakere edilebilece ini, e er vakit bulur ise bütün bunların yerinde de
kontrolünün sa lanaca ını söyledi (Y.MTV. 61/39). Bu süreçte General Brialmont, Osmanlı Devleti
tarafından kendisine gösterilen ilgi ve hürmete samimi bir kar ılık verme niyetinde olmakla birlikte, Belçika
Kralı’nın onayı alınmadan böyle bir i e girme noktasında da kesin ifadelerden kaçınmaktaydı.

Rumeli bölgesinde bulunan Çatalca istihkâmının yapımına 1853 Kırım Sava ı ile ba lanmı tır. Sava tan sonra yarım bırakılan yapı
in asına, 93 Harbinin çıkmasıyla birlikte kaldı ı yerden devam edilmi tir. Kele , 2009: 99.
6 Osmanlı Devleti, General Brialmont’un özellikle Mayıs ayında stanbul’a gelmesini arzu etmekteydi. Çünkü Mayıs, in aat ayı
oldu undan generalin bu zaman diliminde stanbul’da bulunmasının daha verimli olabilece i dü ünülmekteydi. Y.MTV. 61/39.
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Taraflar arasında görü meler devam ederken Belçika’nın stanbul Sefareti’nden General
Brialmont’un stanbul’a gönderilmesi konusunda kendi hükümetleri tarafından tam bir karar verilemedi i
bilgisi iletildi. Bu bilgi, stanbul-Brüksel hattında Hariciye Nezareti ile Brüksel Osmanlı Sefareti arasında
yapılan yazı malarla do rulandı. Osmanlı’nın Brüksel Sefiri Karatodori Efendi, Belçika Meclis-i Vükela reisi
ile yaptı ı görü mede, General Brialmont’un stanbul’a gönderilmesi hususunda mecliste yapılan
müzakerelerden bir sonuç çıkmadı ını (Türkei 142. R13286. A9939), bu konuda tam yetkili ki inin Belçika
Kralı oldu unu, Belçika Meclisi’nde bu konu hakkında son bir kez daha toplantı yapılaca ını, bu durumun
müzakere edilece ini ve bir çözüm yolu bulunabilece i ile ilgili dü ünceleri aktardı (Y.MTV. 62/63).
Belçika Hükümeti’nin General Brialmont’un stanbul’a gönderilmesi ile ilgili kararının geciktirilmesi
hususunda önemli bir çekincesi ortaya çıkmı tı. Belçika Meclis-i Vükela reisi ile Brüksel’deki Osmanlı sefiri
arasında yapılan gizli görü mede, bu hassas durum gayri resmî olarak dile getirildi. Buna göre; Belçika
Hükümeti, daha önce de ifade edildi i üzere, istihkâmlar konusunda Avrupa Devletlerinin tepkisinden
çekinmekteydi. Bu noktadan hareketle, generalinin Osmanlı’ya hizmet etmesine Rusya’nın bir sorun
çıkarabilece i dü üncesi hakim oldu undan dolayı bu konuda bir sonuca varılamamı tı7. Osmanlı sefiri,
Belçika Hükümeti’nin bu dü üncesini yersiz bulmu ve Rusya’nın Brüksel sefiri ile yapılan ikili
görü melerde bu konuyla ilgili hiçbir konu ma gerçekle tirilmedi ini ifade etmi ti (Y.PRK.HR. 15/80).
Ba ka bir ifadeyle sefir, General Brialmont’un stanbul’a daveti hakkında Avrupa basınında birçok haber
yapıldı ını ve haberlere kar ı Rusya’nın Osmanlı’ya kar ı resmî veya gayri resmî herhangi bir giri imde
bulunmadı ını dile getirmi ti. Rusya e er böyle bir itirazda bulunacak olsaydı, Alman Askerî Heyeti’nin
Osmanlı Devleti ordusunda görevlendirildi i zaman tepkisini gösterirdi. Fakat Rusya, Alman subayları
konusunda o zaman bile Osmanlı Devleti’ne bir nota vermemi ti. Dolayısıyla Belçika Hükümeti, söz konusu
Osmanlı Devleti oldu u zaman gereksiz bir hassasiyet göstermi ve generalin seyahatinin uluslararası
diplomatik bir krize dönü ece i varsayımından hareketle devletler arası hukuka aykırı olarak taraflı
davranmı tı.
Belçika Hükümeti’nin bütün olumsuz bakı açısı ve yakla ımları, General Brialmont’un Belçika
ordusundan emekli edilmek istenmesi ile son bulmu tu. Hükümet, generalin Osmanlı Devleti’nin davetine
olumlu cevap vermesinden yola çıkarak, üst düzey subayların orduda çalı ma süreleri ile ilgili kanunun
ilgili maddeleri uyarınca emeklilik i lemlerini ba latmı tı. General Brialmont ise bu hususu ve kabul edildi i
takdirde kendi rızası ile emekli olmak istedi ini Belçika Kralı’na bir mektupla bildirmi ti. Böylelikle general
emekli olması ile ilgili resmî süreci ba latmı ve hiçbir kurum ve kurulu a ba lı olmaksızın özgürce kendi
kararlarını alma yolunda önemli bir adım atmı tı. Aslında General, bu emeklilik kararını daha önce almı
olmasına ra men Belçika Harbiye Nezareti’nin önceden planlanan özel i lerinin sonuçlandırılmak
istenmesinden dolayı ertelemek zorunda kalmı tı. Bununla birlikte Osmanlı’nın Belçika Devleti ile
gerçekle tirmi oldu u resmî görü melere bundan sonra gerek de kalmamı tı. Dolayısıyla General
Brialmont resmen emekli olduktan sonra Devleti’nin onayına gerek duymaksızın Sultan II. Abdülhamid’in
özel davetine en kısa sürede olumlu cevap verebilecekti.
General Brialmont’un stanbul’a yapaca ı seyahatle ilgili detaylar kesinle meye ba larken, Çatalca
istihkâmı ekseninde ülkenin korunması için yapılması planlanan tahkimat Osmanlı bürokrasisinin
gündemine ta ındı. Osmanlı devlet adamları, ba kentin muhafazası için planlanan istihkâmın, hem devlete
hem de millete fayda sa layaca ını ve bunlara harcanacak paraların heba olmayaca ını padi aha
bildirmi lerdi. Fakat Sultan II. Abdülhamid, General Brialmont’un istihkâm in ası için ifade etti i artların
ve buraya harcanacak mebla ın Meclis-i Mahsus’ta müzakere edilerek bir karar almasını ve sonucun
kendisine bildirilmesini emretti ( .DH. 1279/100701). Bu hareketle Sultan II. Abdülhamid, in a maliyeti
büyük yekûn tutacak istihkâmla ilgili kararı tek ba ına almak yerine, sorumlulu u devletin ilgili
kurumlarıyla payla ma iradesini ortaya koydu8.
