A Fuga do SMS Goeben e do SMS Breslau
Perseguição no Mediterrâneo, combates no Mar Negro
Logo no início da I Guerra Mundial, dois cruzadores alemães colocam em xeque a
posição de dominância britânica no Mediterrâneo, realizam surtidas contra portos
franceses, colocam o Almirantado em polvorosa e escapam para águas turcas,
colocando-se sob a bandeira de Constantinopla. Como resultado, colocam a Turquia na
guerra ao lado dos Impérios Centrais, abrem o flanco turco-russo no leste do
Mediterrâneo, arrastam a guerra para o Oriente Médio que consumiu homens e recursos
Aliados vitais para a defesa da França, prolongando o conflito nas palavras do General
Erich Ludendorff (1865 -1937) por no mínimo dois anos.
"O SMS Goeben levou aos povos do Oriente Médio
mais matança, mais miséria e mais ruína
do que qualquer coisa que já tenha
sido carregada em um tombadilho de navio"
Winston Churchill
General Holland "Mad" Smith (*)
Pouco depois das 17 horas do dia 10 de agosto de 1914, o Contra-Almirante Wilhelm Anton
Souchon (1864-1946), da Marinha Imperial Alemã, chega ao Estreito de Dardanelos, na
Turquia (então Império Otomano), a frente de um esquadrão naval composto pelo cruzador de
batalha SMS Goeben e pelo cruzador ligeiro SMS Breslau, dando fim a um dos eventos mais
singulares, dramáticos e menos conhecidos de toda a I Guerra Mundial, com repercussões nos
campos político e militar que ajudaram a definir o resultado do grande conflito. Singrando
vagarosamente as águas turcas, Souchon e sua exausta tripulação aguardam a autorização
oficial de Constantinopla (atual Istambul) para fundear seus navios e descansar após uma
"corrida de galgos" pelo Mediterrâneo contra a Royal Navy e que entrou para a história dos
embates navais como um dos menos sangrentos e mais emocionantes, com falhas de
comunicação entre os Aliados, fintas e despistamentos empreendidos pelos alemães, ardis
políticos, declarações de guerra comunicadas tardiamente, dois navios alemães - com
tripulantes alemães - doados aos turcos e uma Turquia desejosa de uma guerra que,
imaginava, lhe devolveria a condição de potência ao menos na região balcânica.
Essa condição, o então Império Otomano havia perdido em consequência da I Guerra
Balcânica (8 de outubro de 1912 a 30 de maio de 1913) quando seu território foi abocanhado
pela Liga Balcânica formada por Bulgária, Grécia, Sérvia e Montenegro. Nem a II Guerra
Balcânica (29 de junho a 10 de agosto de 1913), foi capaz de devolver aos turcos o território e
o prestígio perdidos. Abalados, uma sombra do que foram, quando chegaram a ter sob o seu
domínio toda faixa costeira do norte da África, Egito e Bálcãs, os turcos precisavam se
rearticular para voltar a ter peso na política europeia, nem que para isso fosse necessário uma
nova crise na região. E nos anos em que as guerras balcânicas ocorreram, a intensa
movimentação nas principais capitais europeias dava mostras do conflito que se desenhava e
que não atingiria somente as fronteiras turcas. A 4 de novembro de 1912, enquanto a guerra
rugia nos Bálcãs, saiam do porto de Kiel, os dois mais novos navios da Marinha Imperial: o
cruzador de batalha Goeben, comissionado em 2 de julho de 1912, e o cruzador leve Breslau,
comissionado em 10 de maio do mesmo ano. Juntos, formavam a Mittelmeerdivision (Divisão
do Mediterrâneo), a mais nova força naval criada pelo Kaiser a fim de projetar poder naquelas
águase apoiar seus aliados.
Sob o comando do Almirante Konrad Trummler (1864-1936), os navios chegaram a Malta em
15 de novembro, realizando um tour de demonstração pelas águas do Adriático, Tirreno, Egeu
e outros mares, ancorando em vários portos amigos do Império Austro-Húngaro e da Turquia,
docas de futuros inimigos - num total de mais de 80 paradas - além das colônias alemãs em
Jaffa e Haifa, no que é hoje o Estado de Israel. Com isso, Berlim pretendia não só deixar claro
aos britânicos que o Mediterrâneo não seria um lago da Rainha, como daria a Viena o

necessário apoio diante de uma Rússia que avançava em direção aos Bálcãs. A presença do
esquadrão de Trummler não chegou a ser um fator de dissuasão, mas cumpriu seu papel de
mostrar o pavilhão do Kaiser naquelas águas, algo que se mostraria de grande valor em pouco
menos dois anos depois quando a Europa seria tragada pela guerra. A intrincada política de
alianças estabelecida entre os Estados europeus fez com que cada país envolvido pelas
mesmas tivesse de cumprir seu papel quando Gavrilo Princip (1894-1918), anarquista sérviobósnio, manobrado pela organização secreta sérvia Mão Negra, assassinou o Arquiduque
Franz Ferdinand da Áustria, em Sarajevo, em 28 de junho de 1914.
Em resposta ao atentado, Viena emitiu um ultimato ao governo sérvio que, em todas as linhas,
subscrevia uma declaração de guerra. Decorridos um mês desde o assassinato do príncipe
austríaco, declarou guerra à Sérvia e invadiu seu território. As engrenagens da guerra
começam a se movimentar e logo adquirem ritmo e volume próprios. A notícia dos primeiros
embates colhe a Mittelmeerdivision nos portos de Jaffa e Haifa agora sob as ordens do
Almirante Wilhelm Souchon. O ânimo do oficial alemão foi retratado pelo Tenente-Comandante
David J. Chessum, da Marinha Real da Nova Zelândia, em um artigo publicado em 2002 no site
"The Great War Primary Documents Archive", com um título um pouco exagerado: "Um ensaio
sobre o Almirante Souchon, o homem que mudou o mundo". Segundo ele, "ao ouvir a notícia
do assassinato do arquiduque e sua consorte, Souchon compreendeu imediatamente a
possibilidade de que aquilo pudesse envolver a Alemanha na guerra. Portanto, fez arranjos
urgentes para que os tubos de caldeiras de substituição e técnicos alemães qualificados
fossem enviados para o Mediterrâneo a fim de promover reparos temporários nos barcos".
Afinal, havia dois anos que esses navios não voltavam aos seus portos originais.
O poder de fogo da Mittelmeerdivision
Apesar de novos, dois anos visitando países e promovendo a presença da Marinha Imperial no
Mediterrâneo pesaram sobre as máquinas alemãs. O Breslau, assim batizado em homenagem
a cidade do mesmo nome (hoje Wrocław, na Polônia), era um dos quatro cruzadores leves da
classe SMS Magdeburg (os outros eram o SMS Strassburg e o SMS Stralsund). Construído
pela AG Vulcan (em Stettin, atual Szeczin, Polônia), foi lançado em 1911 e comissionado em
1912. Com 138,7 metros, deslocamento de 4.550 toneladas, era movido por motores a vapor
alimentados por 1.200 toneladas de carvão abrigadas em 11 caldeiras, que lhe permitia atingir
a velocidade de 27,5 nós (50,9 km/h), permitindo um alcance de 5.820 milhas náuticas (10.780
km). Com uma tripulação de 18 oficiais e 336 marinheiros, o barco era armado com 12 canhões
de 105 mm (1.800 disparos, 150 granadas por boca) e um par de tubos de torpedo de 50 mm
com cinco disparos. De construção inovadora, sua hidrodinâmica lhe permitia maximizar a
potência das turbinas AEG-Vulcan tendo sido desenhado para suportar uma couraça baseada
num cinturão blindado de aço-níquel de 60 mm que o circundava abaixo da linha d'água. Não
bastasse isso, as estruturas das torres e o deck eram revestidos por placas blindadas de 100 e
60 mm respectivamente.
Mas a principal belonave da Mittelmeerdivision era o Goeben. Segundo de dois cruzadores de
batalha classe Moltke, construído pela Blohm & Voss, de Hamburgo, e lançado em 1911,
homenageava o General August Karl von SMS Goeben (1816-1880), veterano da Guerra
Franco-Prussiana. Sucessor da classe SMS Von der Tann, o Goeben era maior, mais protegido
em termos de blindagem e possuía duas vezes mais armas. Maior e mais robusto que o
modelo britânico de sua classe - o HMS Indefatigable -, o Goeben atingia 186,6 metros (contra
179,8 metros do britânico), deslocando 25.400 toneladas. Suas quatro turbinas a vapor
Parsons, nutridas pelas 24 caldeiras Schulz-Thornycroft, lhe permitiam cobrir 4.120 milhas
náuticas (7.630 km), a 25,5 nós (47,2km/h). Mas era seu armamento que o tornava um
adversário temível. Das forjas da Krupp, tradicional fornecedora de material bélico aos
alemães, saíram os dez canhões SK L/50 de 280 mm que constituíam seu armamento
principal. O secundário era formado em torno dos 12 canhões SK L/45 de 150 mm, 12 dos
mesmos SK L/45 de 88 mm e 4 tubos de torpedos de 50 mm. Quarenta e três oficiais e 1.010
marujos operavam o navio. Às vésperas da guerra, estava para ser substituído no esquadrão
pelo SMS Moltke.
Assim que a notícia do assassinato do príncipe austríaco chega a Souchon, ele ordena ao
Goeben que rume para Pola, na Croácia austro-húngara, a fim de providenciar os reparos nos

tubos das caldeiras que haviam sido enviados previamente da Alemanha. Em 18 dias de um
trabalho duro e extenuante, sob o sol abrasador de julho, a tripulação do navio efetua a troca
de 4.000 tubos, garantindo que o Goeben continuasse a desenvolver sua velocidade. Por volta
do dia 16 do mês seguinte, em plena Crise de Julho entre Viena e Belgrado, o Goeben se
encontra com o Breslau no porto de Trieste, para reabastecer-se de carvão. Roma está
indecisa e inicia sua ação dilatória com vistas a não se comprometer num conflito cuja
configuração, embora claramente desenhada, não deixa entrever quem dela poderia sair
vitorioso. Sem conseguir carvão em Trieste, os navios rumam, no dia 1 de agosto, para
Brindisi, no "salto" da bota italiana onde desta vez, sem procrastinar, Roma nega o
fornecimento do produto. O périplo de Souchon prossegue até Messina onde mais uma vez os
italianos se mostram reticentes, só sendo convencidos a fornecer o combustível depois de uma
dura negociação, quase um ultimato, do veterano diplomata Bernhard Heinrich Karl Martin von
Bülow (1849-1929), embaixador alemão em Roma.
As "forças superiores" de Churchill
Liderando 1.400 homens altamente treinados e motivados, Souchon já havia recebido
instruções gerais de Berlim para atacar interesses coloniais franceses na Argélia e em seguida
atravessar Gibraltar e se reunir a Esquadra de Alto-Mar da Marinha Imperial no Atlântico norte,
tão logo as hostilidades fossem abertas. Em que pese o fato de o Império Austro-Húngaro ter
se mobilizado contra a Sérvia, o fato é que, àquela altura (1 de agosto), Berlim ainda não havia
entrado oficialmente no conflito contra as potências ocidentais, estando em "estado de guerra"
apenas contra Moscou. Londres e Paris, contudo, sabiam que era uma questão de dias, se
não, horas para que isso ocorresse. Do Almirantado britânico chega, no dia 30 de julho, a
ordem ao Almirante Sir Archibald Berkeley Milne (1855-1938), comandante da Frota do
Mediterrâneo, para que mantenha os barcos alemães na mais estreita vigilância. Com seu QG
estabelecido em La Valleta, Malta, Milne dispõe de uma considerável esquadra composta por 3
modernos cruzadores de batalha (HMS Indefatigable, HMS Inflexible e HMS Indomitable), 4
cruzadores blindados (HMS Defence, HMS Black Prince, HMS Warrior e HMS Duke of
Edinburgh), 4 leves (HMS Chatham, HMS Dublin, HMS Gloucester e HMS Weymouth) e 14
destroyers, num total de 25 barcos.
Royal Navy, Frota do Mediterrâneo
Cruzadores
HMS Indefatigable
HMS Indomitable
HMS Inflexibe

Classe
Indefatigable
Invencible
Invencible

Armamentos (qtd/mm)
4x2/305, 16/102
4x2/305, 16/102, 7 Maxim
4x2/305, 16/102, 7 Maxim

Cruzadores blindados
HMS Black Prince
HMS Defence
HMS Duke of Edinburgh
HMS Warrior

Duke of Edinburgh
Minotaur
Duke of Edinburgh
Warrior

6/234, 10/152, 20/47
2/234, 10/191, 16/76
6/234, 10/152, 20/47
6/234, 4/191, 24/47

Cruzadores leves
HMS Chatham
HMS Dublin
HMS Gloucester
HMS Weymouth

Chatham
Chatham
Bristol
Weymouth

8-9/.50-.45, 4/47
8-9/.50-.45, 4/47
2/152, 10/101.6, 4/47
8-9/.50-.45, 4/47

Fonte: http://www.naval-encyclopedia.com/ww1/royal-navy-1914

A esquadra mediterrânea da Grã-Bretanha é, por si só, um adversário de respeito. Mas a ela
se junta, ainda, a Frota do Mediterrâneo da Marinha Francesa erguida em torno de
dreadnoughts (DE) e pré-dreadnoughts (PD). Sob o comando do Vice-Almirante Augustin
Manuel Hubert Gaston Boué de Lapeyrère (1852-1924), a frota alinhava uma força principal
formada por quatro DE's (Coubert, Jean-Bart, France e Paris) mais o cruzador Jurien de La
Graviere; pelo 1° Esquadrão de Batalha, com a 1ª Divisão (PD's Danton, Diderot e Vergniaud),
e com a 2ª Divisão (PD's Voltaire, Condorcet e Mirabeau), pelo 2º Esquadrão de Batalha, com
a 1ª Divisão (PD's Verité, Republique e Patrie) e com a 2ª Divisão (PD's Justice e Democratie).

