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TAKDİM

Türk milleti, bu büyük zaferi dünya tarihinin sayfalarına 
“Çanakkale Geçilmez!” ilkesiyle sonsuza dek 

silinmemek üzere yazdırmıştır.

 Dünya tarihinde sebepleri ve sonuçları bakımından dönüm 
noktası olarak kabul edilen, dengeleri değiştiren 18 Mart 1915 Ça-
nakkale Deniz Zaferi; edebi, tarihî, askerî, siyasi ve sosyal birçok 
yönden Türk toplumunda derin izler bırakmıştır; övünç ve gurur 
ile anımsanacak birçok olayın cereyan ettiği destansı bir kahraman-
lık örneği olmuştur. Komutanlarımızın üstün muharebe taktikleri 
ve kahraman askerlerimizin düşmana karşı verdiği mukaddes mü-
cadele 18 Mart 1915 tarihinde zaferle sonuçlanmıştır. Teknolojik 
üstünlüğü olan ve yenilmez kabul edilen İtilaf devletleri içinse tam 
bir yenilgi ve hüsranla sonuçlanmıştır. 

Çanakkale Muharebeleri, yüce Türk milletinin gücünü bir kez 
daha gözler önüne sermiş; bağımsızlık ve hürriyet söz konusu ol-
duğunda ne denli kararlı, azimli, çalışkan, cesur ve kahraman bir 
millet olduğunu göstermiştir. Bununla beraber Türk askerinin sa-
vaşta dahi insanlığını kaybetmediği, karşısındaki düşmanı bile olsa 
merhametini esirgemediği savaş sonrası ortaya çıkan günlüklerden 
ve anılardan bilinmektedir. 

Çanakkale Muharebelerinin, Türkiye ve uluslararası politika 
ve diplomasi tarihi açısından ortaya koyduğu sonuçlar son derece 
önemlidir. Çanakkale’de İtilaf devletlerine karşı kazandığımız bu 
mücadele; Balkanlardaki kayıplarımızın ardından uluslararası bo-
yutta devletimizin prestijini kurtarmış ve güçlendirmiş; aynı za-
manda kahraman bir milletin varlığını yeniden ortaya koymuştur. 

Kazanılan bu zaferde, çelik zırhlara bürünmüş, her yönüyle 
teknik üstünlüğe ve bol cephaneye sahip armadaya karşı, toprak 
tabyalarda can siperane mücadele veren adi toplar yanında, boğaz 
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kıyıları ve sularında ustalıkla yerleştirilen gizli obüs bataryalarıyla 
mayınların ve nihayet Türk güç ve yeteneğinin büyük payı vardır.

Türk’ün bittiği sanılan askeri gücünün tükenmediğini, koşul-
lar ne kadar ağır olursa olsun iyi yönetildiği takdirde, tüm zorluk-
ların üstesinden gelebilecek güç ve inanca sahip bulunduğu tüm 
dünyaya kanıtlanmıştır.  

Çanakkale’de; azim, umut ve kararlılıkla Kurtuluş Savaşı’nın da 
meşalesini yakan Mustafa Kemaller, Yüzbaşı Yusuf Kenanlar, Yüz-
başı İsmail Hakkılar, Ali Faikler, Bigalı Mehmet Çavuşlar, Seyit On-
başılar, Ezineli Yahya Çavuşlar, Kınalı Hasanlar, yuvasını yaralı as-
kerlere açan gönüllü Melek Hanımlar, Müstecip Onbaşılar ve yüce 
milletimiz kendisine özgü sabır ve serin kanlılıkla yılmadan direni-
şini sürdürmüştür. Ancak maddi ve manevi olarak sinemizde çok 
derin yaralar bırakan bir savaş olmuştur. Bu nedenle bugün toplum 
olarak vatanseverlik, cesaret, çalışkanlık, mertlik, dürüstlük, bay-
rak sevgisi, ecdadını tanıma gibi birçok değerimize sahip çıkmalı; 
özellikle de Çanakkale ruhunu gelecek nesillere, evlatlarımıza ak-
tarmalı; birlik ve beraberliğimizi korumak için Gazi Mustafa Ke-
mal ATATÜRK ve askerlerinin emaneti olan Cumhuriyet’imize 
ve demokrasimize sahip çıkmalıyız. Herkes bilmelidir ki bu millet 
107 yıl önce esaret altına girmediği gibi sonsuza dek girmeyecektir. 

Şehitlerimizin emanetine sahip çıkmaya, aziz hatıralarını her yerde 
yaşatmaya devam edeceğiz. Şehitlerimizin aziz hatırasına saygıyla…

İsmail KAŞDEMİR
Tarihi Alan Başkanı
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ÖN SÖZ

Türk tarihinde sayısız zaferler bulunmaktadır. Ancak bu zafer-
lerden bazıları diğerlerine nispetle farklı anlamlar taşımaktadırlar. 
Bunlardan bir tanesi de Türk milletinin kaderini tayin eden ve is-
tikbaline yön veren, Çanakkale’de elde edilen mucizevî zaferdir. Ça-
nakkale Boğazı’nı aşılmaz, çelikten bir son kale haline getiren bu 
sonuç, Türk milletinin en büyük maddî güçler karşısında bile sar-
sılmayan iman ve azminin zaferidir.

Askeri teçhizat, mühimmat ve her türlü imkâna sahip dona-
nımlı düşman orduları karşısında; imkânları sınırlı, topu tüfeği sa-
yılı, silahları ve siperleri zayıf bir ordunun kahramanlık destanı ve 
binlerce hamaset ve cengâverlik sahneleri ile dolu bu zaferinin tas-
viri ciltler dolusu kitaplar ile bile mümkün değildir. Nitekim gerek 
Türkçede ve gerekse yabancı dillerde bu konuda yazılmış yüzlerce 
kitap bulunmaktadır. Ayrıca bu büyük destansı savaşın ayrıntıları 
hâlâ dünya araştırmacılarının ilgisini çekmeye devam etmektedir.

Bir yılı aşkın süre devam eden muharebelerde her iki taraf da 
büyük kayıplar vermiştir. İtilaf Devletleri, Çanakkale’ye 410.000 
İngiliz, 79.000 Fransız olmak üzere yarım milyona yakın asker gön-
dermişlerdir. Çanakkale’ye savaş müddetince katılan Türk birlikle-
rinin sayısı da 500.000’e yakındır. İngiltere’nin kaybı 43.000’i ölü 
olmak üzere 205.000 olmuştur. Savaşa katılan Fransızların zayiatı 
49.000’dir. Bu rakamlar hâlâ sabitleşmiş rakamlar değildir. Özel-
likle Fransızlar ve İngilizler sömürgelerinden getirdikleri askerler-
den oluşan kayıpları açıklamadıkları için bu rakamların daha yük-
sek olma ihtimali bulunmaktadır.

Türk tarafı için verilen şehit, yaralı, kayıp ve hasta sayılarında 
da birtakım farklılıklar bulunmaktadır. Ancak Genelkurmay Askeri 
Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığının belgelenen tespitlerine göre

“Türklerin zayiatı; kara muharebelerinde 57.084, deniz muha-
rebelerinde 179 olmak üzere toplam 57.263 şehittir. Geri kalanı 
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ise yaralı, kayıp ve esirlerle hava değişimi, hastaneye gönderilen-
ler ve çeşitli hastalıklardan ölenler olmak üzere toplam 211.000 ile 
218.000 arasındadır.”

Ancak Türk tarafının bu kaybı nicelik olarak büyük olduğu 
kadar sonuçları açısından da çok vahimdir. Osmanlı coğrafyasının 
her bölgesinden en verimli çağlarındaki gençler hayatlarını bu sa-
vaşlarda kaybetmişlerdir. Genç ve eğitimli nüfusunu Çanakkale’de 
kaybeden Türk milleti bunun acı sonuçlarını hâlâ hissetmektedir. 
Bu kayıplar ile çalışma çağındaki nüfusun azalması, özellikle tarım 
ve diğer iş alanları için gerekli olan insan kaynaklarının eksilme-
sine neden olmuştur.

Bu savaşın Türk tarihi açısından sonuçlarına gelince; uzun za-
mandır savaşlar ile yıkılmış, kendine güvenini kaybetmiş Türk mil-
leti yeniden özgüven kazanmıştır. Çanakkale’nin İtilaf Devletlerince 
geçilememesinin Rusya’daki ihtilal hareketini hızlandırıp, rejim de-
ğişikliğine sebebiyet vermesi ve yeni rejimin savaştan ve işgal etmiş 
olduğu Türk topraklarından çekilmesi, gelecekte yapılacak Türk İs-
tiklal harbi için imkân ve fırsatlar doğurmuştur. Çanakkale Cephe-
sinde çarpışarak deneyim kazanan ve muvaffak olan kumandanlar 
yeis ve ümitsizlik içindeki millet için umut ışığı olmuşlardır. Ça-
nakkale Savaşı, Türk milletinin ve Türk ordusunun dünyada pres-
tijini arttırmış ve Lozan’a giden yolu açmıştır. Çanakkale Türk mil-
letinin küllenmiş olan direnme gücünün, özveri ruhunun, vatan ve 
insan sevgisinin ve kardeşliğin kora dönüşümüdür.

Bu büyük zaferin 100. yılı münasebeti ile -yeterli olmasa da- 
hem Türkiye’de hem dünyada pek çok faaliyetler yapılmış, eserler 
kaleme alınmıştır. Nitekim Rumuz Yayınları tarafından 2015 yılında 
ilk baskısı yapılan ve şimdi yeniden basılan bu çalışma da bunlardan 
bir tanesidir. Okuma alışkanlığının azaldığı ve bir konuda okunabi-
lecek bir kitaba ayrılan zamanının kısalığı dikkate alındığında üre-
tilen ciltler dolusu nitelikli çalışmalar pratik ihtiyacı karşılamaktan 
uzaktır. Bundan hareketle, elinizdeki bu kitapta Çanakkale Muha-
rebeleri hakkında merak edilebilecek meseleler 100 soru altında bir 
araya getirildi. Böylece nesnel bir bakış açısı ve yapılan son araştır-
maların ışığında kolay okunabilir Çanakkale Muharebelerinin kısa 
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bir tarihçesi ortaya çıktı. Kitapta, Çanakkale Muharebeleri yalın 
bir şekilde anlatılırken, çoğu kere satır aralarında kalmış kimi olay 
ve gerçek hikâyeler de sunularak, Türk milletinin bu büyük zaferi 
özellikle gençler için daha kolay okunur hale getirildi.

Bu kitapta, Birinci Dünya Savaşı ve Çanakkale Cephesinin açıl-
masını, Çanakkale’de yaşanan deniz, hava ve kara savaşlarını, sava-
şan tarafların kumandanlarını, isim yapmış bazı önemli kahraman-
ları, savaşın lojistiğini, sağlık hizmetleri ile diğer yaşanan olayları 
bulacaksınız.

İyi okumalar diliyoruz.

Prof. Dr. Zekeriya KURŞUN
Prof. Dr. Ali SATAN

İstanbul, 2021



Çanakkale istihkâmında “215” kıyye ağırlığındaki mermiyi sırtında taşıyan güçlü bir kahraman
nefer Mehmed oğlu Seyyid. (Harb Mecmû‘ası, Sayı: 2, Kanûn-ı Evvel 1331.)
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18 MART’A GİDEN YOL

1. Çanakkale Boğazı nerededir ve jeopolitik önemi nedir?
Türkiye’nin Marmara bölgesinde yer alan ve Anadolu yakasında 

yer alan tarihi şehir Çanakkale, Marmara Denizi’ni Ege Denizi’ne 
(Akdeniz) bağlayan boğaza da adını vermiştir.

Tarih boyunca dünyanın en önemli su geçiş yolu üzerinde bu-
lunarak stratejik bir mevki işgal eden Çanakkale daima güçlü dev-
letlerin ilgisini çekmiştir. Eski çağlardan itibaren bölge Çanakkale 
yakınındaki antik Truva şehri ile tanınmış olup, Yunan, Pers, Roma 
ve Bizans imparatorluklarının egemenliğinde kalmıştır. Çanakkale 
ile özdeşleşen Truva Savaşlarından itibaren bölge dünyada bilinir ol-
muştur. Nitekim, Batı dünyası Çanakkale Boğazı’na değişik isimler 
vermiştir. En yaygın olanı ve halen kullanılagelen isim Truva kralı 
Dardanos’un ismine atfen verilen Dardanellia veya Dardaneller Bo-
ğazıdır. Osmanlı kaynaklarında Akdeniz Boğazı olarak geçmekte-
dir. Osmanlılar zamanında bölgeye Kal’a-i Sultaniye veya Vilayet-i 
Bahr-i Sefid isimleri de verilmekteydi. Ayrıca Çanakkale etrafında 
yer alan adalardan dolayı da Osmanlılar, Ege Denizi yerine Ada-
lar Denizi adını kullanmaktaydı. Doğu-Batı ve Kuzey-Güney is-
tikametlerinde deniz ve kara geçiş güzergâhında olması hasebiyle, 
hem ticaret ve hem de askeri seferler için vazgeçilmez stratejik bir 
özelliğe sahiptir.

Türkler ilk defa 12. yüzyılda Anadolu Selçukluları zamanında 
bölgeye gelmişlerdir. Bölgenin tam olarak Osmanlı hâkimiyetine 
geçişi ise Sultan I. Murad zamanında 1360 yılında gerçekleşmiştir. 
Bölgenin önemini erken devirde kavrayan Osmanlılar, Yıldırım Ba-
yezid zamanında 1390 yılında Boğaz Muhafızlığını kurarak bura-
dan gelecek tehditleri engellemişlerdir. Hatta bu bölgenin Osmanlı 
hâkimiyetine girmesiyle Bizans ile Akdeniz dünyasının arası açıl-
mış ve İstanbul’un fethi kolaylaşmıştır. Çanakkale Boğazı’nın stra-
tejik önemine binaen İstanbul’un fethi sonrasında tahkimine kaleler 

Çanakkale istihkâmında “215” kıyye ağırlığındaki mermiyi sırtında taşıyan güçlü bir kahraman
nefer Mehmed oğlu Seyyid. (Harb Mecmû‘ası, Sayı: 2, Kanûn-ı Evvel 1331.)
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inşası ile devam edilmiştir. Dış saldırılara açık olan bu coğrafya, 
Osmanlı Devleti’nin daima dikkatle takip ettiği ve askeri yönden 
tahkim ettiği bölgeler arasındadır. En zayıf dönemlerinde bile Ça-
nakkale Boğazı’nın tahkimatını ihmal etmemiştir. Bazı buhranlı dö-
nemlerde yabancı devlet gemileri buradan girerek İstanbul’u tehdit 
etmek istemişlerdir. En bilinen tehdit ise 1807 yılında İngiliz Do-
nanmasının çok sayıda gemisiyle boğazı geçmesidir. Nitekim bu-
radan alınan ders ile Birinci Dünya Savaşı’na kadar bütün padi-
şahlar Çanakkale’nin tahkimine özel önem vermişlerdir. Özellikle 
II. Abdülhamid boğazın her iki yakasını da istihkâmlar ile takviye 
ederek daha sonraki savunmanın temelini hazırlamıştır.

Cepheye mühimmat taşıyan Türk askerleri

2. Çanakkale Savaşları sırasında Osmanlı topraklarında 
başka hangi cepheler vardı ve bu cepheler arasında 
Çanakkale’nin yeri neydi?
Çanakkale Muharebeleri başlamadan hemen önce Osmanlı 

Devleti içerideki sorunlar ile uğraşmasının yanı sıra dört ayrı cep-
hede de savaşıyordu. Osmanlı cephelerinin 18 Mart 1915’ten ön-
ceki vaziyeti şöyle idi;

Kafkas Cephesi: Rusya Sivastopol ve Odessa olaylarının ardından 
1 Kasım’da savaş ilan etmeden Kafkaslarda saldırıya geçti. Rusya’nın 
bu ilk saldırıları Osmanlı ordusu tarafından başarı ile durdurulmuş 
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ve karşı harekâta geçilmişti. Rus kuvvetlerinin bölgede yetersiz ol-
ması başkumandan vekili Enver Paşa’ya Kafkasları zapt etme ümidi 
verdi. Kafkasya’yı alarak Orta-Asya Türk dünyası ile temasa geçmek, 
hatta Hindistan’a kadar ilerlemek gibi stratejik ancak var olan im-
kanlara nispetle hayalci düşünceler ile Boğazlar ve Trakya’da tutul-
ması gereken kuvvetlerin bir kısmı bu cepheye kaydırılmıştır. Böy-
lece başlayan Sarıkamış taarruzundan büyük zayiatla çıkmış olan 3. 
Ordu Osmanlı sınırları gerisine “Azab Şark” sırtlarına çekilmiş ve 
savunma durumuna geçmişti (27 Aralık 1914). 3. Ordu uzun bir 
zaman için taarruz yeteneğini kaybetmişti. Bu yüzden 5. Kuvve-i 
Seferiye ile takviye edilmesine rağmen Rusların, Ardahan, Oltu ar-
dından Van, Muş ve Bitlis’i işgal etmesi önlenememişti1.

Irak Cephesi: İngilizler savaştan önce asker yığmaya başladık-
ları bu cephede Hint deniz yolunun güvenliğini sağlamak ve pet-
rol bölgelerini kontrolleri altına almak istiyorlardı. Nitekim Os-
manlı Devleti’ne savaş ilan ettikten 17 gün sonra Basra’yı işgale 
başladılar. 9 Aralık 1914’te ise stratejik bir mevki olan Kurnayı ele 
geçirerek harekâta ara verdiler. Osmanlı genelkurmayı ise bölgeye 
geniş bir asker yollama planını uygulama amacındaydı. Bu kuvvet-
lerin büyük kısmını gönüllü aşiretlerden Nasıriye bölgesinde top-
layarak, ikinci derecedeki kuvvetlerle de İngilizleri Dicle ve Karun 
vadilerinde tutmaya çalışıyordu. Bu cephede bölgeden oluşan gö-
nüllü aşiret birlikleri ile diğer gönüllüler Osmanlı ordusuna önemli 
destekler sağlamışlardır.

Kanal (Sina) Cephesi: İngilizlerin asker, mühimmat ve mal-
zeme sevkiyatında can damarı olan Süveyş Kanalı, savaş sırasında 
Osmanlı Devleti’nin öncelikli hedefleri arasında idi. Bu kanalın ele 
geçirilerek Mısır’ın geri alınması hedeflenmiş idi. Böylece İngiliz-
ler Osmanlı Arap vilayetlerinde ilerleyemeyecek idi. Almanlar da 
bu cephenin açılarak İngilizlerin meşgul edilmesi fikrinde idi. İn-
gilizler, Çanakkale Boğazı’nda yığınak yapmaya başladıktan sonra 
Cemal Paşa komutasındaki 4. Ordu da 2-3 Şubat 1915’te Birinci 
Kanal Seferi’ni gerçekleştirmiş ancak başarılı olamayınca, orduya 
3 Şubat’ta geri çekilme emri verilmiştir2.

1 Heyet, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, Ankara 2005, s. 82-84.
2 Heyet, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, 86.
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Hicaz, Asir, Yemen Cepheleri: Osmanlı Devleti’nin İslam ale-
mini ortak düşmana karşı birlikte hareket etmeye çağıran cihat ila-
nının en etkili olmasını beklediği yerler elde kalan Arap bölgele-
riydi. Ancak bu bölgelerin bazılarında daha savaştan önce başlayan 
iç karışıklıklar mevcuttu. Bazı bölgeler çok önceden yabancı işgal-
lerine girmişti. Bu yüzden Türk ordusu ikiye bölünmüştü. Önemli 
bir bölümü iç güvenliği sağlamaya çalışırken diğer bir bölümü de 
yaklaşan savaşa karşı hazır bulunduruluyordu. Bunun yanı sıra İm-
paratorluğun en ücra köşesi sayılan Trablusgarp’ta (Libya) Senüsi-
ler cihat ilanına olumlu yaklaşarak, orada mevcut sınırlı sayıdaki 
Türk subaylarının önderliğinde İngiliz ve İtalyanlara karşı bazı as-
keri harekâtlara girişmişlerdi.3 Aynı şekilde Yemen İmamı Yahya da 
bu çağrıya olumlu cevap vererek, savaşın sonuna kadar Osmanlı as-
kerleri ile omuz omuza savunma yapmıştır.

Çanakkale grubu karargâhı heyet-i zâbitânı

Başkent İstanbul’da ise ciddi savunma hazırlıkları yapılıyordu. 
Çanakkale Boğazının bir deniz taarruzuna uğramasını her an bekle-
yen Osmanlı genel karargahı, 1., 5., ve 6. Kolorduları taarruz ihti-
maline veya Rusya’nın Karadeniz Boğazı’nın iki tarafına yapabileceği 

3 Genel Kurmay Başkanlığı, Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi, V Cilt, Çanakkale 
Cephesi, I, 71-72.



25

Zekeriya kUrŞUN - ali SaTaN

herhangi bir taarruz veya çıkarma teşebbüsüne karşı İstanbul ve et-
rafında bulundurmaktaydı. 2. Kolordu ise her ihtimale karşı Edirne 
vilayetinde bırakılmış ve 4. Kolordu da Bandırma-Balıkesir hattında 
ve gerektiğinde Çanakkale savunmasına yardım etmek üzere top-
lanmış idi4. Osmanlı donanması Karadeniz, Marmara, Çanakkale 
ve Doğu Akdeniz’de, Suriye, Filistin bölgesi ile Süveyş etrafında ve 
Irak Cephesinde faaliyet gösteren ordu birliklerine destek sağlamak-
taydı. Kısaca Osmanlı ordusu ve donanması sadece Çanakkale’ye 
yoğunlaşmamış; topyekûn imparatorluğun her tarafında savunma 
tedbirleri almaktaydı.

3. Çanakkale Muharebeleri ne zaman yaşanmıştır?
Çanakkale Muharebeleri Osmanlı Devleti’nin İttifak Devletleri-

nin yanında I. Dünya Savaşı’na katılmasının ardından 3 Kasım 1914 
tarihinde başlamış, 9 Ocak 1916’ya kadar sürmüş ve Çanakkale’yi 
geçemeyen İngiliz ve Fransız birleşik donanma ve ordusunun bo-
ğazdan çekilmesi ile bitmiştir. Bu muharebelerin tamamı Çanakkale 
Boğazı ve Gelibolu yarımadasında yaşanan deniz ve kara savaşları-
dır. Aynı zamanda taraflar bu savaşlarda denizaltı ve hava kuvvet-
lerini kullanarak savaş tarihinde bir ilki gerçekleştirmişlerdir. Ça-
nakkale Cephesi, I. Dünya Savaşı’nın en önemli cephelerinden ve 
bu savaşta Osmanlı Devleti’nin kazandığı üç cepheden biridir. Ge-
nel olarak savaşın sonuçları daha sonra kurulan dünya düzenini et-
kilemiştir. Bu savaşlar Batılı kaynaklarda “Gelibolu Savaşları”, yerli 
kaynaklarda ise “Çanakkale Muharebeleri” diye anılmaktadır.

4. İtilaf Devletleri Çanakkale’ye neden saldırdı?
Dünyanın en önemli geçitlerinden biri olan Çanakkale ve İstan-

bul Boğazları Birinci Dünya Savaşı’nın de kilit noktaları idi. Hatta 
boğazlar, daha savaş başlamadan önceki yıllarda bile Avrupalı güç-
ler arasında en çok konuşulan ve muhtemel paylaşımda kime ait 
olacağı konusunda uzun diplomatik pazarlıklar yapılan stratejik 
bölgelerdi. Bu yüzden Çanakkale’de bir cephe açma fikri, Osmanlı 

4 Osmanlı Genelkurmayı’na Göre Çanakkale Savaşlarının Resmi Tarihi, (Yayına Haz. 
Erol Karcı), Ankara 2008, s. 91-92.
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Devleti henüz savaşa girmeden önce, Ağustos 1914’te İngiltere Do-
nanması Birinci Lordu Churchill tarafından Savaş Konseyi’nde 
gündeme getirilmiş ve komutanların bir rapor ve plan hazırlama-
ları istenmiştir.5 Aslında bu düşünce Churchill’in gençliğinden beri 
kafasında olan ve zaman zaman da resmi ve gayrıresmi yazılarına 
taşıdığı bir hayali idi.

Şark meselesinin gündeme geldiği tarihten itibaren batılı devlet-
lerin boğazlar üzerindeki siyasi emelleri bir tarafa bırakılacak olursa, 
bu son Çanakkale seferi ile elde etmek istedikleri hedefler şunlardı:

Seddülbahir’de boş kovanlar

Boğazlar ve İstanbul’un alınmasıyla Osmanlı Devleti ikiye bö-
lünecek ve saf dışı edilecekti; böylece müttefiklerden ayrılacaktı. 
Üçlü ittifakın (Almanya, Avusturya-Macaristan, Osmanlı Devleti) 
Baltık-Boğazlar-Basra eksenindeki jeostratejik kuşağı Boğazlar-Basra 
kanadından koparılarak, Alman bloğu tek başına orta Avrupa’da sı-
kıştırılacaktı. Böylece tarafsızlıklarını korumakta olan Balkan Dev-
letleri, İtilaf Devletleri (Fransa, İngiltere, Rusya) saflarına çekilecek 
ve Tuna Nehri yolu açılacaktı. Ayrıca Kafkas Cephesinde Rusya 

5 A. Mete Tuncoku, “İngiliz Gizli Belgelerinde 18 Mart Zaferi ve Çanakkale Mu-
harebeleri” Çanakkale Muharebeleri 75 inci Yıl Armağanı, Genelkurmay ATASE 
Yayınları, Ankara 1990, s. 30.
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karşısındaki Türk kuvvetlerinin bir kısmının bu cepheden çekil-
mesi sağlanarak, Rusya’nın rahatlaması da amaçlanmıştı. Boğaz-
ların açılmasıyla Rus ordusuna daha çabuk ve daha rahat şekilde 
malzeme akışı sağlanacak, durma noktasına gelmiş olan Rus tica-
reti canlandırılacaktı. Rusya’nın ihraç edemez hale geldiği Rus buğ-
dayının ihracının sağlanmasıyla Batı ülkelerindeki buğday fiyatları 
makul bir seviyeye çekilecek ve savaştan dolayı Avrupa’da baş gös-
teren yiyecek sıkıntısı önlenecekti.

Öte yandan, Rusya dışındaki İtilaf Devletleri, Rusya’ya verdik-
leri taahhüdün aksine boğazların Rusya’nın kontrolüne geçmesinden 
de endişe duymaktaydılar. Bu cepheyi bir an önce açarak Rusya’dan 
önce boğazlara yerleşmek istiyorlardı. Aslında aynı kaygı Ruslarda 
da vardı. Onlar da bu cephenin açılmasını desteklemelerine rağ-
men, kendisinden önce müttefiklerinin boğazları ve İstanbul’u ele 
geçirmelerinden de endişe duyuyordu.

Çanakkale Cephesinin asıl mimarları olan İngiliz ve Fransız-
ların ana hedefi, Akdeniz’in stratejik güvenliğini garanti altına al-
mak idi. Bu ana sebeplerin dışında hiç şüphesiz ikincil sebepler de 
vardı. Bunlar arasında, Rus başkomutanlığının yardım talebine hızlı 
cevap vermek; Trakya ve civarında bulunan büyük Türk birlikle-
rine ait yığınakların Balkanlar istikametinde kullanılmasını engel-
lemek; İslam âleminde İtilaf Devletlerine karşı kutsal savaş (cihat) 
ilan eden Hilafet’in itibarini sarsarak, sömürgelerindeki Müslü-
manları sindirmek sayılabilir. Osmanlıların Süveyş kanalına yapa-
cakları saldırıyı İngilizlerin haber almış olmalarının da Çanakkale 
Cephesi’nin açılmasında etkisinin olduğu söylenebilir6.

Balkan harplerinden büyük kayıplarla çıkan ve mukavemet za-
afı gösteren Osmanlı ordusunun Çanakkale’de devrin en büyük 
ve güçlü donanmasına karşı direnemeyeceği öngörüsü de İtilaf 

6 Genel Kurmay Başkanlığı ATASE Arşivi; No. 1/1, Kls.192, Dos.574 B, F. 1/8; Nak-
leden: Şükrü Erkal, “Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi Deniz Harekatı 
(Boğazın Zorlanması)”, Çanakkale Muharebeleri 75 nci Yıl Armağanı, Genelkur-
may ATASE Yay., Ankara 1990, s. 41; Genel Kurmay Başkanlığı, Birinci Dünya 
Harbinde Türk Harbi, V Cilt, Çanakkale Cephesi, I, s. 69 vd; II, 4-5.; Zekeriya Kur-
şun, “Çanakkale Muharebeleri” Türkiye Diyanet İslam Ansiklopedisi, VIII, s. 205-
6.; Heyet, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, s. 87.
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Devletlerini cesaretlendiriyordu. Nitekim bütün bu sebepler bir-
leştiğinde İtilaf Devletleri için Çanakkale’de bir cephe açmak ko-
lay ve cazip hale gelmişti.

5. Çanakkale Cephesinde ilk çatışmalar  
nasıl başladı ve nasıl gelişti?

Boğazları geçmeyi arzu eden Birleşik Donanma, Çanakkale 
Boğazı’nın önlerinde daha Eylül 1914’te hazırlıklar yapmaya baş-
ladı. Nitekim henüz Osmanlı Devleti’nin savaşa girmediği ve ta-
rafsızlığını ilan ettiği bir dönemde, 27 Eylül 1914 günü İngiliz fi-
losu Çanakkale Boğazı girişinde kontrol görevi yapan Osmanlı’nın 
Akhisar torpido botunun görev yapmasını engelleyerek geri dön-
mesi için müdahalede bulundu. Osmanlı sularında gerçekleşen bu 
olay üzerine Osmanlı Devleti de boğazları uluslararası trafiğe ka-
pattı ve fenerler söndürüldü. Mayınlar döşenmeye başlandı, tepe-
lere ihtar işaretleri konuldu.

Aynı sıralarda İstanbul boğazında demirlemiş olan ve Almanya’dan 
Osmanlı Devleti’nin satın aldığını açıkladığı Goeben ve Breslau 
(Yavuz ve Midilli) gemileri ve Osmanlı donanmasından muhtelif 
gemiler manevra bahanesi ile Karadeniz’e açıldı. Donanmaya veri-
len gizli görev emri ise Karadeniz’de ilerlemesi muhtemel Rus do-
nanmasını durdurmaktı. Ancak Rus donanması Karadeniz’de bulu-
namayınca, rastlanılan birkaç Rus gemisi ile Odessa ve Sivastopol 
limanları bombalanarak Osmanlı Devleti tarafsızlığını ihlal etti.

Buna bir karşılık olarak Rusya, Osmanlı Devleti resmen savaş 
ilan etmeden ve kendisine de bir savaş ilan edilmeden, 1 Kasım 
1914’te doğu sınırından taarruza geçti. Bu gelişmeye paralel olarak, 
Çanakkale’de ilk deniz saldırısı da, İngiliz ve Fransızlardan aynı ta-
rihte geldi. Osmanlı Devleti’ne henüz savaş ilan etmedikleri halde 
3 Kasım 1914’te İngiliz ve Fransızlar, Çanakkale Boğazı’nın giriş 
tahkimatı olan Ertuğrul, Seddülbahir, Kumkale ve Orhaniye tab-
yalarını bombardıman ettiler.
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Çanakkale Grup Komutanı Cevat Paşa, Seddülbahir’de karargâh subayları ile birlikte

3 Kasım 1914’te, 18 savaş gemisinden oluşan Birleşik Donanma’dan 
4’ü sabah saat 06.55’ten itibaren boğazın giriş tabyalarını yaklaşık 
14.000 metre mesafeden ateş altına aldılar. Önde bulunan iki İn-
giliz muharebe gemisi, Seddülbahir ve Ertuğrul tabyalarını, diğer 
iki Fransız gemisi de, Kumkale ve Orhaniye tabyalarını bombaladı-
lar. Bunlara saat 07.05’te Orhaniye ve Ertuğrul bataryaları toplam 
10 mermiyle karşılık verebildi. Bu ilk taarruzda Türk tabyalarındaki 
kayıp, beşi şehit ikisi yaralı 7 subay ve altmış altısı şehit, on dokuzu 
yaralı olmak üzere 85 er idi. 17 dakika süren karşılıklı topçu düel-
losundan sonra Birleşik Donanma muharebeyi keserek Saros Kör-
fezi yönünde uzaklaştı. Ancak Çanakkale Boğazı bu tarihten itibaren 
Birleşik Donanma’dan Koramiral Sackville Carden kumandasındaki 
Doğu Akdeniz Filosu tarafından abluka altında tutulmaya başlandı. 
Artık harp başlamıştı. Henüz resmen savaş ilanı olmadan yapılan bu 
bombardıman, Türk birliklerinin moralini bozmadığı gibi, karşılaşı-
lan bu erken saldırı Osmanlı Devleti’nin dikkatini boğazlara tekrar 
çekmiş ve savunma tedbirlerinin yeniden gözden geçirilmesine vesile 
olmuştur. Zira bu saldırı Birleşik Donanmanın muhtemel planlarını 
ve gelecekteki saldırılarını nerelere yoğunlaştıracaklarını ortaya koyu-
yordu. Osmanlı Genelkurmayı bu harekât sırasında 13 ere gösterdik-
leri özverilerden ötürü liyakat madalyası vermiştir. Aslında bu saldırı 
fiilen Osmanlı Devleti’ne savaş ilanı anlamına geliyordu. Nitekim 
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İngiltere ve Fransa bu olaydan iki gün sonra 5 Kasım 1914’te Os-
manlı Devleti’ne resmen savaş ilan ettiler.7

6. Çanakkale Cephesini açmak kimin fikriydi ve  
ne tür planlar yapılmıştı?
Muhtemel bir savaşta boğazlarda operasyon fikri büyük devlet-

lerin askeri hazırlıkları içinde idi. Mesela I. Dünya Savaşı’nın çık-
masının ardından Rusya, Yunan Kralı Kostantin’den Çanakkale’ye 
yapılacak bir taarruz için asker katkısı sağlayıp sağlayamayacağını 
sorarak olumlu cevap almıştı. Yunanistan bununla kalmadı ve 19 
Ağustos 1914’te diğer İtilaf Devletlerine de her türlü deniz ve kara 
kuvvetleri imkanını sağlayabileceğini bildirdi. Bunun üzerine İn-
giltere Donanması I. Lordu Churchill ve Savaş Bakanı Lord Kitc-
hener bir İngiliz filosunun Marmara Denizi’ne sokulması için Ge-
libolu Yarımadasının yeter derecede kuvvetli bir Yunan ordusu 
vasıtası ile ele geçirilmesi için birer plan çalışması başlatmışlardı.8

Çanakkale Fiziki Haritası: Resim, Çanakkale savaşlarında, düşman ve  
Türk birliklerinin belli başlı çıkarma, taarruz ve müdafaa yerlerini göstermektedir.

7 Başbakanlık Osmanlı Arşivi, DH.EUM. 3.Şb., 2/48; Genel Kurmay Başkanlığı, Bi-
rinci Dünya Harbinde Türk Harbi, V Cilt, Çanakkale Cephesi, I, s. 99-100; Erkal, 
a.g.m., 47-48; Ayrıca Bkz. Muhammet Erat, “Çanakkale Savaşlarında Deniz Hare-
katı”, Çanakkale Tarihi IV, (Ed. Mustafa Demir), İstanbul 2008, s. 2005-2056.

