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Donanma üzerine söylediğiniz her şeye katılıyorum.  
Denizler ortasında bizi donanmasız bırakanların ihanet tarihini anlatıyorsunuz, sağolun 

varolun.  
Naçizane araştırmalarım sırasında ulaştığım bazı bilgileri size aktarmak istiyorum: 
2.Meclis zabıtlarında DONANMA BAKANLIĞI Kurulması için yapılan konuşmalar 

var, askerliği bırakıp sırf bu yüzden meclise girmeyi tercih eden Miralay Mehmet Arif Beyin 
konuşması bu yöndedir. Hatta, Donanmanın teknik eleman ihtiyacını karşılamak üzere bir de 
Donanma Sanat Okulu kurulmasını istemiştir. Bu sırada oturma sıralarından "Hangi parayla" 
diyerek alaylı sesler yükseldiği de zabıtlara geçmiştir. 

Daha sonra, Hurşit Tolon Paşa'nın da tespit ettiği gibi, Atatürk'ün etrafından bu 
kadroyu yok etmek üzere İzmir Kumpasıyla idam edilenler içerisinde onu görüyoruz. Mustafa 
Kemal'in Sınıf Arkadaşı, cephe arkadaşı ve Erkânı Harbiyesi olarak Arif Beyin DONANMA 
BAKANLIĞI kurmasının da bu şekilde önüne geçildiğini düşünüyorum.  

Yani diyebilirim ki, İzmir Suikasti adı verilen o idamlar EGE'de DONANMA 
KURMAYI ENGELLEMEK İÇİN planlanmış bir kumpastı, ya da bu kahramanları da o 
sepete attılar. 
.... 

Şimdi daha eskilerden bir bilgi vereceğim. MÖ.Karya kraliçesi AMİRAL 
2.ARTEMİS!  

Halikarnas Balıkçısı onun için der ki;  
           "Amiral Artemis Atina donanmasını açık denizde karşıladı, düşman teknelerini 
denize mıhladı ve tek bir bahriye askerinin burnunu dahi kanatmadan zaferle Bodrum 
Limanına geri döndü!" 
                Artemis Pers/Oğuzlu İmparator Kuruş'un Hanedanındandır. Milet Uygarlığının 
MİLAS merkezli kraliçesidir. Büyük Kuruş'un kızı Başkadın savaşçı Kraliçe 1.Artemis'in 
torunudur. Her ikisinin de büyük kahramanlıklarını size anlatmayacağım. Ancak, Hıristiyan 
tarihçilere ait bir söz var; "Bir daha denizlerde dört atın çektiği tekneyi görürseniz dünyanın 
sonu gelmiş demektir." Mahşerin dört atlısı efsanesiyle bağlantılıdır. 

Antik Anadolu araştırmalarım sırasında karşıma çıkan DÖRT ATLININ YER 
ALDIĞI PARALAR ve bir yüzünde KAHRAMAN KRALİÇELER... Bunlara bir anlam 
vermeye başladım. 

İskit Türklerinin (Kırım) Dor atları denizde savaşan atı, KIR atları ise karada savaşan 
atları temsil ediyordu. Şahlanmış DÖRT at ise denizde dört atın çektiği teknede savaşmış 
olmayı temsil ediyordu.  

Gün geldi, MS.548'de İstanbul'un Sarayburnu-Aksaray (Hipdrom) arasında yangın 
çıkartan ve tarihe NİKE isyanı olarak geçen isyanı bastırmaya ÜSKÜDAR'dan atlarıyla denizi 
aşarak karşıya geçip (İskitdor/Üsküdar) ayaklanmayı bastıran 50 bin SÜVARİ... Dikkat, hem 
karada hem hem denizde at üzerinde savaşma becerisi olan askere SÜVARİ diyoruz. 

Aksaray Hipodromunda ALTIN ve GÜMÜŞ alaşımla yapılmış olan şaha kalkmış 
DÖRT ATLI heykel şu anda Venedik meydanındadır; 1204 Latin işgalinde oraya 
götürüldüler!  