De Lapeyrère contava ainda com dois esquadrões de cruzadores com 7 barcos, duas divisões
auxiliares com outros 7 barcos entre cruzadores e velhos dreadnoughts, 6 esquadrões de
barcos torpedeiros com 35 barcos, dois de destroyers com 5 navios e duas flotilhas de
submarinos com 15 naus. Na reserva, um velho caça-minas, um destroyer e um cruzador. A
desproporção descomunal de forças predizia uma vida muito difícil para os alemães, mas a
preocupação dos Aliados não era de modo algum exagerada.
A sucessão de eventos que culminaram no aportamento do Goeben e do Breslau em
Constantinopla - e que começaram com a vigilância dos britânicos, no dia 30 de julho, em torno
dos alemães que tentavam se reabastecer de carvão nos portos italianos - continuaram no dia
2 de agosto quando o Contra-Almirante Sir Ernest Charles Thomas Troubridge (1862-1926),
liderando o 1º Esquadrão de Cruzadores (Defence, Black Prince, Duke of Edinburgh e Warrior),
cinco cruzadores e oito destoyers, chega ao Adriático. O jogo de gato e rato entre os Aliados
ocidentais e os alemães teve início. Quando Troubridge se posiciona na entrada do Adriático,
recebe um comunicado do Almirante Milne, avisando-o de que Souchon fora avistado pelo
cônsul britânico em Taranto, na margem oeste do "salto" da bota italiana. Temendo que os
navios alemães possam fugir para o Atlântico (antevendo as ordens originais de Berlim) e se
reunir a Esquadra de Alto-Mar do Kaiser, o Almirantado ordena que o Indomitable e o
Indefatigable sejam enviados para Gibraltar, a fim de cortar essa rota. Souchon, contudo, tem
suas ordens gerais e cabe a ele detalhá-las. Depois do reabastecimento em Messina, decide
dar cumprimento a elas e bombardear os portos franceses na Argélia.
Os britânicos também têm suas ordens. Emitidas no mesmo dia 30 de julho por Winston
Churchill (1874-1965), então Primeiro Lorde do Almirantado, elas consistem em - além de
manter vigilância sobre os barcos alemães - proteger os transportes que levariam as tropas do
19° Corpo de Exército Francês, que sairiam da Argélia para a Europa. Churchill fez questão de
enfatizar, ainda, que Milne não deveria dar combate aos alemães "caso esses se
apresentassem com forças superiores, a não ser que conjugasse esforços com a Marinha
Francesa". Churchill sabia das capacidades dos barcos alemães e não queria expor seus
cruzadores de batalha sem o apoio dos couraçados franceses. Assim, ressaltou que "a
velocidade dos seus esquadrões [de Milne] é suficiente para que você escolha o momento de
dar combate, e [...] aguardar reforços". Entretanto, um dos fatores que mais influenciaram no
desenrolar dos acontecimentos se fez pela primeira vez presente: a falha, quando não falta
absoluta, de comunicação entre franceses e ingleses impossibilita que coordenem suas ações
tanto no que diz respeito à perseguição aos alemães quanto no cumprimento dos objetivos
previamente traçados entre as marinhas. Paris havia adiado o envio de tropas para a Europa,
mas o fato não chegou ao conhecimento dos britânicos que seguiam o plano original.
A Turquia permanece neutra
No dia 3 de agosto, com a guerra declarada entre Alemanha e França, o cruzador Chatham
chega ao Estreito de Messina a fim de vigiar o Goeben e o Breslau. Não os encontra porque no
mesmo dia, Souchon partira para os portos franceses de Bona (atual Annaba) e Philipeville
(atual Skikda), na Argélia. Ao longo do litoral africano, Souchon é surpreendido por uma
comunicação de Berlim: ele deve virar suas belonaves e rumar para leste, na direção de
Constantinopla, uma vez que Berlim havia celebrado uma aliança militar com a Turquia.
Prestes a abrir fogo, Souchon considera a possibilidade de abortar incontinenti a missão
original, mas segundo as próprias palavras de Souchon "virar imediatamente estando à beira
da ação ansiosamente aguardada pelos homens, era mais do que eu poderia fazer". Sendo
assim, e desobedecendo as ordens de Berlim, Souchon prossegue e, no dia 4, aproxima-se do
porto de Philipeville com o Goeben ostentando a Cruz de Santo André, pavilhão da Marinha
Imperial Russa. Quando atinge a posição de fogo, hasteia a bandeira alemã e devasta o cais e
as instalações portuárias com suas peças de 150 mm. Mais a oeste, as bocas também de 150
mm do Breslau destroem o porto de Bonne. Seriam os primeiros e últimos disparos que o
Goeben faria contra os Aliados ocidentais no Mediterrâneo.
Também no dia 3, cumprindo um acordo anglo-francês de pré-guerra que ditava que a França
deveria concentrar toda sua frota no Mediterrâneo e deixar a Royal Navy a segurança da costa
atlântica francesa, de Lapeyrère destaca três esquadrões para proteger o novo embarque das
tropas argelinas para a França, mas ainda padecendo de falhas na comunicação com os

ingleses e supondo que a frota alemã se encontrava a oeste de Gibraltar, envia um
grupamento de interceptação. A essa altura, Souchon, depois de maltratar os portos franceses,
já virara sua proa para leste e às 9.30hs do dia 4 passa as mesmas águas pelas quais
singravam o Indefatigable e o Indomitable, que navegavam para Gibraltar a fim de impedir que
os alemães escapassem para o Atlântico. Passando a oito mil metros uns dos outros, a tensão
podia ser sentida entre as tripulações. Não trocaram saudações e nem canhonaços visto que
por àquelas horas, Theobald Theodor Friedrich Alfred von Bethmann-Hollweg (1856-1921),
Ministro dos Negócios Estrangeiros do Kaiser estava recebendo das mãos do embaixador
britânico em Berlim, Sir William Edward Goschen (1847-1924) um ultimato exigindo que as
tropas alemãs cessassem seu avanço pela cidade belga de Liége e retrocedessem às linhas
originais. Caso isso não ocorresse até às 23hs de Londres daquele dia 4, a Grã-Bretanha
declararia guerra à Alemanha.
Ordens e contraordens começaram a se cruzar. Tão logo avista os barcos alemães, Milne
relata o contato ao Almirantado, mas, inexplicavelmente, não informa que os cruzadores
inimigos rumam para leste. Churchill, acreditando que Souchon ainda ameaçava os transportes
franceses, autoriza Milne a engajar os alemães caso esses atacassem os comboios de tropas.
No entanto, uma reunião do gabinete de guerra britânico decide que as hostilidades não podem
ser abertas sem uma declaração formal de guerra. Por conta disso, às 14hs, Churchill é
obrigado a cancelar a ordem que autoriza o ataque, endossando, entretanto, a diretiva que
manda Milne continuar acompanhando a esquadra alemã que rapidamente se distancia. O
hercúleo trabalho de reequipamento da tripulação do Goeben, realizado em julho, mostra a que
veio e a velocidade do navio se impôs graças também a toda tripulação livre disponível oficiais inclusive - que desce às caldeiras para alimentá-las. Debaixo de um calor infernal e um
alarido ensurdecedor, os homens do Goeben fazem o navio chegar a Messina no dia 5 de
agosto. Mais uma rodada de irritantes negociações é iniciada com Roma a fim de que as naus
sejam reabastecidas de carvão e mais uma vez a relutância de Roma colabora para que o
drama da frota alemã se estenda.
Sob extrema tensão física e mental, a tripulação dos barcos alemães se vê a braços com a
imensa tarefa de encher os depósitos de carvão. Mas para isso é necessário, primeiro, obter o
carvão, material que foi mais uma vez negado pelos italianos. Durante todos os dias 5 e 6 de
agosto, a tripulação de Souchon requisita o carvão de navios alemães atracados, mas a noite
do dia 6 chega com apenas 1.400 toneladas nos depósitos, insuficiente para atingir
Constantinopla. E as más notícias não param de chegar. No dia 6, Souchon fica sabendo que
Roma, tendo em vista sua neutralidade, não poderia permitir que ele continuasse em seus
portos e que, por conta disso, tinha 24 horas para se retirar das águas italianas. Como se não
bastasse, Berlim informa que o Império Austro-Húngaro, em guerra aberta contra a Sérvia, não
poderá prestar nenhum auxílio à esquadra alemã e que, embora a aliança militar tenha sido
estabelecida com Constantinopla, a Turquia permanece neutra, o que impossibilita aos
alemães refugiar-se em sua orla. Diante da alternativa de procurar refúgio em Pola, e
provavelmente permanecer preso para o resto da guerra, pela segunda vez Souchon
desobedece a uma ordem direta de Berlim e escolhe dirigir-se para Constantinopla de qualquer
maneira, com o objetivo de, segundo o próprio, "forçar o Império Otomano, mesmo contra sua
vontade, a entrar e espalhar a guerra no Mar Negro, lutando contra seu antigo inimigo, a
Rússia".
Alemães nos portos turcos
Enquanto Souchon lida com todas essas variáveis, Milne chega ao estreito de Messina, no dia
5. Orientado a respeitar a neutralidade italiana, mantém seus cruzadores de batalha a oeste da
posição alemã e envia o cruzador leve Dublin ao Adriático onde o esquadrão de Troubridge
ainda se encontra. Da mesma forma que Milne no começo da caçada, Troubridge recebe
ordens para combater seriamente contra "forças superiores". Por sua vez, Milne, ainda
acreditando que Souchon fosse atacar os transportes franceses, desloca o Inflexibe e o
Indefatigable para a saída norte do estreito, enquanto na saída sul posiciona o cruzador leve
Gloucester. Contando todas as armas, a força de Troubridge não só é superada como
vulnerável aos canhões do SMS Goeben, razão pela qual o almirante inglês considera que sua
única chance seria localizar e engajar o barco alemão com torpedos dos seus destroyers,
tendo-o a leste da posição do seu esquadrão, e sob a luz favorável do amanhecer. O problema