8 Yılmaz Tezcan, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi ve Savaşları, Harp Akademileri Basımevi 
2003, s. 73-74.
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İngiltere savaş ilanından (5 Kasım 1914) sonra da hızla Çanak-
kale Boğazı’na kapsamlı bir askeri harekât düzenleme planları geliş-
tirdi. Bu amaçla İngiltere Donanma Lordu Churchill, Akdeniz İn-
giliz Donanma Komutanı Koramiral Carden ile yazışarak, Boğazın 
gemiler ile zorlanarak geçilip geçilemeyeceğini sordu ve bunun için 
bir savaş planı istedi. Carden cevabında bunun donanmada mev-
cut gemilerden daha çok gemi ve daha geniş bir operasyonla müm-
kün olabileceğini bildirdi. Bu bilgiler, Churchill tarafından 5 Ocak 
1915’te İngiliz Savaş Konseyi’ne sunuldu. Bu açıdan Çanakkale 
Cephesini pek çok kişi düşünmüş ise de bunun esas Churchill’in 
fikri olduğu anlaşılmaktadır.

7. Çanakkale Muharebeleri sırasında İngilizler Osmanlı 
Devleti ile gizli görüşme yapmış mıdır?
Günümüzde olduğu gibi tarihte de devletler savaş içerisinde 

birbirleriyle gizli diplomasi yollarını aramışlardır. Bu ilişkileri yü-
rütenler bazen istihbarat servis görevlileri bazen de ilgili devlet nez-
dinde güvenilen sivil kimseler olabilir.

Çanakkale Savaşı sırasında İngiliz Kraliyet Donanması istihba-
rat Şubesi başkanı Tuğamiral William Reginald Halikın inisiyatifi 
ile gizli diplomasi başlamış ve Osmanlı tarafında da hükümet ile 
arabuluculuk yapması için muhatap olarak ünlü Yahudi Haham-
başı Haim Naum Efendi ile İstanbul’da ticaret yapan Edwin Wit-
hall seçilmişti.

15-16 Mart 1915 tarihinde Yunanistan’ın Dedeağaç kasaba-
sında taraflar arasında görüşme yapıldığı ve Osmanlı Devleti’ne 
savaştan çekilmesi karşılığında 4 milyon sterlin teklif edildiği ileri 
sürülmektedir. Enver Paşa’nın bilgisi dışında ancak Sadrazam Said 
Halim Paşanın görevlendirdiği delegasyonla İngilizlerin yaptığı gö-
rüşmede Osmanlı Devleti istiklal ve istikbali konusunda yeteri ka-
dar garanti alamadığından görüşmelerde ilerleme kaydedilemedi.

İngilizlerin bu görüşmelerde yapıcı bir tutum takınmamalarının 
bir sebebi olarak Çanakkale’deki Alman subaylar ile Alman impara-
torunun telgraflarının İngiliz Donanma istihbaratınca ele geçirilip 
deşifre edilmesi gösterilmektedir. Nitekim bu telgraflarda Çanak-
kale savunması için Almanya’dan cephane isteniyordu. İngilizlerin 



32

100 SORUDA ÇANAKKALE MUHAREBELERİ

bu telgraflardan Osmanlıların Gelibolu’da cephanesinin çok sınırlı 
olduğu fikrini edindikleri ve 4 milyon sterlin vererek barışı satın 
almaktansa 18 Mart’ta boğazı geçmeyi daha makul buldukları an-
laşılmaktadır. Ancak bu basiretsizlik İngiltere ve tüm İtilaf Devlet-
lerine çok daha büyük maliyet getirecekti.9

8. Amiral Carden’in planına göre  
Çanakkale Boğazı nasıl geçilecekti?
5 Ocak 1915’te toplanan İngiliz Savaş Konseyinden olumlu sin-

yaller alan Churchill, Amiral Carden’den ayrıntılı bir plan istedi. Ni-
tekim Carden, 11 Ocak’ta tafsilatlı savaş planını Churchill’e sundu. 
Buna göre; Osmanlı’nın boğazın iki yakasındaki savunma tabyala-
rını birer birer saf dışı edip ağır deniz toplarının atışları örtüsü al-
tında -Churchill’in hızlı geçiş fikrinin aksine- ağır bir geçiş öngö-
rülmekteydi. Carden’in planı 13 Ocak’ta Savaş Konseyinde yeniden 
tartışıldı ve kısa bir görüşmeden sonra kabul edilip 15 Ocak’ta ha-
zırlıklara başlama emri verildi.10 Planlar yapılırken bir taraftan da 
Çanakkale’de fiilen askeri harekât da sürüyordu. Nitekim 15 Ocak 
1915’te boğazdan geçme teşebbüsünde bulunan Saphir adlı Fransız 
denizaltısı bir Osmanlı torpidosuna çarparak battı ve müretteba-
tından bir kısmı Osmanlı gözetleme botları tarafından kurtarıldı.11

9. Osmanlı Genelkurmayı nasıl  
bir savunma tedbiri alıyordu?
Birleşik Donanmanın deniz üstündeki faaliyetlerini dikkatlice 

takip edip, değerlendiren Osmanlı Genelkurmayı, Alman askeri 
heyeti ile koordineli bir şekilde Çanakkale Boğazı’nın tahkimatını 
arttırıcı tedbirler almaktaydı. Boğaza giriş bataryaları yeniden tak-
viye edildi, düşmanın muhtemel çıkarmasına karşı iç kısımlardaki 

9 Tuncay Yılmazer, “18 Marttan Önce Son Çıkış Dedeağaç Görüşmeleri” http:// 
www.geliboluyuanlamak.com/487_18-Marttan-Once-Son-Cikis Dedeagac-
Gorusmeleri-(Tuncay-Yilmazer).html, Başar Eryöner, “Çanakkale Deniz Muha-
rebeleri sırasında “arka kapı diplomasisi” Dedeağaç’ta Pazarlık Girişimi”, Atlas 
Tarih Çanakkale Özel Sayısı, Nisan-Mayıs 2015, s.42-43.

10 Nigel Steel-Peter Hart, a.g.e., s. 7-8.
11 Başbakanlık Osmanlı Arşivi, HR.MA, 1118/4.
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istihkâmlar yenilendi. Alman askeri danışmanlarının fikrinin aksine 
düşman donanmasının boğazın dar sahasında karşılanması prensibi 
kabul edilerek, obüsler ve bataryalar yerleştirildi. Kademeli olarak 
torpil hatları, ayrıca bu torpil hatlarını tarama gemilerine karşı ko-
rumak için savaş gemilerinden çıkarılan küçük çaplı toplar ile en-
gel/ sed bataryaları oluşturuldu. Hatta yer yer sahte bataryalar ko-
nularak yanıltma tedbirleri alındı. Torpil bölgesinin aydınlatılması 
için ilave projektörler konuldu. Düşman uçaklarına ateş etmek ve 
kısmen şaşırtma bataryası görevini gören çeşitli krupp toplarından 
oluşturulan uçaksavar topları yerleştirildi.12

Seferberlik ilanı ile beraber, Çanakkale savunması için düşünülen 
3. Kolordunun sefer hazırlıkları diğer ordulara nazaran zamanında 
tamamlanmıştı. 3 Kasım 1914’ten itibaren Gelibolu’ya sevk edilen 
kolorduya zaman içinde yeni kuvvetler ilave edildi. Bu çerçevede di-
ğer kolordulardan kaydırmalar yapıldığı gibi; Tekirdağ’da 19. Tümen 
kuruldu ve 20 Ocak 1915 tarihinde komutanlığına Yarbay Mustafa 
Kemal getirildi. Bu tümen 25 Şubat 1915’te Eceabat’a nakledildi.13

Çanakkale Savaşı’na katılmak üzere İstanbul’a gelen askerler, Sultanahmet Camii 
avlusundan cepheye hareket edecekleri saati bekliyorlar (1915)

12 Osmanlı Genelkurmayına Göre Çanakkale Savaşlarının Resmi Tarihi, (Haz. Erol 
Karcı), Ankara 2008, s. 27-29.

13 Mustafa Kemal, Arıburnu Muharebeleri, Ankara 1986, s. 5; Genel Kurmay Başkan-
lığı, Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi, V Cilt, Çanakkale Cephesi, I, 106.; Genel 
Kurmay Başkanlığı, Türk istiklal Harbine Katdan Tümen ve Daha Üst Kademedeki 
Komutanların Biyografileri, Ankara 1989, s. 2; Enis Şahin, “Çanakkale Savaşları 
Kronolojisi”, Çanakkale Tarihi IV, İstanbul 2008, s. 1844.
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10. Çanakkale Boğazı’na ikinci saldırı ne zaman oldu?

İngilizler zaman zaman boğazda askeri keşif hareketleri yapı-
yorlardı. Bu anlamda 15 Şubat günü ilk defa bir İngiliz torpidosu 
Saros körfezine kadar gelip keşif yapmıştır. Osmanlı ordusu tara-
fından gözlemlenen bu keşif, yeni bir harekâtın habercisi idi.14 Ni-
tekim Amiral Carden komutasındaki İngiliz ve Fransız savaş gemi-
leri boğaza yönelik ilk ve ciddi genel saldırılarını bu olaydan dört 
gün sonra 19 Şubat 1915 günü gerçekleştirdiler. Bu taarruzda Bir-
leşik Donanma I. tümeninde Inflexible, Agememnon, Queen Eli-
zabeth; II. tümende, Vengeance, Albion, Cornvwallis, Irresistible, 
Triumph; III. tümende ise Suffren, Bouvet, Gaulois, Charlemagne 
gibi dönemin en güçlü muharebe gemileri vardı. Bunlardan başka 
donanmada 15 farklı muharebe gemisi, 4 hafif kruvazör, bir depo 
gemisi, bir uçak gemisi, 15 muhrip, 5 denizaltı; 7’si mayın arama-
tarama olmak üzere toplam 48 İngiliz savaş gemisiyle, 5’i muha-
rebe gemisi, 1 uçak gemisi, 6’sı muhrip, 2’si denizaltı olarak toplam 
14 Fransız gemisi ve ayrıca pek çok yardımcı gemi bulunuyordu.

Birleşik Donanmanın ikinci saldırısı 19 Şubat’ta, saat 07.45’te 
Boğazın gerisindeki Türk tabyalarını uzaktan topçu ateşine tut-
ması ile başladı ve 17.30’a kadar devam etti. İngiliz-Fransız do-
nanması boğazın önüne kadar girerek Ertuğrul ve Orhaniye tab-
yalarını tahrip etmenin dışında hiçbir başarı gösteremedi.15 Türk 
tarafının kaybı, 2’si subay 4 şehit ve 11 yaralı idi. Diğer taraftan 
Osmanlı başkumandanlığının verdiği resmi bilgide bu harekât sı-
rasında düşman gemilerinden amiral gemisi olduğu tahmin edilen 
bir zırhlının ağır, üç zırhlının da hafif hasar aldığı, bunun üzerine 
donanmanın boğazdan çekildiği bildirilmiştir. Ordu istihbaratına 
göre, vurulan zırhlılardan birinin İngiliz Queen Mary sisteminde 
bir zırhlı olduğu öğrenilmişti.16

14 Başbakanlık Osmanlı Arşivi, DH.EUM. VRK,25/3.
15 Başbakanlık Osmanlı Arşivi, HR.MA, 1120/81; Genel Kurmay Başkanlığı, Birinci 

Dünya Harbinde Türk Harbi, V Cilt, Çanakkale Cephesi, I, 114-116; Erkal, a.g.m., 
s.49-51.

16 Başbakanlık Osmanlı Arşivi, HR.MA, 1120/81.
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11. Çanakkale Boğazı’na yapılan üçüncü saldırı ne 
zaman oldu ve bu saldırının sonuçları nelerdir?

Birleşik Donanma komutanı Amiral Carden, 19 Şubat saldırıla-
rında Osmanlı savunması karşısında ciddi sonuç alınamadığını fark 
etmiş ve bu defa daha güçlü gemilerle yakın mesafeden bombardı-
man emri vermişti. Hazırlıklarını tamamlayan filodan 10 zırhlı 25 
Şubat sabah saatlerinde boğaz girişindeki tabyaları yeniden bom-
bardımana başladı. Boğaz önlerindeki hareketlerini 19 Şubat’a göre 
daha içeriye ilerlettiler. Bu bombardımana Agamemnon, Queen 
Elizabeth, Irresistible ve Galuois zırhlıları uzak mesafede demir-
leyerek topları ile destek vermişti. Kıyıya oldukça yakın demirle-
miş olan Agamemnon zırhlısına Ertuğrul bataryasından 74 atış ya-
pıldı. Bunlardan sekizi isabet ederek zırhlıya hasar verdi. Kayıtlara 
göre bu saldırıda düşman üç ölü ve beş ağır yaralı verdi17 fakat is-
tediğini yine alamadı. O gün 17.30’a kadar süren yoğun donanma 
ateşi boğazın girişindeki Orhaniye, Ertuğrul ve Seddülbahir tabya-
larını ağır hasara uğrattı. Bu tarihten sonra da Birleşik Donanma 
sürekli boğazı zorlayacak girişimlerde bulunmaya devam etti. Bu sı-
rada cephede Yedek Subay olarak görev yapan Tevfik Rıza Bey alı-
şılmış bir hal alan bu durumu hatıralarında şöyle ifade etmektedir:

Saat 3. Top sesleri hâlâ tüm şiddetiyle daha korkunç devamlı gür-
lüyor. Düşman vuruyor sonra geri çekiliyor. Orhaniye ve Ertuğrul’un 
nöbetçileri görevlerini yaptılar.. (19 Şubat 1915).. Gece saat 11. Bir-
kaç top sesi geldi ve hemen durdu. Küçük bir gösteriydi. Gece yeni bir 
bombardıman.. (20 Şubat 1915).18

25 Şubat sabah saatlerinden itibaren daha büyük bir saldırı baş-
latıldı. Özellikle Seddülbahir’e yüklenildi. Bu yüzden büyük ka-
yıplar vermemek için askerler buradan çekildiler. Gün sonundaki 
resmi rapor şöyle diyordu: Ertuğrul, pek kahramane bir surette mü-
dafaada bulunduktan sonra düşmanın mermileri altında sükût etmeye 

17 Genel Kurmay Başkanlığı, Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi, V Cilt, Çanakkale 
Cephesi, I, s. 126.; İsmail Kayabalı-Cemender Arslanoğlu; Çanakkale Zaferi 1915, 
Ankara 1975, s. 43.

18 Tevfik Rıza Bey, Çanakkale Günlükleri, (Yayına Hazırlayanlar: V. Türkan Doğruöz, 
E. Yasemin Yücetürk, Raşit Gündoğdu), Kırklareli 2012, s. 70-71.
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mecbur olmuştur. Seddülbahir, düşman pek yakına geldiğinden asker-
lerimizi geri çektik.19

İngiltere’nin Quenn Elizabeth zırhlısı

Çanakkale Muharebelerine istihkâm subayı olarak katılan M. 
Şevki Yazman’ın ifadesine göre; 25 Şubat Muharebesinde Birleşik 
Donanma boğazın giriş kapısını açmış sayılırdı.20 Ancak Türk top-
çusunun güçlü ve sabırlı mukavemeti bu büyük tehlikeyi önledi.

26 Şubat’ta Birleşik Donanmanın saldırıları devam etti. Saba-
hın erken saatlerinden itibaren Albion zırhlısıyla Seddülbahir, Ma-
jestic zırhlısı ile Anadolu yakası ateş altına alındı. Gün ortasında 
bu zırhlıların himaye ateşi altında mayın arama-tarama filosu ça-
lışmaya başladı. Majestic, Dardanos bataryasını ateş altına almış, 
Albion ise tepede bulunan bir sahra bataryasını bombalamaktaydı. 
Türk tarafında ise tam bir sessizlik hâkimdi. Yavaş yavaş ilerleyen 
zırhlılar saat 16.00’ya doğru Türk bataryasının menzili içine gir-
diği anda Rumeli ve Anadolu kıyılarında gizlenmiş 15 cm.lik obüs-
ler aniden ateşe başladılar. Zırhlıların bütün gayretine rağmen çok 

19 Tevfik Rıza Bey, a.g.e., s. 72.
20 M. Şevki Yazman, Türk Çanakkale, Ankara 1938, s. 27-28 Nakleden: Erkal, a.g.m., 

s. 52.; Nigel Steel- Peter Hart, a.g.e., s. 11.
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iyi mevzilenmiş olan Türk bataryaları susturulamadı. Özellikle esas 
bataryanın bir km kadar uzağında bulunan ve iki Türk eri tarafın-
dan büyük bir ustalıkla kullanılan iki eski 8 cm.lik şaşırtma ba-
taryasının yaptığı atışlar çok başarılı oldu. Bu iki eski topun çev-
resine 500 ağır mermi düşmüş fakat bu iki er, toplarından birinin 
havaya uçmasına rağmen görevlerini yapmaya devam etmiştir.21 Bu 
durum düşmanın karaya çıkarma yapma planını bozdu. Sinirler 
bozuldu, denizden saldırılar arttı. Saldırıların etkisi ile halk şehri 
terk etmeye başladı.

Fransız savaş gemisi Bouvet, Çanakkale’de.

Bu tarihten sonra da 1 Mart’a kadar benzeri sonuçsuz taarruz-
lar gerçekleştirmişlerdir. 1-7 Mart arasında ise geceleri de askeri ha-
rekatı sürdürdüler. Cephedeki Türk subayları 25 Şubat’tan itibaren 
tam bir teyakkuz halinde idiler; her gelişmeyi an be an takip edi-
yorlardı. Nitekim 26 Şubat’ta yapılan harekât konusunda 19. Tü-
men komutanı Yarbay Mustafa Kemal, sağ, sol, yan müfreze komu-
tanlıklarına verdiği emirle Eski Hisarlı, Seddülbahir ve Zığındere 
ağzının olağanüstü önemine dikkatleri çekmiştir. Bunun farkında 

21 İsmail Kayabalı-Çemen der Arslanoğlu; a.g.e, s. 45.
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olan Müstahkem Mevki Komutanı Cevad Paşa, Eski Hisarlığı da 
kapsamak üzere Seddülbahir, Ertuğrul tabyaları ve Tekke Burnu’nu 
26. Alayın sorumluluk bölgesine ekledi. Yarbay Mustafa Kemal, 
sol yan müfrezesinin takviyesini lüzumlu görmüş, sağ yan müfre-
zesi ihtiyatı 27. Alayın 3. Taburunun hızlıca 26. Alay emrine gir-
mek üzere, Kirte’ye gönderilmesini istemiştir. Emri alan tabur der-
hal Kirte’ye intikal etti.

Taburdan bir bölüğü Morta limanına, bir bölük Morto limanı-
Tekke koyu feneri arasına, diğer iki bölüğü ile de Harapkale’ye yerleşti.

Arıburnu Grup Kumandanı Es’ad Paşa bataryaya hedef ta’yîn ederken 
(Harb Mecmû‘ası, Sayı: 3, Rebî’u’l -evvel 1334, s. 45)

1 Mart’ta Birleşik Donanmanın ikinci komutanı Fransız Amiral 
J. M. de Robeck komutasında Albion, Triumph, Ocean ve Majes-
tic gemileri ile Dardanos ve örtülü bataryalara yeniden saldırdılar. 
Donanmanın bir kısmı da Saros körfezi istikametinde keşfe çıktı. 
Ocean ve Majestic Erenköy körfezine yaklaşırken, Anadolu kıyısın-
daki bataryaların şiddetli ateşi ile karşılaşmıştır. Bu küçük Türk tab-
yası ancak Irresistible’ın ateş desteği ile susturulabildi. Aynı sırada 
Ocean da Avrupa yakasından şiddetli ateş altına alınınca geri çekil-
mek zorunda kaldı. Albion, Triumph zırhlıları Dardanos tabyasını 
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bombalamak için ilerlerken hem Anadolu ve hem de Avrupa kıyı-
sındaki Türk topçularının ateşine maruz kaldı. Özellikle Erenköy 
bataryalarının ateşi o kadar etkili oldu ki, düşman Dardanos’un tah-
rip edilemeyeceğini anlayarak geri çekildi. Günün sonunda düşman 
ateşi altında kalan bataryaların efradından 4 şehit ve 14 yaralı vardı. 
Aynı gece düşman mayın tarama gemileri Soğanlıdere’ye kadar sı-
zarak mayın temizleme teşebbüsünde bulunmuş, ancak Türk tara-
fından fark edildikleri için geri kaçmıştır. Ertesi gün Canopus ve 
Swiftsure ve Cornwallis zırhlıları Dardanos’u bombalamak için ye-
niden geldiler. Saat 16.00 sıralarında Dardanos’un menziline giren 
zırhlılara tabyadan açılan ateşlerle Swiftsure’un subay salonu, telsizi 
ve arka bacası isabet alarak büyük hasara uğradı. Aynı şekilde Corn-
wallis zırhlısı da ağır hasar alarak savaştan çekildi. Günün sonunda 
Dardanos bataryasını susturmak için gelen zırhlılar Dardanos’a hiç-
bir hasar veremedi. 2-3 Mart gecesi de İtilaf donanması mayın ta-
rama girişimlerini sürdürmüş ancak başarılı olamamıştır.

12. Birleşik Donanma ilk defa ne zaman ve  
nereye asker çıkarmıştır?

4 Mart 1915 günü Tümamiral de Robeck komutasında yapı-
lan hazırlık ateşinden sonra Kumkale ve Seddülbahir tabyalarına 
asker çıkartılmıştır. Kumkale’ye çıkartılan 60 kişilik tahrip müfre-
zesi şiddetli bir ateş ile karşılaşmış ve bir adım bile ilerleyememiş-
tir. Düşmanın öğleden sonra Orhaniye bataryasını ele geçirmek için 
yaptığı teşebbüs de başarısız olmuştur. Karanlık basmadan gemile-
rine dönen İngiliz birliklerinin kaybı Kumkale’de 17 ölü 24 yaralı 
3 kayıp iken22, Seddülbahir’de ise 3 ölü 1 yaralıdır. Türk tarafının 
kaybı ise 16 şehit l’i subay olmak üzere 45 yaralı idi.23

22 Emin Ali, “Çanakkale’ye Düşman Donanmasının Saldırıları”, Yeni Mecmua, Ça-
nakkale Özel Sayısı 18 Mart 1918, (Yeniden yayın tarihi 2006) s. 36-38.; Genel 
Kurmay Başkanlığı, Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi, V. Cilt, Çanakkale Cephe-
si, I, 139 vd.; İsmail Kayabalı-Cemender Arslanoğlu; a.g.e.,, s. 45-47; Nigel Steel-
Peter Hart, a.g.e., s.1 3.

23 Genel Kurmay Başkanlığı, Birinci Dünya Harbinde Türk Deniz Harekatı, Ankara 
1976, VIII, s. 167.
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Karadaki bu ilk ciddi karşılaşmada özellikle 27. Alayın 10. bö-
lük çavuşlarından Mustafa oğlu Mehmet’in kumandasında, Seddül-
bahir kalesi içindeki yarım takım askerin verdiği süngü mücade-
lesi ile düşmanı kovması zikre değerdir. Resmi yazışmalara da konu 
olan Mehmet Çavuş çatışma sırasında bozulan tüfeğinin işe yara-
madığını görünce, kaya parçaları ve istihkam küreği ile düşmana 
saldırması yanındakileri cesaretlendirmiş ve verdikleri süngü müca-
delesi ile düşmanın kaleyi ele geçirmelerini engellemiştir.24 Bu hadi-
seyi öğrenen 19. Tümen kumandanı Yarbay Mustafa Kemal Meh-
met Çavuş’a nişan verilmesi için kumandanlığa müracaat etmiştir.25

Aldığı bu olumsuz sonuca rağmen Amiral Carden, Churchill’e 
gönderdiği telgrafta donanmanın iki hafta içinde İstanbul’a ulaşa-
cağını ileri sürüyordu. İtilaf donanması yeni bir deneme yapmak 
amacıyla 5 Mart’ta, beş zırhlı bir kruvazör ve bir torpido ile Seddül-
bahir ve Kilitbahir’i ateş altına alarak yeniden asker çıkardı. Türk 
piyadesinin karşı hücumu ile düşman kısa zamanda geri çekilmek 
zorunda kaldı. 5-6 Mart tarihlerinde diğer harekatlara ilaveten Qu-
een Elizabeth savaş gemisi boğaza girmeden Ege Denizi’nden yap-
tığı uzun menzilli aşırtma atışlar ile Çanakkale’de iç tabyaları baskı 
altında tuttu.

Karaya çıkan Birleşik Donanma askeri burada tutunamadı ama 
6-7 Mart günleri Kilitbahir ve Seddülbahir tabyalarını bütün gücü 
ile bombalamaya devam etti.26

13. Nusret Mayın Gemisi’nin savaştaki rolü nedir?
Donanmanın ağırlığını, Rus tehlikesine karşı İstanbul’da ve 

Marmara denizinde tutan Osmanlı Devleti’nin, boğazın savunma-
sında başvurduğu en etkili araçlardan biri boğazın mayınlanması 
idi. Bu amaçla daha önce Çanakkale Boğazı on sıra halinde ve dik-
lemesine mayınlanmış ve düşman gemilerinin geçişi engellenmişti. 
Gerçi Birleşik Donanma tarama gemileri de bu mayınları yerinden 

24 Başbakanlık Osmanlı Arşivi, DH.EUM.VRK 14/75.
25 Mustafa Kemal, Arıburnu Muharebeleri Raporu, Ankara 1986 (ikinci baskı), s. 7.
26 Başbakanlık Devlet Arşivleri, Osmanlı Belgelerinde Çanakkale Muharebeleri I, An-

kara 2005, s. 36-45.
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sökmek için sürekli faaliyette idi. Son zamanlarda boğazı zorlayan 
İtilaf donanmasının hareketleri Osmanlı subayları tarafından dik-
katle takip edilerek mayınlanan yerlerdeki zayıf alanlar tespit edildi. 
Düşman gemilerinin bombardıman yaptıktan sonra Anadolu sahi-
lindeki topların ölü alanında kalan Erenköy koyu önünde manevra 
yapıp geri dönmekte oldukları görüldü. Bu durumu değerlendiren 
Çanakkale Müstahkem Mevki Kumandanı Cevad Paşa bu boşluğun 
doldurulması görevini bizzat Tophaneli Yüzbaşı Hakkı Bey’e verdi. 
Hakkı Bey’in kumandasındaki Nusret Mayın Gemisi 7-8 Mart ge-
cesi sabaha karşı sisli bir havada elde mevcut olan 26 mayını yüz 
metre aralıklar ile boğazın 4.5 metre derinliğine döşedi. Bu mayın-
lar alışılmışın aksine diğer on sıra mayın hattı gibi iki yaka arasında 
diklemesine bir hat şeklinde değil, Erenköy Koyu’nu kapamak için 
kıyıya paralel olarak döşendi. Bu mayınlarla boğazdaki mayın hattı 
11’e çıkmıştı.27 Nitekim 18 Mart’ta yapılacak harekâtta düşman do-
nanmasının kaderini bu mayınlar belirleyecekti. Bütün bu hazırlık-
lar sürerken Birleşik Donanma kumandanı Amiral Carden’in planı 
olan boğazı denizden zorlayarak geçme hedefinin, İtilaf donanma-
sının 17 Mart 1915’e dek aralıksız sürdürdüğü ve sayısı 35’i bu-
lan deniz harekâtı ile mümkün olamayacağı ortaya çıkmıştı. Zaten 
bir gün önce, İngiliz Amirali Carden, bu durum ve aldığı başarı-
sızlıklar karşısında sinir krizi geçirdi ve başkumandanlık görevin-
den alınarak Londra’ya geri çağrıldı. Yerine ikinci komutan J. M. 
de Robeck tayin edildi. İşin ilginç yanı bütün başarısızlıkları biz-
zat yaşamasına rağmen yeni komutan da Boğaz harekâtına devam 
etme kararlılığında idi.28 Savaş planları toplantısına katılan Yarbay 
Worsley Gibson günlüğünde bu umutsuz durumu şöyle özetliyordu:

Herkes ya da hemen hemen herkes boğazı zorlayarak geçmenin 
çılgınlık olduğunu biliyordu sanırım. Boğazın en dar yeri mutlaka 

27 “Çanakkale Boğazı Muharebesi”, ATASE Başkanlığı, Askeri Tarih Bülteni, sayı 10, 
s. 68-71, Zikreden Erkal, a.g.m., s.55; Muzaffer Albayrak- Tuncay Yılmazer, Soru-
larla Çanakkale Muharebeleri I, İstanbul 2007, s. 34-35.

28 Genel Kurmay Başkanlığı, Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi, V Cilt, Çanakkale 
Cephesi, I, s. 170.
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mayınlanmış olmalıydı. Bombardımanın tabyaları susturduğu ama 
toplara pek zarar veremediği biliniyordu...29

Nusret Mayın Gemisi

14. 18 Mart 1915 Deniz Muharebesi nasıl cereyan etti?

Boğazın savunmasından sorumlu Müstahkem Mevki kuman-
danı Cevad Paşa idi. Müstahkem Mevki Kumandanlığı 31 Temmuz 
1914’te özel seferberlik emrini birliklerine tebliğ ederek teyakkuza 
geçirdi. Birlikleri kolordu yetkisinde ve doğrudan başkumandanlığa 
bağlıydı. Birlikler, 9 ve 11. piyade tümeni ile 2. Ağır Topçu Tugayı 
(3., 4. Ağır Topçu Alayları), Erenköy Ağır Topçu Bölge Komutan-
lığı (8. Ağır Topçu Alayı, 3. Numune Ağır Topçu ve 4. Muhasara 
Topçu Taburları), istihkâm bölükleri, muhabere bölükleri, ışıldak 
müfrezesi, uçak ve mayın müfrezelerinden oluşmaktaydı. Komu-
tanlık, ayrıca 3. Kolordu kuruluşunda yer alan Eceabat’ta genel 
ihtiyatta bulunan Kurmay Yarbay Mustafa Kemal komutasındaki 
19.Tümen’e de emir verme yetkisine sahipti. 18 Mart günü Müs-
tahkem Mevki komutanlığı kadrosunda; 230 adet çeşitli çapta top, 

29 Nigel Steel-Peter Hart, a.g.e., s. 16.
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obüs ve havanlar vardı ve bunların ancak 82’si yapılan harekâtta 
kullanılabilmiş idi.30

Bunun dışında savaş gemisi olarak Muin-i Zafer, Asar-i Tevfik, 
Mesudiye, Berk-i Satvet ve Ertuğrul savaş gemileri ile Selanik, İnti-
bah, Samsun ve Nusret mayın gemileri cephede kullanılabilecekti. 
Harekâttan önce ilk üç mayın gemisi ile denize 403 mayın döşene-
bilmişti. Ayrıca Nusret Mayın gemisi de Karanlık liman bölgesine 
7-8 Mart gecesi 26 mayın döşeyerek önemli bir tedbir alınmıştı.

Büyük savaştan bir gün önce 17 Mart 1915’te Bozcaada’da Ak-
deniz orduları başkumandanı General Hamilton’un da katıldığı top-
lantıda, yapacakları deniz harekât planı görüşüldü. Bu plana göre, 
mayınlardan temizlenmiş olan boğazın aşağı kesimlerinde bütün 
savaş gemileri kullanılarak boğaz zorlanacaktı. Nitekim bu amaçla, 
16 zırhlı, 4 kruvazör, 14 muhrip gemisi 1 uçak gemisi ayrıca yüz-
lerce yardımcı gemi ve filikaları harekete geçirdiler. Bunlara uçak-
lar ve denizaltıları da yardımcı olacaktı.

18 Mart 1915 Perşembe sabahı erken saatlerde, Bozcada doğ-
rultusuna gönderilen Osmanlı keşif uçağı ile düşman gemilerinin 
Boğaza doğru seyretmekte oldukları belirlendi. Saat 10’a doğru, 
toplam 270 bin tonilatoluk, 247 ağır topa sahip büyük Armada-
nın 10 savaş gemisi üç kademe halinde boğaza yaklaşıyordu.31 On 
safta mayın tarama gemileri ve onları destekleyen iki eski kruvazör 
yer almıştı. Saat 10.30’da Birleşik Donanmanın en güçlü ve dört 
yeni zırhlısı 1. İngiliz tümeni Agamemnon kılavuzluğunda boğaz-
dan içeri girerek “Ön Savaş (A) Hattı”nda yerlerini aldı. Sağ yan-
dan ilerleyen Triumph muharebe gemisi saat 11.15’te Anadolu kı-
yısında Halileli sırtlarındaki obüs bataryalarımızı ateş altına almaya 
başladı. Buna İntepe’deki Türk bataryaları karşılık veriyordu. “Ön 
Savaş (A) Hattı’nda batıdan doğuya doğru sırayla; o tarihte dün-
yanın en büyük dretnotu Queen Elizabeth ile Agamemnon, Lord 
Nelson ve Inflexible yerlerini alırken, Prince George muharebe 

30 İsmat Görgülü, Çanakkale Zaferinin Komuta Kadrosu, İstanbul 1990, s. 13; Erkal, 
a.g.m., s. 54-55.

31 Müstahkem Mevki Komutanlığı bütün gelişmeleri takip ediyordu. Nitekim Tevfik 
Rıza Bey, saat 10’da “Karanlık Limana doğru düşman gemilerinin ilerlediği habe-
rinin” karargâha telefonla bildirildiğini yazar. Tevfik Rıza Bey, a.g.e, 95.
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gemisi de sol yandan Rumeli kıyısına yaklaşarak bu kıyıdaki batar-
yalarımızı ateş altına aldı. Bu sırada 3. Tümene mensup 4 Fransız 
muharebe gemisi de batıdan doğuya doğru Gaulois, Charlemagne, 
Bouvet, SufFren olmak üzere 16.000 yarda mesafede “Arka Savaş 
(B) Hattı’nda yerlerini aldılar. Bouvet Dardanos tabyasını ağır atış-
ları ile dövüyordu.

Cornıvallis gemisi bombardıman öncesi beklerken

Birleşik Donanmanın hedefleri şöyle belirlenmişti. Queen Eli-
zabeth, Anadolu Hamidiye Bataryasını; Agamemnon, Rumeli Me-
cidiye Tabyası’nı; Lord Nelson, Namazgah Tabyasını; Inflexible da 
Rumeli Tabyasını ateş altına alacaktı. Bu sırada Osmanlı Merkez 
Tabyaları menzil yetersizliğinden ateş edemiyorlardı. İlk yarım sa-
atlik bombardımanlarda Bileşik Donanmanın etkili ve başarılı ol-
duğu izlenimi doğmuştu. Zira Çimenlik bölgesi ateş altındaydı ve 
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levazım deposu yanmaya başladı. Şehirde ise alevler yükseliyor, Rum 
mahallesi yanıyordu.32 Fransızların 3. Tümenine saat 12.00’de “B 
Savaş Hattında” yer alması emredildi.

Türk mevzilerinde Obüs bataryalarının hedefinde 4 büyük 
gemi vardı. Nitekim Numune Ağır Topçu Taburunca saat 11.50’de 
ateş altına alınan Agamemnon, 12 isabet aldı. Ağır hasara uğrayan 
gemi, Türk topçusunun ateşinden kurtulmak için 360 derece dö-
nüş yapmaya çalışıyordu. Gaulois ve Charlemagne muharebe ge-
mileri “A Hattı’nın solundan Bouvet ve Suffren muharebe gemi-
leri “A Hattı”nın sağından geçip yerlerine ilerlerken Türk topçusu 
Inflexible’ı ard arda vurdu ve muharebe dışı bıraktı. Saat 13 civa-
rında ise Rumeli ve Mecidiye tabyaları savaş hattına yeni giren Ga-
ulois ve Charlemagne’ı ateş altına aldı. Bu ateşe Dardanos batar-
yaları da katıldı ve büyük yararlılıklar gösterdi. Bu sırada Gaulois 
ilk yarasını aldı.

