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Giriş
Genel bir çerçeve ile tarihçiler, 17. yüzyılın ortalarından 1815 yılına kadar, Fransa’nın 

Avrupa devletleri arasında en büyük güce sahip olduğu konusunda ittifak ederler. Bu tarihsel 
süreç içerisinde, III. William’ın 1689’da kraliyet tacını giymesiyle değişim emareleri gösteren 
dış politikasıyla bağlantılı olarak İngiltere,1 Fransa’nın en önemli rakibi haline dönüşmüştür.2 
Sonrasında İngiltere ile Fransa yedi kez karşı karşıya gelmişlerdi ve bu karşılaşmalar uzun 
süreli, birbirinin devamı olan savaşlardan meydana geliyordu. İngiltere stratejik bir tavır 
olarak bu savaşlarda genellikle Fransa’nın gücünü dengelemek maksadıyla kurulmuş olan 
koalisyon kuvvetlerinde yer alıyordu. Söz konusu yedi ana karşılaşmanın son ikisi aslında 
birbirinden ayrı olmayan; fakat yabancı kaynaklarda çoğunlukla farklı olarak isimlendirilen 
Fransız İhtilâli Savaşları (1792-1799) ve Napolyon Savaşları’dır (1799-1815).3 

1787’de Osmanlı-Rus Savaşı ile başlayan, Fransız İhtilâli Savaşları ile devam eden ve 
Napolyon Savaşları ile son bulan bu mücadele dizisi, Avrupa’daki devletlerin uluslararası po-
litikalarının tümüyle değişmesine sebebiyet verdi. Büyük devletlerin kendi aralarında uygu-
layageldikleri denge siyaseti, yerini kıtadaki küçük aktörlerin de varlığını kabule dayanan 
yeni bir sisteme bırakmaya başlamıştı. Böylelikle, her bir ülkenin kendi çıkarlarını korumak 
için savaşı önceleyen duruşu, zamanla Avrupa mantalitesini ortaya çıkaracak olan ‘kıta içi 
uzlaşma’ yaklaşımına meyilli bir duruma gelmiştir. Bu sistemin uygulanmasındaki başarı-
sı, bahsi geçen büyük devletlerin Avrupa dışındaki sömürge hareketleri ve bu hareketlerin 
gelişim göstermesi ile doğru orantılıydı. Nitekim bahsini ettiğimiz savaşlar son bulduktan 
sonra da zaman zaman sömürge konusunda çıkar çatışması yaşandığında ‘uzlaşma’ rafa kal-
dırılmıştır.

Fransız İhtilâli Savaşları 1792 Nisan’ında, bu tarihten üç sene önce patlamış olan 
ihtilâlin yavaş yavaş uluslararası bir mesele haline gelmesi sonucu başlamıştı. İngiltere, Fran-
sa ile mücadele için 1792 başlarında oluşturulan Birinci Koalisyon’a katılmayı önce kabul et-
memiş, tarafsız kalmayı yeğlemişti. Ancak, yerel ve uluslararası politikada savaşı savunanlar 
ile savaşa girilmesini istemeyen karşıt görüşlü kesimlerin tartışmaları sürerken; sonuç ola-
rak İngiltere 1793’ün Şubat ayında koalisyona katılmaya karar vermiştir. Böylece İngiltere, 
Fransa ile yapılacak uzun süreli yeni bir mücadeleye adımını atmış oluyordu. Bu karara sebep 
olan gelişme, Fransa’nın o sırada bugünkü Belçika’yı (Avusturya Hollanda’sı) istilâ etmesi 
ve bununla bağlantılı olarak da İngiltere için doğrudan bir tehdit oluşturmasıydı.4 Neticede 
bu tehdit algılaması, Fransa ile İngiltere arasındaki diplomatik ilişkilerin kopmasına neden 
olmuştur. Tarihsel bir veri olarak belirtmemiz gerekir ki; İngiltere için, olası bir istilâ tehlike-
sine karşı Hollanda ve civar topraklardaki düşman varlığı en önemli birkaç stratejik mesele-
den birisidir. Keza, Birinci ve İkinci Dünya Savaşları’nda da tıpkı Fransız İhtilâli ve Napolyon 
Savaşları’nda olduğu gibi bir durum söz konusu olmuştur.

İngiltere’nin savaşa girişini takip eden 22 sene boyunca devam eden, araya kısa barış 
zamanları girmiş olsa da birbiriyle bağlantılı ve süreklilik arz eden savaş dönemlerine tarih-
çiler değişik isimler vermişlerdir. Bu alternatif isimlendirmelerden birini sunarak üzerinde 
duracağımız asıl mesele olan Trafalgar Savaşı ve öncesi ile ilgili değerlendirmelerimize geçe-
lim:

 1792-1797 Birinci Koalisyon. Campo Formio Antlaşması ile son bulmuştur.
 1798-1802 İkinci Koalisyon. Amiens Barışı ile son bulmuştur.
 1805 Üçüncü Koalisyon. Presburg Antlaşması ile son bulmuştur. 
 1806-1807 Dördüncü Koalisyon. Tilsit Antlaşması ile son bulmuştur.

1 1707’den itibaren Büyük Britanya (Great 
Britain) ve 1801’den itibaren Birleşik Krallık 
(United Kingdom).
2 Williamson, 2002, s.126.
3 Bu savaşların ilk beşinin isimleri şöyle: 
Dokuz Yıl Savaşları 1689-97, II. Abnaki Savaşı 
1702-12, 1739-1748 Savaşı, Yedi Yıl Savaşları 
1756-63, Amerikan Bağımsızlık Savaşı 
1778-83. 
4 Stilwell (ed.), 2005, s.10.
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 1809 Beşinci Koalisyon. Schönbrunn Antlaşması ile son bulmuştur.
 1812-1814 Altıncı Koalisyon. Napolyon’un Elbe adasına (Korsika ile İtalya   

  arasında) sürülüşü, Fontainebleau Antlaşması ve Viyana Kongresi  
  ile son bulmuştur.

 1815 Yedinci Koalisyon. Waterloo Savaşı ve Napolyon’un St. Helena
  adasına (Afrika’nın Gine Körfezi açıklarında) sürülüşü ile son   

  bulmuştur.5 

Amiens Barışı
Trafalgar Savaşı, Amiens Barışı’nın tarafların beklentilerini karşılayamamış olmasın-

dan dolayı bozulmasıyla gelişen olayların bir sonucuydu. Bu antlaşma, tarafları tatminden 
uzak olması nedeniyle çok kırılgan bir niteliğe sahipti. Çünkü devletler arasındaki meseleleri 
çözüme ulaştırmamış, yalnızca iki tarafın da savaştan dolayı bir hayli yıpranması yüzünden 
imzalanmıştır. Savaşlar boyunca Koalisyon’u daha çok mali konularda beslemiş olan İngil-
tere için, içeride savaşa karşı güçlü bir toplumsal tepkinin doğmuş olması ve ekonomik du-
rumun iyice kötüye gitmesi, ne olursa olsun bu barışı gerekli kılıyordu. Ülke kamuoyunda 
ağır eleştirilere maruz kalan William Pitt’in6 1801’de istifa etmesinden sonra Başbakanlık 
koltuğuna oturan Henry Addington ve kabinedeki arkadaşları, Fransa ile barışın sürdürüle-
bileceğini düşünüyorlardı. Dayanak noktaları, Fransız İhtilâli’nin artık son bulduğu ve Fran-
sız hükümetinin bundan böyle Avrupa ve denizaşırı ülkelerdeki ilerleyişinin duracağı teziydi. 
Bu düşünce yerinde olmasa bile barış en azından her iki tarafa da durumlarını gözden geçirip 
yeniden hazırlıklara başlama konusunda avantaj sağlayacaktı. Taraflar barış sürecinde topar-
lanabilecek, ekonomik durumu rayına oturtup planlarını ona göre yapabileceklerdi. 