General Brialmont ile ilgili izin konusunda ortaya çıkan sorunun çözüme kavu turulmasından
hemen sonra ba ka bir problem daha ortaya çıktı. General’in askerî kariyerine nokta koymasının sonrasında,
siyasetçiler tarafından da olumlu kar ılanan, meclis azalı ı için adaylı ı siyaset kulislerinde konu ulmaya
ba lanmı tı (Y.PRK.HR. 15/80). Bir ba ka ifade ile, general muhalefette bulunan siyasetçilerin de deste ini
alarak gelecek seçimi kazanarak mecliste aza olarak görev yapmak istiyordu. Siyasete girmek istemesinin en
önemli sebebi de, Belçika genelinde yüksek mebla lar ödenerek yapılan istihkâmlardan dolayı maruz
kaldı ı ithamlardan ve suçlamalardan kendisini siyaset vasıtasıyla aklamaktı.
Y.PRK.HR. 15/80. Osmanlı sefirinin görü üne göre, Rusya’nın tepki gösterece i fikri Belçika’nın Petersburg’daki sefirinin
yorumundan ba ka bir ey de ildi.
8 Almanya Dı i leri Bakanlı ı raporlarında, bo azlarda in a edilecek istihkâmlar ile mevcut olanların onarım maliyetinin 100 milyon
Frank tutabilece i ifade edilmekteydi. Türkei 142. R13286. A8745.
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Osmanlı Devleti ile Belçika arasında General Brialmont’un emeklili ini istemesinden dolayı
bürokratik engel kalmamasına ra men davetin hangi zaman diliminde olaca ı hususunda henüz bir netlik
yoktu. Ayrıca generalin askerî yükümlülü ünün ortadan kalkmı olması, Osmanlı ziyaretini hemen
gerçekle tirmesine imkân tanımıyordu. Muhtemel gibi görünen ba ka bir sorumluluk, stanbul seyahatinin
önündeki tek engeldi. Dolayısıyla General Brialmont, Belçika Meclisi’ne aza olarak girmesi durumunda
sadece meclisin tatil oldu u zaman diliminde Osmanlı Devleti’nin davetine icabet edebilecekti.
General Brialmont’un stanbul’a yapaca ı seyahat ayrıntıları netle meye ba larken, Osmanlı
cephesinde de sultanın meclise havale etti i istihkâmlar konusunda bir karar çıktı. Meclis-i Mahsus’un oy
birli iyle aldı ı kararda, devletin güvenli ine vurgu yapılmı ve istihkâmlara ait taslak planların kesinlikle
yurt dı ına gönderilmemesi gerekti i ifade edilmi ti. Gerekçeli kararda, generalin stanbul’a gelmesi ile
taslak planlarının yapılıp Belçika’ya gönderilmesi arasında üç veya dört ay gibi zaman aralı ının mevcut
bulundu u, bu sürenin generalin yerinde tefti ve tetkik yapması halinde telafi edilebilece i bildirilmi ti9.
Ayrıca generalin raporu do rultusunda i lemler ve sarf edilecek paralarla ilgili ayrıntılı bir görü me
yapılması karara ba lanmı tı ( .MMS. 131/5630). Dolayısıyla General Brialmont stanbul’a gelmeden,
istihkâm mevkilerini gezmeden ve yapıların taslak planlarını çizmeden, Meclis-i Mahsus’un aldı ı karar
uyarınca, Osmanlı Devleti herhangi bir i lem yapmayacaktı.
Osmanlı Devleti’nin Belçikalı generalin stanbul’a davet edilmesi sırasında daha önceden verdi i
sözler ile i in resmiyete dökülmesi a amasında Meclis-i Mahsus’un aldı ı kararlar arasında bazı tezatlıklar
mevcuttu. Osmanlı bürokratları, General Brialmont’a stanbul savunması için yapılacak tesislerin, daha önce
planlarını çizdi i fakat yapım a amasında kendisinin direktiflerine uyulmadan in a edilen istihkâmlar gibi
olmayaca ının sözünü vermi lerdi. Osmanlı istihkâm tasarımlarının ve in a süreçlerinin tamamında
generalin bütün istek ve direktifleri dikkate alınacak ve verilen bu sözler sultanın teminatı altında olacaktı.
Ayrıca in a edilecek bu istihkâmlar, generalin imdiye kadar planlarını çizdi i di er bütün yapılarından, çok
yüksek mebla lar sarf edilmese bile, daha büyük eserler olarak tanınacaktı. Söz konusu istihkâmlar,
ba kentin müdafaası için çok önemli ve acil olmakla birlikte ortaya çıkması muhtemel siyasi baskılara
ra men in a edilecekti ( .MMS. 131/5630). Davet sürecinde yukarıda verilen sözlerle, Osmanlı meclisinin
almı oldu u ve sultanın da onayladı ı kararlar, i in ciddiyetinin artması nispetinde çeli ki olu turuyordu.
Ba ka bir ifade ile, verilen sözler, i in yapılma ihtimalinin artması oranında de i ime u ruyordu.
stihkâm için yapılan davet ve gerçekle tirilen ikili görü melerin sonunda General Brialmont’un
stanbul’a yapaca ı seyahatin kesinlik kazanması, bu süreci bir sonraki a amaya geçirdi. General Brialmont,
Belçika Meclisi’ne Brüksel azası olarak girmesinden dolayı stanbul’a 1892 yılının Eylül ayında gelebilece ini
Osmanlı’nın Brüksel sefirine bildirdi. General, yapaca ı i in bir an önce sonuca ula tırılması için daha
önceden yaptı ı teklifini yineledi. stihkâmlara ait taslak planların ehliyetli ki ilerce yapılarak kendisine
ula tırılıp projenin Brüksel’de bitirilerek hazır hale getirilece ine ve bu i tamamlanıncaya kadar stanbul’da
kalaca ına dair Sultan II. Abdülhamid’e söz verdi. Ancak stanbul’a Belçika Meclisi’nin ara dönem tatilinde
gelebilece ini de yeniden ifade etti. Bu sürenin telafi edilebilece inin altını çizen general, kendisine ihale
edilen i leri layıkıyla yerine getirece ini garanti etti. Devletin kale ve tabya in a ettirmek istemesi halinde
bunların yapılaca ı arsanın haritasının veya bir ehrin mükemmel surette tahkimi talep edilirse ehrin ve
etrafının planlarının tarafına gönderilmesi yeterli olacaktı. Bütün bu tesislerin ilk taslak çizimlerini tahmini
olarak üç dört ay gibi bir sürede kendisi tarafından olu turulan özel bir heyet ile birlikte yapabilece ini
bildirdi. Yapılan ilk numuneler, Osmanlı askerî mühendisleri ile müzakere edildikten ve yerinde ke if
yapıldıktan sonra nihai ekle sokulacaktı. Böylelikle ortaya çıkan zaman kaybı da telafi edilecekti. General
Brialmont, Romanya’da yapılan Bükre istihkâmının da planlarını bu ekilde yapmı tı. Kendisinin
hazırladı ı taslaklar için ne kadar ayrıntılı bilgi verilirse, ortaya çıkacak proje de o nispette kusursuz ve
eksiksiz olacaktı. Ayrıca general, Osmanlı devlet adamlarından kendisinin ba ında bulundu u proje ekibine
güvenilmesini, bu projenin kime veya nereye ait oldu u konusunda tam bir gizlilik içinde çalı ılaca ının
bilinmesini istemi ti ( .MMS. 131/5630).