Anadolu yakasında Dardanos bataryası, savaşın başlamasından 
önce kıyıdan yaklaşık 400 metre mesafede, boğaza hakim bir te-
peye yerleştirilmişti. 18 Mart’a kadar İtilaf kuvvetlerine yağdırdığı 
gülleler ile onların korkulu rüyası olmuştu ve dolayısıyla onların 
önemli hedefi haline gelmişti. Güçlü düşman gemileri her fırsatta 
bu bataryanın üzerine top mermisi yağdırmıştı. Üzerlerine yağdı-
rılan yüzlerce mermiden bir tanesi 18 Mart’ta bataryanın sevk ve 
idare merkezine isabet etmiştir. 25 Şubat’tan beri düşman gemile-
rinin ateşine hiç durmadan direnen Dardanos bataryası aldığı isa-
betle kısa bir süreliğine susmuştu. Zira Kilitbahirli Teğmen Hasan 
Hulusi ve Trablusgarplı üsteğmen Mevsuf ile yanındakilerin ta-
mamı şehit oldular. Yerlerini Yüzbaşı Muhiddin almış ve o da iler-
deki zaferde en büyük yararlılığı gösterecekti. Biri Kilitbahirli Türk, 
birisi de Trablusgarplı Arap olan iki Osmanlı subayının gösterdiği 
bu kahramanlıklar gözden kaçırılmayacak ve bilahare Müstahkem 
Mevki kumandanlığının önerisi ile bataryanın adı “Hasan-Mev-
suf” bataryası olarak değiştirilecektir.

18 Mart 1915 saat 13.20’de bir diğer Fransız gemisi Bouvet de 
Anadolu Hamidiye Bataryası tarafından ateş altına alındı. Birleşik 

32 Tevfik Rıza Bey, a..g.e,. s. 96.
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Donanmanın gemileri büyük yara almaya başladı. Gaulois, su al-
tından zaten yara almıştı, Suffren ise aldığı hasar ile boğaz dışına 
doğru uzaklaşıp muharebeden çekilmek zorunda kaldı. İsabet al-
masına rağmen muharebeye devam eden Bouvet’nin ise Anadolu 
Hamidiye bataryasından atılan mermilerle cephaneliği havaya uç-
muş ve 600 kişilik personeli ile 18 Mart’ta Birleşik Donanmanın 
batan ilk gemisi olmuştur.

Amiral de Robeck, Türk topçusunun etkili atışları yüzünden 
gerideki 2. tümene “A Hattı’nda hasara uğrayan Fransız gemileri-
nin yerini alma emrini verdi. Saat 14.40’da 2. tümen 3. tümenin 
yerini aldı. 2. tümenin dört gemisinden biri olan Vangeance, Ana-
dolu Hamidiye ve Namazgah tabyalarını; Ocean, Rumeli Hami-
diye tabyasını bombardımana başladılar. Namazgah tabyasında bü-
yük yangın çıktı. Anadolu Hamidiyesi’nin karşı atışları Irresistible’ı 
hedef alıyordu ki Amiral, 2. tümene Türk ateşinden korunmak 
için mesafeyi açma emri verdi. Ancak Irresistible tam bu sırada bir 
mayına çarparak su almaya başladı. Gemi personeli güçlükle Qu-
een Elizabeth’e alınıp gemi terk edildi. Fransız gemisi Gaulois da 
saat 15.30’da başı suya gömülmüş halde idi. Boğaza giren mayın 
arama-tarama gemileri “A Savaş Hattı” hizasında birkaç mayını et-
kisiz hale getirdiler. Ama bu Birleşik filonun kötü gidişini durdu-
ramadı. Inflexible saat 16.05’te mayına çarparak su almaya başladı 
ve kendisini Boğazdan zor çıkarttı.

Bouvet zırhlısını batıran top ve eratı
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Mayından temizlendiği sanılan bölgede kayıp verilmesi üzerine 
Amiral de Robeck önce öndeki gemilere sonra saat 17.50’de tüm 
filoya genel çekilme emri vermek zorunda kaldı. Çekilmek de kur-
tuluş değildi; nitekim Türk topçusunun etkili atışlarından kaçmaya 
çalışan Ocean 18.05’te Nusret Gemisinin döşediği mayına çarptı, 
üstelik topçu ateşinden de isabet alan gemi dümen dairesinin su al-
masıyla terk edildi. Birleşik Filo komutanlığı Irresistible ve Ocean’ı 
karanlık bastıktan sonra gelip kurtarmayı planlamış idi. Ancak do-
nanmanın kurmay başkanı Irresistible’ı kurtaramasa bile Türklerin 
eline geçmemesi için batırmak ve Ocean’ı kurtarmak için onların 
yanma geldiğinde her ikisinin de Türk topçusu tarafından batırıl-
dığını gördü.33 Böylece 18 Mart saat 20:00 sularında her iki tara-
fın raporlarında zaferin Türklerin tarafında olduğu kesinlik kazandı.

15. 18 Mart Deniz Muharebesinin sonuçları nelerdir?

Boğaza giren ve şiddetli top atışlarıyla tabyaları bombardıman 
eden İngiliz-Fransız Birleşik Donanması, Çanakkale Boğazının iki 
yakasından açılan karşı atışlarla ve Erenköy koyuna (Karanlık Li-
man bölgesine) dökülen mayınların etkisiyle mevcutlarının yüzde 
35’ini kaybedip çekilmek zorunda kaldılar. Manevralar sırasında 
mayınlara çarpan Bouvet, Ocean, Irresistible savaş gemileriyle iki 
muhrip ve yedi mayın arama gemisi battı. Gaulois ve Inflexible da 
dahil yedi zırhlı gemi görev yapamaz hale geldi. Yedi buçuk saat 
süren deniz muharebesi Türk ordusunun kesin zaferiyle sonuçlan-
mış, düşman Türk ileri mayın hatlarına dahi ulaşamamıştı.

Bu saldırıyı başarılı bir şekilde püskürten Çanakkale Mevki 
Kumandanı Cevad Paşaya “18 Mart Kahramanı”, Padişah Sultan 
V. Mehmed Reşad’a da gazi unvanı verildi.34 Bu savaşlarda mey-
dana gelen insan kaybı ise Türk tarafında 26 şehit, 53 yaralı iken; 

33 ATASE Arşivi; No.1/7, Kls.1313, Dos.7, F. 15; Nakleden Erkal, a.g.m., s. 65-66; 
Başbakanlık Osmanlı Arşivi, DH.EUN. 3 Şb, 4/37; Sabah Gazetesi 19 Mart 1915.; 
Genel Kurmay Başkanlığı, Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi, V Cilt, Çanakkale 
Cephesi, I, s. 203-209. Nigel Steel-Peter Hart, a.g.e., s. 17-20.

34 Başbakanlık Osmanlı Arşivi, M.B.İ, 180/77.
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düşman tarafında 800 ölü olarak 
tespit edilmişti.35 Dünya savaş tari-
hine “18 Mart Muharebeleri” olarak 
geçen bu olay, o günden beri deniz 
harp tarihinin en büyük örnekle-
rinden biri olarak anlatılmaktadır. 
Türkiye’de ise bu tarih “18 Mart Za-
feri” olarak kutlanmaktadır. Nitekim 
bu zaferin zaman zaman Alman su-
baylar komutasında alındığı spekü-
lasyonları yapılıyorsa da bu doğru 
değildir. Buradaki kara birliklerin 
komutasına Liman von Sanders bu 
tarihten sonra atanacaktır. Ancak 
her halükarda savaşta nihai yetki-

ler Osmanlı başkumandanlığı vekaletinde idi. Başkumandan ve-
kili de Enver Paşa idi.

16. 18 Mart’tan sonra Boğaz’da neler yaşandı?
Birleşik Donanmanın komutanı Amiral de Robeck donanma 

ile Çanakkale’yi geçmek fikrinden caymamıştı. Bu yüzden çareler 
arıyordu. Yeni bir saldırı için elde kalan donanmanın hazırlanması 
emrini verdi. Tabii olarak ilk iş mayın taraması idi ve bu görevi tor-
pido muhriplerine havale etmiştir. Bahriye Birinci Lordu Churchill 
19. Mart’ta gönderdiği telgrafta batan gemilerin yerine dört zırh-
lının yola çıkarıldığını ve Osmanlı tarafında önemli zayiat verdir-
diklerini düşündükleri tabyaların tamirinden önce harekâta geçil-
mesini bildiriyordu. Fransızlar da batan Bouvet zırhlısının yerine 
VI. Henry adlı gemiyi yola çıkartmışlardı. Ruslar’ın Askold kru-
vazörü ise 25 Mart’a donanmaya dahil olacaktı. Her ne kadar ar-
tık bir kara savaşı ilanına dönüş yapıldı ise de harbin sonuna ka-
dar deniz üstünden ve deniz altından saldırılar da zaman zaman 
devam etmiştir.36

35 Genel Kurmay Başkanlığı, Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi, V Cilt, Çanakkale 
Cephesi, I, s. 211-12.

36 Muhammet Erat, “Çanakkale Savaşlarında Deniz Harekatı”, Çanakkale Savaşları 
Tarihi, İstanbul 2008, IV, s. 2040.

Bahriye Birinci Lordu 
Winston S. Churchill
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17. 18 Mart Muharebelerinde efsaneleşen  
Koca Seyid Onbaşı kimdir?
Balıkesir’in Havran ilçesinin Manastır (Çamlık) köyünde 1889 

yılında dünyaya gelen Seyid Çavuş, Çanakkale Deniz Muharebe-
lerinde tabyasında gösterdiği büyük yararlılıkla tarihe mal olmuş-
tur. 20 yaşında iken Balkan Savaşları sırasında askere alınan Se-
yid, terhis olmadan Birinci Dünya Savaşı’na katılmış ve Çanakkale 
Cephesinde Mecidiye tabyasında topçu eri olarak yer almıştır. 18 
Mart sabahı Birleşik Donanmanın boğazı geçme girişimi sırasında 
Mecidiye tabyası ilk hedefler arasında idi ve uzun süre ağır bom-
bardıman altında kalarak büyük hasar görmüştü ve tabyadaki as-
kerlerin pek çoğu şehit olmuştu. Tabyadaki dört toptan üçü hasar 
görmüş, sadece biri çalışır durumdaydı. Ancak onun da top mermi-
sini namluya sürmek için kullanılan vinci arızalanmışı. Düşmanın 
ağır bombardımanı karşısında hasara rağmen yılgınlık göstermeyen 
Mecidiye tabyası ilk anlarda yaşanan sarsıntıdan sonra toparlanarak 
tekrar direnişe geçecektir. Ancak ağırlığı 200 kilogramı aşan mer-
miyi topun haznesine yerleştirecek vincin bozulması bir sorun teş-
kil ediyordu. İşte bu sırada Seyid onbaşının büyük bir kararlılıkla 
276 kilogramlık top mermisini sırtlayarak birkaç basamak yüksek-
likteki top kundağına yerleştirmesi savaşın adeta kaderini değişti-
recektir. İki kere tekrarlanan atıştan sonuç alınamadı ama üçün-
cüsü İngilizlerin övündükleri Ocean zırhlısının dümen tertibatını 
vurdu. Kontrolünü kaybeden gemi dönerek kıyıya yanaşırken ma-
yına çarparak infilak etti ve boğazın derin sularına battı. Bu sava-
şın seyrini değiştirmişti. Koca Seyid bu müthiş başarısı ile Çanak-
kale Muharebelerine damgasını vurmuştur. Olaydan sonra Seyid 
onbaşının bu kahramanlığını duyurmak için aynı şekilde fotoğraf-
lamak istenildiğinde söz konusu mermiyi dolu olarak kaldırama-
dığını bizzat kendisi söylerken “hırsım geçmişti, boşalttılar da öyle 
yüklendim” diyerek savaş anındaki ruh halini de yansıtmıştır. Ça-
nakkale Muharebelerinin de sembol fotoğrafı olan Seyid onbaşının 
mermiyi kaldırırken gösteren fotoğrafı Harp Mecmû‘asının, ikinci 
sayısında yayımlanmıştır. Bu sayı komutanları tarafından kendisine 
gösterildiğinde mahcup bir eda ile “bunca komutanlar dururken be-
nim fotoğrafımı koymalarından utandım” demiştir. Savaştan sonra 
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köyüne dönen Seyid onbaşı hayatını ormandan topladığı odunları 
kömür yaparak ve çiftçilik ile meşgul olarak geçmiştir. 1939 yılında 
akciğer rahatsızlığı ile vefat etmiştir.

18. İtilaf Devletleri 18 Mart’tan sonra  
nasıl stratejiler geliştirdiler?
18 Mart bozgunu İtilaf Devletlerine, karadan destek almaksızın 

denizden boğazın geçilemeyeceğini gösterdi. Ancak İngiliz Deniz 
Bakanı Churchill hâlâ bir saldırı ile boğazı denizden geçme konu-
sunda ısrarlı idi. İngiliz kamuoyu da konu ile yakından ilgileniyordu. 
18 Mart akabinde Times’da yer alan bir yorumda kara birlikleri ol-
madan Çanakkale’nin geçilemeyeceği vurgulanıyordu.37 Bu yakla-
şım General Ian Hamilton’un da fikri idi. 22 Mart 1915’te Queen 
Elizabeth zırhlısında yapılan bir toplantıda İtilaf donanma komu-
tanı de Robeck ile fikir birliğine varılmıştı. Onlara göre bu harekâta 
tahsis edilen kuvvetler Limni adasında toplanacak ve kara ve deniz 
kuvvetleri ortaklaşa büyük harekâtı gerçekleştireceklerdi. Kara bir-
likleriyle ortak harekât teklifi İngiltere Savaş Bakanlığı tarafından 
da kabul edildi. Derhal General Hamilton’un emrinde bir çıkarma 
ordusu hazırlanmaya başlandı.38 Bu amaçla Limni’de yaklaşık 75 
bin kişilik bir kuvvet toplandı. Ayrıca Doğu Akdeniz’e gönderilen 
Prince of Wales ve Londra zırhlıları yerine Mondros’a Queen Eli-
zabeth ve Implacable zırhlıları getirildi. Fransızlar da Süveyş’te bu-
lunan 4. Henry zırhlısını getirdiler. Ruslar ise Birleşik Donanmaya 
Askold zırhlısı ile destek veriyorlardı. Düşman filosu irili ufaklı iki 
yüz gemiden ve onu destekleyen hava kuvvetlerinden oluşmaktaydı. 
Bu askeri harekât dünya tarihinin o güne kadar gördüğü en büyük 
amfibi (deniz, kara ve hava müşterek) harekâtı olacaktı.

Eş zamanlı olarak Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanı Ce-
vad Paşa da Birleşik Donanmanın kara birlikleri ile müşterek bir çı-
karma harekâtına girişeceklerini tahmin ediyordu. Böyle bir harekâta 
karşı savunma düzeninin yeniden gözden geçirilip tahkim edilmesi 
amacı ile başkumandanlık vekâletine boğazın adete sessiz bir bekleyişe 

37 Sabah Gazetesi, 19 Mart 1915.
38 Nigel Steel-Peter Hart, a.g.e, s. 22.
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geçtiği 20 Mart 1915 tarihinde önerilerde bulundu. Başkumandan-
lık vekâleti de bu öneriler doğrultusunda yeni düzenlemeler yaptı. 
Buna göre 3. ve 15. kolordular ile 5. Tümen ve bağımsız süvari tu-
gayından oluşan 5. Ordu’yu kurup komutanlığına o sırada 1. Ordu 
komutanı olan Alman Liman von Sanders Mareşal rütbesi ile geti-
rildi.39 Bölgedeki birlikler yeni kuvvetler ile takviye edildi ve özellikle 
kıyı şeritlerinin korunması görevi 9. Tümene verildi.40

Savaşta ölen İtilaf Devletlerinin askerleri denize bırakılırken

Karargâhı Gelibolu’da konuşlandırılan 5. Ordu, Kavaksuyu-Be-
şige arasında 150 km’lik kıyı şeridini savunmakla görevlendirilmiş 
oldu. Bölgedeki 6 piyade tümeni üç gurup halinde sıralandı. Bun-
lardan 5. ve 7. tümenler Gelibolu Yarımadasını; 9. ve 19. Tümen-
ler ise Yarımada’nın güneyinde, 3. ve 11. Tümenler de Anadolu 
yakasını savunmak üzere görevlendirilmişlerdi. Ayrıca Çanakkale

39 Zekeriya Türkmen, “Çanakkale Savaşlarında Kara Harekatı”, Çanakkale Tarihi IV, 
İstanbul 2008, s. 2187.

40 Genel Kurmay Başkanlığı, Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi, V Cilt, Çanakkale 
Cephesi, I, s. 212-213.



52

100 SORUDa ÇaNakkale MUHaReBeleRi

“Bir tayyare topu ateş vaziyetinde” Çanakkale Harp Cephesinde: 
Ordumuzun gökteki düşman tayyarelerini avlayan kahramanları top başında.

(Harb Mecmû‘ası, Sayı: 5, Şubat 1331.)

Müstahkem Mevki komutanlığı ayrı bir harekât komutanlığı 
olarak varlığını sürdürüyordu. Başka bir ifade ile Cevad Paşa kale-
leri ve topçuların büyük bir kısmını komuta ediyordu.

5. Ordu komutanı Liman von Sanders stratejisini, birlikleri 
boğazın her yanma dağıtmak yerine muhtemel çıkarma bölgele-
rine yakın yerlere toplama üzerine kurdu. Ona göre düşmanın çı-
karma yapabileceği muhtemel üç kritik nokta bulunuyordu. Bun-
lar, Bolayır ve Saros Körfezi, Asya’da Kumkale yakınlarındaki sahil 
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kesim ve Gelibolu Yarımadası’nın güney ucu idi. Bu yüzden ko-
mutasındaki birlikleri de bu üç noktayı savunacak üç ayrı harekât 
gurubuna ayırdı. Ordu’daki Türk kumanda heyeti ise bu plana 
pek sıcak yaklaşmıyordu. Bu plana göre düşman kıyıda değil, içe-
rilere çekilerek imha edilmesi tasarlanıyordu. Bölgeyi çok iyi bilen 
Türk kumandanlar ise düşmanın kıyıda tutunması halinde büyük 
felaketlerin meydana gelebileceğini öngörüyorlardı. Nitekim kara 
harekâtları sırasında Türk kumandanları haklı çıkmıştı.41 Bu planla-
maların dışında 1915 Nisanı boyunca nerede ise aralıksız sürdürü-
len42 teyakkuz ve muhtemel istila tatbikatları orduyu yapılacak bir 
genel çıkarma harekâtına karşı hazır hale getirdi. Ayrıca 18 Mart 
ve öncesi tahrip edilen tabyalar, mevziler, toplar ve telefon hatları 
daha etkin şekilde kullanılır hale getirildi. Liman von Sanders’in 
Çanakkale’de göreve başladığı 26 Mart 1915’ten itibaren Alman 
subay ve askerler de karargâhlara yerleştirilmeye başlandı. Şüphe-
siz ilk sorun onların Türkçe bilmemeleri ve öğrenmeye niyetleri-
nin de olmamasıydı.

Diğer taraftan İtilaf kuvvetlerinin Mondros’ta yaptıkları top-
lantıdan sonra aldıkları karara göre çıkarma planı özetle şöyle idi:

•	 Bolayır	ve	Beşiğe	sahillerine	yanıltıcı	sahte	çıkarma	yapıla-
cak,

•	 Fransız	birlikleri	Kumkale’ye	gösteriş	çıkarması	gerçekleşti-
recek,

•	 Kabatepe’nin	kuzeyinden	Maydos	istikametinde	tâli	(ikin-
cil) bir çıkarma yapılacak,

•	 Asıl	 çıkarma	bölgesi	 ise	Seddülbahir	bölgesi	olacak	ve	 ilk	
hedef Alçıtepe’nin tutulması olacaktır. Buradan Kilitbahir 
ele geçirilerek boğaz kontrol edilecektir.43

41 Erickson, a.g.e., s. 113; Zekeriya Türkmen, a.g.m., s. 2188.
42 Başbakanlık Osmanlı Arşivi; DH.EUM.VRK 25/9;HR.SYS 2098/10; 

2110/1;2322/74.
43 Fahri Belen, Harp 1934-1935 Tedrisatından Çanakkale Savaşından Alınan Dersler, 

İstanbul 2009, s.34.
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Gelibolu Yarımadası, Zafer Sahnesi! Çanakkale’de 5 Martta (18 Mart) denizde,  
14 Nisan’da (27 Nisan) karada düşmanı mağlup ettik... 

(Tasvir-i Efkâr, Numara 1425, 29 Nisan 1915)
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19. İtilaf Kuvvetleri kara harekâtını nereden başlattı?
Uzun tartışmalardan sonra bütün savaş hazırlıklarını tamam-

layan İtilaf kuvvetleri 25 Nisan 1915 günü sabaha karşı İngiliz 
generali Hamilton ve Fransız generali D’Amade’un (daha sonra 
Gourand) İdaresinde çıkarma harekâtını başlattı. Birleşik Donan-
manın öldürücü bombardımanı ve himayesinde Gelibolu yarıma-
dasında altı ayrı yerden Anadolu yakasında ise bir noktadan karaya 
asker çıkartılıyordu. Ayrıca Saros Körfezine de ana çıkartma yer-
lerini saklı tutmak için sahte çıkartma harekâtına girişilmişti. Sa-
baha karşı saat üçte başlatılan harekâtta önce Birleşik Donanmaya 
bağlı Fransız filosu saat 04.30’da Kumkale önlerine sokuldu. Saat 
05.15’te başlayan bombardıman himayesindeki ilk çıkarma kafile-
leri saat 07.00’de filikalar ile gemilerinden ayrılmışlardı. Bu kuv-
vetler akıntıların engellemesi ile karşılaştı. Ayrıca onları fark eden 
İntepe’deki Türk topçularının yoğun ateşi altında ancak saat 10.00 
civarında karaya ulaşabildiler. Onları güçlü bir donanma himaye 
ediyordu ve donanmanın ağır ve etkili top atışları Türk topçularını 
etkisiz kılıyordu. Böylece çıkarmanın hızı ve hacmi artarak, Kum-
kale köyü Fransızların eline geçti ve bütün Fransız Tugayı karaya 
çıkartıldı. Fransızlar, Menderes ağzı-Kumkale köyünün güney ve 
batı tarafları ile Orhaniye sırtlarının kuzeyindeki sazlık bölgeyi ele 
geçirdiler. Kumkale Muharebeleri olarak da bilinen bu çatışmalar 
3. Türk Tümeni sorumluluk sahasında gerçekleşmişti.

Aynı gün Fransızlara ait başka bir birlik de sabah karanlığında 
gemilerindeki topçularının desteği ile Beşiğe limanı civarına filikalar 
ile asker çıkarmaya başladı. Bu Türk tarafını aldatmaya dönük bir 
gösteri çıkartması idi. Jeanne D’ark kruvazörü ile Rus Askold kruva-
zörü bu harekâta iştirak etmişlerdi. Öğlen saatlerinde, Beşiğe limanını 
sis basması üzerine hedefler kapanmış, ateş imkânı kalmamıştı. Böy-
lece gösteri harekâtı olan Beşiğe çıkarması tamamlanamadan Birleşik 
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Donanmaya ait gemiler Bozcaada’ya çekilmek zorunda kalmışlardı. 
Fransızların bu çıkarması görünüşte bir başarı idi. Ancak İngilizle-
rin asıl çıkarma bölgelerindeki başarısızlıkları buradaki kuvvetlerin 
Seddülbahir’e kaydırılmasını gerektirdi. Böylece 26-27 Nisan gecesi, 
diğer çıkarmaları örtmek amacı ile işgal edilen Kumkale boşaltıldı.44 
Bu harekât Türk tarafına 467 şehit, 763 yaralı ve 505 esir ve kayba 
mal oldu. Fransızlar ise 786 kayıp vermişlerdi.45 Ayrıca Fransız or-
dusundaki birtakım Müslüman askerler de karşılarında Müslüman-
lar olduğunu görerek Türk tarafına iltica etmişlerdi.46

Avusturalya askeri yaralı asker taşırken

20. Seddülbahir çıkarması ne zaman ve nasıl yapıldı?
General Hamilton’un planına göre asıl çıkarma yerlerinden bi-

risi Seddülbahir ve yakın kıyıları idi. Plana göre ilk hedef olarak 
Alçıtepe ele geçirilecek ve Kilitbahir platosundan ilerleyerek Türk 
merkez tabyaları susturulacaktı. Böylece boğaz, giriş bölgesi elde 
edilmek suretiyle açılacaktı. Bu amaçla 24-25 Nisan gecesi Seddül-
bahir mevzileri şiddetli bombardıman altına alındı. 25 Nisan sabahı 
alacakaranlıkta Seddülbahir, irili ufaklı birçok savaş ve nakliye ge-
mileri ile kuşatıldı. Seddülbahir’i hilal şeklinde çevreleyen yüzlerce 

44 Genel Kurmay Başkanlığı, Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi, V Cilt, Çanakkale 
Cephesi, II, s. 51-52, 78.

45 Erkal, a.g.m., s. 63; Muzaffer Albayrak- Tuncay Yılmazer, a.g.e, s. 74.
46 Başbakanlık Osmanlı Arşivi, HR.SYS 2323/1. Sabah Gazetesi, 27 ve 30 Nisan 1915.
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geminin yakın mesafeden Türk siperlerine yönelttikleri top ateşi ile 
değişik mevkilere çıkarmanın başlatılması amaçlanmıştı. Nitekim 
aynı anda, Tekkekoyu, Morto koyu, Eskihisarlı kumsalları, İkiz-
koyu, Sarıtepealtı-Zığındere ve Ertuğrulkoyu mevkilerine sabah 
saat altıdan itibaren çıkarma başlatıldı.

Motosikletli İngiliz askerleri, Çanakkale’de

Tekke koyunda Türkler savunma mevzileri hazırlamışlardı. 
Düşmanın yapmış olduğu ağır bombardımana rağmen Türk mev-
zileri ciddi hasar görmedi. Çıkartılan birliklerden birçok asker di-
kenli tel engellerine takılarak ağır kayıplara uğratıldı. Ancak arka-
dan gelen takviye birliklerin desteği ile yavaş yavaş ilerleyebildiler. 
12. Bölüğe karşı yapılan Tekke koyu çıkarması Türk makineli tü-
fekçilerinin şiddetli mukavemeti ile karşılaşmıştı. Bu yüzden düş-
man kumsal şeridinde tutunamadı. Harekâtın en önemli noktala-
rından biri olan bu çıkarma da başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Ancak 
daha sonraki günlerde burası tekrar zorlanacaktır. Morto koyuna 
ise John Wallis zırhlısının desteği ile İngiliz birliklerinin sağ kana-
dını korumak amacıyla başka bir birlik çıkartıldı. Bu birlik nispe-
ten az kayıpla karada tutunmayı başardı.47

47 İsmail Kayabalı-Çemen der Arslanoğlu, a.g.es. s. 116; Genel Kurmay Başkanlığı, 
Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi, V Cilt, Çanakkale Cephesi, II, s. 228 vd; Zeke-
riya Türkmen, a.g.m., s. 2191-92.
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21. İngilizlerin İkizkoyu çıkarması  
nasıl yapıldı ve nasıl karşılandı?
Düşman ikiz koyuna ise ikinci derecede bir çıkarma yeri ola-

rak, ana çıkarma bölgesini desteklemek amacıyla çıkarma yapmış-
tır. İkizkoyu özel olarak bir birlik tarafından savunulmamaktaydı. 
Bölgede bir gözetleme postası vardı ve çıkarmayı dokuz kişilik gö-
zetleme gurubu karşılamıştır. Bu yüzden İngilizler, birkaç saatte böl-
geye bin kadar asker çıkarmıştı. Olayı görüp çevreden gelen 40-50 
kişilik bir Türk birliği İngilizlere karşı durmaya çalışmıştır. İngiliz-
ler bu avantajı kullanarak akşama kadar bölgeye üç bin asker çı-
karıp asıl çıkarma alanları ile sahil şeridinde irtibat sağlamışlardır. 
Çeşitli yerlerden yönlendirilen ve sayısı bini bulan Türk birliği ise 
Binbaşı Mahmut Sabri’nin ifadesiyle “zincirlerini koparan susamış 
aslanlar gibi” gece boyunca savaşarak İngilizlerin Ertuğrul koyu ve 
Alçıtepe istikametinde ilerlemelerini önlemiştir.48

22. İngilizler Sarıtepealtı çıkarmasında  
neden tutunamadılar?
Sarıtepealtı çıkarması Seddülbahir bölgesindeki çıkarma hareket-

lerinin en tehlikelisi olarak değerlendirilmektedir. Bu çıkarma yeri 
Zığındere ağzından takriben 1.5 km kuzeyde çok dik yamaçlar ile 
denize inen bir kıyıdır. Düşman bu noktanın savunmasız bırakıldı-
ğını keşfederek asker çıkarmaya karar vermiştir. Buradaki çıkarma 
diğer noktaların aksine gece saat 2.30’da başlatılmıştı. Gemiler bü-
tün ışıklarını söndürerek zifiri karanlıkta harekâtı baskın şeklinde 
gerçekleştirdi. İngilizler karaya hiç zayiat vermeden bir tugay asker 
çıkardılar. Hiç mukavemet görmeden on bir saat Sarıtepealtı’nda 
bekleyen İngiliz birlikleri, gerek diğer cepheler ile irtibatı kesik ol-
duğundan ve gerekse arkadan takviye birliği gelmediğinden harekâtı 
tamamlayamamıştır.49 Beklenmedik bir bölge olması hasebi ile Türk 
tarafının da çıkarmadan geç saatlerde haberi olabilmiştir. Harekâtın 
tamamlanmaması Türk tarafını mutlak bir tehlikeden korumuştur.

48 Genel Kurmay Başkanlığı, Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi, V Cilt, Çanakkale 
Cephesi, II, s. 240-244.

49 Genel Kurmay Başkanlığı, a.g.e., s. 244-247.
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Seddülbahir’de ele geçirilen yirmi dörtlük top

23. Zığındere çıkarması nedir ve nasıl karşılanmıştır?

25 Nisan sabahı Zığındere mevkisine yapılan çıkarma dar bir 
kıyı şeridi ile sınırlı idi. Buraya çıkan düşmana 25. Alayın 3. Taburu 
ve 26. Alaydan bir bölük asker karşı koymuştu.50 İlk gün önemli 
olaylara sahne olunmamışsa da ilerleyen günlerde bu bölgelerde şid-
detli çarpışmalar yaşanmıştır. 28 Nisan’da Zığındere Muharebele-
rini Queen Elizabeth gemisinden seyreden Yüzbaşı Guy Dawnay 
bir Türk taarruzunu şöyle anlatmaktadır:

Birden Türk piyadesinin, denize inen ve bizim askerlerimizin sol 
kanadının ilerleme hattı üzerinde bulunan büyük dere yatağına doğru 
saflar şeklinde gelmekte olduklarını gördük. Gemilerin topları üzerle-
rine çevrilmeden büyük bir çukura girdiler. Hepimiz soluklarımız ke-
silmiş bir halde bundan sonra ne olacakları bekliyorduk. Bizimkiler 
sol taraflarındaki sırtların üzerinde oldukları halde yürümeye devam 
ediyorlardı; gemilerin dere yatağını bombalamalarının gözle görünür 
bir etkisi olmuyordu. Birliklerimiz koyağın 500-600 metre yakınla-
rına geldiklerinde Türkler birden çukurdan fırlayıp saldırıya geçtiler. 
Bu görkemli bir karşı saldırı idi ve biz her şeyi önümüzde görüyorduk. 

50 Sabah Gazetesi, 28 Nisan 1915.



60

100 SORUDA ÇANAKKALE MUHAREBELERİ

Türkler süngü takmış olarak koşuyorlar, zaman zaman durup ayakta 
ateş ediyorlardı. Bizimkiler yere yatmışlardı ve çılgınlar gibi ateşe ateş 
ile karşılık vermekte idiler. Garip bir şey Türkler kalabalık ve birbirle-
rine yakın bir şekilde gelmelerine karşın büyük kayba uğramıyorlardı. 
Türkler göründüğü anda Queen Elizabeth 15 inçlik toplarını üzerle-
rine çevirmişti ama gemi topları ile ateş etmek epey zaman alıyor (ya 
da o anda insana öyle geliyor). Türkler bizim mevzilerimize iki yüz 
metre yaklaştıkları zaman 15 inçlik toplar konuşmaya başladı... Bun-
dan daha zamanında ve daha isabetli bir atış yapıldığını... sanmıyo-
rum. Her şey kara ve beyaz bir duman arasında kaldı, hava toz top-
rağa dönüştü. Sonra ortalık açıldı-sadece birkaç Türk sığınmak için 
geriye koşuyordu. Aslında bu çok korkunç bir manzara idi.51

24. Ertuğrul Koyu’na kimler çıkmak istedi  
ve ne ile karşılaştılar?
Gelibolu Yarımadası’nda diğer bir mevki olan ve esasında çı-

karmanın ana merkezini oluşturan Seddülbahir’in kumsalı Ertuğ-
rul koyunun batısına, inatçılıkları ve yırtıcılıkları ile tanınan İrlan-
dalılar, donanmanın eşliğinde çıkartıldılar. Bu çıkarmada donanma 
öylesine şiddetli bombardıman yapmakta idi ki; sadece Ertuğrul 
Koyu sırtlarındaki 26. Alayın 10. Bölüğünün savunma mevziine, 
kısa sürede 4650 mermi atılmıştı. Fakat bu çıkarma İngilizler için 
tam bir kâbus oldu. 25 Nisan sabahı İngiliz çıkarma birlikleri kıyıya 
yaklaştıklarında çok şiddetli bir ateş ile karşılaştılar. Savunma ateşi 
o derece başarılı oldu ki hiçbir İngiliz askeri kıyıda tutunamadı ve 
filikalarına geri döndü. Savaşa katılan Yüzbaşı Richard Willis içine 
düştükleri durumu şu sözler ile anlatacaktı:

Filikamın birinci kürekçisi arkadaşlarının öfkeli şaşkınlığı arasında 
öne devrildi. Katliam işareti verilmişti. Yamaçların üzerinden maki-
neli tüfek ve keskin nişancıların isabetli atışları başladı. Çok geçmeden 
kayıplar arttı. Pusunun zamanı kusursuzdu. Filikalar içinde tümüyle 
açıkta ve çaresizdik, gizlenmiş olan Türklerin talim hedefleriydik ve 
birkaç dakika sonra filikamdaki otuz kişiden sadece yarısı kalmıştı.52

51 Nigel Steel-Peter Hart, a.g.e., s. 92.
52 Nigel Steel-Peter Hart, a.g.e., s. 63-64.
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Bu ilk girişimin başarısızlığı ardından aynı sabah saat altıda ha-
rekete geçirilen ancak diğer birliklerden sonra gelmesi planlanan 
River Clyde vapurunun gelişi hızlandırıldı. Eski bir şilep olan bu 
vapur bir çeşit rıhtım görevi yapması için kullanılarak, taşıdığı iki 
tabur asker ile karaya oturtulup çıkarma başlatıldı. İlk asker gu-
rubu bir ateş ile karşılaşmamıştı ancak karaya yirmi metre kala kı-
yamet koptu. İngiliz kaynaklarına göre, Türkler çıkarma yapan 
askerleri “kapana kısılmış fareler gibi öldürüyorlardı”. Nitekim fi-
likalara bindirilen 700 askerden sadece 300’u karaya ulaşabilmişti. 
Bu plan Truva efsanesinden esinlenerek hazırlanmıştı ama fiyasko 
ile neticelendi.