1802 yılı itibariyle İngiltere, İkinci Koalisyon süresince denizlerde birçok kazanım 
sağlamış olsa da, dokuz yıllık savaş sonunda ekonomik olarak neredeyse tamamen tüken-
mek üzereydi. Amiens Barışı ilk etapta bir can simidi gibi görülse de özellikle İngiltere için 
gittikçe hoşnutsuzluk kaynağı olmaya başlayan bir antlaşma niteliği kazanmıştır. Öncelikle 
İngiltere’nin deniz ticaretindeki güvenliğinin garantiye alınması ile ilgili bir özellik taşıma-
ması ve Fransa’nın hem Avrupa’daki ilerleyişine hem de denizaşırı ülkelerdeki sömürge fa-
aliyetlerine yeterince kısıtlama getirmeyişi bu hoşnutsuzluğun başlıca sebepleriydi. Amiens 
Barışı, bir bakıma 18. yüzyılın uzun süren denge siyasetini yeni bir forma sokarak bu sistemin 
yeniden uygulanabilirliğini sağlamaya çalışan bir kalkışmaydı.7 Bir başka deyişle, Avrupa’nın 
üç büyük gücü Fransa, Rusya ve İngiltere arasındaki dengeyi yeniden kurarak, kıtayı bu üç 
devlet adına bloklara ayırma çabasıydı. Ancak daha sonra terazinin aslında Fransa lehine 
ağır bastığı anlaşılacaktı. Napolyon Fransa’sı, Avrupa’nın büyük bir kısmı üzerinde muktedir 
olmaya başlamıştı. Bu ilerleyiş İngiliz ticareti için önem arz eden pazarları İngilizlere ka-
patıyor, gümrük duvarları ortaya çıkartıyordu. Napolyon, Hollanda kıyılarına kadarki ticari 
merkezleri neredeyse bütünüyle ele geçirmişti. Aslında Napolyon, kontrolünü ele geçirdiği 
küçük ülkelerdeki durumu iyileştirme adına o ülkelerin her biri için kayda değer gelişmeler 
sağlıyordu. Fakat bu gelişmeler küçük ülkelerin Fransa haricindeki güçlerle, özellikle İngilte-
re ile olan ilişkilerini kötüleştiriyordu. 

Napolyon ve Fransız ileri gelenlerinin Avrupa’da Fransız askerî gücünü genişletmeye 
devam etmeleri ve uzun süreli stratejiler geliştirerek önceden beri gündemlerinde olan Mısır 
ve Kuzey Afrika’nın belirli bölgelerini ele geçirme üzerine planlar kurmaları barışı zedeleyen 
bir başka sebep olarak gösterilebilir.8 İngilizler Napolyon’un Mısır’la yeniden ilgilenmesinden 

5 Stilwell (ed.), 2005, s.11.
6 Yaklaşık yirmi sene Başbakanlık yapmış 
olan William Pitt bu göreve geldiğinde 24 
yaşındaydı. 1791’den 1878’e kadar devam 
eden ‘Osmanlı’nın toprak bütünlüğünü 
koruma’ politikasını başlatan kişi olması 
hasebiyle Osmanlı Tarihi bakımından da 
önemli bir şahsiyettir. İhtilâl’in ilk yıllarında 
Fransa, Avusturya ve Prusya ile savaşa 
tutuşduğunda İngiltere kımıldamamıştı. 
William Pitt dışarıda baş ağrıtıcı sorunlarla 
uğraşmaktansa içerideki ekonomik 
meseleleri çözümlemeyi tercih etmişti. 
Ancak 1792’den sonra ortaya çıkan 
gelişmeler Pitt’in, dolayısıyla İngiltere’nin 
tutumunu değiştirmiştir. Bu dönemde 
Fransa ile barışın yapılıp yapılmamasının 
tartışılmasına örnek olarak bkz. Jones, 2006, 
s.45-100.
7 Stilwell (ed.), 2005, s.13.
8 Avusturya’nın 1796-1797’de Napolyon’a 
yenilmesinden sonra Fransa için geriye 
rakip olarak sadece İngiltere kalmıştı. Fakat 
İngiltere Avrupa’da doğrudan toprak sahibi 
olmadığı için karada büyük bir savaş içine 
girmesi ve dolayısıyla bu şekilde mağlup 
edilmesi mümkün değildi. Bu yüzden 
Napolyon, İngiltere’yi sıkıntıya sokup 
barışa zorlayabilmek adına 1798’de Mısır’a 
doğru sefere çıkmıştır. Tabi Napolyon’un 
amacı sadece İngiltere ile ilgili değildi. 
Mısır üzerindeki Osmanlı otoritesinin 
zayıflığından faydalanarak burayı kolayca 
işgal edip Fransa’ya yeni ve çok önemli 
bir sömürge toprağı kazandırmaktı. Fakat 
işler hiç de Napolyon’un tasarladığı gibi 
gitmemiş, Temmuz 1798’de İskenderiye’den 
Mısır’a giren Fransız ordusunun Abukir 
koyunda bulunan donanması 1 Ağustos 
1798 akşamında Trafalgar Savaşı’nın da 
galibi olacak olan Amiral Horatio Nelson’un 
donanması tarafından baskına uğramış ve 
dört gemi hariç tamamen yok olmuştu. 
Gelişen olaylar sonucu Fransa ile tamamen 
bağlantısı kopmuş olan Napolyon ve 
ordusu, Mart 1799’da Cezzar Ahmet 
Paşa tarafından savunulan Akka önlerine 
gelmiş fakat Mayıs 1799’da hezimete 
uğramış bir halde yaralı askerlerini bırakıp 
Fransa’ya kaçmıştır. Amiral Nelson’ın Fransız 
donanmasını takibi ve o sırada Osmanlı 
toprağı olan Mısır’a çıkan bu donanmayı 
yok etmesinden dolayı III. Selim’in kendisine 
verdiği murassâ nişanı ile ilgili özet bilgi için 
bkz. Mustafa Armağan, Geri Gel Ey Osmanlı!, 
Ufuk Kitap, İstanbul 2007, s.134-137.
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hoşnutsuzluk duyuyorlardı. Mısır, İngiltere için hassasiyet taşıyan bir bölgeydi. İngiltere’nin 
Hindistan ile arasındaki ulaşım yollarının en stratejik noktası burasıydı. Bu bölgede kendisi 
haricinde büyük bir gücün bulunması İngiltere’nin ekonomik temellerinin sarsılması anla-
mını taşıyordu. Amiens Barışı’nın maddelerinde Malta adasının Malta Şövalyeleri’ne iade 
edilmesi ve hem İngiltere’nin hem de Fransa’nın askerlerini Mısır’dan geri çekmesi gerek-
tiği ifade ediliyordu. Daha bu maddelerin gereği yerine getirilmeden Napolyon’un İsviçre’yi 
ilhak etmesi antlaşmanın uygulanabilirliğini iyice çıkmaza soktu. İngilizler Napolyon’un 
İsviçre’den çekilmedikçe Malta’daki askerlerini geri çekmeyeceğini belirtince, Fransa 26 Ni-
san 1803’de İngiltere’ye savaş ilân etti.9 

Üçüncü Koalisyon Öncesi Stratejik Durum
Savaş ilân edilmiş olmasına rağmen ne İngiltere ne de Fransa askerî anlamda buna 

hazırlıklıydı. İngiltere’nin elinde yeterli silah bulunmuyordu, olanlar da çoğunlukla ülke top-
raklarını savunma için ayrılmıştı. Öyle gözüküyor ki İngilizler savaşa girmeyi göze alırken 
belirli varsayımlar üzerine strateji geliştirmişlerdi. Hükümet ancak denizlerde uzun ve yıp-
ratıcı niteliğe sahip ticarî bir mücadele ile vaziyetin içinden çıkılabileceği fikrini taşıyordu.10 
Bu fikir İngilizlere, deniz ticaretinin nimetlerinden tamamıyla mahrum kalmış ve İngiliz 
topraklarını istilâya güç yetiremeyecek olan bir Fransa’nın ekonomik buhranla yüz yüze ka-
lacağını ve böylelikle içeride Napolyon’a karşı muhalif seslerin çıkmaya başlayacağını düşün-
dürtmüştü. Eğer bu safhaya kadar başarı sağlanabilirse Fransa’yı mağlup edebilmek için yeni 
bir koalisyonun oluşturulmasına da altyapı hazırlanmış olunacaktı.