Belçika’nın stanbul sefiri, General Brialmont’un 1892 yılının A ustos ayının sonundan itibaren
stanbul’a gelebilece ini Hariciye Nezareti’ne bildirdi ( .HUS. 2/1310; Türkei 142. R13285. A7465). Daha
önceki görü melerde Osmanlı Devleti tarafından generalin sadece Çatalca istihkâmını tefti etmesi ve
muayeneden geçirmesi rica edilmi ti. Sefir, generalin stanbul’a gelmesinden hemen önce, bu seyahatin
hangi i leri kapsayaca ının ve tarafların isteklerinin neler oldu unun kendilerine ayrıntılı olarak
bildirilmesini talep etti. Sadaret, Meclis-i Mahsus-ı Vükela tarafından alınan kararı Hariciye Nezareti
kanalıyla Belçika Sefareti’ne bildirdi. Buna göre, General Brialmont, bo azlarda bulunan istihkâmları tetkik
stanbul’da bulunan Belçika Sefareti yetkilileri, General Brialmont’un Osmanlı Devleti’ne en erken 1892 yılının Ekim ayında seyahat
edebilece ini bildirmi lerdi. .MMS. 131/5630.
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etmek üzere davet edilecekti. Bu incelemelerden sonra yapılabilecek i lemlere ait detaylı bir toplantı
gerçekle tirilecekti (Y.A.HUS. 263/93). Dolayısıyla Çatalca istihkâmının tefti ve muayene edilmesi ile
ba layan süreç, bo azlardaki mevcut savunma birimlerinin kontrolden geçirilmesi ve bundan sonra neler
yapılması gerekti i ile nihai kararların alınması ile son bulacaktı.
Osmanlı Hariciye Nezareti ile stanbul Belçika Sefareti arasında stanbul’a gelecek olan General
Brialmont’a ne miktarda harcırah verilmesi hususunda görü meler yapıldı (BEO. 54/4041). General daha
önce yapılan görü melerde kendisine yol ve konaklama giderlerinden ba ka bir ücret ödenmemesini rica
etmi ti. Generalin iste i dikkate alınarak bu seyahat için demiryolu ula ımı ve otel masrafı olarak 5.000
Frank tutarında bir ödenek ayrıldı ı, hem Belçika Sefareti hem de Seraskerlik ve Maliye Nezareti
yetkililerine bildirildi (BEO. 54/4042).
Taraflar arasında yapılan uzun görü melerin sonunda General Brialmont 31 A ustos 1892 tarihinde
ark sürat katarıyla Brüksel’den ayrıldı. General 3 Eylül 1892 tarihinde saat dörtte stanbul’a ula tı ve
kendisi Sirkeci tren garında saray yetkilileri tarafından kar ılandı (Y.A.HUS. 264/75). General Sultan II.
Abdülhamid’in özel davetlisi oldu u için stanbul’da kalaca ı süre boyunca en üst düzeyde a ırlandı. Öyle
ki konaklaması için Beyo lu’nun en iyi oteli olan Londra Oteli’nden yatak, yazı ve yemek odası ile salondan
olu an bir daire aylık olarak kiralandı (Y.PRK.MYD. 11/106). stanbul’da çalı aca ı ve kalaca ı süre boyunca
da güvenli i saray tarafından sa landı.
2-General Brialmont’un Bo azlardaki Faaliyetleri
General Brialmont, Sultan II. Abdülhamid tarafından 6 Eylül 1892 tarihinde Yıldız Sarayı’nda
huzura kabul edildi10. General Brialmont, Osmanlı Devleti’nin savunma birimlerini incelemek ve tefti
etmek üzere geldi ini, raporunu hiçbir baskı altında kalmadan serbest bir ekilde hazırlayaca ını ve sultana
takdim edece ini ifade etti (Y.PRK.MYD. 12/14; Türkei 142. R13285. A8597). Yapılan görü mede
kendisinden istihkâmlar konusunda verimli bir çalı ma beklendi i dile getirildi ( .HUS. 3/1310). Ayrıca
kendisine askerî savunma birimleri konusunda uzman subaylardan olu an bir ekip tahsis edildi.
General Brialmont’un ba kanlı ında Bahriye Nezareti’nde görevli subaylardan Ferik Faik Pa a,
Erkan-ı Harbiye’den Binba ı Sami Bey ve Kola ası Fuad Bey’den olu an ekip, Nevruz isimli istimbotla
Karadeniz Bo azı’ndaki istihkâmları tefti e çıktı11. Bu ekip öncelikle Macar kalesine12 giderek incelemeler
yapmı ve buradan sonra da Anadolukava ı’13na geçmi ti. Anadolukava ı’nın tefti inden sonra Ferik Faik
Pa a ekipten ayrılarak stanbul’a dönmü tü. Daha sonra General Brialmont ve beraberindekiler
Rumelikava ı14 ve Sırata istihkâmlarını da tefti ettikten sonra deniz yoluyla stanbul’a geri dönmü lerdi
(Y.PRK.ASK. 85/21). General ve ekibi, 1892 yılının Eylül ayı içinde Karadeniz Bo azı’nın her iki yakasında
bulunan bütün istihkâmlarda ve kalelerde incelemeler yapmı lardı15. Özellikle bo azın; Avrupa yakasında
bulunan Kilyos kalesi, Rumeli kalesi, Garipçe kalesi, Rumelikava ı kalesi, Telli tabya, Kireçburnu tabyası ve
Kalender kalesi ile Asya yakasında bulunan Anadolu kalesi, Anadolukava ı kalesi, Riva kalesi, Elmas tabya,
Poyraz tabya, Filburnu tabyası, Medcezirkava ı tabyası ve Selvi tabyası savunma ve silah gücü bakımından
yetersiz bulundu. Bu kale ve tabya birimlerinin su seviyesinden 10 metre yukarıda olmasından ve tepe
noktalarının açık bulunmasından dolayı korunaksız oldukları tespit edildi. Ayrıca bu birimlerde yapılan
tefti te Essen yapımı Krupp marka savunma yapamayacak derecede çok az miktarda büyük silah oldu u
görülmü tü (Brialmont, 1896: 148).
General Brialmont ve ekibi, 1892 yılı Ekim ayında Akdeniz Bo azı’nı tefti etti (Türkei 142. R13286.
A8514). Buranın savunma birimleri Karadeniz Bo azı’na nazaran daha iyi durumdaydı. Bo azın giri inde;
BEO. 64/4778. Avrupa basını, General Brialmont’un stanbul seyahatini yakından takip ediyordu. Gazeteler tarafından generalin
stanbul’a hangi amaçla gitti i, bu i için ücret almadı ı ve Sultan II. Abdülhamid tarafından huzura kabul edildi i ile ilgili haberler
okuyuculara ula tırılıyordu. Y.PRK. E A. 16/38.
11 Karadeniz istihkâmları dört kısma ayrılır; Birinci kısım bo azın kuzeyinden Büyükliman ve Kılburnu’na kadar uzanır. Rumeli’de be
ve Anadolu’da üç olmak üzere sekiz tabyaya sahiptir. kinci kısım Büyükdere’ye kadar olan mesafededir ve burada iki Ceneviz kalesi
ve sekiz tabya vardır. Büyükdere’nin güneyinde ise iki tabya daha mevcuttur. Üçüncü kısım hisarlara kadar uzanır. Burada üç adet
tabya bulunmaktadır. Dördüncü kısım ise bo azın en dar yeri olan hisarlar arası bölümdür. Burada da iki tabya ve 14. yüzyıldan kalma
iki eski hisar vardır. Hisarlar ile stanbul ehri arasındaki 9 kilometrelik mesafede hiçbir istihkâm yoktur. Kele , 2009: 97.