Çanakkale’de patlamamış 38,5’lik  
bir mermi ve bunları nakl ve  

tahliye eden Çanakkale İnzibat  
zâbiti efendi

26. Alay 3. Tabur komutanı Binbaşı Mahmut Sabri de bu çı-
karmadaki gözlemlerini bir raporunda şöyle aktarmıştır:

Düşman askeri öylesine korkmuştu ki, Ertuğrul koyuna girmiş olan 
büyük nakliye gemisinden inmeyi reddettiler. Komutanlar ve subay-
lar kılıçlarını çekmişlerdi ve adamları merdivenlerden aşağı gönderi-
yorlardı. Ama hiç biri Türk kurşunlarından kaçamıyordu. Bizim as-
kerimiz boşa tek bir kurşun bile sıkmadılar. Hatta bazı durumlarda 
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bir kurşun birkaç düşman askerini bile öldürmüştür. Düşman bu çı-
karmanın kendisine neye mal olduğunu ve Türk ordusunun kahra-
manlık ve cesaretini anlamıştı.53

Gemiden gece çıkabilen askerler Seddülbahir köyüne doğru 
birtakım taarruzlarda bulundu iseler de oradaki küçük Türk bir-
liklerinin mukavemeti ile karşılaştılar. İngiliz teğmeni Guy Nigh-
tingale köyde karşılaştıkları manzarayı şu ifadeler ile anlatmaktadır:

Köy korkunç bir tuzaktı. Her ev ve her köşe başı keskin nişancı-
larla doluydu ve sokakta bir görünmek kafana bir kurşun yemek için 
yeterli idi.. O köyde çok asker ve subay kaybettik. Düşman hiç görün-
müyordu, görünen tek şey sadece bizimkilerin orada burada yere dev-
rilmeleriydi. Bir evde keskin nişancı ararken tabancamla bir Türk’ü 
öldürdüm ama bu arada az daha ben ölüyordum.54

26 Nisan sabahına kadar şiddetli Türk mukavemeti karşısında 
İrlandalılar kayda değer bir başarı gösteremediler. Sadece kıyıdaki 
kaya ve küçük tepelerin ardına sığınan az sayıdaki İrlandalı asker 
hayatta kalabildi.55 Ancak düşman ısrarlıydı ve sürekli takviye bir-
likleri göndererek Seddülbahir çıkarmasını destekliyordu.

25. Seddülbahir çıkarmasında efsaneleşen  
Yahya Çavuş direnişi nedir?
Seddülbahir çıkarmasında sayısız cengâverlik örnekleri bulun-

maktadır. Örneğin bir Türk bölüğü, kendisi ile sayı ve silah bakı-
mından mukayese edilmeyecek bir güce karşı üstün başarı göstererek 
düşman tümeninin asıl çıkarma kanalını tıkamıştır. Bu başarıda en 
önemli pay hiç şüphesiz ölümü göze alan bir avuç kahraman subay 
ve erlerindir. Ancak 26. Piyade Alayı 3. Taburu’nun 10. Bölüğü’ne 
mensup ikmal erlerinden olan Yahya Çavuş’un kahramanlığı ayrıca 
zikredilmeye değerdir.

Seddülbahir çıkarmasının başladığı sırada 26. Alayın 10. bö-
lüğü büyük bir sabırla donanma ateşine karşı koyarken, bu bölü-
ğün yarısı ile birlikte başındaki komutanları da şehit oldu. Ertuğrul 

53 A.g.e., s. 67-68.
54 Nigel Steel-Peter Hart, a.g.e., s. 83.
55 İsmail Kayabalı-Cemender Arslanoğlu, a.g.e., s.116.
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koyunun Gözcübaba mevziinde 5 piyade mangasının başında bulu-
nan Ezineli Yahya Çavuş, mevziinin savunma yükünün kendi omuz-
larına düştüğünü görerek, komutayı ele aldı. Yahya Çavuş düşma-
nın tepeye yönelttiği ardı arkası kesilmeyen şiddetli hücumu başarı 
ile geri püskürttü. İngilizler bitişikteki Aytepe mevziine girip bura-
dan Yahya Çavuş’un Gözcübaba mevziini ele geçirmeye çalıştılarsa 
da Yahya Çavuş’un bizzat idare ettiği süngü hücumu ile hezimete 
uğratıldılar. Akşam saatlerinde İngilizler getirttikleri ağır makineli 
tüfekler ile Aytepe/Gözcübaba mevziini ele geçirebildiler. Ancak bu 
savunma, Türk ordusuna paha biçilmez bir on saat kazandırmıştır.56

Yahya Çavuş Şehitliği

26. Arıburnu çıkarması nasıl olmuş ve 
nasıl karşılanmıştır?
General Hamilton’ın harekât planında daha işin başında Arı-

burnu bölgesi asıl çıkarma bölgelerinden biri olarak tespit edilmişti. 
Bu bölgeye çıkarma yapmak üzere General Birdwood komutasın-
daki Anzak (Avustralya ve Yeni Zelandalılardan oluşan kolordu) 
birlikleri ile ikinci tali filo görevlendirilmişti. Plana göre çıkartma-
nın baskın etkisi yapması amacıyla askerler 25 Nisan sabahı karan-
lıkta karaya çıkarılacaktı. Hedefleri Eceabat doğrultusunda ilerleyip, 
diğer çıkarma bölgesi olan Seddülbahir’e çıkacak olan kuvvetlerin 

56 Çanakkale Muharebeleri 75- Yıl Armağanı, s. 185-186; Erickson, a.g.e., s. 115-116.
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kuzey tarafını güvenliğe almak ve Türk kuvvetlerinin kıyı ile bağ-
lantısını kesip, Kilitbahir bölgesine saldırmaktı.57

Anzak kolordusunun ilk hücumumu 1. Avustralya Tümeninin 
3. Tugayı yapacaktı. 4000’i aşkın bir kuvvet olan bu hücum tu-
gayı sabah ağarmadan Küçük Arıburnu ile Kabatepe arasındaki 1.5 
km’lik kumsal alana çıkacaktı. Hızlı bir hareketle Kabatepe-Topçu-
larsıtı-Conkbayırı-Kocaçimen tepesi hattına yerleşecekti. Bu kuvve-
tin kıyılarda kuracağı hâkimiyetin desteğinde 2. Avustralya tümeni 
de gelecek ve Maltepe eksenine doğru ilerleyecekti.

Queen Elizabeth ve Prince of Wallase savaş gemilerinin deste-
ğinde 25 Nisan sabaha karşı Avustralya tümeni harekete geçti. Sa-
bah saat 03.30 sıralarında kıyıya iki buçuk mil yaklaştırılan tümenin 
bir tugayı (1500 kişi kadar) filikalar ile karaya çıkarmayı başlattılar. 
Plana göre filikalar 150 m. aralıklar ile hareket edeceklerdi. Ancak 
karanlıktı ve birbirlerini göremiyorlardı. Bu yüzden mesafeyi elli 
metreye düşürdüler. Plana göre 1500 metreye yayılmaları gerekir-
ken bu mesafe 600 metreye düşünce, daha baştan hesapları alt üst 
olmuştu. Ayrıca birlikler akıntıya kapılarak veya hâlâ bugün bile 
anlaşılmayan hesap hatalarından dolayı kuzeye sürüklenip kumluk 
bir kıyı olan Kabatepe yerine sarp bir kıyı olan Arıburnu bölgesine 
çıkmak zorunda kalmışlardır.58

Anzaklar Anafartalar’da

Sabahın ilk ışıkları ile birlikte kıyıdan da gözlenen bu çıkar-
maya karşı başlatılan tüfek atışları Anzaklara su üstünde ciddi zayiat 

57 Genel Kurmay Başkanlığı, Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi, V Cilt, Çanakkale 
Cephesi, II, s. 95.; Zekeriya Türkmen, a.g.m., s. 2194.

58 Nigel Steel-Peter Hart, a.g.e., s. 40-42.
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verdirmişti. Alaca karanlıkta Türk tarafını uykuda yakalamayı he-
defleyen düşman gördüğü mukavemet karşısında şaşırarak ordu di-
siplinini kaybetmiştir. Ama birinci guruptan bir kısmı kıyıda tutu-
nabildi. Türk mukavemetine rağmen bir kısım Anzak askerlerinin 
karada tutunabildiğini görerek, ikinci hücum birliği de karaya çı-
kartıldı. Daha düzenli bir çıkarma yapan bu ikinci hücum birliğine 
karşı savunmadaki Türk askerleri bir hayli kayıp vermişti. Ancak 
gün ışığı ile birlikte Türk bataryaları devreye girerek isabetli atışlar 
ile düşmana da zayiat verdirilmiştir. Bu arada Anzaklar Kanlısırt, 
Kemalyeri, Düztepe doğrultusunda ilerlemişler, Conkbayırı ve Ko-
caçimen Tepesini de tehdide başlamışlardı. Çıkarmayı haber alan 9. 
Tümene bağlı 27. Alay kumandanı Yarbay Şefik saat 08.00’de Ke-
malyeri-Merkeztepe istikametinde taarruza başladı. Oldukça başa-
rılı bir mukavemet gösteren 27. Alay kumandanı aynı zamanda Arı-
burnu tarafının tehlikede olduğu bilgisini kendi tümen karargâhına 
bildirerek yardım istemiştir. Bu sırada şiddetli çarpışmalar ve yer 
yer mühimmat yetersizliği yaşanıyordu.

Arıburnu’nda Türk askerleri siperde
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Bu durumun bilgisi 5. Ordu’nun ihtiyatı olan 19. Tümene de 
ulaşmıştı. Tümen komutanı Yarbay Mustafa Kemal bütün birlikle-
rini alarma geçirdi ve derhal süvari bölüğünü de Kocaçimen tepe-
sine keşif amacıyla gönderdi.59 Her ne kadar Seddülbahir Cephe-
sindeki gelişmelerin bilgisi 19. Tümene henüz ulaşmamış ise de top 
seslerinden bir şeylerin olduğu anlaşıldığından alarm halinde olan 
Yarbay Mustafa Kemal harekete geçmek için 5. Ordu kumandan-
lığından gelecek emri bekliyordu. Ancak zaman da geçiyordu. Bu 
durumun ciddiyeti karşısında Yarbay Mustafa Kemal bir emir al-
maksızın kumandanlık inisiyatifi ile ve her türlü sorumluluğu üst-
lenerek harekete geçti. Bu maksatla ilk iş olarak Tümen karargâhı 
olan Bigalı köyüne en yakın yerdeki 57. Alay ile bir dağ bataryası 
ve bir sıhhiye müfrezesini savunması zayıf ve düşman işgaline açık, 
stratejik bir mevki olan Kocadere’nın batısı Kocaçimen tepesine 
doğru harekete geçirdi. Zira Yarbay Mustafa Kemal buranın düş-
mesi halinde Arıburnu-Kabatepe çevresinin de düşeceğinin farkın-
dadır. Bu da düşman çıkarmasının hedeflerine ulaşması anlamına 
gelecekti. 57. Alayı harekete geçiren Yarbay Mustafa Kemal ken-
disi de durumu izlemek üzere Conkbayırı’na çıktı.

Yarbay Mustafa Kemal, sahilin gözetlenmesinde görevli 27. 
Alay’dan bir birliğe mensup askerlerin, 261 rakımlı tepeden 
Conkbayırı’na doğru kaçmakta olduklarını gördü. Erlerin önüne 
çıkarak “Niçin kaçıyorsunuz?” diye sordu. “Efendim düşman” ce-
vabı alması üzerine “nerede?” diye sordu ve askerler “işte” diye 261 
rakımlı tepeyi gösterdiler. Mustafa Kemal, düşmanın tepede ilerle-
diğini görerek “düşmandan kaçılmaz” dediğinde, askerden “cepha-
nemiz kalmadı” cevabını alması üzerine tarihi emrini verdi: “Cep-
haneniz yoksa süngünüz var, süngü tak mevzi al”.60 Böylece çekilen 
askerlerin yere yatıp mevzi alması Anzakları da duraklatmış ve 57. 
Alay öncü bölüğünün Conkbayırı’na yerleşmeleri için yeterli za-
man kazanılmış oldu.

Yarbay Mustafa Kemal aslında Yarbay Şefik’in taarruza geçtiği 
saatlerde harekete geçmiş ve yukarıdaki gelişmeler yaşanmıştı. Bu 
arada Kolordu Komutanı Esat Paşa’nın müsaadesi ile 27. Alaydan 

59 Mustafa Kemal, Arıburnu Muharebeleri Raporu, s. 19-20.
60 Mustafa Kemal, a.g.e., s. 21-22.
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arta kalan birlikleri de emrine alan Tümen komutanı Yarbay Mus-
tafa Kemal Saat 10.00 sıralarında düşman ile temas eden komu-
tasındaki 57.

Alaya şu emri veriyordu: “Ben size taarruzu emretmiyorum, öl-
meyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde ye-
rimize başka kuvvetler ve kumandanlar gelebilir.” Bu kesin ve yü-
reklendiren emir karşısında hücuma geçen Türk askeri, Anzaklara 
kısa zamanda 2000 kadar kayıp verdirerek, gerilemelerini sağla-
mıştır. Nitekim İtilaf kuvvetlerinin en başarılı sayılan çıkarması-
nın bu şekilde geri püskürtülmesi Çanakkale Savaşlarının kaderini 
de tayin edecektir.

Bu direniş karşısında Anzak Kolordusu Komutanı Birdwood 
sahili terk etmek isteğini Hamilton’a bildirmiş, o da kabul etmiş 
olmasına rağmen Filo komutanı Amiral Thursby, karaya çıkan as-
kerleri ancak geceleri çekebileceğini, bunun için de 2 güne ihti-
yacı olduğunu bildirmiştir. Bu yüzden Hamilton Anzak Kolordu-
suna bulundukları yeri savunmalarını emretti. Bu karar, savaşın 25 
Nisan’dan Ağustos 1915’e kadar 4 ay boyunca Conkbayırı-Kocaçi-
mentepe-Kabatepe bölgesinde karşılıklı taarruzlarla sürmesine neden 
oldu. Böylece Seddülbahir’de olduğu gibi Arıburnu’nda da düşman 
hedeflere varamamış sahil kesimine sıkışıp kalmıştı.61

Bu cephedeki çatışmalar 1915 Temmuz ayı sonuna kadar çok 
kanlı, göğüs göğse süngü hücumları ve karşılıklı taarruzlarla devam 
etti. Kirte (28 Nisan-6 Haziran 1915); Kerevizdere (21 Haziran-13 
Temmuz 1915) ve Zığındere Muharebelerinde (28 Haziran-5 Tem-
muz 1915), bilhassa Türk birliklerinin düşman donanmasının ate-
şinden korunmak için gece yaptıkları süngü hücumları çok kanlı 
olmuştur. Özellikle sekiz gün sekiz gece süngü hücumlarıyla geçen 
Zığındere Muharebesi, zayiatın en fazla ve en kanlı olanıdır. Bu se-
beple bu bölgeye, Şehitler Sırtı adı verilmiştir. Ağustos ayından iti-
baren savaş mevzi çatışmalarına döndü ve düşman ancak 3-4 km’lik 
bir arazi kesimini işgal edebildi. Fakat Seddülbahir çıkarmasının 

61 Sabah Gazetesi, 2 Mayıs 1915; Genel Kurmay Başkanlığı, Birinci Dünya Harbinde 
Türk Harbi, V. Cilt, Çanakkale Cephesi, II, 96 vd. İsmail Kayabalı-Cemender Ars-
lanoğlu, a.g.e., s. 128.
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başında hedefleri olan Alçıtepe ve Kirte’yi muharebenin sonuna 
kadar hiç ele geçiremediler.62

27. Kirte (Alçıtepe) Muharebeleri ne zaman ve nasıl 
cereyan etti ve sonuçları nelerdir?
Çanakkale Boğazı’nı deniz muharebeleri sırasında Limni Ada-

sına getirilen fakat kullanılmayan 29. İngiliz tümeni Mısır’a gön-
derilip yeniden tertip ve hazırlandıktan sonra kara muharebeleri 
için geri getirilmişti. Tümen Komutanı General Hunter Weston 
komutasında kara çıkartmasında yer aldılar. 25 Nisan 1915’in sa-
bahında İtilaf kuvvetleri, Arıburnu’nda Seddülbahir’de beş kumsala 
çıkarma başlatmıştı. Çıkarmanın ilk günü sona erdiğinde Seddülba-
hir Cephesinde beş çıkarma kumsalından merkezdeki üçü, Ertuğ-
rul Koyu-Teke Koyu-İkiz Koyu birleşmiş durumdaydı. Bu bölge-
nin sağ yanındaki Hisarlık çıkartma bölgesi merkez bölümle henüz 
temas sağlayamamıştı. Zığındere Koyundaki İngiliz çıkartma bir-
likleri ise 27 Nisan 1915 sabahı, tahliye edildi.

Çıkartmadan itibaren 48 saat içinde belirlenen hedeflere ulaşa-
mayan General Hamilton, 28 Nisan 1915 sabahı, Fransız taburları-
nın karaya çıkışının da tamamlanmasıyla, çıkarma planında hedef-
lenen (Alçıtepe) Kirte Köyünün ele geçirilmesi için yeni bir taarruz 
başlattı ki buna I. Kirte Muharebeleri adı verilir. Bu savaşta İngiliz-
ler, ilk iki gün boyunca sürekli ağır kayıplar veren 29. Tümenlerini 
takviye ettiler. Bu süre içinde Seddülbahir Cephesine beş Fransız 
taburu, iki İngiliz deniz piyade taburu ile bir topçu bataryası daha 
çıkartıldı. Seddülbahir Cephesinde 28 Nisan sabahı İngilizlerin 29. 
Tümen Komutanı General Hunter Weston emrinde 19 tabur bulu-
nurken; 9. Osmanlı Tümeni Komutanı Albay Halil Sami Bey ko-
mutasında ise 11 tabur gücünde kuvvet bulunmaktaydı.

28 Nisan sabahı saat 08.00’de düşman donanması 9. Tüme-
nin cephesini ve geri hatlarını şiddetle bombalamaya başladı. İn-
giliz piyadeler de merkeze doğru ilerlemeye başladılar. Saat 11:00 

62 Selami Başaran, “Çanakkale Muharebesi Kara Harekatına Genel Bir Bakış”, Ça-
nakkale Muharebeleri 75nci Yıl Armağanı, s. 74-75. Ayrıca ayrıntılı bilgi için Bkz. 
Zekeriya Türkmen, a.g.m., s. 2171-2207 Tuncay Yılmazer, “Çanakkale Kara savaş-
larında Cepheler”, Çanakkale Tarihi IV, (Editör. Mustafa Demir), s. 2221-2280.



69

Zekeriya kUrŞUN - ali SaTaN

civarında Kirte yolunun doğrusundaki 25. ve 26. Alaylar geri çekil-
meye başladı. Takviye için gönderilen 19. Alay ise düşman donan-
masının ateşi yüzünden yardıma yetişemedi. Bütün birliklere Alçı-
tepe istikametine çekilme emri verildi. 26. Alayın üçüncü taburu 
çekilen iki alay askerini takviye ederek düşmanın ileri yürüyüşünü 
durdurdu ve bu yüzden geri çekilme emrinden vazgeçildi. Öğleden 
sonra saat 4’e doğru savaş hattına yetişen 19. Alayın takviyesi ile 
genel taarruz yapılarak düşman eski mevziine kadar geri sürüldü.

Başkumandanlığın planı, düşmanın yerleşmesine müsaade et-
meden kovulması idi. Düşman donanması ise Seddülbahir Cep-
hesini üç taraftan ateş altına almıştı. Dolayısıyla bu cephede gün-
düz taarruz yapmak imkânsız idi. Bu yüzden Osmanlı kuvvetleri 
takviye kuvvet alarak mevcudu 17.000’e çıkardı. 9. Fırka birlikleri 
çeşitli zamanlarda sessizce ilerleyerek düşman mevziine yaklaştılarsa 
da düşmanın şiddetli piyade ve makinalı tüfek atışı ile fazla zayiat 
vererek durmaya mecbur oldular. Fırka kumandanı elindeki ihti-
yatları ileri sürdü ise de birlikleri ilerletmek mümkün olmadı. Sa-
baha karşı saat 3:30’da düşman fırkanın sol tarafına karşı taarruza 
başladı ve fırka da asıl mevzisine çekildi. 7. Fırka birlikleri de aynı 
zamanda sessizce ilerleyerek ilk hamlede Süleyman Reis Deresi ile 
Kanlı Dere arasındaki düşman siperlerini işgal etti; düşman bir-
likleri geri çekildi. Bazı birliklerimiz düşmanı takip ederek Morto 
Limanı sahiline kadar ilerledi iseler de Eski Hisarlık’taki düşman 
ile Kanlı Derenin batısındaki düşman birlikleri mevzilerini muha-
faza ettiklerinden ilerleyen askerimizi yan ateşleri ile durdurdular. 
Düşman donanması 2 Mayıs akşamına kadar Osmanlı mevzilerini 
bombardıman ederek siperleri tahrip ettiği gibi pek çok can kay-
bına da sebep oldu.

3 Mayıs’ta Seddülbahir bölgesi İstanbul’dan yeni gelen 15. Fırka 
ile takviye edilerek bir hücum daha yapılmasına karar verildi. 9. 
Fırka birlikleri düşman mevzilerine doğru ilerledi ise şiddetli ateş 
karşısında geri çekildiler. Bu gece hücumunda sadece 15. Fırkanın 
kaybı 3 bin kişi idi. Seddülbahir Cephesinde İngiliz birliklerinin 
başlangıçtan 5 Mayıs’a kadar toplam zayiatları ise 13.979 kişi idi.63

63 Osmanlı Genelkurmayına Göre Çanakkale Savaklarının Resmi Tarihi, (Haz. Erol 
Karcı), Ankara 2008, s. 48-52.
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28. II. Kirte Muharebeleri ne zaman ve nasıl olmuştur?
I. Kirte Muharebelerden sonra General Hamilton, Kirte ve Alçı-

tepeyi almak için tekrar takviye birlikleri istedi. Gece taarruzlarıyla 
çok yorulan Türk birliklerinin dinlenmesine fırsat vermek istemi-
yordu. 3 gün sürecek bir saldırı planı yapıldı. Birinci gün Fransız 
birlikler Kerevizdere’ye hakim olan sırtları işgal edecek, ikinci gün 
29. Tümen Kirte’yi zapt edecek, üçüncü gün de bütün cephe ge-
nel bir taarruz ile Alçıtepe’ye doğru ilerleyecekti. Osmanlı kuvvet-
leri bu bölgede 15 bin İngiliz ve Fransız birliklerinin toplamı ise 
20 bin kadardı. Bu muharebenin bir özelliği de Avustralya ve Yeni 
Zelandalı (Anzak) askerlerin de görev almış olmalarıdır.64

Arıburnu’nda işgal edilen düşman siperinde ganimet yığıntısı
(Harb Mecmû‘ası, Sayı: 2, Safer 1334., s. 23)

6 Mayıs sabah saat 11’de düşman kara ve deniz topları ile Os-
manlı siperlerini bombalamaya başladı. Bir süre sonra sol taraftaki 
7. Fırkaya taarruz edildi. Gece de devam eden saldırılar neticesiz 
kaldı. 7 Mayıs sabah saat 10:00’da başlayan bombardımandan sonra 

64 Muzaffer Albayrak-Tuncay Yılmazer, Sorularla Çanakkale Muharebeleri 1, İstan-
bul 2007, s. 104.
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9. Tümen’in cephesine taarruz ettiler ve akşama kadar süren müca-
deleden bir netice alamadılar. 7. Tümen’e karşı Fransızların yaptığı 
saldırı da bir netice vermedi. Aynı günün akşam saatlerinde düş-
man toplarının bombardımanı ardından başlayan saldırıyı 9. Tü-
men kısmen durdurup geri püskürttü. 7. Tümen cephesine yönel-
miş olan Fransız hücumu ise daha şiddetli gerçekleşti. İlk hamlede 
Osmanlı siperlerinin bir kısmına girildi. Ancak ihtiyatlar ile yapı-
lan karşı taarruzlar sayesinde bu siperler geri alındı. Düşmanın ka-
ranlık bastıktan sonra yaptığı devamlı taarruzlar da geri püskür-
tüldü.65 Ancak ilerleyen günlerde bu muharebeler mevzi savaşma 
dönüşerek Mayıs’ın son haftasına kadar devam etti. II. Kirte Mu-
harebeleri sonunda Türk tarafının kayıpları 2500, İtilaf kuvvetle-
rinin ise 6500 civarında idi.

Kirte Köyü ve deresini göstergen harita

29. II. Kirte Muharebelerinin siyasi sonuçları nelerdir?
Oldukça çetin geçen kara muharebelerinin İtilaf Devletlerinin 

gücünü sahada zayıflatması ve savaşın kısa zamanda bitmeyeceğinin 

65 Osmanlı Genelkurmayına Göre...s. 52-54.
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anlaşılması üzerine onlar da yeni müttefikler arayışına girdiler. Ni-
tekim İtalya İtilaf Devletleri bloğu arasına katılmayı kabul etti ve 
20 Mayıs tarihinde eski müttefiklerine karşı savaşma kararı aldı. 
İtalya desteğine karşılık İtilaf Devletlerinden birtakım taleplerde 
bulunmuştur. Avusturya-Macaristan İmparatorluğundan Tirentino, 
Brenner’e kadar Tiroller ile Trieste, Istirya, Valoma kıyısındaki tüm 
adaları; Osmanlı’dan alınacak Antalya bölgesi on iki ada ve Libya ile 
Eritre’nin de kendi sömürgelerinin olmasını kabul edilmesini talep 
etti. Aslında bu bölgelerin bir bölümünde zaten İtalyan işgali vardı. 
Bu vesile ile İtalya o işgalleri meşrulaştırmak ve genişletmek arzusu 
içinde idi. İstediği tavizleri alan İtalya 26 Nisan 1915’te İtilaf Dev-
letleri ile Londra’da Kirte savaşlarından önce gizli bir anlaşma imza-
ladı. Ardından 3 Mayıs 1915’te ise Osmanlı Devleti’nin de içinde 
olduğu İttifak bloğundan ayrıldığını ilan etti. 23 Mayıs 1915 ta-
rihinde Avusturya Macaristan İmparatorluğu’na 21 Ağustos’ta ise 
Osmanlı Devleti’ne resmen harp ilan etti.66

Bu sonuçların bir diğeri de Bulgaristan’ın İttifak Devletleri sa-
fında yer alması için ikna edilmesidir. Nitekim Bulgaristan bir-
takım tavizler ile 6 Eylül 1915 tarihinde Almanya ile Avusturya-
Macaristan’ın yanında savaşta yer aldığını ilan etmiştir. Bulgaristan 
14 Ekim’de müttefiklerin yanında Sırbistan’a saldırdı. 16-19 Ekim 
tarihleri arasında ise İngiltere, İtalya, Fransa ve Rusya’ya savaş ilan 
etmiştir. Bu şekilde savaş daha da genişledi, fakat Almanya’dan sa-
vaş malzemelerinin de gelmesi kolay oldu.

30. III. Kirte Muharebesinin hedefi  
ne idi ve nasıl yapıldı?
Hamilton yeni takviye birlikleri ve cephane beklemeye başlamıştı. 

Bu arada Kitchener ise yeni bir taarruz tavsiye etti. Bunun üzerine 
Hamilton, 4 Haziran 1915’te kuvvetlerini sabah saat 11:00’de yeni-
den saldırıya geçirdi. Cephedeki Osmanlı kuvveti 9. ve 12. Tümen 
ile ihtiyat birlikleri idi. Saldırıya geçen 3 İngiliz Tümeni 31.000, 2 
Fransız birliği 22.000 kişi idi. İtilaf birlikleri topçu ateşinden sonra 

66 Genelkurmay Başkanlığı Atase Daire Başkanlığı, I. Dünya Savaşı’nda Çanakkale 
Cephesi V/3, Ankara 2012, s. 19.
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süngü hücumuna kalktı ve ilk hamlede Kanlıdere’nin biraz doğu-
sundaki Zığındere’ye kadar olan 3 hat siper ve 83 rakımlı tepe düş-
manın eline geçti. Bu taarruz karşısında Osmanlı’nın 12. Tümeni 
derhal ihtiyatlarıyla karşı saldırıya geçerek sağ taraftaki siperlerle 
83 rakımlı tepeyi geri aldı. 9. Tümen kumandanı da elindeki ihti-
yatları ileri sürdü. 3. hat siperlerini geri aldı ise de 1. ve 2. hat si-
perler düşman işgalinde kaldı. Aynı gece devam eden muharebe-
lerden de bir netice alınamadı.

Yarbay Mustafa Kemal ve silah arkadaşları

5 Haziran sabahı düşman Kirtederesi ve Kanlıdere’den yeniden 
hücuma kalktı. Ancak başarılı olamadı. Ardından taarruzdan vaz-
geçerek siperleri akşama kadar bombaladı. 6 Haziran sabaha karşı 
Osmanlı birlikleri Kirte şosesi ve Zığındere arasında karşı taarruza 
geçerek 03:20’de sessizce ve ateş etmeden ilk hat siperleri geri aldı. 
Şiddetli ateş altında kaldılar ama saldırıya devam ederek ve bazı dı-
şında çoğu siperler geri alındı. Muharebe akşama kadar devam etti. 
Gece de 12. Tümenin sağ tarafı ile 9. Tümenin merkezinde düş-
manın elinde kalan bazı tepelere taarruz edilse de zapt olunamadı.

Uç gün süren bu saldırılarda Türk tarafının zayiatı 9000 kişiye 
ulaştı. Düşmanın sadece ilk gün zayiatı ise 8000 kişiydi. III. Kirte 
Muharebeleri sonunda da İtilaf güçleri Alçıtepe hedefine ulaşamadılar. 
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Bu muharebeden sonra pek yorulmuş olan 9. Tümen bir ay istira-
hat için Kıyal Tepeye gönderildi. Haziran sonunda 15. Tümen de 
Saros’daki 6. Tümen ile değiştirildi.67

Kirte Muharebeleri 28 Nisan-6 Haziran 1915 tarihleri arasında 
Kıyıbaşı hattından itibaren kuzeyde 2-3 km’lik bir derinlikte ve üç 
aşamada meydana gelmişti. Çanakkale Muharebelerinin en kanlı 
sonuçları burada yaşandı.

Düşmanın 17.500 kişilik zayiatına karşılık Türk tarafının 13.500 
kaybı olmuştur. Sonuçta düşmanın bu taarruzu Kirte bölgesinin 
güneyinde tamamen durdurulmuş ve artık mevzi savaşlarına geçil-
miştir. Bu yüzden Kirte savaşları Çanakkale Kara Muharebelerinin 
en önemli safahatıdır.

31. Dar alanda yaşanan ilk mevzi savaşları ve  
sonuçları nasıl olmuştur?

Kıyılarda tutunabilen düşman kuvvetlerinin sökülüp atılması 
amacıyla ilk Türk taarruzu Anafartalar bölgesinde gerçekleşti. Bu-
raya yerleşen İngilizlere karşı 27 Nisan sabahı Arıburnu kesimin-
deki Türk birlikleri harekete geçti. Ancak İngiliz ve Fransız ge-
milerinin yoğun ateşi sebebiyle İngilizler mevzilerinden sökülüp 
atılamadı. Kanlısırt mevkilerindeki çatışmalarda mevziler birbirine 
200-300 metre kadar yaklaştı. Çetin süngü savaşları yaşandı. 28 
Nisan’da düşman savaş gemileri Kabatepe’yi yoğun ateş altına aldı. 
Kemalyeri’nden savaşı idare eden Yarbay Mustafa Kemal 14. Alayı 
125. Alay ile destekledi. Aynı gün saat 16.00’dan sonra düşmanla 
burun buruna gelen Türk kuvvetleri gece yarısına kadar sürecek yeni 
bir süngü savaşma girdi. Ancak o gün istenilen netice alınamadı.

Nisan sonuna kadar bu cepheyi ele geçirmek isteyen düşman 
sürekli donanma desteğinde asker çıkarmış ve hemen her gün şid-
detli çarpışmalar yaşanmıştır.68 Burada yaşananların tek tek tasviri 
imkânsızdır. Mustafa Kemal, Ruşen Eşrefe verdiği bir mülakatında 

67 Osmanlı Genelkurmayına Göre...s. 56-57
68 Mustafa Kemal, a.g.e., s. 106-121.



75

Zekeriya kUrŞUN - ali SaTaN

Bombasırtı’ndaki çarpışmaları anlatırken, yaptığı tasviri ancak olay-
ları yaşayan birisi yapabilirdi. O şöyle diyordu:

Biz, şahsi kahramanlık sahneleriyle uğraşmıyoruz. Yalnız, size 
Bomba Sırtı olayını anlatmadan geçemeyeceğim. Karşılıklı siperler 
arasındaki mesafe 8-sekiz metre, yani ölüm... muhakkak, muhakkak. 
Birinci siperdekilerin hiç birisi kurtulmamacasına tamamen düşüyor, 
ikinci siperdekiler onların yerine gidiyor. Fakat ne kadar imrenilecek 
bir soğukkanlılık ve tevekkül biliyor musunuz? Öleni görüyor, üç da-
kikaya kadar öleceğini de biliyor ve en ufak bir çekinme bile göster-
miyor. Sarsılmak yok... Okumak bilenler ellerinde Kur’an-ı Kerim 
Cennet’e girmeye hazırlanıyorlar. Bilmeyenler, kelime-i şahadet çeke-
rek yürüyorlar, işte bu, Türk askerlerindeki ruh kuvvetini gösteren hay-
ret ve tebrike değer bir örnektir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale mu-
harebesini kazandıran büyüksek ruhtur.69

25 Nisanda başlayan Arıburnu Cephesinde yaşanan bütün sa-
vaşları Arıburnu Cephesi komutanı sıfatı ile Yarbay Mustafa Kemal 
idare etmiş ve kendisine başarılarından dolayı 30 Nisan 1915’te gü-
müş imtiyaz madalyası verilmiştir.

1 Mayıs günü düşman Arıburnu’na yeniden asker çıkarmaya 
başladı. Bunu gözlemleyen Türk kuvvetleri öğlen saatlerinde, Mer-
keztepe, Sivritepe, Kanlısırt hatundaki İngiliz kuvvetlerine hücum 
etti. Ancak İtilaf donanmasının şiddetli ateşi ile durduruldular. 
Gün içinde bazı siperlerin el değiştirdiği görüldü. Aynı gece düş-
man art arda üç taarruzda bulundu ise de yaklaşık 1500 ölü vere-
rek geri çekilmek zorunda kaldı.70

32. Arıburnu Muharebesi sırasında Osmanlı  
Ordusu düzenindeki değişiklik ve genel  
taarruzun sonuçları neler olmuştur?
5 Mayıs 1915’ten sonra yapılan yeni düzenlemeler ile Çanak-

kale’deki Türk ordusu güney ve kuzey grupları olarak ikiye ayrıldı. 
Güney gruba Vehip Paşa’nın yerine Weber Paşa’nın Arıburnu bölgesi 

69 Yeni Mecmua, s. 359.
70 Mustafa Kemal, a.g.e, s. 122.
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de Kuzey Grubu adıyla Esad Paşa’nın kumandasına verildi. Mus-
tafa Kemal’in sorumluluğu sadece 19. Tümen komutanlığı ile sı-
nırlı kaldı.