Diplomatik açıdan yalnız gözüken İngiltere, Fransa’ya karşı koyabilmesi için yanına 
Rusya ve Avusturya’yı çekmesi gerektiğini biliyordu. Fakat bu anlamda tek olumlu hal, Rusya 
ile ilişkilerin iyiye gitmesiydi. Rusya, Fransa’nın Osmanlı Devleti ve Ortadoğu üzerine yaptı-
ğı planların az çok farkındaydı ve bu, Rusya’nın hiç hoşuna gitmiyordu. İngiltere için kazanıl-
ması gereken birinci müttefik Rusya idi. Çünkü savaş durumunda coğrafi olarak Avusturya 
ve Prusya, Napolyon’un güçlü ordularının ilk muhatabı oluyorlardı ve bu bölgede verilecek 

kayıplar koalisyonun başarısını engelleyebilirdi. İngilizler bu düşünceden yola çıkarak tehli-
keden biraz daha uzakta bir Rusya’nın birincil müttefik olması gerektiğine inanıyorlardı.

Diğer tarafta ise Napolyon stratejik bakımdan çok büyük avantajlara sahipti. Avrupa 
anakarasında ele geçirmiş olduğu toprakların karşı tarafın hareketine bariz bir kısıtlama 
getiriyor olması ve hükümranlığı altına almış olduğu ülkelerden askerî kazançlar sağlaması 
Napolyon’un başlı başına bir koalisyon sahibi olması anlamına geliyordu. Eylül 1803’de İsviç-
re Fransa’nın müttefiki olduğunu ilân ederek savaşa dahil oldu. Kuzey İtalya da Napolyon’un 
yanında savaşacaktı.

Rusya, Fransa’nın Ortadoğu ve Mısır planlarından ne kadar hoşnutsuzluk duysa da 
bu ülke ile olan ilişkilerinin savaş durumuna gelmesini istemiyordu. Bu yüzden İngiltere ile 
Fransa arasında tarafsızlık yanlısı bir tutum sergiliyordu. Taraflara Malta ve diğer devletler 
konularında çözüm teklifleri sunmaya çalışıyordu. Avrupa’da bir süper güç varlığı olmaksızın 
küçük devletlerin de tam bağımsızlığını tanıyan bir sistem önerisi sunmuş; fakat ne Fran-
sa ne de İngiltere bu teklifi sıcak karşılamıştı.11 Özellikle Fransa’nın elinde bulundurduğu 
topraklar göz önüne alındığında bu teklifi kabul etmesi mümkün gözükmüyordu. Bu görüş-
meler sürerken Napolyon harekete geçmişti bile. En dayanıklı düşmanı olan İngiltere’yi çok 
kritik bir noktadan vurarak bu işe bir son vermek niyetindeydi. 90.000 ile 130.000 arasın-
daki askerî gücü, Hollanda kıyılarındaki şehirlere bölüştürerek İngiltere topraklarını istilâya 
hazırlık yapmaya başladı.12 Ayrıca, buradaki limanlara deniz güçlerinin sevk edilmesi emrini 
vermişti. Napolyon, büyük planını gerçekleştirebilmek için donanmanın İngiltere’ye yakın 
kuzey bölgelerde toplanmasını istiyordu. 

İngilizler, Napolyon’un planını uygulaması için güçlü bir donanmaya mutlaka ihtiyaç 
duyduğunun farkındaydılar ve savaş ilânından sonraki ilk aylarda karşı hamlelerde bulun-
maya başladılar. İngiliz donanmasının birincil görevi Fransızların istilâyı başlatabilmek 
amacıyla kuzeyde toplanmasını önlemekti. Bunun için Fransız gemilerinin yanaşmış olduğu 
limanları bir bir kuşatma altına almaları ve gemileri burada tutmaları gerekiyordu. Brest, 
Ferrol, Rochefort ve Tulon, izlenilmesi ve kontrol altında tutulması gereken limanlardı. Du-

11 Stilwell (ed.), 2005, s.23.
12 Fransız ve İngiliz tarihçiler Napolyon’un 
İngiltere’yi istilâ planı konusuna kesin bir 
netlik kazandıramamışlardır. Bir kesim, 
Napolyon’un aslında tamamıyla blöf 
yaptığını ve Avrupa anakarasında İngiltere’yi 
istilâ meselesinden dolayı dikkati dağılan 
bölgeleri hazırlıksız bir şekilde ele geçirmeyi 
düşündüğünü iddia etmektedirler. Fakat bu 
hipotez karşıt görüşlü tarihçiler tarafından, 
Hollanda kıyılarına sevk edilen kuvvetlerin 
sayısının çokluğu göz önüne alınırsa 
pek mantıklı gözükmediği için geçerli 
sayılmamıştır.

9 Armaoğlu, 2006, s.63.
10 Stilwell (ed.), 2005, s.22.
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rum böyle iken Fransızlar psikolojik açıdan İngilizlere göre çok daha rahattılar. İngilizler, 
Fransız askerî gücünün çok geniş bir alana yayılmış olmasından dolayı her tarafları çevrilmiş 
hissine kapılıyorlardı. Fransızların istilâyı nereden ve ne şekilde gerçekleştirmeyi planladık-
ları ile ilgili ellerinde kesin bilgi yoktu. Napolyon, kendilerini şaşırtmak için İrlanda’dan bile 
çıkarma yapabilirdi. Bütün kıyıları savunma için hazır hale getirmeleri ve çıkarma nereden 
gerçekleşirse oraya hızlı bir destek sevkiyatı yapmaları gerekecekti. İstilâ söz konusu olur-
sa, savunma stratejisi anlamında öncelikle düşmanlarının İngiliz topraklarında büyük bir üs 
kurmalarını engellemeleri gerekiyordu. Bunun için de denizde faal olmaları ve Fransız ordu-
sunun ihtiyaçlarını karşıladıkları kaynaklarla bağlantılarını keserek hareket kabiliyetlerini 
kısıtlamaları şarttı. 

1803 yılı boyunca İngiltere’nin Fransa’ya karşı tek başına savaşı sırtlanmak zorunda 
kaldığı bir görüntü hakimdi.13 Şimdilik hiçbir Avrupa devleti İngiltere’nin yanında olmak 
istemiyordu. Avusturya daha önce Napolyon’a iki kez mağlup olmuştu. Tekrar risk almak 
istemiyor; fakat bunun yanında Napolyon’a karşı intikam duyguları taşıyordu. Bu riski al-
masına değecek olan şey de Rusya’nın kendi tarafında savaşa girmesiydi. Ancak bu şekilde 
Fransa’ya karşı büyük bir yardım ve destek almış olacaktı.14 Prusya 1795’de Fransa ile barış 
yapmıştı ve bir daha Fransa’ya karşı savaşmak istemediği için tarafsız kalmayı tercih etmişti. 
Fransa ise bu sırada Portekiz ve İspanya’yı etkisi altına almıştı. Böylelikle kendisine müthiş 
bir kıyı şeridi de açılmış oluyordu. İngiltere hâlâ yalnızdı ve bunun üstüne Amerika’dan altın 
taşıyan İspanyol gemilerine de Atlas Okyanusu’nda el koyunca İspanya ile diplomatik iliş-
kileri kesildi ve kendisini daha da genişlemiş bir güç karşısında buldu. Ocak 1805’de İspan-
ya, İngiltere’ye savaş ilân etmişti. Fakat bu tarihten sonra durumda yavaş yavaş değişmeler 
gözükmeye başlamıştı. Fransa’nın yaptıklarından hoşnut olmayan; ama yine de topyekün 
bir savaş konusunda kararsız kalan Rusya, İngiltere ile yoğun görüşmeler yapıyordu. İttifak 
sağlamak için yapılan bu görüşmelerde özellikle savaş sonrası sınırların nasıl oluşturulacağı 
meselesinde ciddi uyuşmazlıklar yaşanırken, Napolyon 17 Mart 1805’de Kuzey İtalya’daki 
cumhuriyetlere son vererek kendisini İtalya’nın da Kralı ilân edince olayın rengi tamamen 
değişti.15 İngiltere ve Rusya için artık küçük anlaşmazlıkların bir önemi kalmamıştı ve 11 
Nisan 1805’de iki devlet Fransa’ya karşı ittifak antlaşması yaptılar. Kuzey İtalya, Avusturya 
için en hassas noktalardan birisi olduğundan dolayı Napolyon’un davranışı kabul edilemezdi 
ve Rusya ile İngiltere tavrını belli edince Avusturya da bu ittifaka yanaştı. Böylece Üçüncü 
Koalisyon kurulmuş oluyordu. Koalisyon kararlarına göre İngiltere’nin her 100 bin kişilik 
ordu için yıllık 1.250.000 £ yardımda bulunması gerekiyordu. Üst limit 5 milyon £ olarak be-
lirlendiğinden, bu karar İngiltere’nin 400 bin kişilik bir ordunun masraflarını üzerine alması 
demek oluyordu.16 