é que, além do barco alemão ser mais veloz, cinco dos destroyers não dispõem de carvão
suficiente para uma perseguição em alta velocidade o que significa que Souchon poderia ditar
o alcance da batalha se avistasse a esquadra britânica antes de ser visto. Quando o Goeben e
o Breslau surgem no Mediterrâneo oriental, são apenas monitorados pelo Gloucester.
No dia 7, por volta das 4hs, Troubridge percebeu que não será capaz de interceptar os navios
alemães antes da luz do dia e sinaliza a Milne suas intenções de parar a perseguição,
consciente da ordem ambígua de Churchill para evitar envolver uma "força superior".
Novamente as comunicações truncadas exerceram seu papel e até às 10hs Troubridge não
recebe uma resposta. Diante da lentidão dos britânicos, Souchon se retira para Zakinthos (Mar
Jônico), onde reabastece seus barcos, ainda perseguido pelo Gloucester. Seu comandante,
Capitão Howard Kelly (mais tarde Almirante Sir William Archibald Howard Kelly - 1873-1952)
tenta atrair o Goeben, atirando contra o Breslau que guarda a retaguarda do cruzador de
batalha alemão, ao largo do Cabo Matapan, na Grécia, esperando que o navio principal venha
em auxílio do irmão. O cruzador leve alemão encaixa um petardo no costado do navio britânico
sem grandes danos. Finalmente, Milne ordena ao Gloucester que cesse a perseguição,
acreditando que Souchon está promovendo uma finta e que breve virará para oeste ainda com
a intenção de atacar os comboios de tropas e se retirar para o Atlântico. Ao Capitão Kelly é
muito claro, entretanto, que o SMS Goeben está escapando.
Pouco depois da meia-noite de 8 de agosto, Milne leva seus três cruzadores de batalha e o
cruzador leve Weymouth para leste, novamente tentando encontrar Souchon. Às 14hs, recebe
uma mensagem do Almirantado afirmando que a Grã-Bretanha estava em guerra com a
Áustria. Diante dessa informação incorreta, já que a declaração de guerra só ocorreria a 12 de
agosto, Milne escolhe proteger o mar Adriático em vez de procurar o Goeben, antevendo ações
da Marinha Austro-Húngara. Quando recebe a informação correta, no dia 9, Milne volta à caça
ao navio alemão que já havia deixado o Cabo Matapan para trás. Tanto Milne como,
surpreendentemente, Londres, não concebem a ideia de que Souchon ruma para os
Dardanelos. Imaginam que como o almirante alemão havia se recusado a internar seus navios
em um porto amigo como Pola, não tinha o menor sentido fazer o mesmo na Turquia.
Pensando nisso, Milne resolve guardar a saída do Egeu, esperando que a esquadra alemã
volte sobre os "próprios passos" a caminho de Gibraltar. Souchon, contudo, havia feito um
recompletamento de carvão na ilha Donouza, no arquipélago das Egéias, Grécia, e retomara a
viagem a Constantinopla.
Às 17hs do dia 10 de agosto, Souchon chega aos Dardanelos. Cansado, mas obstinado, ele
está disposto a violar a soberania turca e internar temporariamente seus navios nos portos
otomanos, confiando que seu governo chegará a um acordo. Por hora, ele próprio tenta
negociar para penetrar as águas turcas. Ocorre que a Turquia ainda é um país neutro e se
Souchon forçasse a entrada nos portos otomanos, poderia passar pela mesma experiência de
Messina. Seguindo as instruções de Berlim, Souchon avisa aos turcos que seu governo
considera a hipótese de vender os barcos alemães por um valor simbólico à Turquia, uma
oferta tentadora já que como os navios foram construídos a preços vultosos (o Breslau a
7,961,000 Marks e Goeben a 41,564,000 Marks, valores de 1912), suas incorporações
compensariam o prejuízo que a Turquia absorvera ao ter comprado e não levado os
couraçados Sultão Osman I e Reşadiye. Originalmente encomendado pelo Brasil, o Sultão
Osman I foi adquirido pelos turcos depois que o Rio de Janeiro ficou sem verba com o navio
quase concluído. Já o Reşadiye atendia a requisitos da própria Marinha Turca. Ambos
custaram 6 milhões de libras esterlinas, levantadas a partir de impostos sobre o cigarro e o pão
e não foram entregues por um Churchill que, já prevendo o conflito, requisitou os barcos que
passaram a Royal Navy como HMS Agincourt (30.250 toneladas, 14 canhões de 305mm como
armamento principal) e respectivamente HMS Erin (25.250 toneladas, 10 peças de 345mm
mais artilharia secundária).
Sob a bandeira do Crescente
Enquanto a proposta de Souchon é analisada pelo governo otomano, o arquiteto do acordo
militar turco-alemão, Ismail Enver Pasha (1881-1922), Ministro da Guerra e admirador da
Alemanha, toma uma atitude unilateral e sem comunicar ao gabinete envia um torpedeiro aos
navios que lhes sinaliza um "siga-me". Pasha era membro do grupo "Three Pashas" - o

triunvirato formado por ele, Mehmed Talaat Pasha (1874-1921), o Grão-Vizir (Primeiro-Ministro)
e Ministro do Interior, e Ahmed Djemal Pasha (1872-1922), Ministro da Marinha - que
governava a Turquia durante a I Guerra. Usando seu prestígio pessoal ele autoriza a entrada
dos alemães e, com isso, incorpora os cruzadores à frágil Marinha Turca no dia 16 de agosto,
quando o Goeben passa a se chamar Yavuz Sultam Selim, e o Breslau, Midilli. Junto com os
navios, toda a guarnição alemã passa a "ser turca" ostentando, inclusive, o tradicional fez dos
militares. No dia 9 de setembro, Souchon é nomeado Comandante-em-Chefe da Marinha
Turca, abrindo um novo capítulo na história da guerra, dos barcos alemães e de toda a armada
otomana até então equipada e treinada pela Royal Navy. Com a nomeação de Souchon, a rota
de colisão com a Rússia está criada, pois o almirante alemão não titubearia em reestruturar as
forças navais turcas e colocá-las em combate contra os russos, negando a esses liberdade de
ação no Mar Negro.
Londres tentou manter Constantinopla fora da guerra ao oferecer ao governo turco mil libras
esterlinas por dia, enquanto durasse a guerra (de 28 de julho de 1914 a 11 de novembro de
1918, foram 1567 dias corridos). A oferta não convence os turcos e os navios alemães passam
a constituir o núcleo da marinha, que conta ainda com dois velhos couraçados de 1891 - o
Turgut Reis (ex-SMS Weissenburg) e o Barbaros Hayreddin (ex-SMS Kurfürst Friedrich
Wilhelm - e o ainda mais velho Mesudiye (ex-HMS Superb), um ironclad de 1874. A força ainda
contava com dois cruzadores ligeiros, o Hamidiye, construído em Newcastle, Grã-Bretanha sob
encomenda otomana e comissionado em 1904, e Mecidiye, construído na Filadélfia, EUA,
também sob contrato turco e comissionado em 1903. Oito destroyers, com dois fora de serviço,
e 8 torpedeiros com um fora de serviço, construídos na Alemanha e na França, e um grupo de
minagem complementavam a esquadra. Mas uma marinha não se faz apenas com navios e o
estado em que Souchon encontrou a força que agora comandaria era lastimável. Se o material
flutuante era sofrível, as instalações de defesa, a equipagem, o nível de aprestamento da força
eram indigentes. Nem parecia que a Marinha Otomana havia sido treinada pela Royal Navy.
Mas havia e talvez aí residissem os motivos pelos quais a esquadra turca estava em tão
péssimo estado. Depois da Guerra Turco-Grega, de 1897 (que resultou na vitória militar de
Constantinopla, mas também numa vitória política de Atenas), o comandante da Marinha
Otomana Hasan Rami Pacha (1842-1923) pressionou para que o governo aumentasse os
gastos com a frota, daí resultando a compra dos cruzadores Hamidiye e Mecidiye. Mas foi
somente com a ascensão do sultão Mehmet Reşad (1844-1918), em 1909, que se tornou
evidente a necessidade de o Império possuir uma marinha que rivalizasse com a Grécia. O
problema era que o Império não tinha nenhum perito naval. Foi nesse cenário que o Almirante
Sir Douglas Austin Gamble (1856-1934), chegou à Turquia, em 1909, como chefe da primeira
missão naval britânica. Gamble reduziu o número de oficiais, enviou outros para treinamento
na Grã-Bretanha, realizou exercícios navais, mas se indispos com os ministros otomanos sobre
organização e principalmene finanças. Renunciou em janeiro de 1910, dando lugar ao
Almirante Hugh Pigot Williams (1858-1934). Entretanto, preocupado com o fato de todo o
trabalho de modernização e ampliação da frota estar em mãos estangeiras, o Ministério da
Marinha nomeou o Capitão Mehmet Arif Bey (1882-1926) para a supervisão dos trabalhos. Em
protesto, o Almirante Williams renunciou em 1911. A próxima vez que Williams viu a Turquia foi
a bordo do HMS Irresistible que forçou os Dardanelos em 18 de março de 1915.
Somente em junho de 1912 é que chegou a Istambul o Almirante Arthur Henry Limpus (18631931). O oficial europeu chegou num momento em que o governo turco, preocupado com a
modernização da Marinha Grega, que havia adquirido dos estaleiros italianos de Livorno, o
cruzador blindado classe Pisa de 10 mil toneladas HMS Georgios Averof, lançou um programa
de 10 anos para reequipar sua força, destinando um orçamento de 5 milhões de liras turcas.
Entretanto, sem dinheiro, restou ao governo a compra dos barcos alemães (que viriam a ser o
Turgut Reis e Barbaros Hayreddin) por 1,070 milhão de liras cada. Pouco depois se juntaram a
frota quatro novos destroyers - Yadigar-i Millet, Muavenet-i Milliye, Numune-i Hamiyet e Gayreti Vataniye - encomendados aos estaleiros alemães a um custo total de 480 mil liras. Mas o
grande acontecimento para a Marinha Turca se daria dois anos depois quando seriam
entregues o Sultão Osman I e o Reşadiye. Entretanto, na manhã de 1º de agosto de 1914,
funcionários do estaleiro Armstrong se reuniram com os oficiais militares locais e na tarde do
mesmo dia, as docas foram tomadas por tropas britânicas. A tripulação turca, já desdobrada no
Sultão Osman I foi, humilhantemente e de forma bastante desrespeitosa, obrigada a abandonar

a embarcação que seu governo já havia saldado. No dia 3, Churchill declarou que o governo
britânico tinha embargado os dois navios de guerra e no dia seguinte os incorporou à Royal
Navy.
Combates no Mar Negro
Mas o sequestro dos navios foi o epílogo de uma conduta no mínimo questionável dos
britânicos em relação aos turcos no que diz respeito à assessoria que seus oficiais deveriam
dar a fim de tornar a Marinha Turca uma força de relevo. Quando os alemães conheceram o
estado em que se encontrava a esquadra, ficaram boquiabertos. Seu despreparo era gritante,
seus canhões navais usavam, os que funcionavam, apenas cargas de exercício e estavam,
quase todos, sem condições de uso, com as culatras enferrujadas que só abriam à força de
marteladas. As baterias terrestres se encontravam nas mesmas condições e ainda utilizando
pólvora negra que além de fazer muita fumaça, deixava enorme quantidade de sujeira nos
canos que, sem manutenção adequada, não passavam de peças de decoração. Os barcos
torpedeiros operavam torpedos sem cargas explosivas e mais tarde foi constatado que os
ingleses deliberadamente modificavam os mecanismos de disparo dos mesmos, tornando sua
operação um risco para os barcos como ficou demonstrado em um exercício quando um
torpedeiro disparou a arma que partiu a velocidade normal de 40km/h para, pouco mais
adiante, desviar-se bruscamente retornando em direção ao torpedeiro disparador que
conseguiu milagrosamente desviar a tempo. Tantos erros e omissões não poderiam ser ao
acaso e realmente não faziam parte do profissionalismo britânico. De fato o que a missão
inglesa fez foi sabotar decididamente os esforços dos turcos de erguer uma marinha de fato
combatente.
Era esse o estado em que encontrava a frota turca ao tempo em que Souchon tomou-a sob
seu comando. E tão logo a assumiu, as desavenças com o comando turco, que tanto minaram
as relações com os oficiais, tiveram início. Em suas memórias, Rauf Bey (1881-1964), que fora
capitão do Hamidiye na Primeira Guerra Balcânica e chegara a Chefe do Estado-Maior Naval,
revela que Souchon era um tanto irascível com os oficiais turcos, não os respeitava como
iguais e chegava mesmo a destrata-los. A tensão era constante. Quando Djemal Pasha,
Ministro da Marinha, estava na Palestina com o 4º Exército Turco, Bey se queixou de que
Souchon aproveitou sua ausência e virtualmente tomou toda a direção da Marinha Turca para
si. Nas palavras do próprio Bey, "este almirante não reconhece nossa autoridade e nem se
reporta a Enver Pasha, insistindo que cabe somente a ele e ao Quartel-General alemão a
responsabilidade pela administração e conduta das operações". Sob esse clima, e a poucas
semanas de entrar oficialmente em guerra com a Rússia (o que ocorreria no dia 2 de
novembro, seguido três dias depois pela declaração de guerra à França e à Grã-Bretanha), a
ordem de batalha da frota turca era a seguinte:
1°
Esquadrão
Yavuz
(Capt.
Richard
Ackermann)
Barbaros Hayreddin (Capt. Muzaffer Bey)
Turgut Reis (Capt. Namık Hasan Bey)
Mecidiye (Capt. Arif Nebi Bey)

2°
Esquadrão
Midilli
(Capt.
Paul
Kettner)
Hamidiye (Capt. Vasıf Muhiddin Bey)
Peyk-i Şevket (Capt. İbrahim Cevat Bey)
Berk-i Satvet (Capt. Hamdi Bey)

1°
Esquadrão
de
Destroyers
Numune-i Hamiyet (for a de serviço)
Muavenet-i Milliye (Capt. A. Saffet Bey)
Gayret-i Vataniye (Capt. Cemil Ali Bey)
Yadigar-i Millet (Capt. Rauf Sait Bey)

2°
Esquadrão
de
Destroyers
Samsun (Capt. Nezir Abdullah Bey)
Taşoz
(Capt.
Tevfik
Halit
Bey)
Basra
(for
a
de
serviço)
Yarhisar (Capt. Ahmet Hulusi Bey

1°
Esquadrão
de
Torpedeiros
Draç
(Capt.
Aziz
Mahmut
Bey)
Kütahya
(Capt.
İbrahim
Halil
Bey)
Musul
(Capt.
Ahmet
Naim
Bey)
Akhisar (for a de serviço)

2°
Esquadrão
de
Torpedeiros
Sultanhisar (Capt. Rıza Mehmet Bey)
Demirhisar (Capt. Ahmet Şefik Bey)
Sivrihisar (Capt.Mehmet Sabri Bey)
Hamidabad (Capt. İbrahim Kerim Bey)