General Hamilton, Türk taarruzunun hemen ardından, Türk 
ordusunun takviye almasına ve hazırlık yapmasına imkân bulma-
dan Kirte bölgesini ele geçirmek için 6 Mayıs günü İngiliz birlik-
lerine yeniden hareket emri vermişti. Kirte köyüne karşı başlatılan 
bu harekât, Türk karşı taarruz ve yan ateşleriyle geri püskürtüldü. 
Ancak İngilizler tekrar hücuma geçtiler ve İkinci Kirte Muharebesi 
de Türklerin üstünlüğü ile sonuçlandı. İtilaf güçleri 7, 8 ve 9 Mayıs 
günlerinde taarruzlarını tekrarladılar ancak başarısızlığa uğratıldılar.71

11 Mayıs günü Çanakkale’ye gelen başkumandan vekili Enver Paşa 
cepheleri dolaşmış ve Beşinci Ordu Kumandanlığına Arıburnu’nda 
karşı taarruz yapılarak İngilizlerin sökülüp atılmaları talimatını ver-
mişti. 5. Ordu komutanı Liman von Sanders ile yaptığı plana göre 
genel bir taarruzun başlatılması kararlaştırıldı. Bu hazırlıklar sürer-
ken 15-19 Mayıs aralarında bazı mevzi savaşları yaşandı.

Yapılan plan gereği, 19 Mayıs’ta Kuzey Gurup Komutanı Esad 
Paşa kumandasında 42.000 kişilik bir kuvvetle Anzaklara karşı 
başlatılan genel saldırıda kesin bir sonuç alınamadı. Zira Anzaklar 
hava keşif uçuşları ile harekâttan haberdar olmuşlardı. Ayrıca ma-
kineli tüfekler kullanıyorlardı. Çok şiddetli çarpışmalar yaşandı. 
Bu harekâtta Türklerin şehit, yaralı ve kayıpları 10.000’i bulur-
ken; düşmanın ise 9.000’den fazla kaybı olmuştu. Bu yüzden ta-
raflar arasında 24 Mayıs’ta ölülerin defni için yedi saatlik geçici bir 
ateşkes yapıldı.

Bundan sonra acıklı siper savaşları devam etti. Bu siper savaş-
ları sırasında geceleri ufak keşif kolları ile düşman siperlerine sı-
zan Türk birlikleri zaman zaman silah ve mühimmat ganimetleri 
ile geri dönüyorlardı.72 4 Haziran sabahı ise düşman bütün cep-
helerde karşı saldırıya geçti (3. Kirte Muharebesi).73 İngiliz birlik-
leri Türk Savunma hatlarına 200 ile 450 metre kadar girdi. Hatta 

71 Sabah Gazetesi 1-14 Mayıs 1915 arasında Arıburnu Muharebeleri ile ilgili resmi 
tebliğler ve haberler yer almaktadır.

72 Sabah Gazetesi, 16 Haziran 1915.
73 Sabah Gazetesi, 7 Haziran 1915.
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karşılıklı mevziler el değiştirdi. Ancak akşam saat 8.00 civarında 
Türkler bütün hücumları geri püskürtmüş ve cephe istikrara kavuş-
turulmuştu. Tahminlere göre İngilizler 4500, Fransızlar ise 2000 
kayıp vermişlerdi.74 Türk tarafında 3 subay ve 49 er şehit; 62 su-
bay ve 4903 er de yaralı vardı.

21-22 Haziran tarihlerinde Fransızların Seddülbahir’e yaptık-
ları diğer bir hücum da ağır kayıplar ile sona erdi. Yapılan resmi 
açıklamalara göre, bu hücum sırasında düşman tarafından Türk si-
perlerine dakikada 150 mermi atılmaktaydı.75

İngilizler de 28-29 Haziran’da Anzak köprübaşından bir taar-
ruza giriştiler. Geri püskürtüldükleri bu saldırıda Türkler 1000 ci-
varında şehit verdi. 28 Haziran-5 Temmuz arasında sürekli taar-
ruzda olan 5. Ordu, 16.000 şehit verdi. Bu siper savaşlarında iki 
taraf da bir ilerleme sağlamamıştır. 1915 yaz aylarında yaşanan bu 
savaşlar sırasında İtilaf Devletleri 120 bin kişilik Türk gücü karşı-
sında güçlü bir donanma desteğinde 150 bin kişilik bir kuvvet kul-
landılar. Ancak bir başarı elde edemediler.76

Zâbit keşif kollarımızdan biri, vazifeye hareketinden evvel
(Harb Mecmû‘ası, Sayı: 10, Şubat 1334., s. 156.)

74 Sabah Gazetesi 27 Haziran 1915 tarihli nüshasında resmi tebliğe dayanarak bu 
kaybın 7000’den fazla olduğunu yazıyordu.

75 Sabah Gazetesi, 24 Haziran 1915.
76 Sabah Gazetesi Selanik’te yayımlanan Yeni Asır gazetesine istinaden Çanakkale’de 

İtilaf güçlerinin o güne kadar deniz ve kara zayiatının 135.000 kişiye ulaştığını ya-
zıyordu. 2 Temmuz 1915; Kemal Behiç “Çanakkale Kara Savaşları”, Yeni Mecmua, 
s. 68-70; Erickson, a.g.e., s. 117 vd.; Enis Şahin, a.g.m., s. 1854 vd.
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Cephe savaşlarında bir başarı elde edemeyen düşman gaz bom-
baları da kullanmaya başladı. Savaş hukukuna aykırı olan bu durum, 
Türkler tarafından dost ve tarafsız devletler nezdinde defalarca pro-
testo edildi.77 İtilaf ordusu bu davranışı sergilerken, Reuters ajansı 
Çanakkale muhabirlerine istinaden batılı gazetelere şu haberi geçi-
yordu: Türkler pek mertçe ve asil bir tarzda savaşmaktadırlar. Bun-
lardan biri şiddetli bir ateş altında olduğu halde, askerlerimizden bi-
rinin yarasını sarmış; diğer bir Türk askeri de yaralı bir Avustralyalı 
askerin yanına bir şişe su bırakmak insanlığını göstermiştir. Başka bir 
Türk askeri de İngiliz siperlerinden uzak bir yerde yaralı düşüp saat-
lerce aç kalan bir İngiliz askerine ekmek vermiştir. Türkler ile çatış-
maya girmiş olan İngiliz askerlerinin tamamı, Türkler’e esir düşenlere 
iyi muamele yapıldığında hemfikirdirler.78

33. Anafartalar (Suvla) çıkarmasının amacı  
nedir ve nasıl yapılmıştır?
İtilaf kuvvetleri başarısız olan iki çıkartmadan sonra kesin so-

nuç almak üzere takviye birliklerle beraber Türk birliklerinin cephe 
gerisi ile irtibatını kesmek ve onu çember içine alarak yok etmek 
maksadıyla 6-7 Ağustos 1915 gecesi Arıburnu’nun kuzeyinde Suvla 
Limanı ve civarına asker çıkartıp, Anafartalar’a doğru ilerlediler.79 
Suvla bölgesine çıkartma yapma görevi General Stopford’un ko-
mutasındaki 9. Kolorduya verilmişti. Hedef Conkbayırı ve Ko-
caçimentepe blokunu ele geçirmek ve buradan ilerleyerek boğaza 
hakim olmaktı. 7 Ağustos gece geç saatlerde kıyıya çıkan bazı bir-
likler Lalebaba mevkiini ele geçirdiler ve Softatepe’ye doğru iler-
lediler. Ancak kıyı koruma müfrezemiz durumu fark ederek karşı 
koymuş ve düşman ciddi zayiatlar vermişlerdir.

Bu arada çıkarmayı öğrenen Liman von Sanders, Saros Grup 
Komutanlığına, 7. ve 12. Tümenlerin Anafartalar’a intikal ederek,

8 Ağustos sabahı İngilizlere karşı taarruz etmelerini emretti. 
Anafartalar Müfrezesi Komutanı Yarbay Vilmer’den de Saros’dan 

77 Sabah Gazetesi, 27 Temmuz 1915; Başbakanlık Osmanlı Arşivi, HR.SYS 2411/3.
78 Başbakanlık Osmanlı Arşivi, HR.MA, 1135/96.
79 Sabah Gazetesi, 15 Ağustos 1915.
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bu iki tümenin gelmesine kadar İngilizlerin ilerlemesine engel ol-
masını istedi, ama bu plan başarılamadı. 8 Ağustos’ta erkenden 
düşman şiddetli topçu atışları ile Arıburnu, Ağıldere ve Conkba-
yırını baskı altına almıştı. Osmanlı askerleri kırılıyordu. Savaş da-
ğınık bir şekle dönmüştü.

34. Birinci Anafartalar Muharebesi 
ne zaman ve nasıl olmuştur?
Bir süre önce Kurmay Albaylığa terfi ettirilen Mustafa Kemal, 

28 Temmuz’da da on beşinci kolordu komutanlığına atanmıştı. Ko-
lordu kumandanı sıfatı ile Conkbayırı’ndaki olumsuz gelişmeleri 
takip ediyordu. Vahametin ana sebebi koordinasyonsuzluktu. Du-
rumun nezaketini Liman von Sanders’e bildiren Albay Mustafa Ke-
mal, tek çarenin bütün kuvvetlerin kendi kumandasına verilmesi 
olduğunu da hatırlattı. Bunun üze-
rine 8 Ağustos 1915’te Anafartalar 
Grup Komutanlığı’na atandı.80 Bu 
değişiklikten sonra, moral gücü yük-
selen ordu, daha önce alınan karar 
gereği taarruza hazırlandı. 9 Ağustos 
sabahı, Albay Mustafa Kemal komu-
tasındaki kuvvetlerden 12. Tümen, 
9. İngiliz Kolordusuna, 7. Tümen 
de Anzak Kolordusuna, Damak-
çalık Bayırı istikametinde taarruza 
geçti. Her iki tümenin de taarruzu 
başarılı oldu. Resmi raporlara göre 
İngilizlerin 9 Ağustos akşamına ka-
dar kaybı 8600’e ulaşmıştı. Böylece 
Albay Mustafa Kemal’in komutan-
lığında Birinci Anafartalar Muha-
rebesi Türkler tarafından kazanıldı.

80 Başbakanlık Osmanlı Arşivi. İ.HB. 1333 N/43. Mustafa Kemal, a.g.e., s. 186; Mus-
tafa Kemal, Anafartalar Savaşları (Yayına Haz: Nurer Uğurlu) İstanbul 2007, s. 
261.

Anafartalar
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Yeni kuvvetlerle takviye edilen 9. İngiliz Kolordusu Anafarta-
lar yönünde iki kanat harekâtı denedi ise de başarılı olamadı. Li-
man von Sanders de kuzey grubundaki 8. tümeni iki alayla takviye 
ederek, Anafartalar Grup Komutanlığı emrine verdi. Albay Mus-
tafa Kemal, 9-10 Ağustos gecesi tümen karargahına gelmiş ve 10 
ağustos sabahı takviyeli 8. Tümen’i süngü taarruzuna geçirdi. Ta-
arruz başarılı olmuştu, İngilizlerin Tugay Komutanı dahil, 375 su-
bay olmak üzere kayıpları 10 bini geçmişti.81 Böylece bu muhare-
bede İngilizlerin kaybı 18000’den fazla olmuştur.

Mustafa Kemal, o günü şöyle anlatıyor:
Gecenin karanlık perdesi tamamen kalkmıştı. Artık hücum anı 

idi. Saatime baktım. Dört buçuğa geliyordu. Birkaç dakika sonra orta-
lık tamamen ağaracak ve düşman askerlerimizi görebilecekti. Düşma-
nın piyade, mitralyöz ateşi başlarsa ve kara ve deniz toplarının mer-
mileri bu sıkı nizamda duran askerlerimiz üzerinde bir defa patlarsa 
hücumun imkânsız olacağında şüphe etmiyordum. Hemen ileri koş-
tum. Fırka kumandanına rastladım. O, ben ve yanımızdakiler bera-
berce hücum safının önüne geçtik. Gayet seri ve kısa bir teftiş yaptım. 
Önünden geçerek yüksek sesle askerlere selam verdim ve dedim ki: As-
kerler, karşımızdaki düşmanı mağlup edeceğimize hiç şüphe yoktur. 
Fakat siz acele etmeyin. Evvela ben ileri gideyim. Siz, ben kırbacımla 
işaret verdiğim zaman hep birden atılırsınız.. Ondan sonra hücum sa-
fının önünde bir yere kadar gidildi ve oradan kırbacımı havaya kal-
dırarak hücum işaretini verdim.

Bütün askerler, subaylar, artık her şeyi unutmuşlar, nazarlarını, 
kalplerini verilecek işarete odaklamışlardı. Süngüleri ve bir ayakları 
ileri uzatılmış olan askerlerimiz ve onların önünde tabancaları, kı-
lınçları ellerinde subaylarımız kırbacımın aşağıya inmesi ile ahenin 
bir kitle halinde kahramanca ileri atıldılar. Bir saniye sonra düşman 
siperleri içinde göğü inleten bir sesten başka bir şey işitilmiyordu. Al-
lah, Allah, Allah!

Düşman silah kullanmaya vakit bulamadı. Boğaz boğaza kahra-
manca mücadele neticesinde ilk hatta bulunan düşman tamamen imha 

81 Cepheden ilk gelen raporlarda bu kayıpların üç bini aşkın olduğu ifade ediliyordu. 
Başbakanlık Osmanlı Arşivi HR.MA, 1139/3; 1139/13.
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edildi. Dört saat mücadeleden sonra 23. ve 24. alaylarımız Conkba-
yırını tamamen düşmandan temizlediler. 28. alay da Şahinsırt’ın en 
yüksek sırtını geri aldı...82

Bu arada savaş sırasında, yoğun çatışmaların sürdüğü Conkbayırı’nda 
bir şarapnel parçası Mustafa Kemal’in göğsüne isabet ederek, cebin-
deki saati parçaladı ve onu mutlak bir ölümden kurtardı.

Uzun zamandır savaşılmasına rağmen, Türk tarafı vatanını sa-
vunmak için hiç çekinmeden hayatını feda ederken, düşman için 
aynı şey geçerli değildi, Ian Hamilton’un boğazları geçip kahraman 
olmak arzusunun kendi komutasındaki askerleri tarafından payla-
şılmadığı yine kendi ifadelerinden anlaşılmaktadır. Yukarıda anla-
tılan 10 Ağustos hezimetinden sonra savaşı idare eden birliklerin 
kumandanı General Stopford’un Hamilton’a verdiği rapor bu du-
rumu apaçık ortaya koymaktadır.:

Askerler artık savaşma ruhuna sahip değil. Ağır bombardıman ya 
da tüfek ateşi karşısında ilerlemiyorlar. Hücum için atılganlık göstere-
medikleri gibi, en basit bir düşman saldırısından da tersyüzü dönüp, 
uzun süre geri çekiliyorlar. Askerlerin çoğu da sağda solda gizleniyor.83

Aslında İtilaf Devletlerinin askeri kendi kafasında savaşı bitir-
mişti. Ancak çıkarma kumandanı Hamilton’un gerek Londra’ya 
taahhütleri ve gerekse kişisel ihtirasları savaşı devam ettirmesine 
neden olmaktaydı. Bu yüzden yukarıda sözü edilen raporlara rağ-
men Arıburnu ve Anafartalar’daki askerlerini takviye ederek taar-
ruzlarını yenilemiştir.

35. Kireçtepe saldırısı nasıl olmuştur ve  
sonuçları nelerdir?
General Hamilton ya meselenin gerçekten farkında değil ya 

da ihtirasının kurbanı olmuştu. 11 Ağustos’ta tekrar saldırı emri 
vererek 12 Ağustos’ta Stopford’un kuvvetlerinin Tekketepe’ye ta-
arruz etmesini istedi. Ama Stopford bu emri dikkate almak iste-
medi. Genel karargâh ile cephe komutanı arasında fikir ayrılıkları 

82 Mustafa Kemal, Anafartalar Savaşları, s. 297-98.
83 Ian Hamilton, Gelibolu Hatıraları 1915 (Anafartalar Savaşları içinde), s. 432.
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ortaya çıktı. Buna rağmen saldırı hazırlıkları sürdürüldü. Nitekim 
12 Ağustos saat 16.45’te yeni bir taarruz başlatıldı. Bu taarruzda 
kralın meşhur özel birliği Norfolk alayı da yer almaktaydı. Ancak 
hiçbir başarı elde edemeyen İngilizler kayıplar vererek geri dönünce 
13 Ağustos şafağı için planlanan taarruz iptal edildi.

15 Ağustos’ta İngiliz kuvvetleri denizden ve karadan bombaladık-
ları Kireçtepe’ye yönelik genel bir saldırı başlattılar ve Aslantepe’yi 
ele geçirdiler. Ertesi gün karşı saldırı ile Aslantepe Albay Mustafa 
Kemal’in mahirane idaresi ile geri alındı ve düşman Kireçtepe’ye 
yaklaştırılmadı.84 Şayet Kireçtepe düşmüş olsaydı Türk tarafının te-
lafisi zor kayıpları olacaktı.

Hamilton bu mağlubiyeti de komutanların savaşmak istememe-
lerine bağladı. Hatta savaşa devam etmeme kararlılığını göstermek 
adına hakikatleri söyleyen General Stopford ve yardımcılarını görev-
den alarak yerine daha çok güvendiği komutanlar tayin etmiştir. İn-
giliz tarihçiler bu görev değişikliğinin geç yapıldığını ileri sürerler.85

36. İkinci Anafartalar Muharebesi  
ne zaman oldu ve nasıl gelişti?
Hamilton’ın yeni komutanları 21 Ağustos’ta hazırladıkları bir-

likleri donanmanın ateş desteğiyle tekrar taarruza geçirdi. İsmai-
loğlu ve Yusufcuktepe’deki 7. ve 12. tümen ateş altına alındı. Baş-
langıçta Türk topçuları bu birlikleri geri püskürttülerse de gün 
içinde bu taarruz üç kere tekrarlanmıştır. Çok şiddetli geçen çarpış-
malarda düşman 5.000’den fazla ölü ve iki katma yakın yaralı ver-
miştir. Türk tarafının şehidi ise 2500’den fazla idi. Düşman geçici 
bir süreliğine de olsa İsmailoğlu tepesini ele geçirdi. 22’sinde taar-
ruz tekrarlandı ise de Türk birliklerinin sabırla mukavemetleriyle 
düşmanın hezimeti ile sonuçlandı. Bunun üzerine düşman gece sa-
baha karşı mevzilerini boşalttılar. Nitekim savaşa katılan Yüzbaşı 
Guy Nightingale şöyle söyleyecekti; “Yaralılar bütün gece boyunca 

84 Sabah Gazetesi nin 17 Ağustos 1915 tarihi nüshasında düşman kayıpları ile ilgili 
bir hayli bilgi bulunmaktadır.

85 Tuncay Yılmazer, Alçıtepe’den Anafartalara Çanakkale Kara Muharebeleri, İstan-
bul 2007, s. 207.
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birer ikişer geri geldiler ve hepsi hala orada 
yatan insanlarımız hakkında hikayeler an-
lattılar. Oradan nasıl kaçabildiğimizi bile-
miyorum... Tüm taarruz korkunç bir ba-
şarısızlıktı. Artık hep öyle oluyor ya.”86

27 Ağustos’a kadar İtilaf Devletlerinin 
taarruz teşebbüsleri tekrarlandı ve geri püs-
kürtüldü. 27 Ağustos’ta ise Anafartalar’a 
yönelik son büyük İngiliz hücumu ger-
çekleşti. Sağda 350 Avustralyalı, ortada 
400 Yeni Zelandalı ve solda Connaught 
Rangers’ten 250 kişilik kuvvet bulunuyordu.

Ayrıca 9. ve 10. Avustralya Hafif Sü-
vari ihtiyatları da bunları destekliyordu. 
Aslında bu saldırıda düşman ile göğüs gö-
ğüse 28 Ağustos sabahına kadar mücadele verildi. Savaşa katılan bir 
İngiliz subayının ifadesi ile Türkler çılgına dönmüş bir şekilde, olanca 
sesleriyle bağırarak, Allah ’ı çağırarak tekrar tekrar saldırdıklarından, 
başarılı olamayıp, hüsranla geri çekildiler.87 21 Ağustos’ta başlatılan 
son büyük çaplı taarruzun başarısız olması, yeni taarruzların önünü 
kesti. Hatta Çanakkale Muharebelerinin geleceğini belirledi. Ay-
rıca Hamilton ve birçok generalinin meslek hayatının da sonunu 
getirdi. İngilizler artık Çanakkale’yi tahliye etmeyi düşünmeye baş-
ladılar. II. Anafartalar Muharebesi Türklerin başarısı ile sonuçlandı 
ve Mustafa Kemal’e “Anafartalar Kahramanı” unvanını kazandırdı.

Dünyanın en bu büyük amfibi hareketini gerçekleştiren ama 
başarılı olamayan General Hamilton, Lord Kitchener’e cepheleri 
takviye için 95 bin taze kuvvet istediği telgrafının sonunda şöyle 
demekteydi: “Bütün gerçeği tüm açıklığı ile size bildirmeyi çok doğru 
buluyorum. Çünkü, çok cesur muharebe eden ve çok iyi sevk ve idare 
edilen Türk ordusunun karşısında bulunuyoruz. ”88

86 Nigel Steel-Peter Hart, a.g.e., s. 211.
87 Nigel Steel-Peter Hart, a.g.e., s. 214.
88 Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı, Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi, Ça-

nakkale Cephesi, V, (ikinci Kitap), Ankara 1978, s. 446.

İngiltere Savaş Bakanı 
Lord Kitchener
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37. Çanakkale’de Osmanlı Ordusunda  
gayr-i müslim askerler var mıydı?
Osmanlı Devleti II. Meşrutiyetten itibaren gayri müslim Os-

manlı vatandaşlarını da askerlik hizmetine almaya başladı. Önce 
Balkan Harbinde ardından da Dünya Savaşı’nın çeşitli cephelerinde 
müslim ve gayr-i müslim tüm Osmanlı vatandaşları beraberce va-
tan savunmasında yer aldılar. 1914 Osmanlı nüfus istatistiklerine 
göre İmparatorluk coğrafyasında toplam nüfus 18 milyonun üs-
tünde idi. Bunun 11 milyonu Anadolu, 630 bini Trakya, 6,5 mil-
yonu da Arap bölgelerinde yaşıyordu. Yine aynı nüfus istatistik-
lerine göre Osmanlı Devleti’ndeki Rumların sayısı 1 milyon 730 
bin, Ermenilerin sayısı 1 milyon 161 bin, Yahudiler 187 bin, Sür-
yaniler, 55 bin, Keldaniler 13 bin, Maruniler 47 bin 500, Çinge-
neler 11 bin, Bulgarlar ise 15 bin kadardı. Ayrıca İmparatorluk’ta 
Nasturi, Yezidi, Jakobi, Samiri, Dürzi, Kazak ve Latinler vs. de az 
sayıda olmak üzere çeşitli vilayetlerde yaşıyorlardı.

Mithat Atabay’ın tespitlerine göre Çanakkale Kara Muharebeleri 
sırasında 5. Orduya bağlı birliklerde Müslüman olan Türk, Arap, 
Çerkeş, Abaza, Laz, Kürt, Pomak, Çingene vd. askerlerin yanında 
gayrimüslim Ermeni, Rum, Yahudi, Süryani, Keldani vd. askerler 
birlikte savaştılar. Çanakkale muharebelerinde gayrimüslim Osmanlı 
askerlerinden 558’i hayatlarını kaybettiler. Bu bize Çanakkale’de 
hayatını kaybeden her 100 kişiden l’inin gayr-i müslim olduğunu 
göstermektedir Hayatını kaybeden gayr-i müslim askerlerin büyük 
çoğunluğu muharip sınıftan olup çok azı hastalıktan ölmüştür. Ay-
rıca Çanakkale’de hayatını kaybeden gayr-i müslim askerlerin çoğu 
İstanbullu olup daha sonra sırasıyla Bursa, Edirne, Balıkesir ve Ça-
nakkale vilayetlerinden olanlar gelmektedir.89

89 Mithat Atabay, “Çanakkale’nin gayrimüslim kahramanları Osmanlı vatandaşı tüm 
Erkekler Askere!”, Atlas Tarih Çanakkale Özel Sayısı, (Sayı 33) Nisan-Mayıs 2015 
s. 84-87.



85

GELİBOLU’DA İTİLAF KUVVETLERİ

38. Fransızlar Çanakkale’ye neden geldiler?
Esasında Fransızlar, daha işin başında Çanakkale Seferinin so-

nucunu belirsiz görmüş ve katılmak istememişlerdir. Ancak İngi-
lizlerin Anadolu’yu işgal etme planlarının Osmanlı topraklarına 
yönelik kendi hedeflerini tehlikeye düşürdüğünü gören Fransa bu 
sefere katılma kararı aldı. George H. Cassar, Çanakkale Muharebe-
lerinin 50. yılında yazdığı kitabında Fransız Deniz Bakanı Victor 
Augagneur’un Churchill’in Çanakkale’yi aştıktan sonra elde edile-
ceğini vaat ettiği siyasi ve askeri çıkarları ballandırması sonucu yal-
nız donanmanın katılmasına müsaade etmekle kalmayıp, donan-
manın başkomutanını seçme hakkından da seve seve vazgeçtiğini, 
ancak sonuçtan Churchill kadar emin olmadığını, zorlukla karşı-
laşıldığında harekâtın yarıda kesilerek dönülebileceğinden dolayı 
İngilizlere uymakta sakınca görmediğini yazmaktadır. Ayrıca Fran-
sız hükümetinin Çanakkale Cephesine iştirakinin bir sebebinin de 
Fransa’dan asker göndermeden deniz harekâtı ile sonuç alınabilece-
ğine dair beklentiler ile Batı Cephesinde yakında netice alınması-
nın öngörülmeyip doğudan bir cephe daha açılmasına ihtiyaç du-
yulması olduğunu da belirtmeliyiz.

Çanakkale Deniz Muharebelerinde Hamilton’un II. saldırısı da 
başarısız olunca İtilaf Devletleri çok zor durumda kaldılar. Bu güç 
durumda Fransızlar beklenmedik bir açıklama yaparak Çanakkale’ye 
doğru ilerlemek için Asya kıyısına asker çıkarmak istediklerini bil-
dirdiler. Fransa 1915’in başında kendisi için ikinci derece öneme 
sahip bir harekâta karşı çıkarken, Alman Cephesinde yaptıkları tüm 
karşı askeri harekât etkisiz kaldığından hem kamuoyu hem de hükü-
met bu harekâtın doğuya kaydırılmasına yeşil ışık yaktılar.90 Aslında 

90 George H. Cassar, Çanakkale ve Fransızlar, (Çev. Nejat Dalay), Milliyet Yay. 1974, 
s. 350-54; Ahmet Mehmetefendioğlu-Ozan Arslan, “Fransız Arşiv Belgelerine 
göre I. Dünya Savaşı Başlangıcında Çanakkale Önlerinde Goben ve Breslau”, Ça-
nakkale I, İstanbul, s. 27.
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Çanakkale’de daha yığınak yapılırken ve hatta askeri harekâtlar de-
vam ederken bile bu konudaki İngiliz-Fransız fikir ayrılıkları da sü-
rüyordu. Nitekim bütün kararsızlıklarına rağmen geleneksel Akdeniz 
politikaları yüzünden vazgeçemeyecekleri bir konumda idiler. Zaten 
savaş başladığı sırada Akdeniz’deki Fransız deniz gücü 46 parça sa-
vaş gemisine ulaşmıştı. Aslında işin zorluğunun farkında olan Fran-
sızlar, Boğazların geleceğini de tek başına İngilizler ile Ruslara bıra-
kamazdı. Bu uluslararası rekabet onları Çanakkale önlerine getirdi 
ve 18 Mart günü de ilk batan onların gemisi Bouvet oldu.

Bir İngiliz askeri boş kovanların altında uyurken

39. Çanakkale’de Fransızlarla İngilizler 
arasında çekişmeler yaşandı mı?

Kaynaklar genellikle İngiliz ve Fransız birlikleri arasında sürekli 
bir uyumdan bahsetmemektedir. Bunun muharebelerin neticesine 
de tesir ettiği belirtilmektedir. Her ne kadar müttefik olsalar da 
harekât süresince tarafların kavgaları hiç durmamıştır. Anlaşmaz-
lıkların çoğu; karşıt politik görüşlerden, ortaklaşa yapılan harekât 
planları üzerinden veya komuta sorunlarından kaynaklanıyordu. 
Aslında Fransızlar Çanakkale’nin kolay geçilebileceğine inanmıyor 
ve müttefiklerinin stratejilerini yanlış buluyordu. Diğer taraftan sö-
mürgelerinden toplayıp getirdiği askerleri ile inisiyatif kazanmak 
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amacındaydı. Buna karşılık komuta ve strateji belirleme hep İngi-
lizlerin elindeydi. Bu da iki taraf arasında zaman zaman çekişme-
ler doğuruyordu.

40. Çanakkale’de kayıp olduğu iddia edilen  
İngiliz Kralı’nın adamlarına ne oldu?
3 Mayıs 1998 The Sunday Times gazetesi İngiltere Kralı V. George’un 

Sandringham Malikenesi’nde görevli kişiler ve hizmetkârlarından 
oluşan 147 kişilik bir bölüğün Çanakkale Savaşı’nda kaybolduğu ve 
Türklere esir düştükleri, Türklerin ise Cenevre esir hukukuna aykırı 
olarak bu kişileri öldürdüğüne dair Ali The Kings Men adlı bir bel-
geselin çekilmekte olduğunu duyurdu. BBC tarafından hazırlanan 
belgesel 1999 yılında çeşitli ülkelerde gösterildi. Türk basınında da 
haber oldu. Belgesel eksik bilgi ve belgelerle hazırlanmıştı. Bu yüz-
den dünya kamuoyuna yanlış mesaj vermişti. İşin esası ise şuydu:

Çanakkale’ye gönderilmek üzere kraliyet sarayına mensup kişi-
lerden oluşan bir gurup asker, 4 Ağustos 1914’te seferber edilen 5. 
Norfolk Alayı kara taburu ile ertesi gün East Dereham’da toplan-
mış ve buradan 17 Ağustos’ta East Aglian tümenine katılmak üzere 
yola çıkarılmıştır. Çanakkale Cephesi açıldığında bu tabur bölgeye 
geldi. Kralın adamlarının da içinde olan bu alay, İngilizlerin 54. Tü-
menine bağlı olarak hareket ediyordu. 12 Ağustos 1915 günü İtilaf 
kuvvetlerinin 9. Kolordusunda yapılan toplantıda, 163. Tugay’ın o 
gün öğleden sonra Tekketepe yamaçlarına yürüyüp Türklerin keskin 
nişancılarını bölgeden temizleyerek, ertesi gün başlatılacak büyük 
taarruz için güvenli bir hat oluşturmaları kararlaştırıldı. Eğer 163. 
Tugay kuvvetli bir direnişle karşılaşırsa, 13 Ağustos saldırısı erte-
lenecekti. İngiliz ilerleyişi, 16:45’te 1/5 Sulfolk, 1/8 Hamshire ve 
1/5 Norfolk Alaylarının bir hat üzerinde yürümeleri ile başladı. 1/4 
Norfolk Taburu da solda destek olarak yürüyordu. Bu birlikler 36. 
Türk Alayı’nın 1. Taburu ile 35. Alayının sağ kanadındaki 3. Tabur 
mevzilerine yaklaşarak saldırıya başladılar. 35 ve 36. Türk alayları 
İngiliz taarruzuna derhal karşılık verdi. Türk birlikleri, İngilizleri 
500 metre kadar çekilmeye zorladılar. İngiliz birlikleri yeniden tak-
viye edilerek saat 18:25’te 36. Alayın 1. Taburuna tekrar saldırdılar. 
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İngilizler geri çekilen 1. Taburun sol kanadını takibe başladı. An-
cak Türk tarafının 36. Alay ihtiyatındaki 2 bölük, takip yapan İn-
giliz birliklerine karşı süngü hücumuna geçti. 1/5 Norfolk taburu-
nun 15 subay ve 250 erden oluşan takip kuvveti tabur komutanı 
Albay Beauchamp başta olmak üzere Türklerle süngü savaşma gi-
riştiler. İngiliz birliği bu çatışmada büyük oranda kayıp verdi. Ta-
arruza katılan diğer İngiliz kıtaları ise birliklerini terk ederek hızla 
geri çekildiler. İngiliz resmi tarihçisi Oglander, 12 Ağustos taarru-
zunda 1/5 Norfolk taburundan 22 subay ve 350 erin kaybedildi-
ğini yazmaktadır.

Bu kayıplar hakkında Çanakkale İngiliz orduları başkomutanı 
Hamilton’un o günlerde sunduğu raporda; Norfolk taburunun kay-
boluşunu “gizemli bir olay” olarak nitelemesi İngiliz basınına da 
fırsat verdi. Aslında o günlerde Hamilton inatla sürdürdüğü askeri 
harekâtını meşrulaştırmak istiyordu. Bu durum raporlarına da yan-
sıyor ve olağanüstü bir hava katıyordu.

Osmanlı belgeleri ve Savaş sonrasında bizzat İngilizler tarafın-
dan bölgede yapılan tetkiklerle işin aslı sonradan ortaya çıktı:

Kralın adamlarının taburunun da içinde bulunduğu muharebe 
12 Ağustos 1915’te Küçük Anafartalar mevkiinde meydana gelmişti. 
Türk tarafını komuta eden Albay Münib Bey (Özsoy) 13 Ağustos 
1915 tarihli Harp Ceridesinde çatışmalar hakkında ayrıntılı bilgi ver-
mektedir. Buna göre İngilizlerden geri alınan arazi üzerinde 300’e 
yakın ölü tespit edilmiştir. Yaralılarla birlikte 35 İngiliz askeri esir 
alınmıştır. 250 Tüfek ele geçirilmiştir. Türk tarafının kaybı bir su-
bay 61 şehit ve 4’ü subay 169 yaralıdır. İngiltere’nin resmi tarih 
kitapları da bu bilgileri doğrulamaktadır. Esir alman askerlerin el 
yazılarıyla verdikleri ifadeler de bu bilgileri teyit etmektedir. BBC 
tarafından çekilen belgeselde, esir alındıktan sonra öldürüldüğü id-
dia edilen kişilerin esir alındıkları Osmanlı genelkurmayı tarafın-
dan Kızılhaç’a bildirilmiş ve Beynelmilel Kızılhaç Komitesi adına 
Alfred Boissier ve Dr. Adolphe Vischer adlı İsviçreli iki görevlinin 
Ekim 1916-Ocak 1917 dönemi Türkiye’deki esir kampları teftiş ra-
porlarında insani şartlarda yaşadıkları belirtilmiştir.

Sonuçta İngilizlerin belgesele konu olan kayıp askerlerinin sağ 
kalanları belgelerle bulunmuştur. İngiliz birliği esrarengiz bir şekilde 
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yok olmamıştır. Birliğin bir kısmı savaşta ölmüş, önemli bir kısmı 
birliğine geri dönmüş, bir kısmı ise Türklere esir olmuşlardır. Bu 
esirler sonra ülkelerine geri dönmüşlerdir.91 Burada unutulmaması 
gereken mesele bir yeri istilaya gelmiş olanların ‘haydi buyurun’ de-
nilerek karşılanmayacağı idi. Nihayetinde kralın özel hizmetkârları 
da olsalar savaşmaya başka bir ülkenin toprağını işgale gelmişlerdi.