Büyük Planın Çöküşü
İngiltere ile Fransa’nın birbirlerine savaş ilân etmelerinden yaklaşık üç sene son-

ra saldırı anlamında somut gelişmeler ortaya çıkacaktı. Koalisyon güçleri İtalya’yı ve aşa-
ğı Almanya’yı ele geçirme merkezli taktikler geliştirirken, Napolyon, İngiltere topraklarına 
girmenin yollarını düşünüyordu. Bu konuda ancak dağınık halde çeşitli limanlarda bulunan 
donanmayı bir araya getirip İngiliz deniz gücü ile boy ölçüşebilirse başarılı olabileceğini bili-
yordu. Aslında bu gemiler bir araya toplanabilirse sayısal anlamda İngilizler’den de güçlü bir 
kuvvet ortaya çıkıyordu; fakat Fransız ve İspanyollar’ın en büyük sorunu, gemilerinin Tulon, 
Kartaca, Cadiz, Ferrol, Rochefort ve Brest kıyılarında İngiliz gemileri tarafından bir nevi ku-

şatma altında tutulmalarıydı.17

1805’in Mart ayında Napolyon’un zihnindeki plan, Rochefort’da bulunan güçleri-
ni Tulon’dakilerle birleştirip, Cadiz’deki İspanyol gemilerinin de desteğini alarak Brest ve 
Ferrol’da kuşatma altında tutulan gemilerini kurtarmak ve toplanan bu büyük filo ile istilâyı 
gerçekleştirmenin ilk adımı olan kanala18 girmekti. Bu düşüncesine göre 10 Haziran ile 10 
Temmuz arasında 130 bin askerini Boulogne’dan karşıya, İngiltere topraklarına geçirebile-
cekti. Fakat bu büyük plan uygulamada ciddi sıkıntılarla karşılaşacaktı. Napolyon, amiral-
lerinin emirlerini istediği şekilde gerçekleştirmeye güç yetiremeyebileceğini hesaba katma-
yarak büyük bir hata yapmıştı. Daha ilk aşamalarda donanmanın bir araya getirilmesinde 
aksaklıklar meydana gelince emirler sık sık şekil değişikliğine uğramak zorunda kaldı. Planın 
gerçekleştirilebilmesindeki en önemli engellerden birisi de kanalın stratejik hassasiyetinin 
farkında olan İngilizlerin gemileriyle burada sıkı konrol mekikleri dokumalarıydı. Bu ise do-
nanmayı Boulogne’a kadar savaşla yüz yüze getirmeden hasarsız bir şekilde bölgeye ulaştır-
mayı mümkün kılmıyordu. Bu sorunu aşabilmek adına Napolyon yaz aylarında donanma ge-
milerine okyanusa açılma emrini göndererek kanaldaki İngiliz gemilerinin bu donanmaların 
peşine düşmesini tasarladı.19 Böylelikle kanal nispeten boşalmış olacak ve İngiliz gemilerini 
peşine takan donanmanın da onlara gözükmeden geri dönmesiyle İngiltere savunmasız ya-
kalanacaktı. Napolyon’un bu emri vermesindeki bir diğer amacı koalisyon güçleri adına sava-
şın ekonomik yükünü taşıyan İngiliz deniz ticareti ağına hasar vermekti. Bunda da kısmen 
başarılı olmuştu. O sırada Tulon’daki Fransız donanmasının başında bulunan Amiral Ville-
neuve, çıkan küçük bir fırtınanın Amiral Horatio Nelson komutasındaki İngilizleri meşgul 
etmesini fırsat bilerek sürtüşme yaşamadan kendi gemilerini limandan kurtarmayı başar-
mıştı. Nelson, Fransızlara karşı diğer limanlarda uygulandığı gibi sıkı bir kuşatma yürütmü-
yordu. Biraz daha yumuşak duruşla Fransızların kendisiyle savaşmaya kalkışacağını umduğu 
için böyle yapmıştı. Napolyon, İngilizlere daha fazla hasar verdirebilmek ümidiyle Amiral 
Villeneuve’e rotasını Orta Amerika’ya20 doğru çevirmesini emretti. Daha önceki denemeler-
de İngiliz Kraliyet Donanması’nı kanaldan uzaklaştırmaya muktedir olamayan Fransızlar, 
İngilizlerin Amiral Villeneuve’ün başında olduğu donanmanın cazibesine kapılacaklarını ve 
onun peşine düşerek kanalı korumasız bırakacaklarını düşünüyorlardı; ancak bekledikleri 
takibi kanaldaki kuvvetler değil; Amiral Nelson kumandasındaki gemiler gerçekleştirecekti. 
Fransızlar, coğrafî bakımdan diğerlerinden ayrı bir stratejik öneme sahip olan Brest limanın-
daki İngiliz gemilerini Amiral Villeneuve’ün peşinden gitmesi için kışkırtmaya çalışmışlar; 
ancak sonuçta yine başarılı olamamışlardı. 

Brest’deki İngiliz donanmasının başında bulunan Amiral Cornwallis yerini terketmeyip 
kuşatmayı sürdürüyordu. Yine burada bulunan yirmi bir Fransız gemisinin başında ise Ami-
ral Ganteaume vardı.21 Ganteaume, kendisine ulaşan emirlerle içinde bulunduğu durumun 
çelişkisi içinde kalmıştı. Çatışma içine girmemesini belirten emirlere karşın, bu kuşatma-
dan savaş olmaksızın kurtulabilmesi mümkün değildi. Yardım beklemekten başka yapacağı 
bir şey kalmamıştı. Amiral Villeneuve, Cadiz’de biri Fransız altısı İspanyol olmak üzere yedi 
gemi ile desteklenmiş ve Mayıs sonlarında da hiçbir engelleme olmadan Fort-de-France’a22 
ulaşmıştı. Buraya vardığında ise kendisine yeni emirler gelmişti. Bu emirlere göre Rochefort 
limanından alacağı iki destek gemiyle kanala doğru hareketinden önce, Ferrol’daki Fransız 
gemilerini filosuna katması isteniyordu. Fakat Villeneuve Rochefort’dan Ferrol’a doğru yola 
çıktığında filosunda bulunan eski ve hastalıklarla boğuşan yaralı denizcilerle dolu olan işe 
yaramaz gemilerin kendisini yavaşlatması yetmiyormuş gibi bir de İngiliz Amiral Robert 

17 İngiliz tarihçiler Trafalgar ve öncesindeki 
mücadeleleri ele alırlarken Fransız 
donanmasının sayısal üstünlüğünü özellikle 
vurgularlar. Halbuki bu durum gerçek 
anlamda bir üstünlük değildi. Fransız ve 
İspanyol gemileri dağınık bir haldeydiler 
ve kuşatma altında aylarca çeşitli limanlara 
demirlemiş olduklarından askerler de elle 
tutulur bir mücadeleden yoksun kalmışlardı. 
Fransız donanması savaşa bu körelme 
ile giriyordu. Çok önemli bir nokta da, 
Fransız İhtilâli’nin patlak verdiği dönemde 
kitlelere kıyım yapılırken soylular arasındaki 
tecrübeli deniz komutan ve subaylarından 
bir kısmının da bu kıyıma maruz kalması, 
dolayısıyla Fransızların tecrübeye dayalı 
üstünlükten en baştan beri kısmen mahrum 
olmasıdır.
18 Manş Denizi’nde İngiliz Kanalı olarak 
bilinen bölge.
19 Lavery, 2004, s.78.
20 Tam olarak şimdiki Trinidad Tobago 
kıyıları ve kuzeyindeki Karayipler’e doğru 
gitmişlerdir.
21 Amiral Ganteaume, Napolyon’un en 
yakın arkadaşlarından birisiydi ve kendisinin 
Mısır macerasından sağ salim Fransa’ya 
kaçabilmesinde büyük emekleri vardı. Buna 
rağmen Napolyon anılarında onun için 
‘zekâdan mahrum, faydasız bir denizci’ diye 
bahsedecektir.
22 Karayipler’de bir ada.