Grupo de Minagem (Capt. Nazmi Emin
Yunus
(Capt.
Ahmet
Mahmut
Nusrat
(Capt.
Hakkı
İntibah
(Capt.
Ahmet
Halit
Nilüfer (Capt. Hasan Murat Bey)

Bey)
Bey)
Bey)
Bey)

Fonte: http://www.turkeyswar.com/navy/navy.html

Tão logo ficou evidente aos Aliados que os dois navios alemães serviriam sob a bandeira turca,
Londres, Paris e Moscou deixaram claro que não reconheciam a compra dos barcos por
Constantinopla e que assim que as embarcações saíssem do Bósforo ou mesmo dos
Dardanelos, atacariam com tudo o que tinham independente de a Turquia estar ou não neutra.
Londres estava engasgada com a fuga espetacular das belonaves e queria de qualquer modo
recuperar um pouco do prestígio perdido. Por seu turno, o Goeben e o Breslau, liderando todas
as ações principais - e várias secundárias - permaneceram nos próximos quatro anos com a
mão no pescoço russo, fazendo Moscou manter importantes navios em sua Frota do Mar
Negro que poderiam ter sido deslocados para outras frentes, como a do Báltico onde
enfrentariam os alemães. Com efeito, a dupla de navios bombardeou instalações portuárias,
campos de petróleo e cidades, escoltou tropas terrestres, forneceu apoio de fogo ao Exército,
afundou várias embarcações inimigas, cortou cabos submarinos de comunicação, surpreendeu
e frustrou comandos russos que tentavam explodir instalações tucas, auxiliou os turcos na
defesa dos Dardanelos contra ingleses e franceses e até ajudou a localizar instalações de rádio
inimigas, cujos espiões monitoravam as movimentações de navios nos portos turcos.
Era uma questão pouco tempo para que as forças russas e turcas se enfrentassem. Com a
manobra da aquisição dos barcos alemães, a frota turca se robustece e obriga os russos a
deslocarem algumas unidades de outras esquadras para fazer frente aos dois modernos
cruzadores alemães. Antes mesmo da declaração oficial de guerra, a esquadra russa roçava a
orla do litoral otomano, numa flagrante violação da soberania de Constantinopla. É durante
uma patrulha a 27 de outubro de 1914 que um torpedeiro turco flagra um lança-minas russo em
frente ao Bósforo prestes a semear seus engenhos. O momento pelo qual Souchon esperava
chegou. Ele finalmente enfrentaria a Marinha Russa e sabia que não seria um passeio. Ainda
que não fosse a principal frota da Marinha Imperial Russa, a esquadra do Mar Negro era muito
superior à Marinha Turca, sobretudo em poder de fogo. Sob comando do Vice-Almirante
Aleksandr Vasílievich Kolchak (1874-1920), a frota russa alinhava 2 cruzadores ligeiros, 8
couraçados, 29 destroyers, 12 destroyers-torpedeiros e 16 submarinos, mais uma flotilha de
lança-minas e dragas. Além disso, nos arsenais de Nikolaievsky estavam em construção três
supercouraçados, o primeiro com previsão de ir à água em 1915.
1° Grupo
DE Imperatritsa Maria (1915)
DE Imperator Alexander III (1917)
Cruzador Kagoul
2ª Divisão de Batalha
PD Rostilav
DE Tri Sviatitella

2° Grupo
DE Imperatritsa Ekaterina Velikaya (1915)
Cruzador Pamyat Mercurya
1ª
Divisão
de
PD
PD
Ioann
PD Pantelimon
Cruzador Pruth (ex Mecidye,

Batalha
Evstafi
Zlatoust
capturado

à Turquia em maio de 1915)

Grandes Destroyers
1° Flotilha
Beskopoiny
Derzky
Gnevny
Pronzitelny

Destroyers
3ª Flotilha de Destroyers
Lt. Shestakov
Lt Zatzarenny
Kap.
Lt
Baranov
Kap. Saken

Destroyers torpedeiros
2ª Flotilha de Destroyers
Strogi
Svirepy
Smetlivy
Stremitelny

2ª Flotilha
Bystry
Gromki
Schastlivy
Pospeshny
Puilki
3ª Flotilha
Fidonisi
Kerch
Gadzhibei
Kaliakyria

Submarinos
Losos
Sudak
Karas
Karp
Nalim
Skat
Morzh
Nerpa
Tyulen
Krab
Narval
Kit
Kashalot
Burvestnik
Gagara
Utka

4ª Flotilha de Destroyers
Zharky
Zhivuchi
Zhivoi
Zhutky
5ª Flotilha de Destroyers
Zavidny
Zavetny
Zorky
Zvonky

Fonte: http://www.naval-history.net/xGW-RussianNavy1914-1918.htm#4

O Goeben desbarata rede espiã
No dia 29 de outubro, o Capitão Richard Ackermann (1869-1930), liderando um esquadrão
formado pelos dois navios alemães mais o cruzador Hamidiye, parte para sua primeira missão
de guerra, cabendo ao Goeben o bombardeio do grande porto de Sebastopol, e ao Breslau a
destruição do porto de Novorossiysk, enquanto o cruzador turco atacaria Feodosia. Quatro
torpedeiros acompanham os navios maiores: dois o Goeben e os dois restantes irão
bombardear Odessa. Às 7hs do dia 29, os canhonaços do Goeben pegam os russos de
surpresa, mas estes logo se recuperam e respondem de forma desorganizada. As peças de
150 mm do Goeben dão conta de um dois torpedeiros russos que navegam na sua direção (o
HIRMS Gnevny consegue escapar). Pela primeira vez o Goeben é atingido. Um tiro de 254 mm
atinge sua chaminé mas não explode. Em Feodosia, prédios, armazéns e outras instalações
são destruidas e em Novorossiysk o incêndio que foi iniciado nos reservatórios de petróleo,
espalha-se e devasta a cidade. Quatorze vapores russos são afundados. Na viagem de volta, o
Goeben encontra e afunda o lança-minas russo HIRMS Pruth e captura o vapor SS Ida. Após o
ataque, as declarações de guerra contra o Império Otomano foram apenas formalidades
cumpridas pelas embaixadas da Rússia, França e Inglaterra.
Em terra, tropas turcas começaram a se deslocar para a fronteira e o país, pobre em estradas
e ferrovias, tem de movimentar homens e materiais pelo mar. O Goeben, protegendo os
transportes ao longo da costa da Anatólia, entra pela primeira vez em combate contra a frota
russa. Ao tentar interceptar o comboio turco, os couraçados russos HIRMS Evstafi e HIRMS
Rostislav abrem fogo contra o Goeben. Um projétil de 305 mm destrói uma das peças de 150
mm do cruzador alemão, penetra sua couraça e explode na terceira casamata. Graças à
presença de espírito de um tripulante que ouve a explosão, e adivinha o que se passava em
cima, o sistema de lençol d'água é acionado, e quando o fogo avança convés adentro, encontra
o paiol de munição protegido pela água. O poder da explosão é tão forte que além de abrir um
buraco de um metro no casco, deforma a coberta e as portas dos porões de carvão são
arrancadas. Os couraçados russos também sofrem vários danos e, prudentemente, evitam
perseguir o Goeben e o Breslau depois do combate. Pelo restante do mês de novembro, o
Goeben fica no estaleiro para os reparos necessários, voltando à ação somente no dia 10 de
dezembro, quando bombardeia Batum, em apoio ao ataque do Exército Turco. No dia seguinte,
quando ruma a Sebastopol, se detém próximo à costa da Criméia, onde “pesca” o cabo
submarino russo e o corta, deixando o porto sem comunicação.
Em dezembro, os barcos continuam a operar. Dois dias antes do Natal de 1914, durante a
escolta dos navios que levam carvão para o porto turco de Trebizonda, o Capitão Paul Kettner
(1872-1959), comandante do Breslau, troca tiros com um couraçado inimigo e aprisiona, em
seguida, o vapor russo Athos que carrega pedras para bloquear o porto turco de Zonguldak. No
dia 25, o Goeben toca em uma mina russa que abre um rombo a bombordo. Os reparos se

revelam problemáticos já que não existe na Turquia doca seca flutuante e nem material e
ferramentas especializadas que têm de ser trazidas da Alemanha. Mas mesmo fora de serviço
no mar, o Goeben continua sendo uma dor de cabeça para os Aliados. Utilizando seu serviço
de transmissão e recepção via rádio de bordo, os marujos do barco fazem um levantamento
das emissoras clandestinas que existia à volta do porto e conseguem descobrir várias delas. A
rede de espionagem não é totalmente desmontada, mas sofre baixas contundentes. A
implacável justiça turca prende e enforca vários espiões em praça pública. Após a razia, os
postos restantes se tornam mais cautelosos, passando a emitir seus sinais em horários
diferentes e a enviar mensagens curtas.
O Breslau abre 1915, saindo em patrulha com o Hamidiye em 27 de janeiro quando se depara
com os cruzadores russos HIRMS Kagoul e HIRMS Pamyat Merkurya que iniciam a
perseguição visando destruir a nave turca, mais lenta. O Capitão Rudolf Madlung (1874-1936),
substituto de Kettner envia um pedido de ajuda ao Goeben, que mesmo não recuperado dos
últimos danos, parte em auxílio. Espiões remanescentes da caçada alertam os russos que
rompem o contato. Dois meses depois, a Rússia volta a carga, desta vez apoiando a incursão
franco-britânica contra os forte turcos nos Dardanelos. A reorganização realizada pelos
alemães faz os turcos colherem bons frutos e a frota aliada sofre perdas significativas. Mas
quando as munições dos fortes estão prestes a esgotar, o Goeben, ainda mal recuperado dos
reparos, parte em apoio e mais uma vez, alertada por espiões, a frota invasora desengaja. O
Goeben volta ao estaleiro e está totalmente recuperado quando uma incursão é planejada
contra o porto de Nikolaiev. Seguindo o plano estabelecido, ele e seu par alemão atraem a
atenção e o fogo de 6 couraçados, 2 cruzadores e 5 destroyers, enquanto o Hamidiye e o
Mecidiye atacam os estaleiros, as oficinas e os galpões russos. Na ação de despistamento, os
cruzadores alemães atacam e põem a pique os vapores de carga russos Wostotschnaya e
Provident.
Gallipoli e a armadilha russa
Depois de mais de duas horas arrastando os russos para leste, o Goeben e o Breslau, agora
sob o comando do Capitão Leberecht von Klitzing (1872-1945), desviam para o sul e aceleram
deixando os maiores navios da esquadra russa - HIRMS Rotislav, HIRMS Evstafi, HIRMS Ioann
Zlatoust e HIRMS Pantelimon - lentamente para trás, que desistem da perseguição ao cair da
noite. Os destroyers, entretanto, continuam no encalço, e esperam que a noite os favoreça no
ataque com torpedos que pretendem realizar. Sabem que precisam se coordenar e disparar o
ataque antes das 23hs porque quando a lua aparecer suas silhuetas se tornarão visíveis. O
que os comandantes russos não imaginam é que suas comunicações são interceptadas pelo
Goeben que fica sabendo da ação. À medida que os destroyers se aproximam dos cruzadores
o sinal de rádio fica mais forte no Goeben. Este recebe um rádio do Breslau e ambos
combinam acender simultaneamente os holofotes sobre o inimigo. No mesmo instante, os
destroyers russos disparam torpedos que passam rente a popa do Goeben. A um sinal, os
cruzadores acendem seus projetores e o feixe de luz revela cinco pontos negros no horizonte.
As naves russas, ofuscadas pela luz de mais de 4 mil velas dos barcos alemães, são alvos
fáceis. Dois deles vão a pique e os demais fogem.
Pouco mais de um mês depois do fiasco franco-britânico nos Dardanelos (3 couraçados
afundados, 3 couraçados e 2 cruzadores danificados, 700 mortos), tropas britânicas,
australianas, neozelandesas e francesas desembarcam suas cinco divisões, em 25 de abril de
1915, na península de Gallipoli, com vistas a tomar Constantinopla. Em apoio aos
desembarques, forças navais russas bombardeiam os fortes que guardam os estreitos turcos.
No dia 27, o Goeben e o Turgut Reis se juntam ao fogo das fortificações disparando contra a
frota invasora. Balões de observação ingleses erguidos sobre os céus da região acusam a
posição do Goeben e dirigem o fogo de 380 mm do couraçado HMS Queen Elizabeth. O
Goeben se desloca para fugir aos tiros e repete a manobra no dia 30 quando o couraçado HMS
Lord Nelson tenta atingi-lo. Além de combater no mar, guarnições do Goeben e do Breslau,
armadas com metralhadoras são destacadas para combates nos fortes. Mais ajuda é provida
com a remoção de algumas peças de 150 mm que são enviadas ao front para funcionar como
artilharia de campo. Neste momento, chegam os submarinos alemães e a esquadra russa do
Mar Negro sofre grandes perdas no verão de 1915.