41. Çanakkale’de İrlandalı askerler var mıydı?
Birleşik Krallığı oluşturan unsurlardan biri olan Mandalılar 

uzun yıllardan beri bağımsızlık mücadelesi vermekteydi. Buna rağ-
men Birinci Dünya Savaşı’nda yaklaşık 300 bin Mandalının Bü-
yük Britanya ordusunda yer aldığı ve bunların 40 binin öldüğü bi-
linmektedir. İrlandalılar Çanakkale Muharebelerine de katılmış ve 
2 ay içinde 4000 kayıp vermişlerdir. Bu yüzden Çanakkale Muha-
rebeleri İrlandalılar için de özel bir önemi haizdir. Gerek İngiliz-
ler gerekse İrlandalılar şimdiye kadar Mandalıların mücadelesine 
fazla önem vermediler. İrlanda 1922’de bağımsızlığını kazanınca 
Dünya Savaşı’nda Britanya ile birlikte hareket etmiş olanlara iyi 
gözle bakılmadı. İrlanda milliyetçi tarih yaklaşımı dünya harbin-
deki yüz binlerce İrlanda’yı göz ardı etti. Ancak son yıllarda bu an-
layış değişmektedir.

Savaş başladığında Britanya Hükümeti seferberlik ilan etmişti 
ve İrlandalılar gönüllü 3 tümen oluşturdular: 10. 16. ve 36. İr-
landa Tümenleri. Hızla eğitimlere başlayan İrlanda tümenlerinden 
10. Tümen 1915 Nisan ayında önce İngiltere’ye oradan 27 Ha-
ziran 1915’te Çanakkale Cephesine hareket etti. Bir süre Limni 
adasında son hazırlıklarını yaptıktan sonra 4 Ağustos 1915 sabahı 
Gelibolu yarımadasında Anzaklara destek olmak üzere karaya çı-
kartıldılar. Ekim 1915’e kadar çarpışmalara katılan Mandalıların 
toplam sayısı 8.000 iken sadece Seddülbahir’de 696 İrlandalı asker 
mezarı bulunmaktadır. Savaşın sonunda İrlanda Tümeninden ge-
riye 2.000 kişi kalmıştır.

91 Bu konuda yapılmış geniş bir etüt için bkz: Süleyman Beyoğlu, “Bir Efsanenin 
Sonu: Çanakkale’de Kayıp İngiliz Askerleri”, Çanakkale Tarihi IV, (Editör: Mustafa 
Demir), Değişim Yayınları, 2008, s. 2321-2327.
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Bazı tahlillerde Çanakkale Muharebeleri esnasında ve sonunda 
İngilizlerin Mandalılara karşı tutum ve davranışlarının İrlanda mil-
liyetçiliğinin artmasına neden olduğu vurgulanmaktadır.92

42. İngiliz askerleri Çanakkale’de isyan ettiler mi?

27 Ağustos-20 Aralık tarihleri arasında bölgede daha önceki-
lere nispetle yeni büyük bir muharebe yaşanmamış daha ziyade 
mevzi çatışmalar devam etmiştir.93 Savaşlardan ve içinde bulunduk-
ları şartların kötülüğünden bıkan, ayrıca birçok kayıp vermelerine 
rağmen tekrar tekrar sonuçsuz hücumlara zorlanan bazı İngiliz as-
kerlerinin birkaç defa isyana teşebbüs ettikleri yabancı basında yer 
almıştır. İsyana karışan askerler ise bir tedbir olarak Mısır’a gön-
derilmekteydi.94

Şüphesiz savaş koşulları her iki taraf için de ağırdı. Ancak amaç-
sız bir şekilde yurtlarından koparılıp getirilen İtilaf askerleri bir süre 
sonra kurtuluşu, hasta olmakta, hatta Türklere esir düşmekte bu-
luyorlardı. İntiharı da bir kurtuluş olarak gören İtilaf askerlerinin 
olduğu rapor ediliyordu. Bazıları tümüyle kendini kaybediyordu. 
Bir İngiliz eri kendi çavuşu için şöyle demektedir:

Zavallı bir çavuş aklını kaçırdı. Onu aşağı göndermek zorunda 
kaldık, en berbat çavuşlardan biri idi. Korkunç bir disiplin düşkünü 
idi. Şimdi ise paramparça olmuştu. Çıldırdığı için ona acıyordum. Ne 
kıpırdıyor, ne bir şey yapabiliyor ne de konuşuyordu.

Bu moral çöküntüsü içinde bulunan askerler artık savaşmak-
tan da kaçınıyorlardı. Nitekim Deniz eri Joe Murray ifadesinde 
şöyle diyordu:

Ağustos sıcaklarında, “arkadaş sen başlamazsan biz de başlamayız” 
noktasına gelmiştik. Arada sırada bir subay gelir, bir gösteriş yapmak 
ister ve ateşe başlardık. Uç dört kişi kaybederdik ve herkes mutlu olurdu.

92 Mete Tuncoku, Çanakkale 1915 Buzdağının Altı, Türk Tarih Kurumu Ankara 
2002, s. 67-82.

93 Sabah Gazetesi, 29-30 Ağustos 1915; 5 Eylül 1915; Başaran, a.g.m., s. 77-78.
94 Sabah Gazetesi, 7 Eylül 1915’te bu haberi Atina kaynaklı olarak vermiştir.
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Bütün olumsuz şartlarına rağmen düşman askerlerinin çoğu için 
Türk asil bir düşmandı. Askerlerimize “Türk Jönisi” sıfatını vermiş-
lerdi. Hatta şu dizeler dillerinden düşmemekteydi.

“Namuslu bir insandır Türk. Bizimle adilce savaşır. Ama biz onu 
bir hayli kızdırırız. Çünkü bunun için para alırız”95

43. Çanakkale’de Yunan askerleri var mıydı?
Savaşın başlaması Yunanistan’a da topraklarını genişletme umu-

dunu doğurmuştu. Hatta Venizelos savaş sonunda bir kısım top-
raklarını Bulgaristan’a bırakıp Anadolu’dan toprak alınmasını ön-
görüyordu. Bu yüzden tarafsız görünüp, gerçekte savaşta İtilaf 
Devletleri ile işbirliğine girmişti. İngilizler bu durumdan istifade 
ile Yunanistan’dan gönüllüler toplamaya başlamıştır. Her ne kadar 
bunların geri hizmetlerde kullanılacağı iddia edilmişse de esasında 
İngiliz muharip birlikleri arasında Yunan birliklerinin de yer al-
dığı bilinmektedir. Saros Körfezi’ne 6-7 Ağustos 1915’te çıkartılan 
birlikler arasında 3000 kişilik Rum müfrezesi olduğu bazı kaynak-
larda belirtilmektedir.96 Bu müfreze 7 Ağustos sabahı Osmanlı ba-
ğımsız Tugay komutanlığınca bu bölgeden atıldılar.

44. Çanakkale Muharebelerine Rusya katıldı mı?
Ruslar tarih boyunca daima boğazlar ile ilgilendikleri gibi ba-

ğımsız olarak da buradan geçme teşebbüslerinde bulunmuşlardır. 
Bu yüzden I. Dünya Savaşı’nı boğazları ele geçirmek için bir fırsat 
olarak görmekteydiler. Hatta İngilizler ile yapılan gizli pazarlıkla-
rın merkezinde boğazlar vardı. Peki Ruslar bu oranda boğazda as-
keri olarak temsil edildiler mi?

1914’te Rusya’nın Karadeniz filosunda 7 zırhlı gemi, 3 kruva-
zör, 14 mayın taşıyıcısı ve daha küçük ölçekli diğer gemiler vardı. 
İngiltere’nin Çanakkale’ye taarruzunun 1915 Şubat’ının ortalarında 
başlayacağı haberi Rus genelkurmayı tarafından tedirginlikle karşı-
landı. Ruslar bu durumda kendileri olmadan yerleşmeleri halinde 
müttefiklerinden Boğazları geri alamayacağından endişe ediyordu. 

95 Nigel Steel-Peter Hart, a.g.e., s. 260.
96 Yusuf Hikmet Bayur, Türk inkılap Tarihi, c.III, Kısım II, Ankara, s. 193, 359-360.
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Ancak yapılan hesaplamalar neticesinde İngiliz ve Fransız kuvvet-
lerinin Çanakkale’yi aşıp İstanbul’u ele geçiremeyeceğini öngören 
Rus genelkurmayı; İngiltere’ye saldırılarını desteklediklerini fakat 
Rusya’nın karadan ve denizden herhangi bir askeri kuvvet gönder-
melerinin mümkün olmadığını bildirdi. Bununla birlikte Rus Dı-
şişleri Bakanı Sazanov, Rus desteği olmadan boğazların müttefikle-
rin eline geçmesi ihtimalinden de hayli rahatsız idi. Boğazlarda hak 
iddia edebilmek için bütün zorluklara rağmen bir şekilde harekâta 
katılmak arzusundaydı. Nitekim Ruslar Çanakkale’ye Viladivos-
tok yoluyla 4500 kişilik kuvvet göndermek isteklerini İngiltere’ye 
bildirmiş ancak İngiltere Savaş Bakanı Lord Kitchener bunu kabul 
etmemişti. 18 Mart 1915 sonrasında yani asıl kara ordusuna ihti-
yaç duyulduğunda ise Ruslar bu tekliflerini tekrar etmediler. Rus-
lar tahminlerinde yanılmamışlardı ve bu yüzden de bekleyip geliş-
meleri takip etmeyi tercih ettiler.

Buna rağmen daha savaş çıktığında Batı Pasifik sularında bulu-
nan ve Rusların en önemli savaş gemilerinden olan Askold gemisi 
Rus hükümetinin isteği ile Doğu Akdeniz’de bulunan İtilaf Dev-
letleri donanmasına katılmıştı. Bu savaş gemisi 3 ve 7 Mart 1915 
tarihlerinde İzmir’i bombalayan filonun içinde yer aldı. 25 Nisan 
1915’te Fransızların Anadolu yakasına yaptıkları çıkarmada da gö-
rev aldı. 28 Nisan 1915’te Erenköy limanı önlerine gelerek Türk 
topçu bataryalarını bombaladı. Askold kısa aralıklarla muharebe-
lerin sonuna kadar Çanakkale önlerinde muharebelere aktif olarak 
katılıp Rusya’yı temsil etti. Çanakkale geçilebilse idi Askold İtilaf 
donanmasıyla İstanbul’a Rus bayrağını taşıyarak gelecek ve Osmanlı 
mirasının paylaşımında söz hakkı elde etmiş olacaktı.97

45. Siyonist birlikler Çanakkale’ye neden geldiler?
Çanakkale’ye dünyanın dört bir tarafından farklı din ve ırktan 

insan gelip savaşmıştı. Bunlardan biri Siyon Katır Müfrezesi’dir.
Çoğu Rus topraklarından göç etmiş Yahudilerden oluşan as-

keri birlik Çanakkale’de İngiltere saflarında Osmanlı Devleti’ne 
karşı savaşmıştır. Birliğin özelliği sadece etnik ve dini bir gruptan 

97 Mehmet Ali Bingöl, “Rus Kaynaklarına Göre Çanakkale Savaşı ve Askold Zırhlısı”, 
Çanakkale Tarihi IV, (Editör: Mustafa Demir), Değişim Yayınları, s. 2484-2488.
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oluşuyor olması değil aynı zamanda aynı siyasi ideali taşıyan ki-
şilerden oluşması idi. Bu yüzden birliğin adı Yahudi askeri birliği 
değil Siyonist Müfrezesi olarak konulmuştu. Müfrezenin komutanı 
Yarbay John Henry Patterson ise Yahudi olmayıp İrlandalı Hıristi-
yan bir ailenin çocuğu idi.

Osmanlı tabiiyetindeki Yahudiler Osmanlı ordusunda askere 
alınıp daha ziyade geri hizmetlerde görev alırken, Filistin bölge-
sinde bulunan ve Osmanlı tebaası olmayan bazı Yahudiler savaş 
zamanında Mısır’a geçerek İngiliz yetkililere başvurdular. 19 Mart 
1915’te İskenderiye’de kurulan Gabbari kampında Siyonist gönül-
lüler eğitime başladılar. 23 Mart günü İskenderiye Hahambaşısı 
Raphaeldella Pergola tarafından yemin ettirildiler. Kampta eğitime 
650 kişi başlamış Çanakkale’ye ise 562 kişisi gelebilmiştir. 4 bölüğe 
ayrılarak her birinin başına bir İngiliz ve bir Siyonist subay getiril-
mişti. İngiliz üniforması giyen Siyonist Birlik üniformalarına Da-
vut Yıldızı iliştirilmişti. Birliğe 20 beygir, 750 katır, 362 mavzer ve 
12 tabanca verilmiştir. Silahların Kanal harekatında Osmanlılardan 
ele geçirilen silahlar olduğu söylenmektedir.

İngilizler, Aralık 1915- Ocak 1916 aylarında Gelibolu Yarımadasından çekilirken 
çadırlarını sökmemişler, siperlere kukla askerler ve kendiliğinden patlayan tüfekler 

yerleştirmişlerdi. Bu sayede üç hafta içinde çekilmelerini tamamlayan 
İngiliz ve Anzak birlikleri, insan kaybı vermemişlerdi.
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İngiltere, Siyon Katır Müfrezesi’ni sömürge askerleri statü-
sünde görmüş ve bu şekilde muamele etmiştir. Asker ve subaylara 
Britanya tebaasında olanlardan yüzde 40 daha az ücret ödemiştir. 
Çanakkale’de siyon birliklerinin birinci grubu 29. Tümene, diğeri ise 
Anzaklara bağlı kalarak önemli lojistik destek görevi ifa etmişlerdir.

Siyon Katır (Müfrezesi) Birliği İtilaf Devletlerinin Çanakkale’den 
çekilme kararı doğrultusunda 31 Aralık 1915’te bölgeden ayrılıp 
İskenderiye’ye geri dönmüşlerdir. İngiltere Siyon Birliğini İrlanda’da 
görevlendirmek istenmiş ancak kabul etmemişlerdir. Çanakkale Mu-
harebeleri sırasında 6 kişi çarpışmalarda, 2 asker aldığı yaralar neti-
cesinde İskenderiye’de ölmüştür. 1 kişinin cenazesi denize bırakıl-
mış bir kişi de kaybolmuştur.

Birlik toplam 55 de yaralı vermiştir. Çanakkale Muharebele-
rinde çok önemli bir katkıları söz konusu olmayan Siyonist Birliği 
Siyonizm’in kendi tarihi içinde sembolik bir yer teşkil etmektedir. 
Birlik 26 Mayıs 1916’da dağılmıştır ancak İngiltere ile başlayan bu 
askeri işbirliği Balfour Bildirgesi’nin ardından İsrail Devleti’nin te-
mel harcı olarak yorumlanacaktır.98

98 Ali Akyıldız-Zekeriya Kurşun, Osmanlı Arap Coğrafyası ve Avrupa Emperyaliz-
mi, İstanbul 2015, s. 43-44; Şükrü Hanioğlu, “Çanakkale’de Siyonistler Savaşmıştı”, 
Derin Tarih, sayı 36, Mart 2015, s. 62-67, Mehmet Çelik, “Menzil Çanakkale He-
def Vaad Edilmiş Topraklar, Yani Filistin”, Aynı Dergi, s. 68-70, Mim Kemal Öke, 
“Siyonitlerin Çanakkale Çıkarması”, Aynı Dergi, s.72-77.
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46. Çanakkale Muharebeleri  
Osmanlı kamuoyuna nasıl yansımıştır?
Uzun zamandan beri savaşlar ile boğuşan Osmanlı Devleti’nin 

asker kaynağı Osmanlı toplumu idi. Ülkenin hemen her tarafında 
ilan edilen seferberlik üzerine hem muvazzaf askerler ve hem de 
ihtiyat askerleri bulundukları en yakın cephelere sevk edilmişler-
dir. Bu yüzden Osmanlı toplumunun tamamı savaştan etkilenmiş 
ve tabii olarak birtakım refleksler gelişmiştir. Kimi yerlerde asker 
hikayeleri anlatılırken, kimi yerde türküler yakılmakta, destanlar 
dizilmekteydi. Aslında halkın heyecanını canlı tutmak ve cephe-
deki yakınlarının kendileri için savaştığını onlara göstermek amacı 
ile devlet de bir dizi tedbirler almakta, faaliyetler sürdürmekteydi. 
Asker yakınları, şehitlerin ailelerine ve gazilere yardım için çıkarı-
lan kanunlar, başlatılan yardımlar bu cümledendir. Ancak özellikle 
Harbiye Nezareti, bu konuyu sürekli canlı tutmak için, beste şiir ve 
“asker şarkıları” yarışmaları da düzenlemiştir. Uzun zamandır kul-
lanılmayan mehter bölükleri tekrar ihya edilerek, halkın milli he-
yecanı canlı tutulmaya çalışılmıştır. Basın aracılığı ile kamuoyuna 
bilgiler verildiği gibi, doğrudan bülten ve dergi de çıkarılarak halk 
cephelerden sürekli haberdar edilmiştir. Mesela, cephelerden önemli 
yazı ve görüntüleri içeren Harp Mecmû‘ası, Osmanlı Genelkurmayı 
tarafından bu amaçla yayımlanmıştır.

Çanakkale’de Mehmetçiğin gösterdiği kahramanlığı sanata yan-
sıtarak hem kamuoyuna hem de gelecek nesillere aktarmak amacı 
için sanattan yararlanılmak istenmiştir. Harbiye Nezareti gerek 
kendi bünyesindeki asker ressamlardan gerekse sivil ressamlardan 
yararlanarak Çanakkale’de yaşananların tuvale yansıtılmasını iste-
miştir. Çanakkale Müstahkem Mevki ressamlığına muvazzaf subay 
olan ressam Mehmet Ali atanmış ve savaş sırasında çizdiği yüz ka-
dar eser çeşitli yerlerde sergilenmiştir. Bu eserler halen Çanakkale 
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Deniz Müzesinde yer almaktadır. Abdülmecid Efendi’nin himaye-
sinde Osmanlı Ressamlar Cemiyeti de Galatasaray Yurdunda sergi 
açmıştır. Bu sergiye 48 sanatçı 190 eserle katılmıştır. Muhtemelen 
yine Abdülmecid Efendi’nin teşviki ve Harbiye Nezaretinin emriyle 
Şişli Atölyesi kurularak savaş tabloları yapılmış, bunlar hem yur-
tiçinde hem de müttefik ülkelerin başkentlerinde sergilenmiştir.99

47. Çanakkale Cephesine gönderilen  
Heyet-i Edebiye kimlerden oluşmuştur?

Savaşın sürdüğü sırlarda zaman zaman cepheye gazeteci ve mil-
letvekilleri götürülerek sahada komutanlar tarafından savaşın gidi-
şatı hakkında bilgilendirilmişlerdir. Osmanlı Genel Kurmay Başkanı 
Enver Paşa, savaşın bütün heyecanının basma yeterince yansıma-
dığını düşünerek cepheye dönemin edebiyatçılarından oluşan bir 
heyeti de gönderdi. Maksat edebiyatçıların askerler arasına ve si-
perlere girerek yaşadıkları heyecanı ve savaş atmosferini yazılarına 
yansıtmak idi. Zira kamuoyu da bu heyecanın yeterince yansıtıl-
madığını düşünmekteydi. Mesela Ziya Gökalp şiirinde edebiyat 
çevresini şöyle eleştiriyordu:

O, orada senin için kanını / Seve seve döker iken ey şair!
Sen ne için ona birkaç ânını / Vakfederek yazmıyorsun bir şiir.

Harbiye Nezareti sanat ve edebiyat çevrelerine açık bir davet ya-
parak Çanakkale Cephesine götüreceğini ilan etti. Bu davete karşı-
lık veren edebiyatçılardan oluşan ve “Heyet-i Edebiye” adı verilen 
gurubu Çanakkale’ye götürdü. 11 Temmuz 1915 tarihinde Sirkeci 
garında toplanan heyet giydikleri askeri elbiseler ile Çanakkale’ye 
hareket etti. Heyette Ağaoğlu Ahmet, Ab Canip (Yöntem), Ce-
lal Sahir (Erozan), Ressam İbrahim Çallı, Enis Behiç (Koryürek), 
Hakkı Süha (Gezgin), Hamdullah Suphi (Tanrıöver), Hıfzı Tev-
fik (Gönensay), Mehmet Emin (Yurdakul), Tanin gazetesi yazarı 

99 Mustafa Selçuk, “Birinci Dünya Savaşı Sürecinde Harbiye Nezareti’nin Çanakkale 
Kahramanlığını Yaşatma Amaçlı Faaliyetleri”, İstanbul Üniversitesi Avrasya incele-
meleri Dergisi (AVlD), Sayı 1/2, (2012), s. 195-242.
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Muhittin, Ressam Nazmi Ziya, Orhan Seyfi (Orhon) Ömer Sey-
fettin, Eski Daruleytam müdürü Selahattin, bestekar Yekta (Rauf ), 
Yusuf Razı, İbrahim Alaaddin (Gövsa) yer alıyorlardı. Esasında bu 
yazarlar dönemim en şöhretlileri değildi. Mesela Mustafa Kemal 
bunlardan sadece Mehmet Emin ve Ali Canib’i tanıyordu. Tevfik 
Fikret sağlık gerekçesi ile katılmadı. Mehmet Akif görevli olarak o 
sırada Berlin’de idi. Heyet Çanakkale’de on gün süren bir gezi ya-
parak cephelerde gezdirilmişlerdir. İstanbul’a dönen heyet burada 
24 Temmuz’da “Hitabe-i Şükran” başlığı ile Sabah Gazetesi’nden 
ortak bir beyanname yayımladılar. Beyannamede Orduya duyulan 
güven ve şükranlarını dile getirdiler. Bundan sonra kendilerinden 
toplumun heyecanına uygun eserler vermesi beklenmekteydi. Her 
ne kadar birçok yerde yazı ve şiirler yazdılar ise de bir yılın sonunda 
yazılanlara bakıldığında bekleneni vermedikleri görülmüştür.100 Bu-
nun üzerine Harbiye Nezareti yeni bir girişim ile ve yüksek telif-
ler önererek bir Harp Edebiyatı oluşturma kampanyası başlatmış-
tır. Bundan da nitelikli eserler çıkmamıştır. Zira büyük şairler para 
vaadinden dolayı suskun kalmışlardır.

Çanakkale’yi ziyaret eden şair, yazar ve sanatkarlara Anafartalar Kumandanı Mustafa
Kemal Bey, muharebe sahası hakkında bilgi verirken

100 Heyete katılan sanatçılar ve eserleri hakkında ayrıntılı bilgi için bakınız: Çanakka-
le (Neşreden: Abdurrahman Güzel), Çanakkale 1996; Ömer Çakır, Türk Şiirinde 
Çanakkale Muharebeleri, Ankara 2004.
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Eleştirilere de konu olan bu durum göstermiştir ki, Çanak-
kale Muharebelerini Mehmet Akif ’in şiirinden daha iyi anlatan 
bir eser ortaya konulamamıştır. Fakat Mehmet Akif de şiirini De-
niz Muharebeleri akabinde yazmış olmasına rağmen ancak dokuz 
yıl sonra neşredecektir. Bu yüzden dillerde en çok Sultan Meh-
med Reşad’ın “Kahraman Evlatlarıma” şiiri ve yine onun ricasıyla 
Abdülhak Hamid’in yazdığı “İham-i Nusret” (1916) şiiri yer bu-
lacaktır. Bu çerçevede Yahya Kemal’in Sultan Reşad’ın şiirine yaz-
dığı Tahmis’i de burada zikretmek yerinde olacaktır.

Türk Yazarları Cephede- Türk yazarları cephe hattına kadar geldiler. Resimde: 
1. Şair Celâl Sahir, 2. Kolordu Erkândı Harb Reisi Fahrettin (Altay), 

3. Şair Mehmet Emin (Yurdakul), 4. Ahmet Ağaoğlu, 5. Ali Canip (Yöntem),
 6. Yusuf Razi, 7. Enis Behiç (Koryürek), 8. Edip Servet, 9. Orhan Seyfi (Orhon), 

10. Rauf Yekta (müzik öğretmeni).

48. Savaş sırasında Çanakkale Cephesi filme alındı mı?

I. Dünya Savaşı propagandanın en sistematik bir şekilde yapıl-
dığı ilk savaş olarak kabul edilir. Osmanlı Genelkurmay’ı da pro-
pagandanın önemin farkındadır. Nitekim cephelerde yaşananları 
görüntüleyip bunu halka göstermek için Harbiye Nazırı ve Başku-
mandan Vekili Enver Paşanın emriyle Merkez Ordu Sinema Dai-
resi (MOSD) kuruldu. Bu merkez kurulmadan öncesinde Harbiye 
Nezareti Çanakkale Cephesinde film çektirmiştir. Ağustos 1915 
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te Anafartalar’daki muharebeler o sırada asteğmen olan ve 1914’te 
Ayestefenos’taki Rus Anıtının yıkılışını filme çeken Fuat Uzkınay 
tarafından çekildi. Lale Filmin kurucusu Cemil Filmer ile ilk ka-
meramanlardan Mazhar Yalay Sinema Dairesinde görevlendirildiler. 
Çekilen filmlerin halka gösterilmesi için Ayasofya’daki Askeri Mü-
zenin bir bölümü sinema salonuna dönüştürüldü. Dairenin başına 
1916’da Fuat Uzkınay getirildi ve Sinema Dairesi kameramanları 
Mondros Mütarekesine kadar pek çok cepheyi ve devlet törenini 
filme aldılar. Diğer yandan Çanakkale Cephesinde film çekmesi için 
uygun kişiler aranırken Maarif Nezareti, Darülmuallimin-i Âliye’de 
(Yüksek Öğretmen Okulu) fotoğraf muallimi Necati Bey’in ismini 
Harbiye Nezaretine bildirdi. Başka isimlerin konuşulması üzerine de 
mektep talebeleri, bir öğretmenin çekeceği filmlerin daha anlamlı 
olacağını belirterek Necati Bey ismi üzerinde ısrar edildi. Harbiye 
Nezareti de bu yaklaşımı anlamlı bulmuş olacak ki, Necati Bey 8 
Temmuz 1915 de Çanakkale Cephesinde 5. Ordunun görev yap-
tığı Gelibolu’da görevlendirilmiştir. Necati Bey cepheye gidip hiç-
bir tehlikeye aldırmadan avcı hatlarına giderek fotoğraf ve 200 
metrelik film çekmiştir. Elindeki filmler bittikten sonra İstanbul’a 
gelmiş ancak Ekim 1915’te tekrar Çanakkale Cephesine gönderil-
miştir. Ardından Mayıs 1916’da Irak Cephesine gönderilen Necati 
Bey savaş sonuna kadar cephelerde film ve fotoğraf çekmiştir. Sa-
vaştan sonra da Darülmuallimin-i Âliye’deki görevine dönmüştür.101

49. Çanakkale Muharebelerine İslam aleminin  
tepkisi ne olmuştur?
Birinci Dünya Savaşı başladığı sırada Suriye, Irak, Yemen, Hi-

caz gibi pek çok bölge Osmanlı hakimiyetinde iken, müslüman-
ların yaşadığı Trablusgarp, Mısır, Cezayir, Tunus, Hindistan gibi 
pek çok yerler de İngiliz, Fransız ve İtalyanların işgalinde bulunu-
yordu. Savaş kimilerine hızlı bir şekilde işgal edilmemek için düş-
mana karşı koyma ve devletin yanında yer alma mecburiyeti getirir-
ken; işgal altındakilere de işgalden kurtulma umudu vermiştir. Cihat 
ilanı akabinde Müslümanların hamisi halifenin yaşadığı İstanbul’u 

101 Ali Ozuyar, “Ateş Hattında İlk Kameraman”, Atlas Tarih Dergisi, sayı 6, 2011, s. 
82-85.
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hedef alan Çanakkale Muharebelerinin başlaması bütün Müslüman-
lar arasında heyecan yaratmıştır. Ancak içinde bulundukları şartlar 
farklı farklı olan Müslümanların her yerde aynı tepkiyi gösterebil-
diklerini söylemek imkansızdır. Müslüman coğrafyaların önemli bir 
bölümünde Savaşın hemen başlarından itibaren cepheler açılmıştı. 
Tabii olarak o cephelere yakın olanlar ya askere alındılar ya da gö-
nüllü yazıldılar. İşgal altında olanlar ise eh kolu bağlı olduğundan 
sadece manevi destek sağladıkları gibi, aralarında imkan bulan bazı 
gönüllüler de cephelere koştular. Özellikle işgal altındaki Osmanlı 
vilayetlerinde savaşın acısı daha da hissediliyordu. Bir taraftan iş-
galcilerin baskısı ile karşılaşan halk bir taraftan da bir şeyler yapma 
arzusu içinde idi. Daha acısı Fransızlar pek çok Müslüman sömür-
gesinden topladıkları askerleri, yine Müslümanlara karşı savaştır-
mak için cepheye sevk etmişti. Bugün Çanakkale Şehitliği’ne ba-
kıldığında Müslüman dünyasının pek çok yerinden gelerek savaşa 
katılanların isimlerine rastlanılması tabiidir. Mesela Dardanos kah-
ramanlarından olan Trablusgarplı Mevsuf buna örnektir.

18 Mart Çanakkale Zaferi bütün İslam alemine büyük bir se-
vinç ve sömürgeye karşı başkaldırı umudu vermiştir. Birçok yerde 

şenlikler düzenlenmiş, şair ve ede-
biyatçılar bu zaferi konu alan şiir-
ler, destanlar yazmışlardır. Bunla-
rın en meşhurlarından biri Mısırlı 
halk şairi olan Ahmet Muharrem’in 
(1877-1945) kaleme aldığı Turâsu’l-
Müslimînfi’l-Harbi’l-Alemiyye el Ulâ 
(Birinci Dünya Savaşı’nda Müs-
lümanların Kültür Mirasi) adlı 
destanıdır. Ahmet Muharrem’in 
uzun destanının sonundaki şu di-
zeler Çanakkale Muharebelerinde 
alınan sonuç karşısında adeta İs-
lam dünyasının duygularını an-
latmaktadır: “Türkler, Allah’ın 

Savaş propagandaları. 
London Opinion.
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askerleridir. Türklerin gücü olmazsa dünyada ezan okuyacak kimse 
kalmayacaktı”.102

Çanakkale’de Osmanlı ordusunun aldığı zaferler özellikle uzak 
doğuda büyük heyecan yaratmaktaydı. Sömürgecilerin baskılarına 
rağmen alınan haberler halka ilan edilmekteydi. Mesela Malezya’da 
Osmanlı Devleti’nin Batavya Şehbenderi olan Refet Bey, Çanakkale’de 
Fransız askerlerinin yenilgisini Malay dilinde gazetelerde yayımlat-
mıştı. Ardından bu haber camilerde ilan edilmiş ve İslam orduları-
nın başarısı için dualar edilmiştir.103

Çanakkale Muharebelerinde alınan sonuç özellikle İngilizlerin 
sömürgelerindeki varlığını tartışmaya açarak onları endişeye sevk et-
miştir. Bir taraftan sömürgelerindeki Müslümanlara baskılarını art-
tırırken, diğer taraftan da Osmanlı topraklarındaki Müslümanları 
ayaklandırma faaliyetlerini hızlandıracaktır. Nitekim Şerif Hüseyin’in 
isyanı Çanakkale’nin tahliyesinden sonra devreye sokulmuştur.

Çanakkale Muharebeleri İslam coğrafyasının hemen her ye-
rinde ciddî infialler yaratmıştır. İmkân bulan herkes Osmanlı Dev-
leti ile maddî veya manevi dayanışma içine giriyordu. Osmanlı 
toprağı olup işgal altında olan Mısır ve 1912 yılından beri resmen 
İtalya’nın toprağı sayılan Trablusgarp’tan savaşa katılmak için mün-
ferit başvurular olmaktaydı. Savaş halinde olan Osmanlı Arap vi-
layetlerinde de farklı bir durum yoktu. Savaşın yoğunlaştığı dö-
nemde İstanbul’dan Enver Paşa’nın cepheye götürdüğü heyet gibi, 
4. Ordu komutanı Cemal Paşa da Suriye’den bir heyeti İstanbul’a 
göndermiştir. Heyet Suriye’nin din bilginlerinden, müftülerden, şa-
irlerinden ve eşraftan oluşmaktaydı. Heyetin içinde ünlü gazeteci 
Muhammed Kürd Ali’nin yer aldığı dört de gazeteci bulunuyordu. 
Heyetin başkanlığını saygın bir kşilik olarak tanınmış olan Şeyh 
Esad Eş-Şukayr yapıyordu. Heyet, 7 Ekim 1915’te İstanbul Hay-
darpaşa garına ulaşmıştı. Buradaki misafirlikten sonra bir hastane 
vapuru ile Çanakkale’ye ulaştırıldı. Bu heyetten de beklenen tıpkı 
hey’et-i edebiye gibi, gördükleri savaş manzaralarını döndüklerinde 

102 Hazim Said, “Bir Mısırlının Gönlünde Çanakkale”, ORDAF, http://www.ordaf.org/ 
bir-misirlinin-gonlunde-canakkale/

103 Lokman Erdemir, Çanakkale Savaşı Siyasi, Askeri ve Sosyal Yönleri, İstanbul 2009, 
s. 474.
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kendi toplumlarına anlatmak ve mümkünse edebî dil ile savaşı tas-
vir etmekti. Dönemin hatıralarında konu ile ilgili değişik rivayetler 
bulunsa da maksadın hasıl olduğu ve savaşın heyecanının Suriye ve 
diğer Arap vilayetlerinde hissettirildiği anlaşılmaktadır. Ayrıca ge-
len gazetecilere döndüklerinde gördüklerini yazmak üzere gazete-
leri için tahsisatlar da verilmişti.

Vatanı, boğazı büyük bir yiğitlikle müdafaa eden mahir 
topçularımız düşman gemilerini bombalarken. 
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50. Çanakkale Muharebelerinde hava  
kuvvetlerinin rolü nedir?
Çanakkale Muharebeleri sadece deniz ve kara savaşlarından iba-

ret değildir. Bu mücadele, deniz ve kara muharebelerinde yer almış 
olan piyadesi, denizcisi, topçusu ve hatta havacısı ile topyekûn ve-
rilmiş bir mücadeledir. Donanması zayıf olan Türk tarafının de-
niz muharebelerini kazanmasında mayınlar ve boğazın her iki ya-
kasında mevzilenmiş topçular çok hayati katkı sağlarken; deniz ve 
kara savaşları sırasında sınırlı sayıdaki uçaklarımızın yaptığı keşif-
lerin de büyük faydası olmuştur.