12 Macar kalesi Sultan I. Abdülhamid tarafından Fransız mühendis Toussaint’e yaptırılmı tır. Carbognano, 1993: 42. Burada bulunan
Macar tabyası ise 1795 yılında Sultan III. Selim tarafından Fransız mühendis Monnier’e yaptırılmı tır. enyurt, 2013: 492.
13 Anadolukava ı 1783 yılında Kaptan-ı Derya Hasan Pa a yönetiminde Fransız mühendis Toussaint’e yaptırılmı ve 1794 yılında bir
ba ka Fransız mühendis Monnier tarafından yükseltilmi tir. enyurt, 2013: 492.
14 Rumelikava ı tabyası 1783 yılında Fransız mühendis Toussaint tarafından kurgulanmı , 1794’te Fransız mühendis Monnier
tarafından sayıları artırılmı tır. enyurt, 2013: 492.
15 Y.PRK.ASK. 85/49. Bo azın Avrupa ve Asya yakasında bulunan kaleler ve istihkâmlar unlardı: Kilyos kalesi, Rumelifeneri kalesi,
Papazburnu tabyası, Garipçe kalesi, Büyükliman kalesi, Rumelikava ı kalesi, Telli tabya, A açaltı ve Kireçburnu tabyaları, Elmas
tabyası, Sırata tabyası, Riva kalesi, Anadolufeneri kalesi, Alayburnu kalesi, Anadolukava ı kalesi, Macar kalesi. Koçu, 1961: 2850-2852;
Ya a, 2012: 23-39.
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Avrupa yakasında Seddülbahir kalesi ve Ertu rul tabyası ile Asya yakasında Kumkale ve Orhaniye tabyası
yerinde denetlendi. Buna ilaveten bo azın iç kısmında bulunan Çanakkale ve Kilitbahir tabyaları da
muayene edildi. Bo azın en dar kısmı olan bu bölgede savunma ve ate gücü yüksek ve dü ük dörder tabya
mevcuttu. Ayrıca Asya yakasında yine savunma ve ate gücü dü ük üç tabya daha vardı. Bu bölgenin daha
ötesinde ise Avrupa yakasında dördü iyi durumda be , Asya yakasında ikisi iyi durumda üç tabya daha
bulunmaktaydı (Brialmont, 1896: 149). General ve ekibi bir ay boyunca, Akdeniz Bo azı’ndaki bütün
savunma yapılarını detaylı bir ekilde incelediler ve buralara yapılması planlanan istihkâmlarla ilgili notlar
aldılar (Türkei 142. R13286. A8597, A8722).
General Brialmont’un stanbul’da bulundu u süre içinde yapmı oldu u i ler Avrupa basını
tarafından yakından takip edilmi ti (Y.MTV. 74/21; HR.SYS. 186/49; Türkei 142. R13286. A8722).
stihkâmların ve tabyaların tefti ve tetkiki hakkında birçok gazete haber yapmaktaydı. Bu haberlerin büyük
bir kısmı da Rusya’nın bu geli meleri endi e ile takip etti i, durumdan rahatsız oldu u ve hatta Osmanlı
Devleti’ne nota verece i ile ilgiliydi (Y.A.HUS. 266/8). Görüldü ü üzere bo azlarda savunma tedbirlerinin
artırımı noktasında yapılan çalı malar, siyasi arenada birçok devletin ilgisini ve dikkatini çekmekteydi.
Akdeniz ve Karadeniz Bo azlarında ve Rumeli’de bulunan istihkâmların tefti i (Türkei 142. R13286.
A8745, A9884), 1892 yılının Ekim ayı sonlarına do ru bitti16. General Brialmont, tefti sonrasında edindi i
bilgileri ve buralarda ne yapılması ile ilgili tekliflerini de içeren Fransızca raporunu haritalarla birlikte 31
Ekim 1892 tarihinde Seraskerlik makamına sunaca ını bildirdi (Türkei 142. R13286. A8985). Ayrıca yakla ık
iki ay süresince stanbul’da bulundu unu dile getiren general, 8 Kasım 1892 tarihinde Belçika
Parlamentosu’nun açılmasından dolayı 5 Kasım 1892 tarihinde Brüksel’e dönmek zorunda oldu unu da
ifade etti (Y.MTV. 70/27; Türkei 142. R13286. A8944, A8985).
General Brialmont’un hazırladı ı taslak rapor iki kısımdan meydana gelmi ti. Yapılan ön çalı mada
savunma birimlerinin zayıflı ından dolayı öncelik Karadeniz Bo azına verilmi ti. Bu raporda, bo azın
savunma sorunun tam çözümü için her iki yakasında bulunan kaleleri, istihkâmları ve tabyaları içine alacak
ekilde bir çalı ma yapmak gerekti i vurgulanmı tı. Öncelikle Kilyos ve Riva plajlarında birer toprak tabya
yapılması gerekti i ifade edilmi ti. Avrupa ve Asya yakalarında uygun olan üç noktaya savunma ve ate
gücü yüksek üç istihkâm yapılması planlanmı tı. Ayrıca bunlar etkili bir silah gücüne kavu turulması için
280 milimetrelik obüslerle donatılmalılardı. Rumelikava ı ve Medcezirkava a 30 kg a ırlı ında elektrootomatik torpido ile korunan iki tabya in ası planlanmı tı (Brialmont, 1896: 150). Bu torpidolar suyun üç
metre altında dökme demir kılıflarda muhafaza edilmelilerdi. n a edilecek bütün tabyalarda gözlemevi,
elektrik tesisatı, torpido fırlatma tüpleri ve kazamatlar17 bulunacaktı. Karadeniz’de bulunan dü man
gemilerine kar ı atılmak üzere tabya ve kalelerde Whitehead model torpidolar kullanılacaktı. Çünkü bu
model torpidolar karadan denize atılan ve isabet gücü yüksek olan silahlardı. Gemilerden istihkâmlara
atılan torpidolar için sualtı da zırhlı tabyalar in a etmek önemliydi. Ancak bo azın derin ve yatak kısmının
kayalık olması, bu yapıların hem yapımını zorla tıracak hem de maliyetini artıracaktır (Brialmont, 1896:
151). Bu sebeple Osmanlı Devleti, zor olmasından ziyade yüksek mebla lar gerektiren bu sualtı zırhlı
tabyaların yapımına sıcak bakmayabilirdi.
Akdeniz Bo azı’nın savunma sistemi de aynı Karadeniz Bo azı prensibinde olacaktı. Bu bölgedeki
kale ve istihkâmlar daha önce elden geçirilmi ti Bu sebeple öncelikle bo azın Avrupa ve Asya yakasında
bulunan tabyalarını güçlendirmek gerekecekti. Bunlar; Avrupa yakasında Namazgah ve De irmenburnu ile
Asya yakasında Hamidiye ve Sultaniye tabyaları idi. Ayrıca Kilitbahir’in güneyine savunma ve ate gücü
yüksek üç tabya yapılması planlanmı tı. Bu bölgede lk savunma tabyası Sultani ikincisi ise De irmenburnu
olacaktı. Ayrıca Namazgah, Sultani ve De irmenburnu tabyalarına torpido tüpleri ve kazamatlar in a
edilecekti. Bu çalı malar yapıldı ı takdirde Akdeniz ve Karadeniz Bo azlarına düzenlenecek deniz
saldırıları bertaraf edilmi olacaktı (Brialmont, 1896: 152).