Embora os combates em Gallipoli prossigam até 9 de janeiro do ano seguinte, é inegável que a
posição dos aliados na Turquia é delicadíssima. Até então, o tributo em vidas cobrado aos
alemães está bastante suportável. Mas isso mudaria em 9 de maio, um dos mais tensos e
difíceis para os Souchon e seus homens. Naquela manhã, um submarino russo afundara um
vapor turco carregado de carvão que saíra do porto de Zonguldak. No mesmo dia, enquanto o
Goeben, mais uma vez, protegia o transporte de tropas, o cruzador Kagoul chegou até a
entrada do porto, após a partida do comboio, e lançou botes ao mar na tentativa de
desembarcar uma guarnição que tinha por missão destruir as instalações em terra. Alertado
pelo rádio, imediatamente o Goeben se dirige ao local, mas o russo é mais rápido e foge antes
de ser avistado. Ao retornar a baia de Istinye, no Bósforo, já próximo do amanhecer, o Goeben
é alertado de que toda a esquadra russa se encontra à frente do seu curso na entrada do
estreito. O Capitão Ackermann percebe então que caíra numa armadilha, num ardil muito
similar ao que aplicara aos russos em março. No total, os russos destacam 17 navios. Quando
o Goeben recebe o alerta na noite anterior, estava carregando seus depósitos de carvão e teve
que interromper o processo, o que o deixava com a quantidade insuficiente para sustentar
manobras e perseguição típicas de um combate naval. Era a situação mais crítica vivida até
então
por
Ackermann.
Já é 10 de maio quando o Goeben inicia a luta. Aos primeiros poderosos disparos de sua
artilharia principal, os cruzadores russos buscam proteção por trás dos couraçados. A 14
quilômetros de distância, o alemão tenta atingir os couraçados, numa tentativa de fazê-los
recuar até o Bósforo onde estariam ao alcance dos canhões dos fortes turco. As belonaves
russas, entretanto, sustentam suas posições. Uma saraivada do Goeben atinge o HIRMS Tri
Sviatitella, que interrompe o combate e se afasta coberto de fumaça, procurando abrigo. Há 50
minutos que o Goeben combate o grosso da frota russa, tentando furar o bloqueio, quando um
segundo couraçado russo, o HIRMS Ioann Zlatoust abandona sua posição depois de ser
duramente atingido na ponte. O Goeben também é atingido por dois projéteis inimigos de 305
mm.O primeiro atravessa o convés superior e explode danificando a segunda e a terceira
cobertas. Enormes estilhaços destroem a cantina da tripulação e um deles se aloja na base
giratória da torre da frente e a torna inoperante. O segundo projétil destrói a quarta casamata, a
bombordo, e é retido na rede antitorpedos que estava enrolada. A concussão da explosão
arranca uma peça de 15 centímetros de sua base, que cai para o lado, matando 13 homens
imediatamente,
ferindo
outros
três.
Um jovem chamado Karl Doenitz
Embora mais bem armado que a maioria dos navios russos, o Goeben não tem como suportar
o volume de fogo conjunto dispendido pela frota inimiga. Pensando nisso, Ackermann lança
mão do fator que decididamente lhe coloca em posição superior em relação aos russos:
velocidade. Ele vira a proa do navio para nordeste na direção de Sebastopol. A intenção inicial
é atrair a esquadra russa para longe do Bósforo, depois desviar para a direita ou esquerda e
voltar. A velocidade moderada o Goeben atrai a frota russa. Os russos não intuem a manobra
dos alemães e se precipitam na perseguição, sem deixar nenhuma reserva próximo à costa
turca. Duas horas depois, Ackermann guina a bombordo e um estremecimento acomete o
barco que parece ter batido em algo. Mais tarde, registros dão conta de que o cruzador
abalroou um submarino russo que estava nas imediações - não se sabe se patrulhando a área
ou perseguindo o Goeben. De qualquer modo, valendo-se de toda potência fornecida por suas
mais de 20 caldeiras, o barco alemão acelera e deixa, mais uma vez, o inimigo para trás. A
chegada do Goeben ao porto de Istinye é motivo de grande júbilo popular. As pessoas, de
joelhos agradeciam a Allah por ter preservado o seu Yavuz.
Junho e julho haviam sido meses especialmente difíceis para os russos, com a perda de dois
couraçados, vários destroyers, torpedeiros e submarinos. Por conta disso, Moscou restringe
suas operações, aguardando a chegada de dois novos couraçados: o HIRMS Imperatritsa
Maria (23.400 toneladas, 12 canhões de 305 mm, 20 de 130 mm, 4 metralhadoras antiaéreas,
2 reparos de torpedos de 450 mm), comissionado no dia 10 de julho, e o HIRMS Imperatritsa
Ekaterina Velikaya (24.600 toneladas, 12 canhões de 305 mm, 18 de 130 mm, 3 antiaéreos de
75 mm, 4 reparos de torpedos de 450 mm), que seria lançado oficialmente em 18 de outubro,
mas que já estava no mar no meio do ano. Para os alemães, julho também não foi dos
melhores. O Goeben e o Breslau retomam a missão de escolta dos cargueiros turcos aos

portos da Anatólia. No dia 18 de julho, o Breslau, ao acompanhar o transporte de carvão de
Zonguldak para porto de Istinye, bate em uma mina. Seiscentas toneladas de água invadem
seus porões, mata oito tripulantes e o coloca fora de ação por vários meses. O Goeben toma
seu lugar e em 10 de agosto, ao comboiar cinco transportes, junto com o Hamidiye e três
torpedeiros, é atacado pelo submarino HIRMS Tyulen, que afunda um dos carvoeiros. No dia
11, o Tyulen volta à carga e tenta atacar o Goeben sem sucesso.
As missões de escolta de carvoeiros eram importantíssimas para manter a máquina naval turca
em movimento. Além disso, continuavam as missões de escolta de navios de transporte e
suprimentos. Cumprindo essa tarefa em 3 de abril de 1916, após um longo período inativo, o
Breslau, comandado pelo Capitão Wolfram von Knorr (1880-1940), que substituía Madlung,
deve levar tropas para Trebizonda e bombardear posições russas no nordeste da Anatólia em
apoio ao contra-ataque turco. Depois de desembarcar 107 homens, 5 mil rifles e 794 caixas de
munição, a embarcação se encontra com o submarino alemão U-33, do Capitão Konrad
Gansser (1882-1937) e passa a atacar as forças russas. Tão logo afunda um mercante e um
veleiro russos, e bombardeia a região prevista, vira para oeste, seguindo a costa da Anatólia,
em direção ao porto. Ao amanhecer do dia 4, avista uma formação. A grande nuvem de fumaça
que os navios avistados lançam no ar não indica quais barcos são e em que direção segue.
Diminuindo a distância, von Knorr logo percebe que está prestes a se envolver num combate
que provavelmente não tem condições de se opor. O esquadrão russo é formado pelo
couraçado Imperatritsa Ekaterina Velikaya, pelo cruzador Kagoul e três destroyers de último
tipo,
que
tem
velocidade
similar
aos
novos
couraçados.
Von Knorr já perdeu a chance de colocar uma boa distância entre ele e os navios inimigos
quando não conseguiu distinguir imediatamente o perigo que se avizinhava. Ao invés, portanto,
de partir a toda para o litoral turco, vira na direção norte, contra o fundo escuro da costa, e
rumo às bases russas na Criméia. Com velocidade contida, mas pronto para dar o máximo
quando assim fosse solicitado, a tripulação reteve a respiração ao ver os russos passarem a
apenas 8 quilômetros de sua popa, seguindo em direção leste e aparentemente sem ter
avistado o cruzador. Mas então um dos destroyers vira em sua direção, seguido logo depois
pelo resto do grupo russo. O Ekaterina, sem ter certeza de quem ou o que vai a frente, emite
então um sinal de reconhecimento com o sinalizador. Von Knorr instrui então ao seu oficial de
sinais, um promissor subtenente chamado Karl Dönitz (1891-1980), que repita a mensagem
recebida. Os russos caem na artimanha e seguem sua rota, enquanto o Breslau reduz a sua
velocidade até que abre uma boa distância de mais de 16 quilômetros. Tudo parecia
transcorrer bem até que Von Knorr, numa atitude temerária, ordena a Dönitz que envie uma
mensagem desejando bom regresso aos russos, ao fim da qual, o futuro e fugaz presidente da
Alemanha acrescenta um palavrão. Os russos respondem com petardos de 305 mm que
passam sobre o navio que arranca a toda velocidade abrindo mais de 50 quilômetros da frota
inimiga.
Souchon volta à Alemanha
Como os dois principais meios de combate e proteção de comboios dos turcos, os navios
alemães são exaustivamente utilizados, o que preocupa Souchon já que os novos barcos da
Frota do Mar Negro da Marinha Imperial Russa se insinuam cada vez mais, buscando o
combate. À medida que a degradação do material alemão ocorre, a renovação da frota russa
se expande. E é com um dos novos gigantes russos que o Goeben se encontra em setembro
de 1916, quando quase é atingido por um colosso de 305 mm disparado pelo couraçado
Imperatritsa Maria que acaba de entrar em serviço. A distância de 24 quilômetros entre as
naves é vantajosa para o russo, mas não permite o devido revide do Goeben cujos petardos
não possuem tal alcance. O Capitão Ackermann chama um bombardeiro para auxiliá-lo, mas o
avião demora mais de três horas para chegar e quando chega apresenta problemas
mecânicos, amerissa e precisa ser auxiliado pelo cruzador que para isso, arrisca ser atingido
pelo couraçado. Após duas horas de perseguição, o couraçado russo desiste da caçada.
Alguns dias mais tarde o Breslau também tem um encontro com o gigante e por pouco não é
atingido,
tendo
que
fugir
a
toda
velocidade.
Neste período, o Breslau tem reforçada sua artilharia com a substituição de duas peças de 105
mm por outras de 150 mm, o que o torna um adversário perigoso até para os couraçados

inimigos. Ao Breslau também cabe a tarefa de lançar minas à entrada do estreito de Kertch
para obstruir a comunicação com o Mar de Azov. Nessas missões, os barcos alemães
experimentam várias vezes o clima instável do Mar Negro. O Goeben quase foi a pique ao
enfrentar uma tempestade, tendo acusado vários danos. De qualquer modo, setembro e
outubro encontram os alemães cumprindo as missões perigosas de sempre. Em 14 de
novembro, o submarino HMIRS Morzh quase consegue colocar dois torpedos no costado do
Goeben. Alarmado, Souchon decide que o risco para o cruzador de batalha é muito grande e
suspende o sistema de comboios carvoeiros e mesmo o transporte de tropas e equipamentos.
Em seu lugar, decide que apenas navios suficientemente rápidos para fazer a viagem de
Zonguldak a Constantinopla em uma única noite seriam utilizados. Destaca também um
esquadrão de torpedeiros a fim de patrulhar as águas do Bósforo na tentativa de dissuadir a
incursão de submarinos inimigos que estão se tornando cada vez mais ousados.
Três anos de guerra já pesam sobre os desgastados navios alemães e sua tripulação. A 4 de
fevereiro de 1917, o Goeben e o Breslau são chamados a apoiar contra-ataques turcos
empreendidos diante dos significativos avanços registrados pelos Exército Russo. Sob sua
coberta transportam para Trebizonda 429 soldados com artilharia de campanha, 1.000 fuzis e
300 caixas de munição. No dia 4 de março os russos desembarcam um destacamento de
2.100 homens com artilharia e cavalos no outro lado do porto de Atina. Os turcos, pegos de
surpresa, evacuam a área. Reforços são enviados em junho e desembarcam no porto de
Kavata, onde os turcos conseguem penetrar cerca de 30 quilômetros nas linhas russas.
Durante todas estas operações o Goeben e o Breslau apoiam as ações bombardeando
posições inimigas. Entretanto, o fim da guerra para os russos está chegando. Com a abdicação
do czar Nicolau II, é uma questão de tempo para a revolução comunista ganhar força e tirar a
Rússia da guerra. Mas antes que isso ocorra, o Goeben bombardeia Tuapse, a 4 de julho e
ataca novamente Sebastopol. Quando o Goeben volta ao Bósforo é colocado em doca para
reparos
em
sua
hélice,
ficando
no
estaleiro
até
setembro.
Também após três anos de lutas constantes em águas turcas, a 4 de setembro de 1917, o
Almirante Souchon é chamado de volta à Alemanha. Desde sua partida dos portos de Jaffa e
Haifa, passando por Pola, pelos portos italianos, o negaceio italiano para o fornecimento de
carvão, o bombardeio dos portos argelinos, a negociação com os italianos, a fuga espetacular
para os Dardanelos, deixando uma Grã-Bretanha perplexa e algo envergonhada, poucos
oficiais atuaram de forma tão estratégica como ele. Ao colocar seus navios a serviço dos
turcos, manteve a Esquadra Russa em xeque no Mar Negro, impediu seu acesso ao
Mediterrâneo onde sua liberdade de ação evitaria o desdobramento de forças ocidentais no
Oriente Médio, com consequente fortalecimento de tropas e equipamentos na França. Ao se
despedir dos seus nem sempre compreendidos aliados turcos, de seus homens e de seus
valiosos navios, Souchon leva consigo as insígnias do posto de vice-almirante e a cobiçada
medalha Pour le Mérite, com as quais foi galardoado em 29 de outubro de 1916. Parte de
Constantinopla para assumir o comando do 4º Esquadrão de Couraçados da Hochseeflotte
(Frota de Alto Mar) composto pelos dreadnoughts SMS Friedrich der Grosse, SMS Kaiserin,
SMS Prinzregent Luitpold e SMS König Albert, destacado para apoiar a Operação Albion, a
invasão e ocupação do arquipélago da Estônia Ocidental, parte da Província Autônoma da
Estônia, República Russa, prevista para setembro daquele ano.
A batalha de Imbros
Quando a revolução russa estoura de vez no antigo Império do czar, Lênin trata imediatamente
de pôr fim a participação do país na guerra e assina um armistício com a Turquia. A interrupção
das hostilidades turco-russas permite à Constantinopla retomar o acesso às minas de carvão,
produto do qual estava carente e que colaborou para que os navios alemães permanecessem
em seus portos até o final de 1917. Os veteranos navios agora estão sob o comando do ViceAlmirante Hubert von Rebeur-Paschwitz (1863-1933). Ex-adido militar em Washington, em
1899, Rebeur Paschwitz logo trata de estabelecer planos, em conjunto com o Alto Comando
Turco, sobre como melhor utilizar a frota para apoiar o esforço de guerra cujo foco migra do
Mar Negro para o Oriente Médio. O novo almirante pretende bloquear os transportes de tropas
britânicas do General (mais tarde Marechal) Edmund Henry Hynman Allenby (1861-1936) que
ataca as posições turcas na Palestina. Reuber-Paschwitz adota uma abordagem indireta e
sugere um ataque ao porto grego de Salônica, distante 190 quilômetros do Bósforo, no intuito