13 Trevelyan, 1960, s.423.
14 Halbuki Rusya da Avusturya’nın tavrına 
göre hareket etme yanlısıydı.
15 Napolyon bundan önce 2 Aralık 1804’de 
kendisini Fransa Kralı ilân etmişti.
16 Stilwell (ed.), 2005, s.27.
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Calder’in deniz kuvvetleriyle 22 Temmuz’da Cape Finisterre’de karşılaşınca sonuçsuz bir ça-
tışma içine girmiş ve iki İspanyol gemisini İngilizlere kaptırmıştı.23 Sonrasında kendisi de 
hasta ve yaralı bir halde Vigo’da karaya çıkmıştı. Amiral Villeneuve bu olaydan bir süre sonra 
Ferrol’e ulaşabildi ve burada da filosuna beşi Fransız, dokuzu İspanyol olmak üzere 14 ge-
miyi dahil etti. Bütün bu olup bitenlerin sonucunda Villeneuve ancak 13 Ağustos’ta Amiral 
Ganteaume’un yirmi bir gemilik filosunu Brest limanından hasarsız bir şekilde çekip kurta-
rabilmek için harekete geçebilmişti.

Villeneuve’nin hareketinden bir gün sonra yani 14 Ağustos’ta Amiral William 
Cornwallis’in emri üzerine 39 İngiliz gemisi kanalın girişini gözlüyorlardı.24 Bu rakam şim-
dilik 29 gemiye sahip olan Fransız-İspanyol donanmasını durdurmak için gerekli olandan 
daha fazlaydı. Diğer taraftan Amiral Villeneuve kendisini çok büyük bir gücün beklemekte 
olduğunun farkındaydı. Filosunun bütün olumsuz taraflarını ön planda görmesine neden 
olan marazi bir kötümserlik hissiyle kendi kendini kemiriyordu. Sebep olduğu aşırı gecik-
me ve bunun sonucunda içine girmiş olduğu kararsızlık, Villeneuve’ü 15 Ağustos’ta kuzeye 
doğru yaptığı yolculuğu sonlandırıp Cadiz’e geri çekilmeye sevketti. Yine aynı gün, Amiral 
Cornwallis kanalı kollayan filodan 20 gemiyi ayırarak, düşman filosunu daha güneyde durdu-
rabilmek amacıyla bu yöne doğru hareket etmişti. Sonrasında Birleşik Donanma’nın Cadiz’e 
geri çekildiği haberi Mart ayından bu yana Fransızları takip etmiş; fakat sonuçsuz bir şekilde 
Temmuz’da Londra’ya dönmüş olan Amiral Nelson’a ulaşmıştı.25 

Ağustos ayına gelinmiş olmasına rağmen Fransızlar büyük planlarını gerçekleştirebil-
mek adına herhangi bir olumlu emareye sahip değillerdi. Yine bu sıralarda Napolyon da koa-
lisyon ordularının Avusturya ve İtalya’da toplandıklarına dair istihbarat alıyordu. Şayet hızlı 
bir şekilde güneye doğru hareket edilip bu gelişmelere karşı önlem alınmazsa koalisyon güç-

lerinin ileride daha büyük tehditler oluşturacağının farkındaydı. Donanmasının İngiltere’yi 
istilâ planına ayak uyduramamasından dolayı zaten kızgın olan Napolyon’un güneyden de bu 
haberleri alması planından zorunlu olarak vazgeçmesine sebebiyet vermişti.26 Durum böyle 
olunca, Napolyon, istilâyı başlatmak için Boulogne’da toplanmış olan ordularını 23 Ağustos’ta 
güneye, Avusturya ve Rusya ordularının Austerlitz’de ezilmesine sebep olacak savaşa doğru 
harekete geçirmişti.27 Bunu yaparken de Fransız Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Decrès’e 
şöyle yazıyordu: “Villeneuve, ilk fırsatta görevden alınması gereken, taktik yeteneği olma-
yan, cesaret yoksunu rezil bir haindir. Bu beceriksizlik hiçbir şey ile karşılaştırılamaz.”28 

Nelson Kumandayı Eline Alıyor
Akdeniz ve Atlas Okyanusu’nda uzun süre Fransızları kovalayan Amiral Nelson, sonuç 

alamamış bir halde İngiltere’ye varmasından 25 gün sonra yeniden göreve çağrıldı. Birleşik 
Donanma’nın Cadiz’e çekildiği haberi 2 Eylül’de Londra’ya ulaşmıştı. Ancak, kumanda gemisi 
Victory’nin hazır olması için Nelson’ın 15 Eylül’ü beklemesi gerekecekti. Hangi gemileri ve 
kaç tanesini kullanmak istediği de Nelson’ın rızasına bırakılmıştı.29 Daha öncesinde Amiral 
Cornwallis’in emriyle Fransızları takip için güneye doğru hareket etmiş olan yirmi gemilik 
filo 15 Eylül’de Cadiz açıklarına varmıştı. Aynı gün Portsmouth limanından büyük bir halk 
desteğiyle denize açılan Nelson ise 29 Eylül’de Cadiz açıklarında kendilerini bekleyen İngiliz 
filosuna katılabildi. Nelson donanmayı kumandası altına aldığında İspanyol ve Fransızlar-
dan oluşan Birleşik Donanma’nın bunu herhangi bir şekilde öğrenmesini istemiyordu. Fakat 
2 Ekim’de Amiral Louis’in komuta ettiği altı gemilik küçük bir filonun Cebelitarık’a doğru, 
İngiliz donanmasının su ve malzeme ihtiyacını sağlamak amacıyla yola çıktıkları haberini 
alan Fransızlar durumdan şüphelenmişler ve Nelson’un filoya katıldığını öğrenmişlerdi.30 
Bunun üzerine Villeneuve savaş konsilini toplamıştı. Fransızlar, netice olarak İngilizleri 
kesin bir şekilde mağlup edebilecekleri güçte olduklarına kanaat getirmeden Cadiz’den ay-
rılmanın bir faydası olmadığına karar vermişlerdi. İngilizlerin asıl filosu limandan 80 km 
açıkta konuşlanmıştı.31 Nelson, limanı gözetlemeleri için küçük gemileri sık sık kıyıya doğru 
gönderip düşman filosunun aktüel durumunu öğrenmeye çalışıyordu. 