Seraskerlik, 22 Ekim 1892 tarihinde harita üzerinde i aretlenen istihkâmların arazi üzerinde de
yerlerinin tespit edilmesi hakkındaki Sultan II. Abdülhamid’in iradesini General Brialmont’a bildirdi. Bu
irade kar ısında general, Seraskerlik makamına verece i evrakın nihai rapor olmadı ını, arazi üzerinde
istihkâm mevkilerinin tayin edildikten sonra raporuna son eklini verebilece ini ifade etti. Bu nedenle bütün
Akdeniz istihkâmları üç kısma ayrılır. Birinci kısımda Seddülbahir ve Kum Kalesi adı verilen iki eski istihkâm vardır. kinci kısımda
ise Kilidbahir ve Çanakkale istihkâmları bulunmaktadır. Kilidbahir’de istihkâmlara ek olarak birkaç asırlık büyük çapta iki eski hisar
vardır. Ayrıca Kilidbahir’in güneyinde pek çok tabya vardır. Buranın kuzeyine do ru daha ileride üçüncü bir kısım daha vardır. Burada
da Bogas ve Na ra tabyaları mevcuttur. Kele , 2009: 99-100. Bo azın Anadolu ve Rumeli yakasında bulunan istihkâmlar ve tabyalar
unlardı: Kale-i Sultaniye, Sebdülbahir, Kabatepe, Bolayır, Namazgâh, Be i e, Kumkale, Nâra Burnu, Orhaniye, Çimenlik, Bigalı Burnu,
Hamidiye. Eraslan, 2014: 19-32.
17 Kazamat, topların, obüslerin, bombaların ate lerinden korunmak için yer altına in a edilen sı ınaktır. Bilgi için bk.
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kazamat
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bu i lemlerden sonra ortaya çıkacak raporun Sultan II. Abdülhamid’e takdim edilmesini istedi. Generalin
böyle bir talepte bulunmasının sebebi ise eksiksiz ve ayrıntılı bir raporun yazım sürecindeki bazı
aksaklıklardı. Generale göre; ba kent stanbul’un muhafazası için Akdeniz ve Karadeniz Bo azlarında
yapılacak istihkâmların zemin üzerinde ara tırılması çok zaman alacak ve kendisi tekrar stanbul’a en erken
1893 ilkbaharında gelebilecekti (Türkei 142. R13286. A9939). Fakat o dönemde de kuvvetli ya murlardan
dolayı arazi çalı maya pek müsait olmayacaktı. Bütün bunlara ek olarak Brüksel’deki parlamento açılı ına
katılmak zorunda oldu undan dolayı istihkâm zemin etütlerini kendisinin yapamayaca ını bildirdi. Bütün
bu aksaklıklar, yapılan i in ba arı ile sonuçlandırılması önünde büyük bir engeldi. Ancak general tarafından
arazi tefti gezilerinden elde edilen veriler ı ı ında bir harita yapılması ve in a edilecek tabya yerlerinin de
bu haritaya i aretlenmesi sürecin devam edebilece ine dair olumlu bir i aretti. Ayrıca yaptı ı tefti
gezilerinde maiyetinde bulunan Erkan-ı Harbiye’den Binba ı Sami Bey ile Kola ası Fuad Bey’in, harita
üzerinde i aretli noktaları tespit edebilecek bilgi ve tecrübeye sahip olduklarını ifade etmi ti. Bu subayların
maiyetlerinde birer ekip meydana getirilerek, Binba ı Sami Bey Avrupa yakasındaki, Kola ası Fuad Bey ise
Asya yakasındaki tabya zemin etüt krokileri ile me gul olacaklardı. Her iki ekipte haritalar üzerinde
yakla ık olarak i aretlenmi tabya mevkilerini zemin üzerinde i aretlemekle mükelleflerdi. Bu subaylar
kendisinden alacakları yazılı ve sözlü talimatlarla zemin etüt krokilerini sorunsuz bir biçimde
gerçekle tireceklerdi (Y.MTV. 70/27).
Zemin etüdünü icra edecek ekipler, öncelikle tabyaların yapılacakları yerleri, 5-6 metre tül
aralı ında beyaz boyalı fıçı geçirilmi sırıklarla i aretleyeceklerdi. Bu i aretlenen noktaların birbirini görüp
görmedi i, 3,5 metre yüksekli indeki gözlem yerinin ileride bulunan yükseltileri fark edip etmedi i ve
aralıkların dü manın hücumunu engellemek için in a edilecek tabya ve istihkâmların istenilen mesafelerde
olup olmadı ı hususları dikkate alınacaktı. Ekipler zemin üzerindeki etütlerden sonra da kendilerine verilen
talimatların do rulu unu tespit edip ve en nihayetinde de her mahallin ayrı ayrı büyük ölçekli krokilerini
yapacaklardı. Bu krokiler Brüksel’e gönderildi i takdirde zeminin ekil ve tabiatına göre istihkâmların in a
planları general tarafından 1/150 ve 1/300 ölçekli daha ayrıntılı haritalar üzerinde yeniden çizilecek ve daha
sonra bunların ayrıntılı planlarıyla ke if cetvelleri de düzenlenecekti. Tabyaların in a edilece i arazinin 0,5-1
metre meyilli olması, çizilecek harita ve planların daha dikkatli yapılmasını gerektirecekti. Gelecek
ilkbaharda general tarafından Brüksel’de yapılan haritalar, planlar ve cetveller rehberli inde arazi üzerinde
ekiplerin i aretlemi oldu u noktalar kontrolden geçirilecek ve gerekli görülen hususlar düzeltilecekti.
Dolayısıyla proje bu metotla yapıldı ı takdirde hem zamandan hem de paradan tasarruf edilecekti (Y.MTV.
70/27).
General Brialmont bütün tabya in aatlarına aynı anda ba lamanın iyi bir fikir oldu unu ifade etti.
Böyle bir durum söz konusu olmaz ise, kanaatine göre, Karadeniz Bo azındaki bataryaların gerisini
muhafaza eden tabyaların yapımına öncelik verilmeliydi. Bu tabyaların mevcudu sekiz olup, Avrupa
sahilinde be , Asya sahilinde de üç adetti. Bu tabyalar, sahip oldukları önemlerinden dolayı layık oldukları
ölçüde in a edilerek bo azların müdafaasına en üst düzeyde katkı sa layacaklardı. Bunları sadece in a
etmekle kalmayıp etkili savunma yapmaları için de 15 santimetrelik toplarla, 12 santimetrelik seri ate li
obüslerle ve 57 milimetrelik seri ate li küçük çaplı toplarla donatmak gerekmekteydi. Ayrıca Rumeli ve
Anadolu taraflarında bulunan 12’ erden 24 adet tabya, dört kapılı tabya eklinde in a edilecekti. Tabya
mahalleri arazi üzerinde tespit edilince bunları birbirine ba layacak olan askerî yol güzergahları da
planlanacaktı. Bu askerî yol planları, mümkün oldu u takdirde bütün tabyalarla ba lantılı olacak ekilde
yapılmalıydı. E er bölgeden demiryolu geçirilecekse, tabyaların oselerde bulunması ula ım kolaylı ına
büyük katkı sa layabilirdi. Bu askerî yolların varlı ı, tabyaların savunmadaki katkılarına ek olarak asker ve
malzeme naklinin zamanında yerine ula tırılmasında da büyük bir öneme sahip olacaktı. Buna ilaveten
askerî yollar, tabyaların in a sürecinde malzeme nakil masraflarını önemli ölçüde azaltacaktı (Y.MTV.