Yani, Mahşerin Dört Atlısını kendi halkından alıp uzaklaştırdılar. İncil'e giren o dört 
atlı efsanesini hatırlattı bana. 



Denizden karaya çıkan atlar için Aksaray Ahırkapı, Ereğli Ahırkapı, bildiğimiz sahil 
kapılarıdır ve mutlaka yukarıda bir kaleye gider o kapı. 

Sonra... 
MÖ.1.yüzyılda Rize ASKOROS (Asker-suyu) bir BAHRİYE (Makriyali)  LİMANI 

idi, antik haritalarda bu limanın adı BAHRİYE KÖRFEZİDİR.  
Keza Hopa MAKRİYALİ, bugünkü adı Mustafa Kemal Paşa ilçesi. Bu limanlar 

Romalı komutanlara (Sulla ,Lukullus, Pompeius) karşı savaşan MİLET KRALI 
VI.Mitridate'nin limanlarıydı. Zaten Milet kralı Mitridate'yi Roma Senatosu kararıyla tarihten 
silmenin adıdır MİLAT!  

3.bin yılın haçlı seferiyle yine biz Anadolu Türklerini hedefe koydu Roma'nın 
ardılları. 
.... 

Denizde savaşan kadın kahraman bir tane de Klikya Oğuz Beyi TARKON Dİ 
METE'nin kızı Amiral LEİLA'ya rastladım. Tarsus MİTRA KALESİ onlarındır ve Hilal 
Uğruna savaşanlar anlamında paralarında Ay ve Güneş var. Mitri-dat / Bedri-eddin /Bedir...  
.... 

ROMA oligarklarından beri batılı oligarkların Türkleri denize açılamaz hale getirmek 
üzere büyük yeminleri var. 

O nedenle, Türk tarihini öyle anlatırlar ki siz hep sonradan geldiniz derler, bize işgalci 
muamelesi yaparlar. Hep Asya'da Hazar'ın kuzeyinde, doğusunda vs yerlerde varız, devletleri 
oralarda kurduk, ama hiç Anadolu'da devlet kurmadık, böyle bilmemizi istiyorlar. Israrla 
Anadolu Türk devletleri, ordular kurmuşuz, Atina ile Roma ile sürekli savaşmışız, arada 
yenilmiş vergiye bağlanmışız, ama biz hep buradaydık, bunu anlatmamızı istemiyorlar.  

Maalesef Ulusal Kanal da bu açıdan bakan hiç program yapmadı. Asya'da her karış 
toprakta izlerimizi öğrendik artık ama Anadolu'da sadece mezarlardaki buluntularda varız, 
devlet yani ORDULAR KURARAK ATİNA ve ROMA ile savaşan devletlerimizin adı 
edilmiyor.  

Bu kötü propagandaya bilerek bilmeyerek alet olanlar maalesef var.  
İşte siz anlatmasaydınız DONANMA KURMAYALIM DİYE NE BASKILAR 

GÖRDÜĞÜMÜZÜ kimse bilmeyecek. 
Miralay Mehmet Arif (Ayıcı Arif) adını tarihten silmelerine izin vermeyeceğim.  
Onu kendi özgeçmişime yazdım. Çünkü dedemin büyük amcasıydı! Büyük Taarruz'da 

bile Başkomutan Yardımcısı olarak Atatürk'ün yanıbaşındaydı, dürbünün başında birlikte 
fotoğraflarını buldum. 

Büyük Oğuzlu Kralımız VI.Mitridate'yi anlatan tarih kitabını da siteme koydum.  
Şimdi tarihten silmek istedikleri Cumhuriyetin ders kitaplarını da topladım siteme 

koydum.(bkz.mahiye.com) 
 

Değerli Gürdeniz Amiralim, 
Sevgiyle sağlıkla nice yıllara. Işığınız hiç eksilmesin. 
 
30.12.2018 
Mahiye Morgül 

 
 

 

http://bkz.mahiye.com/


                         
 
  

                               
 
 

                        

 

http://www.gutenberg.org/files/30809/30809-h/images/p25.jpg

	Değerli Bahriyeli Komutanımız Sevgili Cem Gürdeniz