15 Ekim’de donanmalar son hallerini almışlardı. Nelson yirmi yedi gemiye sahipti. 
Villeneuve ise 18’i Fransız; geri kalanı da İspanyol olmak üzere otuz üç gemiyi kumandası 
altında bulunduruyordu.32 Gemiler ve tayfalar açısından bir değerlendirme yapılırsa Birleşik 
Donanma’nın İngilizlere olan yirmi yedi gemiye karşın otuz üç gemilik sayısal üstünlüğünün 
aslında bir illüzyon olduğunu söyleyebiliriz. Donanmaların güç ayakları olarak, gemilerin bü-
yüklüğü, top sayıları ve manevra kabiliyetleri, denizcilerin gemiyi kullanmada ve atış isabe-
tindeki tecrübesi ve son olarak savaşı idare eden beyinlerin o an içinde bulundukları durumu 
(hava şartları, rüzgar, düşmanın güçlü ve zayıf yönleri vs.) göz önünde tutarak geliştirdikleri 
saldırı veyahut savunma taktikleri gibi birkaç nokta sayılabilir. Bu anlamda şunu ifade ede-
biliriz ki, Fransızlar gemi ve ağır silahlar konusunda sayıca üstünlük taşımalarına rağmen 
diğer güç ayakları bağlamında, yani nitelik olarak İngilizlerin çok gerisindeydiler. Villeneuve 
ve Nelson arasında ise savaşı iyi kumanda edebilme konusunda büyük fark vardı. Diğer ta-
raftan Fransız-İspanyol ittifakının asker sayısındaki üstünlüğünün ters bir orantı ile avantaj 
değil, dezavantaj olduğunu görüyoruz. Gemilerde olması gerekenden fazla insanın bulunma-
sı, buna karşılık gerçek denizci sıfatını taşıyan insanların az oluşu, emirlerin uygulanmasını 
kargaşa ve kalabalık nedeniyle çıkmaza sokuyor; ağırlık yüzünden gerektiği gibi manevra 
yapılamıyor ve bu durum malzemenin çabuk tükenmesine de sebep oluyordu.

26 Napolyon’un güneye doğru hareket 
ederken istilâ planından temelli mi yoksa 
bir süreliğine mi vazgeçtiğine dair kesin bir 
bilgiye sahip değiliz.
27 Üçüncü Koalisyon’un ikisi karada birisi 
denizde olmak üzere üç büyük savaşı vardır. 
Bunlardan bizim konumuz haricindeki 
kara savaşlarının ikisinde de Napolyon, 
Avusturya ve Rusya’yı ezici bir şekilde 
mağlup etmiştir. Napolyon istilâ planının 
başarısızlığa uğradığını görünce, ordusunu 
güney Almanya’ya sevketti ve Bavyera’da 
Ulm’da, 19 Ekim 1805’de Avusturyalıları 
büyük bir bozguna uğrattı. Rusya da bu 
sırada askerlerini Avusturya’ya sokmuştu. 
Bunun üzerine Napolyon süratle Viyana’ya 
yürüyüp, Viyana yakınlarında, Austerlitz 
kasabası civarında, 2 Aralık 1805’de 
Avusturya-Rusya ordularını yenilgiye 
uğratmıştır. Bu iki savaş hakkında özet bilgi 
için bkz. Armaoğlu, 2006, s.64.
28 Stilwell (ed.), 2005, s.32.
29 Southey, 1910, s.255.
30 2 Ekim’de su ve malzeme tedariki 
için Cebelitarık’a doğru yola çıkartılan 
gemiler, Nelson’ın umduğu gibi geri 
dönemeyecekler, Akdeniz’e başka bir görev 
için sevkedileceklerdi.

23 Lavery, 2004, s.78.
24 Stilwell (ed.), 2005, s.116.
25 Warner, 1958, s.320.
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18 Ekim’de Villeneuve, daha önce ihtiyaçlarını gidermek için yola çıkan Amiral Louis’in 
kumanda ettiği altı gemilik İngiliz filosunun Cebelitarık limanına yanaştığı istihbaratını 
aldı.33 İngilizlerin sayıca azalmış olması Villeneuve’ün işine geldiğinden savaş için denize 
açılma emrini verdi. Fakat hâlâ Cadiz’de kalma yanlısı olan bazı kaptanlar emri yerine ge-
tirmede gönülsüz davrandığından Villeneuve istediği savaş pozisyonunu donanmasına bir 
türlü tam anlamıyla uygulatamıyordu. İngilizler, Birleşik Donanma’nın hareketlerini sıkı bir 
şekilde gözetliyorlardı. Fransızlar denize açılmış olmalarına rağmen Cadiz limanını açık bı-
rakmışlardı. Böylece şayet İngilizleri gördüklerinde olumsuz bir durumla karşılaşılırsa geri 
dönüp limana seri bir şekilde çekilebileceklerdi. Bu açıklığı farkeden Nelson, 20 Ekim’i 21 
Ekim’e bağlayan gecede olabildiğince gözükmeden Birleşik Donanma’ya yaklaşmaya çalıştı. 
Gün doğduğunda üzerinde bulunduğu Victory isimli geminin güvertesinden denizin sakin, 
havanın da açık oluşunun etkisiyle düşman donanmasını açık bir şekilde görebiliyordu. 

18. yüzyılda deniz savaşlarında stratejik diziliş uygulaması sürekli kullanılan belirli bir 
sisteme bağlı değildi. Genel olarak karışık bir dizilişle filolar birbirlerine ateş ederlerdi. Sa-
vaşlar bu şekilde olursa çoğu kez hangi tarafın galip geldiği bile anlaşılamıyordu. Nelson ise 
Birleşik Donanma’yla sonucu kesin olmayan bir savaşa girmek istemiyordu. Bu savaş sonun-
da Birleşik Donanma en azından büyük ölçüde yok edilmiş olmalıydı. Tam da bu amacına 
yönelik olarak bir strateji öne sürdü; gemiler iki koldan birbirine paralel tek sıralar halinde 
ilerleyecek, sağ kol düşman filosunu ortadan ikiye yaracak, sol kol da aynı şekilde sol tarafı 
birbirinden ayıracaktı. Böylece düşmanını, muzafferi ve mağlubu kesin belli olan bir sava-
şa zorlayacaktı.34 Bu diziliş her zaman için avantajlı sayılmazdı. Fakat Trafalgar Savaşı’nın 
olduğu günkü hava şartlarının uygunluğu ve Birleşik Donanma’nın hali, taktiği İngilizler 
için avantajlı kılıyordu. Kesin bir savaşı arzulayan taraf İngilizlerdi ve bu dizilişle düşman 
gemilerine hızla yaklaşabilinecek, Cadiz’e kaçmalarına fırsat verilmeyecekti.35 Nelson’ın bu 
tehlikeli dizilişi göze alışındaki bir diğer sebep ise Fransız askerlerinin tecrübesizliği ve atış-
larındaki isabet oranının düşüklüğünün farkında oluşuydu. Bu taktiğe göre, birbirine paralel 
ilerleyen iki sıranın en önündeki gemilerin en yoğun ateş altında kalması ve düşmanın çok 
yakınına gelmeden ateş edememesi kaçınılmaz gözüküyordu.36 Ancak Nelson düşmanın tec-
rübesizliğinden faydalanarak elinden geldiğince hızlı bir şekilde düşmanı yarmayı ve istediği 
avantajlı pozisyona geçmeyi amaçlıyordu. Nelson’ın sol taraftaki sıranın en önündeki gemi 
olan Victory’de bulunması, onun bu planı kurarken büyük bir risk aldığının göstergesi sayıla-
bilirdi. Diziliş sağlandığında ortaya çıkan duruma göre, sağ sırada 13 gemi vardı ve bu sırayı 
İkinci Amiral Cuthbert Collingwood bu sıranın en önündeki gemi olan Royal Sovereign’den, 
Nelson da 14 gemilik sol sırayı yine en öndeki Victory’den kumanda edeceklerdi. 