70/27). Bir ba ka ifadeyle yolların önceden mevcut olması, tabyaların in asında ve savunma yapmasında
insan ile malzeme nakli konusunda hem zamandan hem de paradan büyük tasarruflar sa layacaktı.
Osmanlı Devleti’nde bir taraftan istihkâm raporu ile ilgili görü meler devam ederken, di er taraftan
General Brialmont’un devlet hizmetine alınması gündeme ta ındı. Osmanlı II. Ordusu Mü ir Vekili
Mahmud Hamdi Pa a tarafından generalin Osmanlı hizmetine alınmasının teklifi hususuna dair yazısı
Sadaret’e sunuldu. Devlet adamları Sultan II. Abdülhamid’in de onayını alarak generalin Osmanlı Devleti’ne
faydalı hizmetler verebilece i noktasında fikir birli inde bulunmu lardı. Generale devlet hizmetine girmesi
ile ilgili teklif Sadaret kanalıyla yapıldı. General kendisine gösterilen itimada te ekkürlerini sunarak, teklif
için memnun oldu unu fakat imdilik bunu kabul edemeyece ini bildirdi. General, Osmanlı’ya bundan
sonra faydalı hizmette bulunamayacak bir ya ta olmasından ve Belçika Anayasası ve ordusu ile ilgili 1893
yılında Belçika Meclisi’nde görü ülecek önemli konularda aza olarak görevlendirilmesinden dolayı teklife
olumsuz yanıt verdi. Ancak yine de gelecek ilkbahara kadar dü ünmek için süre istedi ve stanbul’a

istihkâmlar için geldi inde son kararını verece ini söyledi. Ayrıca bu teklifi kabul edip etmemesinin
çalı malarına engel olmayaca ını, 1893 yılında Osmanlı’ya iki kez daha gelece ini ve gerekti i kadar
stanbul’da kalarak ba ladı ı i i bitirmeyi amaçladı ını ifade etti (Y.MTV. 70/28).
3-General Brialmont’un Brüksel’e Dönmesi ve Tahkim Projesinin Akıbeti
General Brialmont stanbul’dan ayrılmadan önce Erkan-ı Harbiye Dairesinde görevli Ferik Mahmud
akir Pa a tarafından otelinde ziyaret edildi. kilinin yapmı oldu u görü mede, Osmanlı hizmetine girme
teklifi yeniden ele alındı. General, yukarıda yazılı olan sebeplerden dolayı, sözlü olarak da teklifi imdilik
kabul edemeyece ini söyledi18. Görü mede ayrıca yapmı oldu u görevin ve Osmanlı savunma
sistemlerinin genel durumu hakkında bazı bilgiler de verdi19. Bo azlardaki istihkâmların mükemmel bir
surette tahkim edilmediklerini ve güçlü bir dü mana kar ı savunma yapacak seviyede bulunmadıklarını
ifade etti (Brialmont, 1896: 147; Kele , 2009: 100). Yapmı oldu u planların en kısa sürede hayata geçirilmesi
için çalı aca ını, hem meclisteki azalık görevini yerine getirece ini hem de izin verilirse Belçika’da küçük bir
büro kurarak ayrıntılı haritaları bitirip, ilkbaharda tekrar stanbul’a gelerek ba ladı ı i i bitirmek istedi ini
aktardı. Böylelikle Osmanlı Devleti tarafından generale yapılan yazılı ve sözlü ısrarlı teklif giri imleri
olumsuz sonuçlandı. General Brialmont iki aylık hizmet süresinin sonrasında 5 Kasım 1892 tarihinde
stanbul’dan trenle ayrıldı (Y.PRK.MYD. 11/106; Türkei 142. R13286. A9217).
Avrupa basını generalin stanbul’dan ayrılmasından sonra bile bu seyahatle ilgili haber yapmaya
devam etmi ti. ngiliz London Standard Gazetesi’nde “Ruslar stanbul’a Taarruz Edebilirler mi?” ba lıklı bir
makale ne redildi. Bu makalede General Brialmont’un bo azlardaki istihkâmları tahkim etmek için davet
edilmesi ile ba layan süreci Rusya’nın sonuçsuz bırakması için donanmasıyla Karadeniz Bo azı’ndan
geçerek stanbul’u ku ataca ı yazılıydı. Ayrıca makalede generalin yapmı oldu u planların hayata
geçirilmesi için Osmanlı maliyesinin yetersiz oldu u ve bundan dolayı istihkâmları yapmak için
Avrupa’dan 50 milyon Frank borç alınaca ı iddia edildi (Türkei 142. R13286. A9217). Yazıda, bu borcun
alınması halinde bile paranın bo azların savunmasına harcanamadan 93 Harbi sonrasında Osmanlı’nın
Rusya’ya ödemekle yükümlü oldu u sava tazminatına ödenebilece i ifade edildi (Y.PRK.E A. 16/54).
Osmanlı Devleti’ndeki hizmetini bitirdikten sonra 7 Kasım 1892 tarihinde Brüksel’e dönen General
Brialmont, Brüksel Osmanlı Sefareti’ne bir nezaket ziyareti gerçekle tirmi ti. General Brüksel Osmanlı
Sefareti aracılı ıyla stanbul’da kaldı ı süre boyunca hem Sultan II. Abdülhamid’in hem de di er devlet
adamlarının tarafına gösterdikleri yakınlıktan ve samimiyetten dolayı te ekkürlerini sunmu tu. Ayrıca bu
ziyaret sırasında sefaret tarafından da generale stanbul’da kaldı ı süre boyunca yol ve konaklama
giderlerine mahsus 5.000 Frank ödeme yapılmı tı20.
Avrupa basınının yakın takibinde olan ve röportaj tekliflerini nazik bir dille geri çeviren General
Brialmont, sadece bir gazete ile söyle i yapmı tı. Bu görü mede general, Sultan II. Abdülhamid tarafından
kendisine yapılan özel davetin içeri i hakkında bir bilgi vermemi ti. stanbul’da yapılan i in imar ile alakalı
oldu unu, askerî meseleler konusunda görü belirtmesi halinde konunun siyasi sonuçlar do urabilece ini
öne sürerek konuyu kapatmı tı. Ayrıca i alanına giren istihkâm konusunda kendisine müdahalede
bulunulmaksızın çalı tı ını da ifade etmi ti. Sonuçta konuyla alakalı ayrıntılı bir rapor hazırladı ını, bunu
sultana takdim etti ini ve raporun detaylı bir kontrolden geçirildi ini söylemi ti. Raporun kabul
görmesinden sonra hem birinci rütbeden Osmani Ni anı ile ödüllendirildi ini ( .TAL. 7/1310) hem de
kendisine Osmanlı Devleti hizmetine girmesi yönünde bir teklif yapıldı ını da dile getirmi ti. Son olarak da
ahsına gösterilen iyi niyetin bir göstergesi olarak stanbul’dan ayrılmadan bir gün önce kendisi adına
büyük bir ziyafet düzenlendi ini ve ba kentten iyi hatıralarla memnun bir ekilde ayrıldı ını anlatmı tı
(Y.A.HUS. 267/77).