de atrair as tropas britânicas e aliviar a frente palestina. O plano ganha ainda mais importância
depois que Allenby entra em Jerusalém em 11 de dezembro. Para Reuber-Paschwitz, um
ataque
naval
ajudaria
a
restabelecer
o
moral
combativo
turco.
O plano concebido pelo almirante alemão inclui patrulhas aéreas e marítimas para detecção de
águas minadas. Num primeiro estágio, os alvos seriam as forças de alerta e observação ao
longo dos Dardanelos, na saída para o Mediterrâneo, constituída pelos esquadrões de
destroyers inimigos. Findo esse estágio, os navios partiriam para o bombardeio das ilhas de
Imbros, Lemnos e Tenedos. A 18 de janeiro de 1918, os navios partem para com suas escoltas
turcas. Reuber-Paschwitz está satisfeito com o plano, mas mesmo assim resolve modificar
alguns detalhes a partir de um mapa capturado às tropas aliadas em Gallipoli pelos homens do
General Otto Viktor Karl Liman von Sanders (1855-1929), comandante do Exército Turco em
1918, durante as campanhas do Sinai e da Palestina. Aparentemente, o mapa indica as áreas
onde estão minas marítimas lançadas durante a fracassada operação nas praias turcas. Com
base nesse mapa, Reuber-Paschwitz refaz o curso de entrada das belonaves no Mediterrâneo.
Desta forma o Goeben emerge dos Dardanelos poucos minutos atrás do Breslau. São 5.10hs
da manhã, quando o cruzador de batalha toca em uma mina. O navio para sua marcha e
examina as avarias. Um paiol contendo 65 toneladas de carvão na linha de flutuação foi
inundado, porém absorveu o choque. Apesar da avaria é dada a ordem para prosseguir com o
ataque. Ao mesmo tempo, o Breslau vira para nordeste a fim de atacar os navios inimigos
ancorados na baía de Kusu. Vai começar, a 20 de janeiro, a batalha de Imbros.
2º Esquadrão da Esquadra do Egeu da Royal Navy, 20 de janeiro de 1918
Cruzadores
Classe Edgar
HMS Endymion

Destroyers
Classe Admiralty I
HMS Lizard
HMS Tigress
Class Builder's I
HMS Archer

Monitores
Classe Abercrombie
HMS Raglan
Classe M-15
M 28

Classe Beagle (renomeado G em 1913)
HMS Renard
Fonte: http://www.naval-encyclopedia.com/ww1/royal-navy-1914

O 2º Esquadrão é apenas um dos sete que compunham a Esquadra do Egeu. Ainda que conte
com apenas dois couraçados - o HMS Lord Nelson, nau-capitânia e o HMS Agamemnon
(ambos da classe Lord Nelson) - a frota reúne 36 navios entre cruzadores, destroyers,
monitores e lança-minas, distribuídos entre o Esquadrão Principal, o 1º Esquadrão (Egeu Sul),
o 2º (Dardanelos), o 3º (Salônica), o 5º Egeu Central, o 6º (Costa Búlgara) e o de Smirna.
Conta ainda com destacamentos de 8 navios em Milos (Grécia), 4 em Alexandria (Egito) e 3 em
Brindisi (Itália). Cinco barcos estão em reparos e outros 14 em reequipagem em Malta, Gênova
(Itália) e Gibraltar. Trata-se de uma força considerável, bastante robustecida pelo fim dos
principais embates navais no Atlântico, que liberou grossa porção de belonaves britânicas para
que agissem em outros fronts. No Oriente Médio, o objetivo é derrotar de vez a Turquia e para
isso é necessário destruir o Goeben e o Breslau, navios que ainda incomodam sobremaneira a
Royal Navy que não esquece a afronta de 1914. E no comando da frota britânica há um oficial
que não participara da caçada aos navios alemães, mas experimentou o desconforto de ficar
sob a mira dos canhões dos fortes turcos - remontados, reequipados e com pessoal retreinado
pelos alemães - nos Dardanelos em 1915.
O Contra-Almirante Arthur Hayes-Sadler (1865-1952) volta a combater a Turquia três anos
depois de ter tido o seu couraçado classe Canopus, HMS Ocean, afundado por minas e
petardos disparados pelos fortes turcos. Agora, em janeiro de 1918 tem a chance de devolver o
golpe de 1915, mas as coisas começam mal para os britânicos quando o Breslau surpreende o
monitor HMS Raglan, assestando dois projéteis de 150 mm em sua sala de máquinas,
cortando sua energia e paralisando suas comunicações. Antes que o barco britânico possa
agir, outro tiro penetra a coberta e explode próximo aos sacos de pólvora. O Goeben se junta

ao irmão e canhoneia o Raglan explodindo suas munições estocadas. O monitor começa a
afundar de frente, o que por consequência acaba extinguindo o incêndio, prevenindo novas
explosões. Ainda assim, o barco britânico afunda levando 127 vidas. Tão logo dá cabo do
Raglan, os canhões do Breslau miram o HMS M-28 e o afundam com uma única salva. Atento
aos navios inimigos, os homens do Breslau observam a chegada dos destroyers - o HMS
Lizard e HMS Tigress - que logo percebem que não são páreo para as armas do barco alemão
e se afastam ziguezagueando pelas águas do Egeu. Os britânicos ainda tentam enquadrar o
inimigo chamando a ação o esquadrão do RNAS - Royal Naval Air Service, baseado em
Imbros, que pouco faz para ameaçar o cruzador alemão.
O fim do Breslau
Assim que se livra dos monitores britânicos, Rebeur-Paschwitz decide avançar para o porto de
Mudros, onde o couraçado HMS Agamemnon luta com suas caldeiras para se colocar em
movimento a fim de entrar na batalha. Os britânicos também não podem contar com o outro
couraçado, o HMS Lord Nelson, que foi a Salônica levar Hayes-Sadler para uma conferência
com o Exército Britânico. Às 7:31hs, a vitoriosa carreira do Breslau começa a encontrar seu fim,
quando o cruzador atinge uma mina que explode a estibordo sob a popa, o que coloca seu
leme fora de ação. Cambaleante, ele tenta alcançar o porto mais próximo. À sua frente, é a vez
do Goeben tocar numa mina. Às 7:55hs outra mina atinge o Goeben na proa, que diminui sua
velocidade até quase parar, e cinco minutos mais tarde duas mais explodem sob a proa do
Breslau. Já adernado, mas ainda em movimento, o cruzador leve alemão sofre mais um baque
às 08:05hs quando mais um engenho explode abaixo da torre de comando. Com a proa
rapidamente afundando, o Capitão Georg von Hippel (1874-1929) ordena a tripulação que
abandone o barco. Os registros são desencontrados, mas estima-se que dos 354 homens,
entre 133 e 162 foram salvos das águas geladas do Egeu pelos destroyers britânicos. Entre os
resgatados está o subtenente Eberhard Souchon, o sobrinho de 22 anos do Almirante
Souchon. Depois de mais de 64.800 quilômetros percorridos, só no Mar Negro, e inúmeros
combates, a 20 de janeiro de 1918, o Breslau finalmente é vencido.
Seu irmão maior, o Goeben, na tentativa de ajuda-lo é alcançado por mais uma explosão de
mina que sacode o meio do navio e o aderna. Reuber-Paschwitz e o Capitão Albert Stoelzel
(1872-1928), no comando há apenas 16 dias, decidem retirar-se em direção aos Dardanelos
fazendo 18km/h de velocidade. As 08:48hs ele toca em mais uma mina que explode do lado
oposto ao anterior, e inunda seus porões fazendo com que o navio saia de sua inclinação e
volte a posição horizontal. Os compartimentos estanques evitam que a inundação avance e as
bombas trabalham no máximo de sua capacidade para retirar a água. Lentamente, o Goeben
sai do campo minado enquanto os aviões da RNAS continuam a atacá-lo. Seus problemas,
entretanto, estão longe de terminar. Próximo a Nagara e Chanak, o navio encalha em um
banco de areia. Apesar do esforço, com reversão máxima dos motores a toda potência, o barco
não se move. Stoelzel ordena o alagamento dos compartimentos de ré para levantar a proa,
mas a operação não surte efeito. O Goeben esta agora na mais desesperada situação de sua
carreira, impossibilitado de usar seu armamento principal e a mercê de ataque pelos aviões e
submarinos britânicos. Stoelzel ordena então a retirada dos documentos secretos e envia parte
da tripulação para terra. Os britânicos avaliam mal a situação e entendem que o encalhe do
Goeben é proposital como forma de evitar seu afundamento.
Este não seria o único engano que os ingleses cometeriam. Hayes-Sadler, no comando a
apenas uma semana, está nervoso. Sabe quem está enfrentando e o que significa para a
Royal Navy encontrar-se mais uma vez com o Goeben. Indeciso, ele não havia tomados as
medidas necessárias para reunir seus maiores navios que se encontravam dispersos pela
região. Exatamente como seus antecessores no enfrentamento com o cruzador de batalha
alemão, Hayes-Sadler também recebe ordens do Almirantado para não entrar em combate até
que estivesse numa clara posição de vantagem. Sendo assim, o almirante britânico perde
vários dias reunindo uma força superior. Por seu turno, a braços contra o encalhe, o Goeben
recebe ajuda do velho couraçado Turgut Reis que lança cabos de amarração na tentativa de
puxá-lo para fora do banco de areia. Enquanto a operação é realizada, tiros espoucam no ar
com os canhões turcos atirando contra aviões britânicos (que atiram contra os barcos turcos e
alemães) que por sua vez também são atacados por aviões alemães que vem em socorro dos
seus companheiros. No dia 24, o monitor HMS M-17 toma posição do lado oeste da península