21 Ekim 1805’de, Cadiz açıklarının Trafalgar Burnu yakınlarında karşı karşıya ge-
lindiğinde Collingwood’un bulunduğu Royal Sovereign, Birleşik Donanma’ya mesafe ola-
rak en yakın olan gemiydi. İngilizler Birleşik Donanma’nın menziline girer girmez, Amiral 
Villeneuve’den gelen emirle birlikte ateşe başlandı. Fougueux isimli Fransız gemisi savaşta 
ateşe ilk başlayan gemiydi. Bu sırada saat 11:50 civarındaydı.37 Royal Sovereign ağır top atışı 
altında kalmıştı. Bu dakikalardan sonra Nelson’ın bulunduğu Victory de yoğun top atışına 
maruz kalmaya başlamıştı ancak, bu atışların çoğu gemiyi bulmuyordu. İngilizler, Fransız-
ların ateşe başlamasından yaklaşık bir saat sonra, Victory’nin Fransız gemileri Bucentau-
re ve Redoutable arasına girerek Birleşik Donanma’yı solda 12 gemi kalacak şekilde ikiye 
bölmesiyle karşılık vermeye başladılar. Victory çift taraflı olarak yakın mesafeden isabetli 
atışlar yapıyor ve özellikle Villeneuve’ün de bulunduğu gemi olan Bucentaure’de bulunan 

31 Stilwell (ed.), 2005, s.170.
32 Warner, 1958, s.342.
33 Southey, 1910, s.257.
34 Bir kısım İngiliz tarihçilerin iddia ettiğinin 
aksine, Nelson kendine has metotlar 
geliştirmiş değildi. Bu taktik, Trafalgar 
Savaşı’ndan önce 1782 ve 1794’de yine 
İngilizler tarafından uygulanmıştı. 1794 
Haziran’ında İngiliz Amiral Howe’un 
filosunu dört paralel sıraya ayırarak Fransız 
donanmasını parçalara ayırmasını örnek 
olarak gösterebiliriz. Bununla birlikte, 
Nelson’ın kendine has olan yönü, bu taktiği 
pratiğe geçirmedeki becerisidir diyebiliriz. 
35 Lavery, 2004, s.156.
36 Bkz. Resim 3.
37 Southey, 1910, s.266.
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Fransızlara ağır kayıplar verdiriyordu. Bu sırada Nelson’ın bulunduğu sol sıra iyice ilerleyince 
arkadaki İngiliz gemileri de Fransızlara yoğun atışlar yapmaya başladılar. Victory, Redautab-
le isimli Fransız gemisiyle çok yakın mesafeye geldiğinde bu iki gemi kıyasıya bir mücadele-
ye girişti. Tam bu sırada Amiral Nelson, Victory’nin güvertesinde iken saat 13:15 civarında 
Redoutable’dan gelen bir tüfek mermisinin göğsünü delerek omurgasına saplanması sonucu 
ağır bir şekilde yaralandı. Savaş başlarken giydiği üniforması ve üniformasına —III. Selim’in 
göndermiş olduğu murassâ nişanı da dahil olmak üzere— taktığı nişanlar, onun Fransızlar 
tarafından kolayca tanınmasına sebep olmuştu.38 Redoutable’ın kaptanı Jean-Jacques Lucas 
geminin çeşitli mevzilerine keskin nişancılar yerleştirmişti ve bu nişancılardan biri Nelson’ı 
vurmuştu. Amiral Nelson yanında bulunan denizcileri tarafından derhal geminin ambarla-
rından birine indirilmişti. 

Victory ateşi kesince, Fransızlar gemiyi ele geçirmek için hamle yapmışlar; fakat 
Victory’nin arkasındaki gemi olan Temeraire, Redoutable’ın diğer tarafından dolanarak 
çok ağır bir ateşe başlayınca bu gemideki Fransızlar büyük kayıplar vermişlerdi. Sonrasın-
da ise Kaptan Lucas ve geriye kalan az sayıdaki adamlarının etrafı çevrilerek ele geçiril-
mişlerdi. Arkadan gelen Neptune, Leviathan ve Conqueror de aynı şekilde Fransız donan-
masının önemli gemilerinin etrafını çevirmişlerdi. İngilizlerin yarma hareketiyle birlikte 
Birleşik Donanma’nın merkez bloğu neredeyse tamamıyla etkisiz hale getirilmişti. Bu sırada 
Victory’nin ambarlarından birinde yaralı olarak yatmakta olan Nelson, dışardan gelen se-
vinç seslerini soruyor ve son durum kendisine bildiriliyordu; yirmi iki düşman gemisi etkisiz 
hale getirilmiş, geri kalanlar ise kaçmayı başarmışlardı. Nelson son bir emir olarak fırtınanın 
yaklaştığını öngörerek donanmanın olduğu yere hemen demirlemesini istemişti. Nitekim 
tahmin ettiği gibi olmuş; fakat bu emir yerine tam olarak getirilemediği için ele geçirilen ağır 
hasarlı bazı İspanyol ve Fransız gemileri kıyıya doğru sürüklenerek parçalanmıştı.39 Bu gemi-
lerin bir kısmı batmış ve esirlerin de yine bir kısmı bu sırada kaçıp kurtulmayı başarmışlardı. 
Savaş sonunda İngilizler, Amiral Villeneuve’ü sağ olarak yakalamayı başarmışlardı.40 Amiral 
Nelson ise yaralandıktan yaklaşık üç saat sonra zaferi elde ettiği gemisinde son nefesini ver-
mişti. Her şey bittiğinde İngilizlerin elinde ganimet sayılabilecek sağlam olan sadece dört 
düşman gemisi kalıyordu. 

Muharebe, hemen sonrasındaki fırtınanın da son bulmasıyla yerini derin bir sessiz-
liğe ve barut kokusuna bırakmıştı. Ölü ve yaralı sayıları kaynaklara göre farklılık arz etse 
de, dönemin İngiliz gazetelerinde İngiliz tarafının 449 ölü ve 1214 yaralısına karşılık, Birle-
şik Donanma’nın 4400 ölü ve 2500 civarında da yaralı sayısının olduğu yazılmıştır.41 Savaş 
sonrası Victory, Cebelitarık’a demirlemiş ve burada kısa sürede yeniden denize açılabilecek 
şekilde tamir gördükten sonra 3 Kasım’da Amiral Nelson’ın cenazesiyle birlikte İngiltere’ye 
doğru yola çıkmıştır. 

Trafalgar’ın İzleri 
Fransız görüşüne göre Trafalgar Muharebesi’nin stratejik sonuçları oldukça sınırlı-

dır. Bu görüşü Fransızların gözünde güçlü kılan en önemli etken, Napolyon’un 19 Ekim’de 
Ulm’da, 2 Aralık’ta da Austerlitz’de Üçüncü Koalisyon’un diğer üyeleri olan Avusturya ve 
Rusya’ya karşı kazandığı iki büyük kara savaşlarıdır. Bu açıdan bakılacak olursa, Trafalgar 
Zaferi diğer Avrupa devletleri ve Fransa nezdinde gölgede kalmıştır denilebilir. Napolyon, 
Ulm ile Austerlitz arasında iken herhangi bir zayıflık ibaresi göstermek istemiyordu. Bu ne-
denle Trafalgar Savaşı, Fransız basınında yorumsuz olarak üstünkörü geçilmiştir. Fransızlar, 

şayet karada yapılan savaşlar da kazanılsaydı İngilizlerin Fransa’yı barışa zorlayabilecekle-
rini düşündüklerini de iddia etmektedirler.42 Bu bekleyişin nafile olduğu kanıtlandığı için 
başarılı olan tarafın aslında Fransa olduğunu ifade etmeye çalışmışlardır. Bununla birlikte 
Trafalgar’ın İngilizlerin denizlerde rakipsiz kaldığının tescili olduğunu kabul etmişlerdir. Bu 
ise aslında uzun süreli bir değerlendirme yapılırsa sömürge alanlarını genişletebilme ve ticarî 
ağı elinde tutabilme adına 19. yüzyıl boyunca İngiltere’yi süper güç kılmıştır.

İngilizler açısından Trafalgar, içinde çok büyük anlamlar barındıran bir savaştır. Ön-
celikle bu zafer, İngilizlerin denizlerde kazandığı en parlak başarı olarak tarihte yer etmiş-
tir. Kendilerini bir hayli sıkıntıya sokan istilâya uğrama tehlikesi bertaraf edilmiştir. Amiral 
Nelson’ın savaşı kazandığı gün ölmesi ise meselenin büyüsünü tarihsel olarak İngilizlerin 
gözünde artırmış ve Nelson onlar için artık en büyük milli kahramanlar arasında yer almıştır. 
Savaş stratejisi bağlamında Trafalgar Savaşı yok etme karakteristiği taşımasıyla bu alanda 
da yeni bir dönemi başlatmış sayılabilir.43 Deniz savaşları önceleri çoğunlukla sonuçsuz kalı-
yordu. Fakat Nelson’dan sonra İngilizler, denizlerde rakip olarak gördükleri donanmaları ve 
bunların sürdürdüğü faaliyetleri, özellikle kendi sömürge alanları ile ilgili menfaatlerinden 
dolayı direkt olarak saf dışı bırakma stratejisini gütmüşlerdir. Bu konuda da yine kendilerine 
ilham kaynağı olan kişi Nelson’dır. Trafalgar’dan sonra İngiliz ticaretinin güvenliği sağlan-
mış, elde edilen bu ticari kaynaklarla Napolyon’a karşı 1815’e kadar yürütülecek olan savaş-
lar finanse edilmiş ve imparatorluğu yenilgiye uğratılarak kendisi de esir alınmıştır.