General Brialmont’un röportajından hemen sonra Avrupa’da faaliyet gösteren bir gazete, generalin
istihkâm raporu oldu unu iddia etti i bir yazı yayınladı. Bu yazı ile ilgili soru turma Osmanlı Devleti
yetkilileri tarafından dikkatle yürütüldü. Yapılan incelemeler sonucunda, sultana sunulan raporun, hem asıl

General Brialmont yaptı ı görü mede, 72 ya ında oldu unu, Belçika Hükümeti tarafından emekliye ayrıldı ını ve kendisinin kuzey
iklimine alı kın oldu undan dolayı ba ka bir devletin ordusunda asker olarak görev yapamayaca ını söyledi. Böyle bir görevi kabul
etmesi halinde ise asker olarak de il sivil askerî mühendis mü aviri sıfatıyla çalı abilece ini izah etti. Y.PRK.MYD. 11/106.
19 Bu görü mede General Brialmont, Akdeniz ve Karadeniz Bo azları ile ilgili ilginç bir açıklamada bulunmu tur. General, silahları
mobilyaya ve tabyaları da eve benzeterek “Çanakkale Bo azı’nda mobilya iyi fakat ev harap. stanbul Bo azı’nda ev kötü ve mobilya kısmen
kötü, kısmen yetersiz ve yanlı yerle tirilmi ” demi tir. Türkei 142. R13286. A8722.
20 General bu parayı stanbul’da kabul etmemi ve i bittikten sonra Brüksel’e döndü ünde ödemenin tarafına yapılmasını istemi ti.
Generalin stanbul’da kaldı ı süre boyunca yol ve konaklama giderleri toplam 4.000 Frank tutmu tu. Ama sefaret tarafından generale
5.000 Frank ödeme yapılmı tı. Geri kalan 1.000 Frank ise istihkâm planlarının Brüksel’e gönderilmesi halinde açılacak büronun
masraflarına kar ılık pe in olarak ödenmi ti. Y.MTV. 71/78.
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rapor ile kar ıla tırılmasından hem de Osmanlı makamlarında bile bir kopyasının bulunmamasından
hareketle gazete haberinin asılsız oldu u ortaya çıkarıldı (Y.MTV. 73/4).
General Brialmont, Sultan II. Abdülhamid’e sundu u raporla ilgili geli meleri ö renmek amacıyla
stanbul’da bulunan Alman Askerî Islah Heyeti ba kanı Baron von der Goltz Pa a’ya bir mektup
göndermi ti (Türkei 142. R13286. A9353). Bu mektupta General Brialmont istihkâmlarla ilgili icra etti i
hizmetin düzgün bir ekilde ve zamanında sonuçlandırılabilmesi için, daha önce de ifade etti i üzere, zemin
etütlerini içeren ayrıntılı krokilerin Sami ve Fuad Beyler vasıtasıyla yaptırılarak Brüksel’e gönderilmesi
hususlarını dile getirmi ti. Goltz Pa a’da bu mektup vesilesiyle istihkâm konusu ile ilgili dü üncelerini
Osmanlı devlet adamlarına iletme fırsatı bulmu tu.
Goltz Pa a’ya göre, en önemli ve acil olan ey, general tarafından tahkim edilecek noktaların zemin
etütlerini içeren ayrıntılı krokilerinin yaptırılmasıydı. E er bunlar yaptırılıp generale gönderilmezse,
bo azların tahkim edilerek ba kentin güvenli inin sa lanması noktasında gerçekle tirilen bütün i ve
harcanan emek bo a gidecekti. Pa anın dü üncesine göre, generalin ba ladı ı bu i , büyük bir özveri ile
takip edilip olumlu sonuçlandırılmalıydı. Çünkü meselenin ba langıcından itibaren Avrupa basını, General
Brialmont’un stanbul seyahati ile ba kentin savunmasıyla ilgili olumlu ve olumsuz haberler yapmaktaydı.
Olumsuz gazete haberlerinde, ba kentin savunmasını artırmak için yapılan çalı maların büsbütün noksan
oldu u dile getirilmekteydi. Di er taraftan askerî mühendislik alanında büyük bir öhrete sahip olan
General Brialmont’un stanbul’a giderek Osmanlı Devleti’ne hizmet etmesi memnuniyetle kar ılanmaktaydı.
Bununla birlikte generalin planlarının ertelenmesi veya büsbütün iptal edilmesi halinde bo azların tahkim
edilmemesine ve bundan dolayı da ba kentin savunmasız bırakılmasına sebep olacaktı. Böylece bütün
dünya nezdinde siyasi ve askerî öneme sahip bu son durum, Sultan II. Abdülhamid’in ve Osmanlı
Devleti’nin prestijine büyük bir darbe vuracaktı. Bu duruma dü memek için; Zekeriyaköy, Bahçeköy, Pirgos,
Çekmeköy, kitelli, Küçükçekmece, Rumeli ve Anadolu Kavakları, Beykoz, ncirköy, Dudullu, Bakkalköy ve
Maltepe’nin ve etrafının ayrıntılı krokileri çizilerek General Brialmont’a gönderilmesi yeterliydi
(Y.PRK.ASK. 87/122). Goltz Pa a, General Brialmont’tan gelen mektubun, yukarıda yazılı olan, içeri ini ve
ahsi dü üncelerini de içeren bir yazıyı Sadaret’e iletmi ti (Türkei 142. R13286. A9939).