Seferberlik ilan edildiğinde Yeşilköy Hava Uçuş Okulu’nda sa-
dece 6 uçak bulunuyordu. Bunlardan ikisi Doğu Cephesine ayrıl-
mış, kalan dördünden ikisinin İzmir’e birinin Çanakkale’ye gön-
derilmesi planlanmıştı. Çanakkale Cephesi başladığı sırada Türk 
hava gücü, Pilot Üsteğmen Şakir’in kullandığı bir adet Rumpler 
(adı Fethi); Pilot Üsteğmen Salim ve Yüzbaşı Fesa’nın kullandığı iki 
adet Eleriot (adları, Edremit ve Tarık bin Ziyad) Üsteğmen Meh-
met Ali’nin kullandığı Depperdessine (Osmanlı), iki adet Nieuport 
deniz uçağı (birinin ismi Mahmut Şevket Paşa) ile bir balondan 
oluşmaktaydı.104 Bu sayı savaş sırasında özellikle Almanlardan alı-
nan uçaklar ile takviye olacaktır. Diğer taraftan Osmanlı Devleti’nin 
halktan toplanan yardımlarla Fransa’dan sipariş ettiği kara ve deniz 
uçaklarımıza el konmuş ve teslim edilmemişti.105

Çanakkale’de ilk hava harekâtı olarak 25 Ağustos 1914’te Pi-
lot Üsteğmen Fazıl, Nieuport tipi deniz uçağı ile Nara’daki alana 

104 Süleyman Beyoğlu, “Osmanlı Havacılığı ve ilk Havacılık Teşkilatı”, Türk Kültürü 
İncelemeleri Dergisi I, İstanbul 1992, s. 148; Yeliz Kaya “Çanakkale Savaşlarında 
Hava Harekâtı”, Çanakkale I, Savaş ve Tarihi, İstanbul 2006, s. 71-72.

105 Süreyya ilmen, Türkiye’de Tayyarecilik ve Balonculuk Tarihi, İstanbul 1947, s. 24, 
zikreden Zekeriya Türkmen, “Çanakkale Savaşı’nda Türk Hava Harekatı”, Çanak-
kale Tarihi /K s. 2282.
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inmeye başlamıştı. Pilot Üsteğmen Fazıl 1914 yılının 5, 10 Eylül 
ve 2 Ekim tarihlerinde Bozcaada ve Limni bölgesinde yapmış ol-
duğu keşif uçuşları ile düşman donanmasına 150 metre yaklaşarak 
çok önemli bilgiler elde etmişti. Çanakkale Boğazına saldırı için 
Limni adasında toplanmakta olan İtilaf donanmasını havadan ilk 
keşif başarısı da ona aittir.106

İngiltere 17 Şubat 1915’te Arc Royal ana uçak gemisi ile bir 
Short, üç Wight, üç Sopwith uçağı getirdi. Mart ayında 18 uçak-
lık yeni bir birlik daha getirildi. Fransızlar ise iki Nieuport deniz 
uçağı getirdi. Kısa sürede İngilizler 20 kara Fransızlar da 8 kara 2 
deniz uçağına kavuştular. Böylece İtilaf Devletlerinin Çanakkale 
Muharebelerinin başında uçak sayıları 42 iken Mayıs ayında bu 
sayı 72’ye ulaştı.107

İki tarafın bu oransız hava gücüne rağmen Türk havacıları Ça-
nakkale Cephesinin açılmasından itibaren keşif, fotoğraflama, bom-
balama ve propaganda faaliyetlerinde büyük başarı sağlamışlardır. 
Örneğin Sabah gazetesinde yer alan ve Umumi Karargah’tan bildi-
rilen resmi tebliğe göre bir Osmanlı deniz uçağı Çanakkale Boğazı 
haricini dolaşan bir İngiliz harp gemisi üzerine bombalar atarak ta-
arruz etmişti.108 Aynı şekilde Arıburnu Muharebeleri sırasında Türk 
uçaklarının hayli yararlı olduğu görüldü.109 Özellikle havaların da iyi-
leşmesi ile Mayıs ayı boyunca Kabatepe, Seddülbahir Cephelerinde 
önemli hava faaliyetleri yaşandı. Türk uçaklarından atılan bombalar 
ile düşman zırhlılarından bazıları etkisiz hale getirildi.110 Hatta 18 
Temmuz 1915’te Türk uçakları Kefalo koyunda İtilaf kuvvetleri ko-
mutanı Hamilton’un bulunduğu yatı keşfedip taarruz etmiştir. İki 
adet yirmi beş, üç adet on kiloluk bombalar atılarak yata koruma 
yapan gemilere isabet sağlanmış, fakat yat vurulamamıştır.111 Ay-
rıca düşman denizaltılarının keşfi ve gerektiğinde etkisiz kılınması 
görevini de üstlenen havacılarımız bunda da başarılı olmuşlardır. 

106 Zekeriya Türkmen, “Çanakkale’de Türk Hava Harekatı”, a.ge., s. 287.
107 Zekeriya Türkmen, a.g.m.. s. 2288.
108 Sabah Gazetesi, 30 Mart 1915.
109 Sabah Gazetesi, 21 Mayıs 1915, Sabah 17 Haziran 1915.
110 Sabah Gazetesi, 25 Mayıs 1915.
111 Yeliz Kaya, a.g.m., s. 74.
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Örneğin Anafartalar harekâtının başladığı gün Türk havacıları Bo-
layır önlerinde bir düşman denizaltısını batırmışlardır.112

İtilaf Devletlerinin hava gücü Türk tarafının harekâtını zorlaş-
tırmıştır. Ayrıca onlar sadece askeri hedefleri değil aynı zamanda 
sivil yerleri ve hatta hastaneleri de vuruyorlardı.113 Maydos, Geli-
bolu, Lapseki, Çanakkale, İstanbul ve Uzunköprü’deki bazı yerle-
şim yerlerini bombalamışlardı. Ayrıca Ezine, Maydos, Cebi Paşa, 
Ağıldere, Galataköyü, Arıburnu hastaneleri ve Reşid Paşa hastane 
gemisi üzerinde pek çok kızıl ay işareti olmasına rağmen bilerek 
hedef seçilmiştir.114

51. Çanakkale Boğazı’nı denizaltılar geçmiş midir?
Bu savaşta İtilaf Devletlerinin denizaltıları da aktif rol oynar-

ken Osmanlı Devleti bu tür araçlardan yoksundu. Gerçi Alman 
yardımı olarak bölgeye gelen denizaltılar olmuşsa da sonucu bü-
tünüyle etkileyecek faaliyetleri olmamıştır. İtilaf Devletleri ise ge-
tirdikleri denizaltı araçlarını aktif bir şekilde kullanarak, onlar ile 
boğazları geçmeyi denemişlerdir. Çanakkale Muharebelerine katı-
lan Müttefik denizaltıları şöyle idi:

Avustralya’ya ait AE-2, İngiliz B-11, E-2, E-7, E-11, E-4, E-15, 
E-20, Fransız Bernouilb, Joule, Mariotte, Saphir ve Turquoise. 13 
Aralık 1914 tarihinde B-11 adlı İngiliz denizaltısı Çanakkale Bo-
ğazı’ndaki beş hatlık mayın sahasını geçerek Mesudiye zırhlısını ba-
tırmıştır. Mesudiye gemisi 40 yaşında olup, Boğaz topçularını des-
teklemek üzere Kepez burnu açıklarında kıyıya yakın demirlemişti. 
Denizaltı aynı yoldan geri gitmiştir. Boğazı denizaltı ile ikinci geçiş 
Fransızlar tarafından Saphire denizaltısı ile denendi. Ancak Köse-
burnu kalesi açıklarında fark edilerek Nusret mayın gemisi ve İsa 
Reis gambotu tarafından batırılmıştır. Denizaltıdan atlayan 14 de-
nizci kurtarılmıştır. Üçüncü geçiş ise 17 Mart 1915 tarihinde İn-
giliz E-15 denizaltısı ile gerçekleşmiştir. Bu denizaltı boğazda uzun 
süre dipten gittikten sonra Dardanos tabyalarının önünde su üstüne 
çıkmak zorunda kalmıştır. Tabyalardan açılan topçu ateşi sonucu 

112 Sabah Gazetesi, 10 Ağustos 1915.
113 Sabah Gazetesi, 16 Haziran 1915.
114 Sabah Gazetesi, 5-6 Ağustos 1915; Yeliz Kaya, a.g.m., s. 72-73.
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hasar görmüş ve sahile yanaşarak karaya oturmuştur. Türk deniz-
cileri gece denizaltıyı yüzdürmeyi hedeflerken İngiliz Yüzbaşı Ro-
benson kumandasındaki 2 hücumbot ani bir saldırı ile sahildeki 
bu denizaltıyı batırmıştır. 25 Nisan 1915’e kadar İtilaf devletleri-
nin yeni bir denizaltı geçme teşebbüsü olmamıştır. Ancak 25 Ni-
san 1915 kara harekâtının başlamasıyla beraber denizaltı harekâtları 
yeniden başlatılacaktır. Bu tarihten sonra Boğazı geçmeye çalışan 
denizaltı Avustralya’ya ait AE-2’dir. Aslında aynı tarihlerde kara 
harekâtında da Avustralyalılar öne sürülmüşlerdi. AE-2 gece ka-
ranlığında Boğazı geçme teşebbüsünde bulundu ancak Osmanlı 
topçuları tarafından fark edilerek ateş altına alındı. AE-2 derin su-
lara dalarak kurtuldu ancak vurulma korkusu ile periskop derin-
liğine kadar çıkamadı. Çanakkale şehir önüne geldiğinde perisko-
punu çıkardı ve ilk gördüğü gambota ateş edip tekrar daldı ise de 
artık Türk karakol gemilerinin takibinde idi. O gece dipte saklanan 
denizaltı bir ara su yüzene çıkıp Marmara’ya doğru yol aldı ve sa-
bahın erken saatlerinde Turgut Reis zırhlısını görüp ateş etti. Şid-
detli ateşle karşılık görünce tekrar derin sulara daldı. Sabah 9’da 
Boğaz’dan çıkıp Marmara’ya girdi. Bu açıdan AE-2 Çanakkale Boğa-
zını geçip Marmara’ya giren ilk denizaltı olma unvanını aldı. AE-2 
Marmara’da ciddi saldırılar gerçekleştirdi. Marmara’ya düşman de-
nizaltısının girmiş olması hem Genelkurmayı hem de vatandaşları 
endişelendirdi. İstanbul-Gelibolu arasındaki ulaşım, hasta nakli ve 
lojistik destek hizmetleri tehlikeye girdi. Boğaz Komutanlığı Do-
nanma Komutanlığı’ndan yardım istedi ve emrine 1 torpido kru-
vazörü ile 1 muhrip ve 5 küçük torpido botu verildi. Bu küçük filo 
ile Marmara’da denizaltı takibe alınmaya çalışıldı. Bu torpidolardan 
biri Sultan Hisar idi. 26 Nisan 1915 günü Şirket-i Hayriye yolcu 
vapurunu Marmara Denizi’nin ortasında himaye ederken AE-2 
denizaltısını fark etti ve çarparak batırmak istedi ise de AE-2 da-
larak kurtuldu. Sultan Hisar uzun zaman Maydos-Çanakkale ara-
sında bu denizaltıyı aradı ancak bulamadı. İstanbul’a döneceği sı-
rada AE-2’yi Marmara adası açıklarında tespit etti. Hemen iki taraf 
arasında atışlar başladı. 30 Nisan 1915 saat 9 civarında AE-2 isa-
bet aldı ve su altında kalamaz hale geldi. Su yüzüne çıkarak teslim 
oldu. AE-2’deki 3 subay, 29 er esir alındı fakat denizaltıyı terk et-
meden vanalarını açtıklarından AE-2’yi batırdılar.
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Çanakkale’de esir alman E-15 İngiliz denizaltısının personeli.

52. Fransızların denizaltında faaliyetleri var mıdır?
Fransızlar beş denizaltı ile Çanakkale önlerinde bulunuyorlardı. 

AE-2’nin batırılmasından sonra İngilizler de Marmara Denizi’nde 
denizaltı faaliyetlerine başlamışlardı. İngilizlerden geri kalmak iste-
meyen Fransızlar da Marmara’ya denizaltıları ile girmek istiyorlardı. 
Bu maksatla ilk teşebbüsleri başarısız olmuş ve Saphire batırılmış 
idi. Joulle isimli denizaltıları 1 Mayıs 1915’te Boğaz’a girdi. Amacı 
hızlı bir şekilde Boğazı geçip Marmara’ya geçmekti. Fakat yüzeye 
yakın bir yerde seyir halinde iken mayına çarparak bütün müret-
tebatıyla battı. Kurtulan olmadı. Fransızlar bu teşebbüsten birkaç 
ay sonra tekrar Marmara’ya geçmeye çalıştılar. Marriot isimli deni-
zaltıları 26 Temmuz 1915’te Marmara’ya doğru yola çıkartıldı. An-
cak denizaltı Çanakkale önlerinde bir mayının ağırlık teline takıldı. 
Kurtulmak için su yüzeyine çıkan denizaltı Türk topçuları tarafın-
dan fark edilerek ateş altına alındı ve teslim olmak zorunda kaldı.

Turquoise adındaki Fransız denizaltısı da 22 Ekim 1915’te 
Marmara’ya girme başarısı gösterdi. Bir hafta kadar Marmara 
Devleti’nde dolaşan denizaltı herhangi bir vukuata sebebiyet ver-
medi. Çanakkale boğazından geri çıkarken 30 Ekim 1915’te Nara 
önlerinde ağlara takıldı. Periskopu fark edilince topçular tarafın-
dan vuruldu ve denizaltı teslim alındı. Bu denizatı yüzdürülerek 
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İstanbul’a getirildi ve adı Müstecip Onbaşı yapılarak Türk bahriye-
sinde hizmete girdi. Bu denizaltıdan elde edilen bilgi ve planlar çer-
çevesinde İtilaf denizaltılarının Marmara’daki buluşma noktaları ve 
parolaları öğrenildi. Nitekim bu bilgilerden hareketle Marmara’da 
dolaşan E-20 İngiliz denizaltısı da batırıldı.115

Bütün savaş boyunca İtilaf Devletlerinin denizaltıları 27 defa 
Çanakkale Boğazından geçmişler; Marmara denizinde 8 savaş ge-
mimizi, 31 taşıt gemimizi, ve 200’den fazla yelkenli mavnamızı ba-
tırmışlardır. Buna karşılık Osmanlılar tarafından, 7 İngiliz, 4 Fran-
sız ve 1 Avustralya denizaltısı batırılmış ele geçirilen bir denizaltı 
ise Osmanlı Deniz Kuvvetlerinde kullanılmıştır.116

53. Alman denizaltıları Çanakkale’de  
faaliyet göstermiş midir?
Marmara Denizi’ne girmeye çalışan E sınıfı İngiliz denizaltı-

ları kadar Alman denizaltıları da güçlü idiler. Daha önce Kuzey 
Denizi’nde savaşta başarılı görevler yapmışlardı. U Bot adı verilen 
Alman denizaltıları Osmanlı Genelkurmayı’nın talebi üzerine Al-
man İmparatorluğu Binbaşı Otto Hersing komutasında U-21 deni-
zaltısını gönderdi. Skoçya’nın kuzeyinden Akdeniz’e ulaşan Alman 
denizaltısı İngilizler tarafından fark edilmiş Adriyatik Denizi’nde 
geçerek Avusturya limanında ikmal yapmış ve ardından Çanak-
kale önlerine ulaşmıştı. U-21’in bölgeye gelmesi İngiliz gemilerini 
alarm ederek Mondros limanına çekilmek zorunda bırakmıştır. An-
cak 25 Mayıs 1915 günü İngilizlerin Triumph zırhlısı ile karşılaşan 
U-21 uzak mesafeden attığı torpido ile Triumph zırhlısını batırdı.

71 mürettebat öldü. Ertesi gün kara ordusunu top atışları ile 
destekleme görevini İngiliz Amiral Majestic zırhlısına verdi ve Sed-
dülbahir açıklarında Türk mevzilerini bombalamaya başladı. Al-
man U-21 denizaltısı 26 Mayıs 1915 sabah saat 6:30’da attığı tor-
pidolarla Majestic zırhlısını da 15 dakika içinde batırdı. İngilizlerin 
iki gün içinde kaybettikleri iki büyük zırhlıları üzerine gemilerini 

115 Nejat Gülen, Dünden Bugüne Bahriyemiz, İstanbul 1988, s. 306-307, Yüksel Öcal, 
Kürek ve Yelken Döneminden Günümüze Türk Bahriyesi, İstanbul 2008, s. 291-315

116 Yılmaz Tezcan, a.g.e, s. 86.
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İmroz ve Limni limanlarına çektiler. Alman denizaltısına karşı 
ciddi tedbirler almaya başladılar. U-21 Çanakkale Boğazı’na girerek 
Marmara’ya geçti. Daha sonra birkaç tane daha Alman denizaltısı 
Çanakkale Boğazından geçerek Marmara’ya ve oradan Karadeniz’e 
çıktı. Bu süreçte UB-14 denizaltısı 5 Kasım 1915’te Marmara’ya 
girmiş olan E-20 İngiliz denizaltısı tarafından İmralı Adası kuze-
yinde batırılmıştır.

Öte yandan bütün bir savaş sırasında müttefikimiz Avusturya’nın 
donanması Adriyatik’ten çıkamayıp ne Çanakkale’de Osmanlı 
Devleti’ne yardım etmiştir ne de Karadeniz’e geçerek Rusya’ya saldı-
rıp, dolaylı olarak kendi kara ordusuna yardımda bulunabilmiştir.117

54. Çanakkale’de İngilizlerin denizaltı  
faaliyetleri nelerdir?
Çanakkale boğazında en fazla faaliyet gösteren denizaltılar İn-

gilizlerindi. Amaçları su altından Marmara’ya sokulup, su yüzüne 
çıkarak Osmanlı gemilerinin batırmaktı. General Hamilton’un asıl 
amacı Çanakkale’ye asker taşıyan Osmanlı gemilerini vurarak, cep-
heye desteğin gelmesini engellemek idi. Bunun için en uygun araç-
lar denizaltıları idi.

Boğaza giren ilk İngiliz denizaltısı B-11’di ve savaşın henüz ba-
şında 12 Aralık 1914 tarihinde boğazı geçerek sahilde demirli bu-
lunan Osmanlı yaşlılarına ve tabyalara yardım etmesi için kıyıya 
yanaştırılmış Mesudiye zırhlısını batırmıştır. B-11’in komutanı Teğ-
men Holbrok bu başarısından dolayı İngiliz Kralından Viktorya ni-
şanı almıştır. B-11, Mart 1915’te boğazı tekrara geçmeye teşebbüs 
etmiş, ancak Dardanos önünde karaya oturarak Osmanlı tabyaları-
nın hedefi olmuş ve denizaltının 3 kişilik mürettebatı esir alınmış-
tır. Ancak gemi İngilizler tarafından Osmanlıların eline geçmemesi 
için batırılmıştır. Çanakkale Boğazı’nı geçip Marmara’ya giren ilk 
İngiliz deniz altısı ise E-14’tür (14 Nisan 1915). Yüzbaşı Courtney 
Böyle komutasındaki E-14 denizaltısı ile E-11, E-12, E-7, E-2, H-l 
ve E-20 denizaltıları Marmara’ya geçerek zaman zaman faaliyetler 

117 Yusuf Hikmet Bayur, Türk İnkılap Tarihi, c. III, Kısım 2, Ankara 1983, s. 30-32.
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göstermişlerdir. Bunlardan E-7 Marmara’dan geri çıkarken Nara ön-
lerinde ağa takılıp su üstüne çıkmak zorunda kaldı. Osmanlı tab-
yaları tarafından fark edilip top atışları ile batırıldı. E-20 denizaltısı 
ise, Marmara Denizi’nin ortasında UB-14 Alman denizaltısı tara-
fından batırıldı. İngiliz denizaltı faaliyetleri Ocak 1916 başına ka-
dar sürekli sürdürülmüştür. Bu gemilerden E-11 Osmanlı tarafına 
en çok zarar veren gemi olmuştur. Bu hareketliliği gözlemleyen Os-
manlı ek tedbirler alarak denizaltı faaliyetlerini önlemeye çalışmıştır. 
Öncelikle denizaltıların hedefi olan asker veya yaralı nakil gemileri 
emniyete alınmaya çalışıldı. Kıyılarda ilave gözetleme istasyonları 
kuruldu. Düşman denizaltılarına karşı deniz uçakları kullanıldı.118

Çanakkale’de batırılmış ve bilahare yüzdürülerek Dersaadet’e getirilmiş olan 
Fransızların (Turkuvaz) denizaltısı, bugün “müstecib onbaşı” Tersanede orta havuzda.

55. Denizaltı Muharebelerinin sonuçları nelerdir?

Osmanlı deniz kuvvetleri Karadeniz ve Çanakkale’deki çeşitli 
görevlerine ek olarak, İstanbul-Çanakkale arasındaki deniz nakliya-
tını sorunsuz yapmak gibi son derece önemli bir görev ifa etmişti. 
Çanakkale’ye denizden yapılan lojistik destek cephenin savunması 
için hayati önemi haizdi. Sekiz buçuk ay süren kara muharebeleri 
sırasında bu görevi ifa eden Osmanlı deniz kuvvetlerinin kaybı da 

118 Nejat Gülen, a.ge., s. 308 vd.
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az değildir. Deniz kuvvetlerinin toplam kayıp 21 bin tonluk sekiz 
gemi iken savaşta büyük katkı veren Osmanlı ticaret filosuna bağlı 
gemilerin kaybı da 38 bin tonluk gemiye ulaşmıştı. Buna karşılık 
İtilaf Devletleri ise 5 İngiliz, 3 Fransız, toplam 5018 ton tutan 8 
denizaltı kaybettiler; 390 tonluk bir Fransız gemisi de Osmanlı’nın 
eline geçmiştir.119

119 Çanakkale Boğaz Komutanlığı, Çanakkale Deniz Savaşları 1915, İstanbul 2004, s. 
44.
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Gönüllü Teşkilât-ı Mahsûsa taburları talimlerini tamamladıktan sonra  
Harbiye Nezareti’nden mevki-i harbe doğru hareket ederken.
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56. İtilaf Devletleri Çanakkale’den  
çekilmeye neden karar verdiler?
General Hamilton boğazın tekrar zorlanabilmesi için takviye 

kuvvetler talebinde bulunmuş ise de alınacak sonuçtan kendisi de 
emin değildi. Özellikle Ağustos ayında art arda aldığı yenilgiler onu 
moral bakımından çökertmişti. Hatta bu durum günlüğüne kay-
dettiği rüyalarına bile giriyordu.

Dün gece kötü bir rüya gördüm. İmroz’daki çadırımda yatıyor-
dum Ama yine de Seddülbahir suları altına itilmiş boğulmaktaydım. 
Bir el boğazımdaydı ve sular başımı örtmeye başlamıştı; birden uyan-
dım titriyordum. Ve çadırıma birinin girdiği duygusuna kapıldım ve 
bunun gerçek olduğunu sandım. Bu kadar korkunç bir rüya görme-
miştim. Ondan sonra saatlerce Çanakkale’nin kader olduğu, kötü bir 
şeylerin olacağı ve hepimizin sonunun geldiği düşüncesini kafamdan 
atamadım.

Bu ruh hali içinde olan Hamilton yazışmalar ile istediği neti-
ceyi alamıyordu. Gerçi hem İngilizler ve hem de Fransızlar bir kı-
sım taze kuvvetler göndermeyi vaat etmişlerdi ancak bu, sonuç al-
mak için yetersizdi. Üstüne üstlük Balkanlarda yaşanan gelişmeler 
üzerine kendisinden Selanik’e asker gönderilmesi de istendi. O da 
bir İngiliz ve bir Fransız tümenini Selanik’e göndermeyi kabul etti. 
Bir asker olarak Hamilton cepheden başarısızlık ile dönmek iste-
miyordu. Sürekli zafer vaat ettiği halde hiçbir netice alamaması da 
savaş kabinesinin kendisine olan güvenini sarsmıştı. Aslında kabine 
de haksız bir savaşta İtilaf güçlerinin aldığı yenilgiyi kabul etmiş 
ve bir günah keçisi arıyordu. Bunun için en uygun kişi cephe ko-
mutanı idi ve o da 15 Ekim 1915 tarihinde Akdeniz Sefer Gücü 
komutanlığından alındı. Bu durum tahliyeye işaret ediyordu. Di-
ğer taraftan Hamilton’un yerine gelen General Sir Charles Monro 
da ilk tetkiklerinden sonra artık umudun kalmadığını ve çekilmek 
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gerektiğini İngiliz Savaş Bakanı Lord Kitchener’a bildirecektir. 
Churchill’in “geldi, gördü ve teslim oldu” diye eleştirdiği Gene-
ral Monro’nun fikri Londra’da ihtiyatla karşılandı. Savaş Kabinesi, 
Lord Kitchener’ın gidip durumu yerinde incelemesini uygun gördü. 
Hemen ardından bölgeye gelen Lord Kitchener yaptığı teftişlerden 
sonra cepheyi tahliye etmekten başka çare kalmadığına karar verdi. 
Bir yılı aşkın bir süre, bir milyondan fazla insanın ölüm ve kalım 
savaşı verdiği Çanakkale Cephesindeki İtilaf kuvvetleri, 19-20 Ara-
lık gecesi Anafartalar ve Arıburnu Cephesinden, 9 Ocak 1916’da 
da Seddülbahir’den çekildiler.120

Anzaklar Anafartalar’da

57. İtilaf kuvvetleri Çanakkale’yi 
ne zaman ve nasıl tahliye etmişlerdir?

Çanakkale Savaşları sonunda İtilaf kuvvetlerinin bölgeyi tahliye 
etmeleri en çok tartışılan konulardan biri olmuştur. Yabancı litera-
türde başarılı bir tahliye hareketi olarak nitelendirilerek adeta mağ-
lubiyet örtülmeye çalışılmaktadır. Buna bağlı olarak da tahliye sü-
recinin Osmanlılar tarafından fark edilmediği ileri sürülür. Aslında 
18 Mart’tan sonra tahliye düşüncesi hep akıllarda olmakla birlikte 

120 Nigel Steel-Peter Hart, a.g.e., s. 266 vd.; Kurşun, a.g.m., s. 207.
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kimse tarafından telaffuz edilmiyordu. Ancak 25 Nisan 1915’ten 
sonraki kara muharebelerinde alınan mağlubiyetler, mevzi zafer-
lere rağmen dar bir alana sıkışmış olmaları ve her gün asker kay-
bedip, yeni takviye kuvvetlere ihtiyaç duyulması İngilizlere tahliye 
konusunu daha ciddi düşündürmüştür. Fakat kara harekâtını baş-
latan Hamilton’un inatçı tutumu ve savaşa devam konusundaki ıs-
rarları bu kararı geciktiren unsurlardır. Ancak Ekim 1915’te Ak-
deniz Orduları komutanlığını üstlenen Monroe ile birlikte tahliye 
planlamasının da gündeme alındığı anlaşılmaktadır. Kasım ayında 
bölgede meydana gelen sel ve don felaketi ile hastalıkların yaygın-
laşması da bu fikri uygulama safhasına çıkaracaktır. Irak gibi di-
ğer cepheler için askeri kararlar almış olan İngiltere’nin sonuçsuz 
bir şekilde burada askerini tutması da artık anlamsız geliyordu. Bu 
yüzden Savaş Bakanı Kitchener bizzat Gelibolu’ya gelerek durumu 
yerinde görerek bir noktada tahliye planlarının başlatıcısı olmuştur.

Yapılan planlar, tahliyenin Osmanlılar tarafından fark edilme-
mesi üzerine bina edilmişti. Sanki savaş tabii seyrinde devam edi-
yormuş gibi bir dizi tedbirler ve yanıltma taktikleri uygulayarak 
hazırlıklarını sürdüren İngilizler, nihayet 8 Aralık 1915 tarihinde 
kesin tahliye emrini almışlardır. Bir müddet ateş etmeyerek Türk 
tarafını sessizliğe alıştırıp, zaman zaman da savaş devam ediyor-
muş gibi tüfek ateşi ile karşı siperleri taciz ederken, aslında asker-
lerini siperden sipere çekerek boşaltma işlemi yapıyorlardı. 19-20 
Aralık tarihlerinde havanın sisli olmasından da istifade ederek ses-
sizce Anafartalar ve Suvla bölgesini de tahliye ettiler.

Seddülbahir bölgesinde bulunan Fransızlar da bu süre içinde as-
ker sayılarını aşamalı olarak en aza indirmişlerdi. Geri kalanlar için 
de 28 Aralık’ta tahliye emri verilmiş ve uygulamaya konulmuştu. 
Plan dikkatli uygulanıyor ve mümkün olduğunca sessiz hareket 
ediliyordu. Türk topçuları sürekli sahilleri ateş altında tutmasına 
rağmen gerekli görülmedikçe karşılık verilmiyordu. Bütün bunlar 
yapılırken ani bir Türk hücumuna karşı da cephe ile kumsal ara-
sında 17 bin askerden oluşan bir savunma hattı da son ana kadar 
hazır tutulmuştu. Nitekim geri çekilen askerler gemilere bindirile-
rek hızlıca bölgeden uzaklaştırılıyordu. Bu faaliyetler 7-8 Ocak ta-
rihlerine kadar devam etti. Nihayet 9 Ocak günü gece yarısından 
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sonra cephedeki bütün askerlerini ve taşınması mümkün olan mü-
himmatlarını tahliye eden İtilaf güçleri bölgeden tamamen çekil-
mişlerdir. Sabaha karşı yaptıkları son tahliye işlemleri sırasında pek 
çok askeri mühimmat ve malzemeyi ateşe vererek Osmanlıların el-
lerine geçmesi önlenmiştir.121

Aslında nerede ise bir ay süren tahliye faaliyetlerinden Osmanlı 
tarafının haberdar olmaması ne kadar mümkündür? Bu konuda is-
tihbarat yetersizliği iddiası ile eleştiriler getirilmektedir. Oysa ge-
rek siperlerin yakınlığı ve gerekse Osmanlıların hakim noktalarda 
olması bu faaliyeti keşfetmek için ayrı bir istihbarata ihtiyaç duy-
mayacak bir avantaj sağlıyordu. Ayrıca keşif uçakları ile de zaman 
zaman bölge gözetim altındaydı. Binlerce askerin siperlerden tah-
liyesinin fark edilmemiş olması mümkün değildi. Yani bu iddianın 
mantıklı olması düşünülemez. Bu bakımdan Osmanlı tarafı işin 
farkında idi, ama belki ne zaman tamamlanacağını tahmin edemi-
yordu. Aslında tahliye ile Osmanlı tarafı beklenen sonucu almış ola-
caktı. Bu yüzden savaşı tercih etmemesi ve tahliye yapan düşmana 
arkadan saldırmaması bir tercih hatta centilmenlikti.

58. Çanakkale Muharebelerinde taraflar  
ne kadar zayiat vermiştir?
Bir yılı aşkın sürede devam eden muharebelerde her iki taraf 

da büyük insan kayıpları vermiştir. İtilaf Devletleri, Çanakkale’ye 
410.000 İngiliz, 79.000 Fransız olmak üzere yarım milyona yakın 
asker göndermiştir. Çanakkale’ye savaş müddetince katılan Türk bir-
liklerinin sayısı ise 500.000’e yakındır. İngiltere’nin kaybı 43.000’i 
ölü olmak üzere 205.000 olmuştur. Savaşa katılan Fransızların za-
yiatı 49.000’dir. Bu rakamlar hâlâ sabitleşmiş rakamlar değildir. 
Özellikle Fransız ve İngilizler sömürgelerinden getirdikleri asker-
lerden oluşan kayıpları açıklamadığı için bu rakamların daha fazla 
olma ihtimali yüksektir. Türk tarafı için verilen şehit, yaralı, ka-
yıp ve hastalık sayılarında da birtakım farklılıklar bulunmaktadır. 

121 Yüksel Nizamoğlu, “Türk Kaynaklarının Gelibolu Yarımadasının Tahliyesiyle ilgili 
Değerlendirmeleri”, Çanakkale Muharebeleri, Makaleler, Çanakkale 2015, s. 431-
433.
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Ancak Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı’nın 
belgelenen tespitlerine göre “Türklerin zayiatı; kara muharebele-
rinde 57.084, deniz muharebelerinde 179 olmak üzere toplam 
57.263 şehittir. Geri kalanı ise yaralı, kayıp ve esirlerle hava de-
ğişimi, hastaneye gönderilenler ve çeşitli hastalıklardan ölenler ol-
mak üzere toplam 211.000 ile 218.000 arasındadır.”122 Bir araştır-
maya göre; Birinci Dünya Savaşı sırasında İtilaf Devletlerinin ordu 
mevcudu 43.188.810 kişi; toplam kaybı ise 22.104.209 kişidir. Or-
duya oranla toplam kayıp %52.3’dür. İttifak Devletlerinin ordu 
mevcudu ise 22.850.000 kişi, toplam kayıpları ise 15.947.577’dir. 
Kayıp oranı %64.4’tür. Diğer taraftan İtilaf Devletlerinin Çanak-
kale Cephesindeki kayıp oranı %39.8 iken, Osmanlı Devleti’nin 
kayıpları %34.2’dir.123

59. İngiltere’nin Çanakkale’de aldığı  
mağlubiyetin resmi sonuçları nedir?

İngiltere’nin Çanakkale’den mağlup olarak çekilmesinin he-
men akabinde, 1916’da, Lord Cromer başkanlığında bir Çanak-
kale Komisyonu (Dardanelles Commision) kuruldu ve 1919’a ka-
dar da görev yaptı. Komisyon ilk raporunu 1917’de hükümete 
sunmuş ve bu rapor kitap olarak da basılmıştır. Komisyon Başkanı 
Cromer’in 29 Ocak 1917’de ölünce yerine Lord William Pickford 
getirilmiştir. Komisyonda parlamentonun her iki kanadından üye-
ler ile Çanakkale’ye asker gönderen Yeni Zelanda ve Avustralya’dan 
da temsilciler yer almıştır. Ayrıca askeri temsilciler de komisyonda 
görev almışladır. Komisyon cephenin açılma kararının nasıl alın-
dığı üzerinde durmuştur. Dönemin Savaş Bakanı Lord Kitchener 
ölmüş olduğundan Çanakkale Cephesini açma sorumluluğu, Do-
nanma Birinci Lordu Churchill’in üzerinde yoğunlaşmıştır. Komis-
yon, Mısır’ın savunulması için Çanakkale’ye saldırmayı savaş kon-
seyi gündemine getirmesinde bir sorun görmemiştir. 2 Ocak 1915’te 

122 Genel Kurmay Başkanlığı. ATASE Başkanlığı, Çanakkale Savaşı Anıtları ve Şehit-
likleri, Ankara 2007, s. 47

123 Mithat Atabay, “Çanakkale Savaşları Sırasında Devletlerin Stratejileri”, Çanakkale 
Tarihi IV, (Editör: Mustafa Demir), Değişim Yayınları, s. 1889-1890.
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Rus hükümetinden alınan yardım talebine ertesi gün verilen ce-
vapta “Türklere karşı bir çeşit gövde gösterisinin yapılacağı” temi-
natının verilmesi de olağan karşılanmıştır. Komisyon, Bulgaristan’ı 
İttifak Devletlerine katılmaktan alıkoymak, İstanbul’a ulaşarak bu-
rada bir ihtilal başlatarak Osmanlı Devleti’ni savaş dışına itmeyi 
ve Rusya ile doğrudan irtibat kurmayı anlamlı siyasi hedefler ola-
rak görmüşlerdir.

Soruşturmanın iki temel konusu vardı. Bunlardan ilki Çanakkale’yi 
sadece deniz yoluyla geçme kararının nasıl alındığı ve İkincisi de 
bu karar alınma aşamasında donanma bakanlığının danışmanları 
ile gerekli istişarelerin yapılıp yapılmadığı idi. Soruşturmada Do-
nanma Bakanlığı yetkilileri Churchill’in yeterli istişareleri yapmadı-
ğını ileri sürdüler. Sonuçta Komisyon Churchill’in askeri yetkililerin 
deniz ve kara harekâtının ortak yapılması konusundaki eğilimle-
rine rağmen Çanakkale’yi sadece donanma ile zorlama kararının 
alınmasında asli sorumlu olduğunu kabul etti. Başbakan Asquith, 
Savaş Bakanı Lord Kitchener ve diğer yetkililere tali eleştiriler yö-
neltmiş, Churchill dahil hiçbir yetkili hakkında herhangi bir yap-
tırım kararı almamıştır.