de Gallipoli, a uma distância de 17 quilômetros do Goeben e tenta atingi-lo com a ajuda de
observadores aéreos. Os tiros de regulação caem a apenas 180 metros do alvo, mas logo após
o terceiro tiro os canhões dos fortes respondem e o M-17 prudentemente se retira.
O Goeben está encalhado há cinco dias. No dia 25, vários navios são reunidos no intuito de
puxar o navio através de cabos. Após dois dias de trabalho, inclusive com parte da areia
escavada debaixo do navio, às 4.47hs do dia 27, o Goeben está livre. Somente 24 horas
depois, ao amanhecer do dia 28, é que os britânicos se dão conta de que o Goeben sumiu. O
submarino HMS E-14, comandado pelo Tenente Geoffrey Saxton White (1886-1918) é enviado
para averiguar e chega a penetrar a ponta de Nagara onde o Goeben ficara por uma semana
inteira, mas claro, não o encontra. No caminho de volta, o E-14 é afundado por uma patrulha
de destroyers e tiros de canhões dos fortes. White permanece no controle do submarino,
navega ao longo da costa e evacua sua tripulação. Atingido por um projétil, afunda com seu
submarino, sendo agraciado, mais tarde, com a Victory Cross, uma homenagem que
dificilmente alcançaria Hayes-Sadler que entra para o rol de almirantes exonerados e
humilhados pelo Goeben junto com Milne, Troubridge e De Lapeyrère. A batalha de Imbros não
altera a situação tática no leste do Mediterrâneo, e na verdade representa um duro golpe para
os Impérios Centrais, uma vez que a Turquia perdeu um dos seus principais navios (além de
400 homens). Os britânicos perderam 200 homens, dois monitores, um submarino, dois aviões,
um vapor e diversas construções na ilha foram atingidas por tiros.
O (triste) fim do Goeben
Com o fim da guerra se aproximando, as grandes batalhas do Goeben também estão no fim.
Entre janeiro e abril de 1918, ele permanece atracado, com as avarias sob controle, porém sem
os necessários reparos pelas mesmas razões de sempre: falta de instrumentais adequados.
Em 1 de maio, atendendo a um pedido do Estado-Maior do Grupo de Exércitos Kiev,
comandado pelo Marechal de Campo Hermann Emil Gottfried von Eichhorn (1848-1918) natural de Breslau - é destacado para guardar os portos russos na Criméia, em cumprimento
aos protocolos de rendição da esquadra russa. O Almirante Mikhail Pavlovich Sablin (18691920), descumprindo o acordo firmado pelo tratado de Brest-Litovsk que terminava a guerra
entre a Alemanha e a Rússia, lidera dois couraçados, dez destroyers e um número similar de
vapores para fora do porto de Novorossiysk. O Goeben navega até o local para desencorajar
qualquer iniciativa fora do estipulado. Em 19 de junho, Sablin retorna e rende-se diante dos
canhões do Goeben. A bandeira imperial alemã é hasteada nos navios e guardas armados
tomam cada um deles. Em 1 de julho, o Goeben retorna para Sebastopol e no dia 6 dirige-se
para Odessa. No dia 11 volta a Constantinopla para finalmente receber os pesados e mais do
que necessários reparos.
Quatro anos atrás, quando Souchon decidira que seus barcos não veriam a guerra passar sem
fazer troar seus canhões, os do Goeben finalmente se calam. Um dos temos da rendição de 1
de novembro de 1918 prevê a entrega do Goeben com sua tripulação às autoridades
britânicas, algo que os turcos não aceitam de modo algum. Com efeito, protegem e fazem
transportar todos os homens do Goeben e os remanescentes do Breslau de volta para a
Alemanha. O orgulhoso cruzador de batalha, nunca derrotado, é ancorado nas águas rasas de
uma pequena baía a poucos quilômetros de Constantinopla onde permanece até 1927.
Durante os anos 20, um compromisso para reformar o agora de vez denominado TCG Yavuz
Sultan Selim como a nau-capitânia da frota turca encontra diversos contratempos em que
figuram as dificuldades da compra de uma doca flutuante da Alemanha e desvios de dinheiro
do qual é acusado o então Ministro da Marinha Mehmet İhsan Bey (1877-1947) que o leva a
dois anos de prisão. Somente em 1930, depois que uma companhia francesa realiza os
reparos mais imediatos e moderniza alguns equipamentos é que o Goeben - agora apenas
TCG Yavuz Sultan - volta a navegar.
Em 1929, a sombra do Goeben ainda paira sobre os mares Negro e Egeu. Enquanto o gigante
mantivesse seus canhões operativos constituía uma séria ameaça a gregos e russos. Os
primeiros, encomendam a construção de quatro novos destroyers classe Freccia, produzidos
pela Cantiero Odero, de Sestri Ponente, Itália, comissionados em 1933: o RHS Psara (D96),
RHS Hydra (D97), RHS Spetsai (D98) e RHS Kountouriotis (D99). Por sua vez, a URSS
fortalece sua presença no Mar Negro deslocando do Báltico para os portos do Mar Negro, o

velho couraçado (1911) Sebastopol (classe Gangut) renomeado Parizhskaya Kommuna e o
cruzador leve Krasnyi Krym (1928), classe Svetlana, redenominado Profintern. Os dois
envelhecidos navios soviéticos ainda assim não são páreo para o modernizado e o honorável
TCG Yavuz, seu último e definitivo nome, que ressurge em 1936, causando grande impressão,
apesar de sua idade, fazendo visita a diversos portos no Mediterrâneo. Dois anos mais tarde
ele seria o escolhido para levar o ataúde do herói nacional, Marechal e 1º Presidente da
Turquia Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938), vencedor de Gallipoli e considerado o fundador da
moderna Turquia.
O venerável Yavuz permanece em alerta e operacional por toda a II Guerra. Em 1941, sua
bateria antiaérea foi reforçada com quatro canhões de 88 mm, dez de 40 mm e quatro outros
de 20 mm. Juntaram-se a estes, mais tarde, 22 canhões de 40 mm e 24 de 20 mm, tornando o
navio capacitado a enfrentar as ameaças aéreas que tornaram patente o novo tipo de combate
aeronaval que os oceanos do mundo veriam entre 1939 e 1945. Em 5 de abril de 1946, o
couraçado USS Missouri, o cruzador leve USS Providence e o destroyer USS Power chegam a
Istambul para devolver os restos do embaixador turco Münir Ertegün (1883-1944). O Yavuz
cumprimenta os navios no Bósforo, onde ele e o Missouri trocam saudações disparando 19
canhões. Em 1948, o navio passa a ser ancorado em Gölcük, na Província de Kocaeli, mar de
Marmara, leste do Bósforo. Em 20 de dezembro de 1950, o antigo Goeben é desarmado e
retirado do serviço ativo. Dois anos depois, com a entrada da Turquia na OTAN, recebe o
número de casco B70 permanecendo na reserva. O governo da Alemanha Ocidental é
sondado em 1963, sobre se teria interesse na compra do velho navio que poderia ser
transformado em museu. Diante da recusa, Ankara o vende para a MKE Seymen em 1971 para
demolição. Ele foi rebocado para as instalações da empresa em 7 de Junho de 1973 e teve seu
sucateamento concluído em fevereiro de 1976. Do grande Goeben resta apenas uma de suas
hélices fincada como monumento no centro da cidade de Gölcük.
Os erros do almirante
O mais longevo navio da história da US Navy é o USS New Jersey, um couraçado classe Iowa,
que entre 1943 e 1991, em vários comissionamentos e descomissionamentos, operou por 22
anos. O Goeben se manteve ativo por 36 anos, enfrentando britânicos, neozelandeses,
australianos, franceses e russos. Só no Mar Negro, o navio percorreu pouco mais de 37 mil
quilômetros, drenando armas e homens dos Aliados, atormentando a vida da Marinha Russa
ao singrar ousadamente seu litoral, impossibilitando a Moscou que saísse para as águas do
Mediterrâneo, mar por escoava 90% do comércio de exportação e importação do czar. Quando
a Alemanha se lançou sobre a Bélgica e a França, em agosto de 1914, esperava que uma
vitória rápida decidisse a sorte da guerra. Afinal, desdobrara seus 1.485.000 homens (27
divisões) contra 1.071.000 soldados aliados (39 divisões francesas e 6 britânicas) na Primeira
Batalha do Marne, entre 7 de 12 de setembro. Com a derrota e com os reveses colecionados
pelos austro-húngaros contra os russos, a Turquia começou a ser considerada como aliado
bastante útil com a qual os alemães contavam para frear os ímpeto naval russo e desviar seus
exércitos da frente da Galícia.
Em suas memórias, o General Ludendorff não tinha rebuços em afirmar que a entrada dos
turcos na guerra permitiu que as Potências Centrais estendessem os combates por pelo menos
mais dois anos, o que, segundo ele, não teria ocorrido caso a Alemanha e Áustria-Hungria
tivessem de se combater sozinhas os Aliados. O historiador Ian F.W. Beckett, professor de
História Militar da Universidade de Kent, Inglaterra, autor do livro “A Grande Guerra, 19141918”, rubrica a tese ao afirmar que a entrada da Turquia fez os combates chegarem ao
Oriente Médio, com as consequentes campanhas de Galipoli, Sinai e Palestina, Mesopotâmia e
Cáucaso. Ao aliar-se às Potências Centrais, a Turquia compartilhou seu destino na derrota
final. Isso deu aos aliados a oportunidade de esculpir o colapsado Império Otomano e criar
várias nações ainda que as mesmas tivessem suas fronteiras estabelecidas a partir das
capitais europeias. Deste modo surgiram a Síria, Líbano, Arábia Saudita e Iraque. A ideia de
um Estado judeu em Israel ganhou contornos de materialidade pela primeira vez. Além disso,
com o estrangulamento da economia russa, as sementes da revolução germinaram e
resultaram não só na saída da Rússia da guerra como no seu esfacelamento e criação da
URSS. Por fim, para Beckett, se a guerra tivesse terminado em 1916, a carnificina inútil do

Somme, por exemplo, teria sido evitada, poupando a vida de 434 mil alemães, 420 mil
britânicos e 200 mil franceses.
O fato é que uma decisão tomada por um único oficial desencadeou toda uma série de eventos
que impactaram o desenvolvimento e os resultados do pós-guerra. Os motivos que levaram
Souchon a, por duas vezes, desobedecer a Berlim (suspender o bombardeio aos portos
argelinos e não rumar para uma Turquia neutra), falam um pouco sobre sua capacidade de
decisão, visão tática, e mesmo estratégica, visto que ele sabia o que significava colocar a
Turquia na guerra. E isso é motivo de controvérsia. Souchon foi o grande visionário político que
a história quer fazer acreditar capaz de, movido por sua própria vontade e iniciativa, colocar um
país inteiro em guerra? Em seu ensaio sobre o almirante alemão, Chessum desfia um rosário
de senões em relação às decisões de Souchon e desenha um cenário bem crível sobre as
consequências que poderiam advir dos seus atos, temerários em certo sentido. Ele diz:
"Empreender o bombardeio dos portos argelinos expôs os navios alemães a tiros de artilharia
de defesa costeira. Embora as chances de que artilharia infligisse sérios danos aos navios
alemães fossem pequenas, os alemães estavam isolados, em um mar recheado de barcos de
guerra potencialmente hostis. Se os navios alemães tivessem sido seriamente danificados,
havia poucas chances de que pudessem obter reparos em um porto amistoso, e sua
capacidade de atingir o objetivo direcionado, ou seja, Constantinopla, seria muito
comprometida."
Em sua análise, Chessum afiança que o bombardeio dos portos argelinos atrasou a partida do
esquadrão alemão para Constantinopla por muitas horas e que como consequência direta
deste atraso, os alemães encontraram os dois cruzadores da Royal Navy que estavam a sua
procura. O que Chessum acentua é que os reparos a que o Goeben foi submetido em Pola o
tornaram capaz de escapar dos cruzadores de batalha britânicos, mas o fato é que tais
cruzadores estavam com a manutenção atrasada, portanto não estavam no pleno de suas
capacidades, e com a tripulação incompleta. "Foi uma fuga fortuita", acredita o autor. Uma
história diferente poderia ter sido contada caso os navios britânicos estivessem devidamente
equipados e tripulados. Ao prosseguir com o bombardeio dos portos argelinos, Souchon pode
ter fornecido um impulso moral aos seus marinheiros, porém, de modo geral, a ação teve muito
pouco efeito prático. "Ao prosseguir sua missão de bombardeio [em que pese as ordens de
Berlim para abortá-la], Souchon não só tinha dado Inglaterra motivação adicional para entrar na
guerra contra a Alemanha, mas também arriscou seriamente comprometer sua missão principal
que era chegar incólume aos portos turcos", conclui.
O diplomata Souchon
Quando chega a Constantinopla, Souchon quer logo iniciar as hostilidades contra a Rússia.
Nesse momento, suas habilidades políticas são colocadas a prova. Chessum afirma que o
papel de Souchon, "neste ato de manipulação política" pode ser avaliado a partir de dois
fatores. O primeiro é que Souchon "agiu em grande parte por sua própria iniciativa, utilizando
como justificativa uma velha ordem de onze semanas, emitidas por Berlim, sem procurar
qualquer esclarecimento adicional. Em segundo lugar, apenas um membro do governo turco Enver Pasha - estava ciente de que Souchon realizaria operações de combate contra os russos
e, no entanto, é duvidoso que mesmo ele estivesse plenamente a par do conjunto das
intenções de Souchon". A favor do almirante pode-se dizer que as comunicações naquele
período eram difíceis e pouco confiáveis, mas mesmo levando isso em conta, dada a dimensão
e a complexidade da tarefa que envolvia duas nações - uma em guerra - Souchon poderia ter
confirmado se as ordens anteriores ainda vigiam. Militarmente, não há o que questionar na
conduta de Souchon e seus homens. Durante toda a guerra contra a esquadra russa, a
superioridade técnica e tática dos alemães foi indiscutível, o que é confirmado pelo fato de que
o Breslau só se perdeu devido a minas dispersas pelo Egeu e em combate contra os britânicos.
Chessum resume assim a guerra travada pelos alemães em águas otomanas: "As ações de
Souchon como comandante da frota turca demonstraram astúcia política e militar, e certa
crueldade, meios pelos quais ele conseguiu manobrar a Turquia e a Rússia, colocando-as em
estado de guerra, atingindo assim um grande objetivo estratégico para seus mestres alemães."
Essa visão de que Souchon manipulou habilmente a situação fazendo a Turquia entrar na
guerra é contestada, entretanto, por Bernd Langensiepen, publisher do MNB - Marine-