Seraskerlik makamından hem Goltz Pa a’nın yazısına hem de General Brialmont’un mektubuna
ili kin Sadaret’e bir evrak gönderildi (Y.PRK.ASK. 87/122). Bu yazıda, bo azların tahkimi ile stanbul’un
muhafazası hususu Sultan II. Abdülhamid’in emri ve bilgisi dahilinde gerçekle ti i ve General Brialmont’un
bu sebeplerle stanbul’a davet edildi i belirtildi. Hem generalin hem de Goltz Pa a’nın söz konusu talepleri,
istihkâmlara ait ayrıntılı krokilerinin önceden yaptırılıp Brüksel’e gönderilmesi hususunda olup, bu
tamamen hükümet politikasına aykırı bir durumdu. Adı geçen krokiler, general tarafından en üst düzeyde
korunacaklarına dair güvence verilmesine ra men, yabancı bir devlete gönderilmesi ve burada ele
geçirilmesi halinde devletin güvenli ini tehdit edebilirdi21. Ayrıca generalin 1893 yılı ilkbaharında stanbul’a
tekrar gelece ine dair söz vermi olmasından dolayı krokilerin Brüksel’e gönderilmesine gerek yoktu. Buna
ra men söz konusu krokiler, yine önceden yaptırılıp stanbul’da hazır halde muhafaza edilmelilerdi. Böylece
general, stanbul’a geldi inde Erkan-ı Harbiye Dairesi reis vekili Edhem Pa a’nın ba kanlı ındaki güvenli
bir odada, bu krokileri kullanarak ayrıntılı haritaları ve planları yapabilirdi. Yine de generale bu durum
Brüksel Sefareti aracılı ıyla sorulacak ve alınacak cevaba göre hareket edilecekti. Bu kararlara ilaveten
ayrıntılı krokileri yapmaları konusunda isimleri geçen ve General Brialmont’un ekibinde olup iki ay
boyunca onunla birlikte çalı an Erkan-ı Harbiye’den Binba ı Sami Bey ile Kola ası Fuad Beyin bu görevden
azledildikleri bildirildi. Bu isimlerin yerine krokiler, Erkan-ı Harbiye Umumiye Dairesi 4. ubesinde memur
ve Harbiye Mektebinde ö retmen olan Kaymakam Hadi Bey ile ehremaneti Dairesinde askerî yolların
in aatında görevli Erkan-ı Harbiye Kola ası Mazhar Efendi tarafından yapılacaktı (Y.PRK.ASK. 87/122).
Böyle bir kararın alınmasında ki gerekçenin ne oldu u konusunda bir bilgi mevcut de ildir. ki ay gibi uzun
bir sürede generalin emri altında bo azlardaki istihkâmları inceleyen ve kontrol eden bu iki subayın hiçbir
gerekçe gösterilmeden görevlerinden alınmasına ve yerlerine ba kalarının getirilmesine mantıklı bir cevap
vermek zordur. Bu konuda sadece güvenlik zafiyetinin önüne geçmek adına böyle bir kararın alındı ı
varsayımında bulunulabilir.
Osmanlı Devleti, General Brialmont’un stanbul’a dönü üne yani gelecek 1893 yılı ilkbaharına kadar
krokilerin hazır hale getirilmesine ve proje ekibinin de i tirilmesine karar verdi. Devletin almı oldu u bu
kararlar neticesinde General Brialmont, bo azların tahkim edilmesi ile ilgili hizmeti tamamlamak için bir
daha stanbul’a gelmedi. Osmanlı Devleti’nin istihkâmlara ait ayrıntılı krokileri; Brüksel’e göndermek
Böyle bir güvenlik zafiyeti, Sultan III. Selim tarafından Osmanlı kaleleriyle ilgili çalı malar yapmak için görevlendirilen Fransız
mühendis François Kauffer’le ya anmı tı. Bu mühendis, 1794-1797 yılları arasında Karadeniz’in batısında bulunan kalelerle ilgili
yapmı oldu u çalı malara ait dokümanları Ruslara satmı tı. enyurt, 2013: 509-510.
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istememesi ve hazırlayacak ekibi de i tirmesi projenin sonuçsuz bırakılmasına sebep oldu. Dolayısıyla ne
gelecek ilkbahar da ne de devam eden yıllarda bu proje General Brialmont eliyle tamamlanamadı22.
Sonuç
Osmanlı Devleti, XIX. yüzyılın ilk yarısından itibaren bo azlardaki kontrolünü kaybetmeye ba ladı.
Bu süreçte devletin gücü ekseninde, varlı ı ve bo azlar meselesi Avrupa siyasi arenasında tartı ma konusu
haline geldi. Bu tartı malar, tarafların ya antla malarıyla ya da sava malarıyla sonuçlandı. Bu yüzyılda
Osmanlı Devleti, özellikle Rusya ile yaptı ı üç sava tan sadece birini müttefikleri sayesinde kazanabildi.
1828-1829 ve 1877-1878 (93 Harbi) Rus Sava larını ise kaybetti. Rusya ile yapılan ve 93 Harbi olarak da
bilinen son sava ta büyük bir yenilgiye u radı. Bu harpte, Rus kuvvetlerinin stanbul’a çok yakla ması,
sava tan sonra ba kent savunma sistemlerindeki zafiyeti gündeme getirdi.
Ba kent stanbul’un savunması öncelikle bo azlarda ve Rumeli’de ba lamaktaydı. 93 harbinden
hemen sonra özellikle Çanakkale Bo azında bulunan tabyalar ve bünyesinde bulunan silahlar ile ilgili bir
dizi çalı ma ba latıldı. Mevcut tabyaların elden geçirilmesinin yanı sıra bu bölgede yeni istihkâmlar yapıldı.
stihkâmlarla ilgili en önemli geli me, askerî mühendislik alanında dünyada büyük bir üne sahip olan
Belçikalı General Henri Alexis Brialmont’un, Sultan II. Abdülhamid tarafından stanbul’a davet edilmesi ile
ya andı.
Taraflar arasında ba layan ikili görü melerin sonucunda general, bo azların tahkimi konusunda
çalı ma yapmak üzere stanbul’a geldi. stanbul’da kaldı ı süre boyunca bo azlardaki savunma birimlerini
tefti ve muayene etmekle birlikte Rumeli’de bulunan istihkâmları dahi görme fırsatı oldu. ki aylık hizmet
süresi sonunda ise haritalarla destekli ayrıntılı bir raporu yetkililere teslim etti. Raporun tam anlamıyla
i lerlik kazanması ve hayata geçirilmesi noktasında bir dizi çalı ma yapılmalıydı. Öncelikle bo azların
tahkim edilmesi için in a edilecek istihkâmlara ait krokilerin çizilmesi ve bunlar ı ı ında ayrıntılı harita ve
planlar yapılarak in aat sürecinin ba latılması gerekiyordu. n a süreci, generalin Belçika Meclisi’nde aza
olmasından ve geçerli di er sebeplerinden dolayı sekteye u radı. Bu süreçte Osmanlı Devleti’nin yapılacak
krokileri güvenlik gerekçesiyle Brüksel’e göndermek istememesi de istihkâm konusunun gelece inde ba ka
bir belirsizlik meydana getirdi.
Dolayısıyla taraflarca ileri sürülen sebepler yüzünden, Belçikalı General Henri Alexis Brialmont
eliyle bo azların tahkim edilmesi ve bu vesileyle ba kent stanbul merkez olmak üzere Akdeniz ve
Karadeniz Bo azlarına ait savunma sistemlerinin güçlendirilmesiyle ilgili proje sonuçsuz bırakıldı.
Son söz olarak, bu ara tırma ile Belçikalı General Henri Alexis Brialmont’un Osmanlı Devleti
hakimiyetinde bulunan Akdeniz ve Karadeniz Bo azlarıyla ilgili çalı malar yapması ilk kez ortaya konuldu.
Bu projenin sonuçlandırılamaması Osmanlı için bir dezavantaj olmakla birlikte, bo azlardaki savunma
tertibatlarının eksikliklerini ortaya koyması bakımından önemliydi. Devletin sonraki süreçte, gücü
nispetinde mevcut proje verilerini kullanarak bo azları tahkim etti ini, 18 Mart 1915 tarihinde Çanakkale’de
dünyanın en büyük donanmasına kar ı kazandı ı büyük zaferi baz alarak, dü ünebiliriz.
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