Hem Napolyon Savaşları süresince hem de sonrasında İngiltere’de denizciler sosyal 
hayatın en popüler figürleriydi. Özellikle Nelson ile birlikte savaşmış olan denizcilere ayrı 
bir hürmet gösterilirdi. İngiltere’de 1832 Reformu sonrası orta sınıf insanların da politik 
ve sosyal olarak liderlik sıfatını elde edebilmesi imkanı sağlanınca, doğuştan soylu olmayan 
fakat kahramanlıklarıyla İngilizlerin gönlünde yer eden Nelson, bu orta sınıf halkın hedef-
lerine varmadaki en büyük idolü olmuştu.44 İngilizler, 1835 senesinde Londra’daki meşhur 
meydana Trafalgar ismi veriyor ve 1843’de bu meydanın ortasına elli beş metrelik devasa 
sütunu üzerinde Nelson’ın heykeliyle birlikte koyarak bu zaferin ve ünlü amiralin kendi 
tarihlerindeki müstesna yerini ifade ediyorlardı. 19. yüzyıl boyunca yapılan deniz savaşla-
rında İngilizler ezici olarak galip gelmişler ve yeri geldiğinde sürekli olarak Nelson’a atıfta 
bulunmuşlardır.45 Trafalgar’ın bıraktığı mirasın İngilizler üzerinde pozitif, rakipleri üzerinde 
ise negatif bir psikolojik etki taşıdığı aşikardır. Kırım Savaşı’nda (1854-1856) Rusları en çok 
korkutan mesele İngiliz deniz gücüyle karşı karşıya kalma ihtimali olmuştur. Trafalgar’ın 
İngiltere’nin rakipleri üzerindeki etkisine belki de en güzel örnek olarak Hitler’in Nelson 
heykelini İngiliz deniz gücünün dünya üzerindeki hakimiyetinin sembolü olarak görmesini 
ve II. Dünya Savaşı sürerken şayet İngiltere’yi istilâ edebilirse bu heykeli Berlin’e getirmeyi 
planlaması gösterilebilir.

Kral VII. Edward döneminde (1901-1910) yeniden yapılandırılan Kraliyet Donanması, 
bizim de Çanakkale Savaşları’ndan yakinen tanıdığımız Amiral Sir John Fisher tarafından 
Trafalgar’da savaşmış olan gemilerin isimleriyle isimlendirilmişti.46 Ancak önceki durumdan 
farklı olarak, bu dönemde Kraliyet Donanması’nın gemi teknolojisi, asker ve silah sayısı ba-
kımından üstünlüğünün yanında yöneticilerin stratejik düşünce eksikliği göze çarpmıştır. 
I. Dünya Savaşı boyunca o güne kadar görülmemiş bir güce sahip olan Kraliyet Donanma-
sı kahramanlık adına kutlayacak hiçbir zafer elde edememiştir. Bunda Osmanlı tarafından 
Çanakkale’de uğratıldıkları hezimet etkili olmuştur. Çanakkale’de Osmanlı’ya karşı oluşturu-
lan donanmanın birinci hattındaki devasa dört gemiden birisi Lord Nelson’ın, bir diğeri de 

38 Schama, 2003, s.89. 
39 Stilwell (ed.), 2005, s.184.
40 Villeneuve esir düştükten bir sene sonra 
şartlı olarak serbest bırakılacak ve 1806’da 
Paris’e doğru yolculuğa çıktıktan bir süre 
sonra Rennes’de dinlenmek için kiraladığı 
bir otel odasında suikaste kurban gidecekti. 
Böylece Napolyon kendisi için kara bir 
lekeden kurtulmuş oluyordu.
41 Stilwell (ed.), 2005, s.184.
42 Stilwell (ed.), 2005, s.123. (The French and 
Spanish Perspective)
43 Bu stratejinin karadaki temsilcisi ise 
şüphesiz Napolyon’dur. Napolyon’un yaptığı 
bütün savaşlar saldırı savaşı özelliği taşır.
44 Stilwell (ed.), 2005, s.194.
45 Nelson’ın takipçilerinden William Hoste, 
1811’de kazandığı bir deniz savaşından 
sonra gemisine çektiği bayrakta ‘Remember 
Nelson’ mesajını veriyordu.
46 Böyle olmasına rağmen Amiral Fisher 
İngiltere’nin tarihinde başarısız bir denizci 
olarak yer almıştır. Amirallik yaptığı 
dönemde Trafalgar’ın mirasını korumaya 
çalışmaktan ziyade onun büyüsünden 
medet ummakla eleştirilmiştir.
47 Stilwell (ed.), 2005, s.209.
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Trafalgar’da savaşmış gemilerden olan Agamemnon’un ismini taşıyordu. 
Trafalgar Savaşı’nın hemen öncesindeki durum ile II. Dünya Savaşı’nda Alman denizal-

tılarının İngiliz ticarî ağına darbe indirme planlarını, İngiltere’nin ekonomik açıdan ayakta 
kalabilmesi adına benzer olarak nitelendirebiliz. Ancak savaş biçimi anlamında bu iki durum 
arasında büyük farklar vardı. Önceki gibi büyük deniz savaşlarından ziyade bu savaşın kısmî 
saldırılarla sürdürülmesi İngiliz kamuoyunda bir türlü istenilen tatmini sağlayamamıştır. 
Buna rağmen İngilizler I. Dünya Savaşı’nda yaşadıkları tecrübelerden sonra bu alandaki eği-
time daha ciddi yaklaşmışlar ve bunun sonucunda Winston Churchill’in politik gücü altında-
ki donanmalarıyla II. Dünya Savaşı’nda kısmen daha başarılı olmuşlardır. Ayrıca Churchill, 
II. Dünya Savaşı’nın İngilizler için en karanlık periyodu olan Mayıs 1940’da Fransa’nın düş-
mesiyle Haziran 1941’de Ruslara karşı gerçekleştirilmeye çalışılan Alman istilâsı arasındaki 
dönemde yaptığı halka açık konuşmalarda ve BBC’nin radyo yayınlarında sık sık Nelson’a 
atıfta bulunmuş, onun liderliğinden, kahramanlıklarından, sözlerinden örnekler vererek 
halkına umut aşılamaya çalışmıştır.47 Trafalgar Meydanı bu savaş süresince sembolik bir 
anlam taşımış, ulusal dayanışma noktası olarak kullanılmış ve bu anlamda gerçekleştirilen 
türlü etkinliklerin merkezi haline gelmiştir.

Trafalgar Savaşı’nı dar bir zeminde değerlendirirsek İngiltere’nin 19. yüzyıl boyunca ve 
20. yüzyılın ilk yarısında elde ettiği gücü anlamamız mümkün değildir. Kraliçe I. Elizabeth 
döneminde, 1588’de İspanyol Yenilmez Armada’sını mağlup etmesinden itibaren denizler-

deki otoritesi sürekli artış gösteren İngiltere’nin bu alanda süper güce dönüşünün başlangıcı 
olarak Trafalgar Zaferi’ni gösterebiliriz. Bu açıdan bakılırsa Trafalgar’ın en önemli sonucu, 
sonraki yüzyıl boyunca devam eden Endüstri Devrimi’nde İngiltere’nin birincil güç olmasına 
ön ayak olarak bu ülkeye imparatorluk kapılarını açmasıdır.
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