Nachrichtenblatt (Navy New Journal), de Oldenburg, Alemanha, publicação do Arbeitskreises
Krieg zur See 1914-1918 e.V. (Grupo de Trabalho Sobre a Guerra no Mar 1914-1918). Em
resposta ao artigo de Chessum, intitulado "Uma perspectiva diferente", publicado no mesmo
site "The Great War Primary Documents Archive", Langensiepen diz que a posição alemã em
Constantinopla não era de forma alguma tão forte quanto se acredita e que Souchon, por si só,
não seria capaz de insuflar ou forçar o governo otomano a entrar na guerra. "Os navios foram
um belo presente para os turcos, mas os otomanos certamente não entrariam em uma guerra
mundial só por causa de dois cruzadores." Segundo Langensiepen, o governo otomano estava
à procura de uma guerra na primavera 1914. "Em agosto de 1914 os otomanos aguardavam
operações gregas contra os Dardanelos", observa em seu artigo. Havia um forte movimento
centrado no Ittihat ve Terakki (CUP - Committee of Union and Progress), liderado pelo "Three
Pashas", que lutava por um Império Turco Islâmico, como sucessor do Império Otomano e cujo
interesse estava voltado para as regiões russo-asiáticas.
Em seu livro "Halbmond und Kaiseradler: Goeben und Breslau am Bosporus, 1914-1918" (algo
como "Meia Lua e Águia Imperial, Goeben e Breslau no Bósforo, 1914-1918"), Langensiepen
nota que, diante dessa perspectiva, o que os Jovens Turcos do CUP imaginavam em setembro
de 1914 era que caso se mantivessem neutros na I Guerra e os Aliados ganhassem, o Bósforo
ficaria ao alcance da Marinha Russa e os britânicos investiriam contra a região árabe do
Império. E se as Potências Centrais saíssem vitoriosas, a situação não seria tão melhor uma
vez que Berlim tinha acordos de cooperação com armênios, georgianos, ucranianos e outros
povos não muito simpáticos aos turcos. Fosse qual fosse o resultado, o fato é que o Império
Otomano, devido a fragilidade de suas forças e sua instável situação política, não tinha
condições de se opor a quem quer que fosse o ganhador. Sondagens feitas junto aos
britânicos deixaram claro ao governo que os turcos não teriam suas reivindicações pós-guerra
muito bem acolhidas. E em relação a Alemanha, parecia que esta "não tinha ou tinha pouco
interesse no território otomano e que os olhos de Berlim, no leste, estavam na Rússia". A
questão para os turcos era quem iria ganhar a guerra?
Chessum afirma que Souchon "era conhecido por seu temperamento calmo, autocontrole,
alegria, versatilidade e capacidade para o trabalho duro. Devido ao seu dom de tato,
juntamente com boas maneiras e conduta modesta, recebeu o apelido de 'O diplomata'.
Raramente bebia álcool, nunca fumou, e exalava energia". Langensiepen vai na contramão de
tudo o que Chessum diz. "Ele [Souchon] foi muito mal sucedido em suas manobras políticas.
Seus problemas com Ahmed Djemal Pasha, Ministro da Marinha, começaram no primeiro dia
de sua chegada ao Dardanelos, o que fez o ministro verter todos os esforços para enviar
Souchon de volta a Alemanha, ainda em 1914". Por fim, o autor, que também escreveu "The
Ottoman Steam Navy 1828-1923", demole a imagem de estadista de Souchon. Ele lembra que
há um grande número de livros sobre a Turquia moderna que mostram como o Império foi para
a guerra, mas nem os navios e nem Souchon foram, de modo algum, fatores determinantes.
Ele nunca foi chamado "O Diplomata", um nome dado a ele pela propaganda alemã depois de
1933. "Quando a frota turco-alemã entrou em ação, o fez com o conhecimento e ordens dos
membros do CUP, portanto tudo o que os membros do Comitê afirmaram depois da guerra [de
que Souchon praticamente agia por conta própria] era pura falsidade". Além disso, houve um
outro fator que contribuiu, esse sim decisivamednte, para a entrada da Turquina guerra: a
remessa de uma partida de ouro equivalente a 2 milhões de libras esterlinas, que chegou a
Constantinopla, vinda de Berlim, no final de outubro de 1914.
Milne, Troubridge e de Lapeyrère
Langensiepen tem autoridade para falar do tema. Além fazer parte do board do MNB, trabalhou
nos estaleiros Blohm & Voss, fala turco, tem vivido durante anos na Turquia e usou fontes
inéditas, originais dos arquivos históricos turcos para escrever seus livros. Ele assevera que
autores não alemães como o inglês Geoffrey Miller (autor de "Superior Force: the conspiracy
behind the escape of Goeben and Breslau") e o holandês Daniel Francis Jeroen van der Vat
(autor de The Dardanelles Disaster - Winston Churchill's greatest failure) que escreveram sobre
Souchon não têm ideia do seu papel nas discussões pós-guerra na Alemanha. "Ele foi até 1933
um dos responsáveis pelos motins de Kiel durante os dias tumultuados de outubro e novembro
de 1918; somente depois da ascensão dos nazistas é que nasceu a história do 'diplomata', do
'herói da Turquia'." Essa figura de diplomata fica realmente obscurecida quando se sabe que

Souchon, em sua estada na Turquia, não só era mantido a par do massacre promovido contra
os armênios, como apoiava a ação. Em uma entrada em seu diário, registrada em 10 de agosto
de 1915, ele escreve: "Será um alívio se [for confirmado que] ela [a Turquia] matou os últimos
armênios; assim estarão se livrando dos sanguessugas antigoverno que eles são".
Perto do fim da guerra, Souchon foi nomeado comandante da base naval de Kiel onde explodiu
um motim em 3 de novembro de 1918, que disparou a revolução na Alemanha, convulsionando
todo o país, provocando a abdicação do Kaiser e a fundação da República de Weimar.
Souchon foi acusado de não ter agido com a devida repressão. Ocorre que com uma semana e
um dia a frente da base, confiou em seus assessores que avaliaram mal o volume e a
intensidade do motim e quando as coisas fugiram ao controle, simplesmente desertaram.
Assim, é provável que se Souchon tivesse disparado contra os amotinados, teria apenas
agravado a situação. Wolfram Wette, em seu estudo "Gustav Noske e a Revolução em Kiel
1918", chega a conclusão, em relação a eventual reação de Souchon, de que "era impossível e
sem esperança um confronto violento com os marinheiros por causa da falta de meios próprios
de poder". Souchon foi forçado a negociar com Karl Artelt (1890-1981), líder do motim e outros
representantes do conselho de soldados e liberou os marinheiros presos. Quatro dias depois
da eclosão do motim, foi demitido por Gustav Noske (1868-1946), futuro Ministro da Guerra de
Weimar. O Almirante Souchon se aposentou em 1919. Em 25 de maio de 1932, ao lado do
Almirante Erich Johann Albert Raeder (1876-1960), ele proferiu um discurso em honra a
memória do Almirante Franz von Hipper (1863-1932), o último comandante da High Seas Fleet,
no cemitério Ohlsdorf, em Hamburgo. Morreu em Bremen em 13 de janeiro de 1946.
Quanto aos seus opositores do Mediterrâneo, o Almirante Milne passou o resto da guerra com
metade do salário. Isso não seria de todo um problema, mas a questão é que um posto nos
moldes do Mediterrâneo ele não mais teria. A ele foi oferecido o comando dos portos de
Chatham e Sheerness, no Nore, estuário do Tâmisa, em 1916, mas mesmo essa posição
acabou indo para outro oficial. Pelos anos seguintes, o Almirantado enfatizou que Milne não
fora o responsável pela fuga dos barcos alemães, mas significativamente anunciou sua
aposentadoria, em 1919, "a seu próprio pedido". Em 1920, o historiador naval Sir Julian Corbett
(1854-1922) reviu toda a atuação de Milne e concluiu que o caso continha "sérias imprecisões".
E talvez a mais evidente fosse a dúbia ordem emitida por Churchill quando exigiu que Milne
"não entrasse em combate com os alemães caso esses apresentassem forças superiores." A
questão é que somente depois da guerra Churchill definiu as tais forças superiores. Ele se
referia a Marinha Austro-Húngara que, ele achava, não tardaria a enviar seus navios para
auxiliar os alemães no Mediterrâneo. O receio de Churchill até fazia sentido. Afinal, só de
grandes navios (ironclads, couraçados e cruzadores diversos) os austro-húngaros podiam
reunir quase 100 navios. Mas ao não ser específico em suas ordens, Churchill permitiu que
Milne as interpretasse ao sabor do que vivia no momento. Depois que Corbett contestou o
caso, Milne solicitou permissão ao Almirantado para reabri-lo, o que lhe foi negado. Em 1921,
escreveu "The Flight of the Goeben e o Breslau", na tentativa de limpar seu nome. Morreu em
Londres, a 5 de julho de 1938.
Marinha Austro-Húngara, 1914
17 ironclads, 14 couraçados, 67 cruzadores (de linha, protegidos, blindados e
torpedeiros), 51 submarinos (25 alemães emprestados), 29 destroyers, 14 barcos
torpedeiros, 11 monitores fluviais, 7 fragatas a vapor, 5 navios costeiros, 5 corvetas a
vapor, 5 saveiros a vapor, 2 carvoeiros, 1 lança-minas
Curiosamente, o subordinado de Milne, Almirante Troubridge, apesar de ter enfrentado um
conselho de guerra, ainda viu luta na I Guerra, ao contrário do seu chefe. Pelos mesmos
motivos, Troubdrige foi prevenido pelo Almirantado para que não se envolvesse em combate
contra "forças superiores". E as ordens transmitidas por Milne deixavam claro que o principal
objetivo do 1º Esquadrão de Cruzadores era proteger os comboios franceses. A partir de suas
experiências na Guerra Russo-Japonesa, quando acompanhou os combates ao lado dos
japoneses na Batalha de Chemulpo Bay, Coréia (9 de fevereiro de 1904), Troubridge sabia que
as armas do Goeben poderiam devastar seus navios. Por isso, reluta em fustigá-lo mas por fim
decide faze-lo. Neste momento seu flag captain Fawcet Ray (1873-1932) o convence a não se
engajar. Em lágrimas, Troubridge ordenou que a perseguição seja abandonada, ouvindo de
Wray: "Senhor, esta é a coisa mais corajosa que o senhor já fez". Em setembro, ele volta a

Grã-Bretanha e enfrenta a corte marcial "em razão da sua incapacidade de enfrentar o inimigo".
Inocentado por falta de evidências é "plena e honrosamente absolvido". Não recebe outro
comando no mar, mas chefia a missão naval britânica na Sérvia comandando monitores fluviais
e, como vice-almirante em 1916, chega à Salônica onde auxilia a reestruturação das forças
sérvias na região. Troubridge volta à Grã-Bretanha no início de 1919 e em 28 de janeiro de
1926, morre em Biarritz, na França.
Dois anos antes da morte de Troubridge, a França perdia seu único oficial envolvido na
questão dos cruzadores. O Almirante Boué de Lapeyrère tivera uma carreira notável até então.
Forte defensor de uma ampla reforma naval, com ênfase nos navios de grande porte, Boué de
Lapeyrère era considerado o Jackie Fischer da Marinha Francesa. Até 1914, sua ficha de
combate exibia uma atuação destacada na Guerra Sino-Francesa, especialmente na Batalha
de Fuzhou (23-26 de agosto de 1884). Quando foi destacado para comandar as forças navais
aliadas no Mediterrâneo, imaginava-se que ocorreriam confrontos vigorosos entre as marinhas
francesas e britânicas contra as frotas austro-alemãs (com a italiana ainda pendente). No
entanto, essas grandes batalhas não se materializaram, e os combates permaneceram
limitados a ataques de submarinos e embarcações leves da Marinha Austro-Húngara. Assim,
coube a Boué de Lapeyrère, apenas a proteção das vias para o transporte marítimo aliado. Ele
foi muito criticado quando os alemães conseguiram fugir para os Dardanelos, mas o que selou
sua carreira foi o afundamento do cruzador blindado francês Léon Gambetta, em Santa Maria
di Leuca, na Apúlia, extremo sul do salto da bota italiana, pelo Capitão Georg Johannes Ritter
von Trapp (1880-1947), comandante do submarino austríaco SM-U5, na noite de 27 de abril de
1915. O navio afundou em dez minutos, matando 684 dos 821 homens a bordo, incluindo o
Contra-Almirante Victor Baptistin Sénès (1857-1915), comandante da 2ª Divisão Ligeira. Boué
de Lapeyrère foi demitido em 10 de outubro de 1915, sem qualquer explicação pública. Morreu
na cidade de Pau, em 17 de fevereiro de 1924.
(*) General Holand "Mad" Smith
é o nick de José Antonio Mariano,
jornalista e psicanalista, membro
pleno e permanente do
Clube dos Generais desde 2000
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