Komisyon bu ilk raporunu yayınladıktan sonra da çalışmala-
rına devam etmiş ve ikinci raporunu 1919’da tamamlamıştır. Bu 
raporda Sir Ian Hamilton’un, harekatın planlama ve uygulamasın-
daki eksiklikleri ayrıca Osmanlı güçlerini önemsememesi, karşılaşı-
lan başarısızlıkların derecesini kısa sürede kavrayamaması gerekçe-
leri ile suçlanmıştır. Nitekim Hamilton’un da yayımladığı hatıraları 
bir nevi kendini kamuoyu nezdinde savunma olarak değerlendiril-
miştir. Birinci rapor yayınlandığında Ian Hamilton zaten Londra’ya 
çağrılarak emekli edilmişti. Churchill, Donanma Birinci Lordlu-
ğundan, Asquith ise Başbakanlıktan ayrılmıştı. Savaş Bakanı Kitc-
hener ise 1916 Haziran’ında ölmüştü. Ancak Churchill kısa süre 
sonra Kabineye Savaş Gereçleri Bakanı olarak dönmüş, Asquith de 
Liberal parti içinde etkinliklerini sürdürmüştür.

Sonuç olarak, Çanakkale soruşturması ciddi neticeler vermemiştir. 
Tarihçiler bunun en önemli sebebinin ikinci rapor tamamlandığında 
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İngiltere’nin Büyük Harbin galibi olması ve nihai zaferi kazanmış 
bulunması olarak belirtmektedirler.124

60. Çanakkale Zaferi Dünya Savaşı’nı nasıl etkilemiştir?

Bu savaşların siyasal sonuçlarının hem dünyayı ve hem de 
Türkiye’yi ilgilendiren boyutları bulunmaktadır. Dünya açısından 
bakıldığında; İtilaf Devletlerinin beklemedikleri bir başarısızlıkla so-
nuçlanan Çanakkale Muharebeleri, I. Dünya Savaşı’nın uzamasına, 
Çarlık Rusya’sının çöküşüne ve komünizm ihtilalinin hızlanmasına 
sebep olmuş, ayrıca İngiltere’de hükümetin değişmesine yol açmıştır.

İtilaf Devletlerinin Rusya ile irtibat kurma amaçları gerçekleş-
mediği gibi, tarih boyunca Rusya’nın boğazlara sahip olma politikası 
da neticesiz kalmıştır. Çanakkale harekâtı Osmanlı Devleti’nden 
büyük bir pay almayı umut eden İtalya’nın I. Dünya Savaşı’nda 
İtilaf Devletlerinin yanında; Bulgaristan’ın da İttifak Devletleri 
yanında savaşa katılmalarına sebep olmuştur. Buna karşılık alı-
nan sonuçtan etkilenen Yunanistan ve Romanya bir süre daha ta-
rafsız kalmıştır. Bu da Sırbistan’ın yenilerek savaş dışı kalmasını 
sağlamıştır. Çanakkale Cephesine, İtilaf Devletlerinin büyük mik-
tarda deniz, kara ve hava gücü ile yığınak yapması, Almanya’nın 
batı cephesindeki yükünü azaltmıştır. Bu da savaşta Osmanlı 
Devleti’nin Almanlara azımsanmayacak bir katkısıdır. İngiliz ve 
Fransız sömürgelerinden gelerek Çanakkale Savaşları’na katılan 
pek çok ulus, aslında kendilerinin sömürgecilerinden ayrı bir milli 
karaktere sahip olduklarını burada anlamıştır. Son yüzyıldır batı 
dışında hiçbir güce yenilmeyen İtilaf Devletlerinin sömürgelerin-
deki prestijleri sarsılmış ve “yenilebilir” oldukları ispat edilmiştir. 
Çanakkale Muharebeleri birçok ulusun bağımsızlık mücadelesine 
de ilham kaynağı olacaktır. Hatta bu mücadeleler sonucunda ku-
rulan birçok devletin bayrağında ay yıldızın bulunması her ne ka-
dar İslam’ı temsil ediyorsa da aynı zamanda bu savaştan alınan il-
hamın bir sonucudur.

124 Şükrü Hanioğlu, “Çanakkale Yenilgisi Nasıl Soruşturuldu?”, Derin Tarih Çanakka-
le Özel Sayı 2, Mart 2015, s. 42-47.
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Fransız ve sömürgesi Senegalli askerler bir adım ilerleyemedikleri 
Gelibolu sırtlarında ümitsiz bir bekleyiş içinde dinlenirken.

Çanakkale’nin İtilaf Devletlerince geçilememesi Rusya’daki ih-
tilal hareketini hızlandırıp, rejim değişikliğine sebebiyet vermesi ve 
yeni rejimin savaştan ve işgal etmiş olduğu Türk topraklarından çe-
kilmesi, gelecekte yapılacak Türk İstiklal Harbi için imkân ve fır-
satlar doğurmuştur.

Fransızlar cephede siperde
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61. Çanakkale Cephesinin lojistik desteği nasıl 
sağlanıyordu ve iaşe sorunu var mıydı?
Her askeri cephenin olduğu gibi Çanakkale Cephesinin de lojis-

tik desteği hayati önemi haizdi. Cephede aynı anda 50 binden 300 
bine kadar asker bulunmuş ve bu kadar büyük sayıda insanın ve 70 
bine ulaşan hayvanın iaşesi karşılanmıştır. Harbin başında lojistik ih-
tiyaçlar Çanakkale Müstahkem Mevkii Komutanlığı tarafından te-
darik ediliyordu. 5. Ordu’nun 25 Mart 1915 tarihinde kurulmasıyla 
beraber Menzil Müfettişliği tarafından yürütüldü. Ordunun men-
zil sınırları Bandırma-Tekirdağ hattına kadar uzanmakta idi. Cephe 
için Marmara bölgesinin imkânlarından yararlanılmıştır. Cephede en 
zor zamanlarda dahi ikmal konusunda ciddi bir şikâyet olmamıştır.

Cepheye ulaşım konusunda öncelikle Marmara denizinden ya-
rarlanılmış, denizde seyir güvenliği tehlikeye girince kara ve demir-
yolu kullanılmak zorunda kalınmıştır. Merkep, kağnı, deve ve at 
arabası kolları oluşturulmuştur. Denizden yapılacak top atışlarına 
karşı yol güzergahları iç bölgelere kaydırılmıştır. Harbiye Nezareti 
Çanakkale Cephesini desteklemek için birliklerin elindeki otomo-
bil ve avadanlık mevcutlarını levazım daire başkanlığına bildirme-
lerini emretmiştir. Tespit edilen araçlarla İstanbul’da bir araç parkı 
oluşturulmuş, şoför, muavin, yedek parça ve yakıt tedarik edilerek 
cepheye personel ve malzeme şevkinde kullanılmıştır. İkmal usulü 
olarak genellikle “birliğe kadar götürme” usulü benimsenmiştir.

Çanakkale, Bandırmaya 96 mil (178 km), Tekirdağ’a 74 mil 
(137 km), İstanbul’a 135 mil (250 km) uzaklıkta ve o günkü şart-
larda 10-12 saatte ulaşılmakta idi. Ordunun ihtiyaçları Menzil 
Müfettişliğinin illerdeki temsilcileri vasıtasıyla harp vergisi usu-
lüyle sağlanıyordu.125

125 Mustafa Şahir, “Çanakkale Cephesi’nde Türk Ordusunun Menzil Teşkilatı ve As-
keri Ulaştırma Hizmetleri”, Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Dergisi, 100. Yıl 
Özel Sayısı, Bahar 2015, s. 271-288.
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Çanakkale Cephesinde askerin günlük 900 gram ekmek istih-
kakı vardı. Bunun temininde fazla sıkıntı yaşanmamıştır. Ayrıca 
ekmeğe mukabil 600 gram peksimet verilebilirdi. Osmanlı Genel-
kurmayının askere günlük hangi erzak verilecek ise onun miktarı 
şöyle tespit edilmişti.

Peksimet 600 gr.

Bulgur ve Pirinç 150 gr

Çorbalık konserve 100 gr

Tereyağı ve Zeytinyağı 20 gr

Tuz 20 gr

Soğan ve Sarımsak 20 gr

Kuru Sebze 120 gr

Sebze Konserve 150 gr

Kuru Üzüm 50 gr

Çerez 250 gr

Kavurma, Pastırma,
125 gr

Sucuk, Kuru Balık

Et Konserveleri 200 gr.

Zeytin ve Peynir 160 gr

Çay 1 gr

Şeker 10 gr

Sabun 9-10 gr.

Gaz 30 gr. (asgari verilmesi gereken 5 gr)

Harp koşullarında genellikle askere bakliyat verilirdi. Askere 
taze sebze ve meyve yedirilememesi sonucu askerler arasındaki c vi-
tamini eksikliğinden İskorbüt hastalığı görülürdü. Askerin günlük 
sıcak yemek ihtiyacı için sahra mutfakları birliklerin çok gerisinde 
kurulur ve pişirilen yemekler birliklere hayvanlarla gönderilirdi. 
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Sıcak yemek olarak pirinç çorbası, etli fasulye, etli nohut, bulgur 
pilavı, kuru bakla ve hoşaf veriliyordu.

Siper savaşları devam ederken ön saflardaki askerlere yemek 
götürmek çok zor oluyordu. Savaşın şiddetlendiği dönemlerde ye-
meği seyyar mutfaklardan bölük karavanacıları tarafından günde 
bir defa gece yarısı getiriliyordu. Yemekler daha ziyade tahta san-
dıklar içine konan temiz gaz tenekelerinde taşınıyordu. Bütün zor-
luklara rağmen askere günde en az bir kere sıcak yemek verilmeye 
özen gösteriliyordu. Ayrıca ilk hatlardan geriye çekilen askerler için 
muhtelif yerlere kurulmuş çayhanelerle çay ihtiyaçları giderilmeye 
çalışılıyordu.126

62. Çanakkale’de sağlık hizmetleri nasıl yürütüldü?
Çanakkale Muharebeleri başlamadan önce bölgede Müstah-

kem Mevkii Komutanlığına bağlı Rumeli yakasında Seddülba-
hir, Kilitbahir, Ecebat ve Bolayır’da, Anadolu yakasında Kumkale 
ve Çanakkale’de 25.100 yataklı revirler, Çanakkale’de 250 yataklı, 
Gelibolu’da 400 yataklı asker hastaneleri vardı. Seferberlik ilanıyla 
beraber yeni takviyeler ve revirlerin yatak kapasiteleri artırıldı ve 
menzil hastaneleri kurulmaya başlandı. 500 yataklı 3 menzil hasta-
nesi ile 150’şer yataklı 2 harp hastanesi Biga’da kuruldu. Lapseki’de 
3 adet 150’şer yataklı harp hastanesi, Gelibolu’da eski Fransız okulu 
200 yataklı hastaneye dönüştürüldü. Savaş içinde çevre il ve kasa-
balarda yeni hastaneler açıldı.

Savaşta yaralanan ya da hastalanan askerlere ilk müdahale cep-
henin hemen arkasında yapılıyordu. Buradan ilk gidilen yer sargı 
yerleri idi. Hafif yaralılar için toplanma yeri vardı ve ilk muayene-
den sonra ya cepheye geri gönderiliyor ya da daha büyük tedavi 
gerekiyorsa büyük toplanma yerine götürülüyorlardı. Buradan da 
Tümen sıhhiye bölüklerinin açtıkları sargı yerlerine sevk ediliyor-
lardı. Bunlar genellikle dere yataklarına kurulmuş idi: Seddülbahir 
Cephesinde Kerevizdere, Tenkerderesi, Soğanlıdere, Havuzlarderesi; 

126 Mehmet Çevik-Yavuz Selim Çeloğlu, “Çanakkale Cephesi’nde Türk Ordusunun 
iaşe ve ikmal Faaliyetleri, Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Dergisi, 100. Yıl 
Özel Sayısı, Bahar 2015, s. 299-310.
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Arıburnu Cephesinde Matikdere, Kocadere. Savaşın şiddetli olduğu 
zamanlarda günde 2000 yaralının sargı yerlerine geldiği olmuştur. 
Yaralı sayısının fazlalığı dolayısıyla zaman zaman sargı bezi ve pa-
muk gibi temel ihtiyaçlarda sıkıntı görülmüştür. Bölgeye yakın 
menzil hastanelerinin yatak mevcudu 4000 iken Temmuz 1915’te 
11.700’e çıkartılmıştır.

İlk tedavileri yapılanlardan merkeze şevki gereken hasta ve ya-
ralılar Maydos (Ecebat) veya Akbaş limanlarından hastane gemile-
rine veya yükünü boşaltıp dönen tekne vb. taşıtlarla gönderiliyor-
lardı. Hastane gemileri olarak Akdeniz, Gülnihal 700 yatak, 60, 
61 ve 63 numaralı vapur 300 yatak, 70 numaralı vapur da 70 ya-
tak kapasitesine sahipti. Hastane gemilerimiz zaman zaman düş-
man saldırılarına maalesef uğramıştır. Bu yüzden sevkiyat mümkün 
mertebe gece yapılıyordu.127 İtilaf Devletleri sağlık hizmetlerini ya 
gemilerde ya da daha uzak mahallerde adalarda sürdürmekteydiler.

63. Savaşta tedaviler nasıl yapılıyordu?
Öncelikle koruyucu hekimliğe önem verilmekteydi. Özellikle 

temiz su içilmesine, kanalizasyonların kireçle kapatılmasına dikkat 
edilmiştir. Kafkas Cephesinde salgın olarak görülen Lekeli Humma 
(Tifüs) Çanakkale’de sadece bir vakada tespit edilmiştir.

Dizanteri, skorbüt, sıtma, hastalıkları cephede sık görülen va-
kalardır. Askerlere çiçek, kolera ve tifoya karşı aşı yapılıyordu. Sa-
vaş boyunca 149 tifo vakası tespit edildi. Uzman Hekim Tuncay 
Yılmazer’in ifadesine göre, 1915 yılı cerrahi tekniklerin yeni geliş-
meye başladığı bir dönemdir. Antiseptikler ve anesteziklerin kul-
lanımı yaraların tedavisinde başarı sağlıyor ancak yaraların iltihap 
kapmasına mani olamıyordu. Antibiyotikler henüz tıpta kullanıl-
mıyordu. Ameliyata genellikle kloroform ya da eter anestezi ile baş-
lanıyor, yarayı çevreleyen ölü doku iyotla temizleniyor, taş, toprak, 
giysi parçaları ayıklanıyordu. Asıl yaraya ise Hidrojen Peroksit uy-
gulaması yapılıyordu. Başka bir antiseptik karışımı da borik asit, 
limon tuzu ve ılık sudan oluşuyordu. O yıllarda ağır kafa ve vücut 

127 Tuncay Yılmazer, “Çanakkale Savaşlarında Sağlık Hizmetleri”, Çanakkale Savaşları 
Tarihi IV, (Editör: Mustafa Demir), Değişim yayınları, 2008, s. 2349-2351.
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yaralanmalarına fazla bir şey yapılamıyor morfin ağrıların dindiril-
mesi için kullanılıyordu.128 Bütün gayretlere rağmen salgınlar, yeter-
siz beslenme, bit, karasinek, sivrisinek ve mevsimin doğurduğu şart-
lar hastalıkları arttırıyordu. Tıbbi malzeme yetersizliği ise çoğu kere 
müdahaleleri geciktiriyor veya hiç yapılamamasına sebep oluyordu.

64. İstanbul’da sağlık hizmetleri ne durumdaydı?
Tümen Sıhhiye bölükleri ilk tedavileri yapmaktaydı. Gerekli 

görülenleri de seyyar hastanelere veya menzil hastanelerine yolla-
maktaydı. Ancak yaralıların ardı arkası kesilmediğinden bir kısmı 
de ülkenin çeşitli yerlerindeki yerleşik hastanelere dağıtılıyordu. 
Zira çarpışmaların şiddetlendiği günlerde buralara 2000’den fazla 
yaralı getirilebiliyordu. İstanbul’da Gümüşsüyü, Haydarpaşa, Mal-
tepe, Yıldız hastaneleri vardı. Savaş başladığında İzmit, Eskişehir, 
Konya havalisindeki bütün sağlık kurumlan İstanbul Kumandan-
lığı Başhekimliğine bağlandı. Çanakkale Savaşı başlamasından kısa 
süre sonra İstanbul hastaneleri yaralılarla doldu. Büyük kamu bina-
ları, Tıp Fakültesi ve Gülhane, yardımcı harp hastanesi oldu. Ayrıca 
bazı yerler de hastanelere dönüştürüldü. Moda Mecruhin, Beyoğlu 
Zapyon, Darüşşafaka, Galatasaray, Karaköy St. Benoit, Pangaltı, 
Haydarpaşa ve Üsküdar Zeynep Kamil, Bakırköy gaziler hastane-
leri Çanakkale’den gelen yaralı ve hastalara açıldı.

Bu hastanelerde fahri hastabakıcılar ve tıbbiye öğrencileri hiz-
met veriyorlardı. Ayrıca İstanbul’da Avusturya, İtalya ve Alman Kı-
zılhaçı tarafından açılan hastaneler de hizmet verdiler. Tarafsız ülke 
olan Amerikan Kızılhaçı ve savaştığımız Fransızların Taksim hasta-
nesi açıktı. Fransız Hastanesi başhekimi Dr. De Lacombe, savaş yıl-
larında İstanbul’da kalmış ve hastaneyi açık tutmuştu. Alman he-
kimleri ise daha fazla idiler.

Çanakkale Cephesinin açılmasından kapanmasına kadar İstanbul’a 
110.220 yaralı, 70.939 hasta ve hava değişimine gönderilenler de 
olmak üzere toplam sevk 180.000 kişiyi aşmıştır. İstanbul hastane-
lerindeki yaralılardan 6.128’i hasta olanlardan da 24.451’i vefat et-
miştir. Toplamda İstanbul hastanelerinde Çanakkale şehidi 31.679 

128 Tuncay Yılmazer, a.g.m s. 2352.
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kişiyi bulmaktadır. Anadolu yakasındaki hastanelerde şehit olanlar 
büyük oranla Karacaahmet mezarlığına, Avrupa yakasındaki has-
tanelerde şehit olanlar ise Edirnekapı şehitliğine defnolunmuş veya 
hastanelerin yakınındaki mezarlıklara naaşları tevdi edilmiştir.129 Do-
layısıyla Çanakkale’den sonra en büyük iki şehitlik İstanbul’da bu-
lunmakta ama çoğu kere bu durum gözden kaçırılmaktadır.

65. Savaştaki hasta ve yaralıların oranları nedir?
Çanakkale Muharebeleri boyunca bir salgın hastalığın yaşanma-

mış olması kayda değerdir. Muharebeler sırasında cepheden toplam 
110.200 yaralı 70.939 hasta ve tebdili havalı olarak diğer hastanelere 
sevk edilmişlerdir. Çanakkale’de ise 5. Ordu emrinde 9950 yataklı 
14 hastanede 48.268 hasta 22.619 yaralı tedavi ve sevk edilmiştir. 
Hastalarda %11.6 yaralılarda ise %2.7 oranında ölüm gerçekleş-
miştir ki bu düşük bir oran olarak vurgulanmaktadır. Komutan-
lık emrinde sınırlı sayıda doktor görev yaptığı dikkate alınırsa ne 
denli özverili ve başarılı bir sağlık hizmeti verildiği ortaya çıkar.130

129 Lokman Erdemir, “I. Dünya Harbinin İstanbul’da Sosyal Hayata Etkisi”, Birinci 
Dünya Savaşında Osmanlı Devleti, (Editörler: Ali Arslan-Mustafa Selçuk), Kitabe-
vi 2015, s. 318-324.

130 Tuncay Yılmazer, a.g.m., s. 2353.
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66. Çanakkale Savaşları sırasında başkumandan kimdir?
Osmanlı yasalarına göre ordunun başkumandanı padişahtır. 

Dönemin Padişahı Sultan V. Mehmed Reşad bu savaşın da başku-
mandanıdır. Sultan V. Mehmed Reşad, 20 Eylül 1844 tarihinde 
Çırağan sarayında Sultan Abdülmecid’in Şevkefzâ kadından do-
ğan oğludur. Osmanlı padişahları arasında yegane sarışın olarak bi-
linen sultandır. Sarayda ve Şehzadegan okulunda eğitimini almış, 
Arapça ve Farsça öğrenmiştir. Yumuşak tabiatlı, halim-selim ve din-
dar olarak bilinen Şehzade Mehmed Reşad tarih kitapları okumaya 
meraklıydı. Tahta II. Abdülhamid’in 31 Mart vak’asını müteakip 
hakinden sonra 27 Nisan 1909 tarihinde V. Mehmed adıyla geç-
miştir. Tam bir meşrutiyet padişahı olarak dönemin Anayasasına 
uygun hareket ederek “anayasal monarşi” örneği sergilemiştir. An-
cak dönemi bir yığın talihsizlikler ile doludur. Onun zamanında 
Trablusgarp, Balkan harpleri ve I. Dünya Savaşı yaşanmıştır. Ça-
nakkale Cephesi de bunların en önemlilerinden bir tanesidir. Sa-
vaşın gidişatını ve cereyanını yakından takip eden Sultan Mehmed 
Reşad, 18 Mart zaferi karşısında duygularını bir şiir ile ortaya koy-
muştur. Bu şiire daha sonra Yahya Kemal bir tahmis yazmıştır. Şiir 
aşağıda verilmiştir:

Savlet etmişti Çanakkaleye bahr u berden 
Ehl-i İslamın iki hasm-i kavisi birden 
Lâkin imdâd-i İlâhî yetişip ordumuza 
Oldu her bir neferi kale-i pûlâd-beden
Asker evlatlarımın pîş-gehi azminde
Aczini eyledi idrâk nihayet düşman
Kadr ü haysiyeti pâ-mâl olarak ettifirâr 
Kalb-i İslama rıüfûz eylemeye gelmiş iken 
Kapanıp secde-i şükrâna eyle duâ
Mülk-i İslamı Hüdâ eyleye dâimme’men
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67. Çanakkale Savaşları başladığında 
Harbiye Nazırı kimdi?

Osmanlı ordusunun başkuman-
danı padişah idi. Ancak bu görevi 
onun adına başkumandan vekili ola-
rak dönemin Harbiye Nazırı Enver 
Paşa sürdürmüştür. İstanbul’da do-
ğan Enver Paşa (1881-1922), sıra-
sıyla Manastır Askeri Rüşdiyesi, İs-
tanbul Soğukçeşme Askeri İdadisi’ni 
tamamladı. Harp okulunu 1899 yı-
lında tamamlayan Enver, 1902 yı-
lında kurmay subay olarak Harp 
akademilerinden mezun oldu. İlk 
görev yeri Selanik’te 3. Ordu oldu. 
Burada İttihat ve Terakki Cemiyeti-
nin kurucuları arasında yer aldı 1908 

yılında II. Meşrutiyetin ilanı için kamuoyu oluşturmak maksadı 
ile bir kısım askerleri ile dağa çıktı. II. Abdülhamid’in Meşruti-
yeti yeniden ilanı üzerine “Hürriyet Kahramanı” unvanı ile şöh-
ret buldu. Berlin’de askeri ateşe olarak görev yapan Enver Bey, 31 
Mart hadiseleri sırasında yurda döndü. Sonra tekrar Berlin’e gi-
den Enver Bey 1911 tarihinde İşkodra’da çıkan isyanı bastırmakla 
görevlendirildi.

İtalyanların Trablusgarp’ı işgali üzerine yurda dönen Enver Bey 
binbaşı rütbesi ile Trablusgarp savaşma katılarak büyük yararlılık-
lar gösterdi. Her ne kadar İtalyanlara karşı o savaş kaybedildi ise 
de halkı teşkilatlandırarak geri çekilmesi de orada şöhretini arttır-
mıştır. İstanbul’a döndükten sonra siyasete daha yakın durmuştur.

Balkan savaşlarına katılmak üzere Bingazi’den ayrılan Enver 
Bey, 1913 başında 10. Kolordu Erkan-i Harbiye Reisi oldu. Bal-
kan Savaşlarında alınan yenilgiler ve hükümetin barış anlaşmasına 
yakın durması sebebiyle İstanbul’da İttihat ve Terakki ile birlikte 
23 Ocak 1913’te gerçekleşen Babıâli baskınına öncülük etti. Sad-
razam Kamil Paşaya zorla istifa dilekçesi imzalatarak bir darbeye 

Sultan (V. Mehmed) Reşad
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imza attı. Enver Paşa ikinci Balkan 
savaşları sırasında Bulgar işgalin-
deki Edirne’yi geri almak için giriş-
tiği askeri harekatta başarılı olunca 
“Edirne fatihi” unvanıyla kamuoyu 
nezdinde itibarı yükseldi. Bu tarih-
ten sonra önce miralay, ardından 
mirliva rütbesi alan Enver Bey, 3 
Ocak 1914’te Paşa unvanı da ala-
rak Harbiye Nazırı oldu. Ayrıca Ge-
nelkurmay başkanlığı görevini üst-
lendi. Bu tarihten sonra Osmanlı 
ordusunda yaptığı ıslahatlar ile I. 
Dünya Savaşı’na adeta hazırlandı. 
1911’den beri nişanlı olduğu Sul-
tan Mehmed Reşad’ın yeğeni Naciye Sultan ile 5 Mart 1914 tari-
hinde evlenerek “Damad-i Şehriyâri” unvanını aldı.

2 Ağustos 1914’te Rusya’ya karşı Almanya ile imzalanan sa-
vunma anlaşması ile muhtemel savaşta tarafın belirlenmesinde bi-
rinci derecede etkili oldu. Nitekim Osmanlı Devleti 14 Kasım’da 
okunan Cihad-i Ekber fetvası ile I. Dünya Savaşı’na girdi. Enver 
Paşa Ocak 1915’te başlayan Sarıkamış harekâtında yanlış askeri tak-
tik ve tedbirlerden dolayı binlerce askerin ölümünden sorumlu tu-
tuldu. O Çanakkale Savaşı başladığı sırada ve 18 Mart’ta Harbiye 
Nazırı ve Genelkurmay başkanı idi. Kara Muharebelerinin başla-
masından iki gün sonra 26 Nisan’da başkumandan vekili oldu ve 
Çanakkale’de ordu düzenine müdahale ederek yeniden yapılan-
dırdı. Bu yeni yapılandırmanın olumlu sonuçları savaş boyunca gö-
rüldü. Çanakkale’de savaşın devam ettiği sürede askeri ihtiyaçların 
gördürülmesi konusunda büyük özen gösterdiği gibi, bu savaşı ka-
muoyu nezdinde de yüceltecek faaliyetlerde bulundu. Cepheyi sık 
sık ziyaret ederek askerin moralini yükseltti. Cepheye götürdüğü 
edebiyatçılar, fotoğrafçılar ve sinemacılar aracılığı ile kamuoyunun 
nabzını tuttu. Cephede yararlılık gösteren birlik ve askerlere ma-
dalyalar verdi, komutanları madalya ve rütbeler ile ödüllendirdi. 

Harbiye Nâzırı Enver Paşa
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Bir taraftan savaş devam ederken diğer taraftan da Alman tekno-
lojisi ile Osmanlı ordusu yenilenmeye çalışıldı.

68. Esat Paşa (1862-1952) kimdir, Çanakkale 
Muharebelerindeki görevi ve etkisi nedir?
Esat Paşa, 1862 yılında Yanya belediye başkanı Mehmet Emin 

Efendi’nin oğlu olarak doğdu. 1890 yılında Erkan-ı Harbiye Mek-
tebini Kurmay Yüzbaşı olarak bitirdi. Almanya’da askeri eğitim aldı. 
Osmanlı askeriyesinde ıslahat yaptırmak için Almanya’dan getirti-
len Goltz Paşa’nın 1893 yılında yardımcılığına getirildi. 1897’de 
çıkan Osmanlı Yunan Savaşı’nda Yanya Kolordusu Kurmay Baş-
kanlığına atandı. Burada gösterdiği başarılarından dolayı rütbesi 
albaylığa yükseltildi. Albay olarak Harbiye’de dersler verdi. Enver 
Paşa, Mustafa Kemal, Hafız Hakkı, Ah Fuat Cebesoy, Refet Bey, 
Kazım Karabekir ve Yakup Şevki gibi I. Dünya Savaşı’nın ve İstik-
lal harbinin önemli komutanları onun öğrencisi olmuştur.

1901 yılında Tuğgeneral, 1906’da Tümgeneral oldu. Gelibolu, 
Tekirdağ ve İşkodra’da kuvvet komutanlıkları yaptı. 16 Eylül 191 
l’de İtalya’nın savaş ilan etmesi üzerine Yanya Bağımsız komutanı 
ve seferberlik projesi gereği 10 Ekim 1911 yılında Yanya Kolordusu 
komutanı oldu. Balkan savaşlarında düşman kuvvetlerine karşı 5 
Mart 1913’e kadar Yanya kalesini ve civarını kardeşi Vehip Paşa ile 
beraber 4.5 ay büyük bir kararlılıkla savundu. Esat Paşa, Balkan sa-
vaşlarında Yanya’da gösterdiği müdafaa ve direnişi ile ün yapmış bir 
komutandı. 1913’te Tekirdağ’da 3. Kolordu Komutanlığına atandı.

I. Dünya Savaşı’nda Gelibolu Yarımadasında 3. Kolordu ve 
daha sonra Arıburnu Kuzey Grubu Komutanlığı yaptı. Savaş sıra-
sında Çanakkale Cephesinde yer alan en üst rütbeli Türk subayı 
olan Esat Paşa; Çanakkale deniz savaşında düşman kuvvetlerinin 
boğazı geçerek, İstanbul’a varmasını engelleyen komutanlardan biri 
oldu. Kale-i Sultaniye (Çanakkale) Muharebelerinde gösterdiği yük-
sek başarılarından, üstün gayret ve hizmetlerinden dolayı Sultan 
Mehmed Reşad tarafından kendisine altın liyakat madalyası verildi.

Çanakkale kara savaşları başladığı sırada Enver Paşa’nın dü-
zenlemeleri çerçevesinde savunma hattı iki kısma ayrıldı. Arıburnu 
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Kuzey Grubu Komutanlığına Esat Paşa, kardeşi Vehip Paşa da Gü-
ney Grubu Komutanlığına getirildi. Esat Paşa, Haziran ve Temmuz 
aylarında müttefik kuvvetlerin Arıburnu bölgesine yaptığı taarruzlar 
karşısında cephane eksikliğine rağmen zor şartlar altında düşmanı 
geri püskürtmeyi başardı. 6 Ağustos’ta Conkbayırı mevkiine başla-
yan düşman saldırısı Esat Paşa ve emrindeki Türk askerleri tarafın-
dan karşılanarak düşman yenilgiye uğratıldı. Ağustos sonuna kadar 
devam eden taarruzlar sonunda müttefik kuvvetler Conkbayırı’nı 
ele geçiremedi. 22 Temmuz 1915’te Esat Paşa, gösterdiği üstün ba-
şarı nedeniyle Sultan Mehmet Reşad tarafından ferikliğe (tümge-
neralliğe) yükseltildi.

Esat Paşa kurmay subaylarıyla

Esat Paşa, Alman Goltz Paşa’nın Bağdat Komutanlığı’na gitmesi 
üzerine 1. Ordu Komutanlığına, 1918’de Bandırma’da 5. Ordu Ko-
mutanlığına, ardından Batum’da 3. Ordu Komutanlığına atandı. 
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22 Kasım 1919’da askeri okullar ve 2. Ordu Müfettişliği görevin-
den emekliye ayrıldı. Salih Paşa kabinesinde kısa bir süre Bahriye 
Nazırlığı görevi yaptı. 2 Kasım 1952’de 90 yaşında İstanbul’da ve-
fat etti.131 Esat Paşa aynı zamanda savaş hatıralarını yazarak bize 
kıymetli bilgiler bırakmıştır.

69. Vehip Paşa kimdir (1877-1940) ve  
Çanakkale’deki rolü nedir?
Türkistanlı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Vehip Bey, 

Çanakkale Savaşı’nda önemli görevler ifa etmiş olan Esad Paşanın 
kardeşidir. Vehip Paşa 1900 yılında Harp Okulunu bitirdi ve sı-
rasıyla, Yemen, Diyarbakır ve Erzincan’da görev yaptı. II. Meşru-
tiyetin başlarında İstanbul’da Harbiye Nezaretine tayin edilerek 
İttihatçıların gözü kulağı oldu. 1909’dan itibaren Harp Okulu ko-
mutanlığını yürüten Vehip Bey, dönemin en başarılı askerleri ara-
sına girdi. Balkan savaşının başlaması ile Yanya müstahkem mevki 
kumandanlığına getirildi. Burada savunmada önemli yararlılıklar 
gösterdi ise de kalenin teslimini engelleyemedi. Hatta kalenin tes-
lim protokolünü imzalamış ve kendisi de esir olarak Yunanistan’a 
götürülmüştür. Savaş sonunda esaretten İstanbul’a gelen Vehip Bey 
albaylığa terfi etti.

Bir ara Hicaz Tümen komutanlığına atanan Vehip Bey, daha 
sonra Çanakkale Cephesine gelecek ve 15. Kolordu komutanlığını 
yapacaktır. Vehip Bey Çanakkale’de Kumkale ve Beşike kıyılarının 
savunmasını yapmıştır. Çanakkale’deki yararlılıkları ile Paşalığa terfi 
edip, 17 Şubat 1915’te II. Ordu Komutanlığına getirilmiştir.132 Bu 
görev yaklaşık, yıl sürmüştür. İtilaf kuvvetleri Gelibolu’ya çıkarma 
yaptıklarında Esad Paşa Kuzeyden kendisi de Güneyden İngiliz-
leri durdurmaya çalışmıştır. Ayrıca Anafartalar’da faaliyet gösteren 
Mustafa Kemal’e de takviye güçler sağlayarak savaşın kaderinde 

131 Mustafa Bıyıklı-Hatice Kaplan, “Çanakkale Kahramanlarından General Mehmet 
Esat (Bülkat) Paşanın Askerî Hayatı”, Çanakkale Muharebe’nin idaresi Komutanlar 
ve Stratejiler, Ed. Lokman Erdemir-Kürşat Solak, Çanakkale 20155, s. 140-141.

132 Yüksel Nizamoğlu, “Çanakkale Muharebelerinde II. Ordu ve Vehip Paşa”, Çanak-
kale Muharebelerinin İdaresi Komutanlar ve Stratejiler, Ed. Lokman Erdemir-Kür-
şat Solak, Çanakkale 2015, s. 241.
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önemli rol oynamıştır. İtilaf güçlerinin Seddülbahir’de büyük zayi-
atlara neden olan saldırılar karşısında savunma hatları teşkil ede-
rek daha fazla kaybın olmasını engellemiştir. Bu maksatla toprak 
altında hazırlanan siperlerin tahkimatını önemsemiştir.

70. Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanı  
Cevad Paşa (1870-1938) kimdir?
Malatyalı olan Cevad Paşa Müşir Şakir Paşanın oğludur. 1894 

yılında kurmay subay olan Cevad Paşa, çeşitli askeri kademelerde 
görevlerde bulundu. Trablusgarp ve Balkan savaşlarına katıldı. 2 
Ağustos 1914 günü ilan edilen seferberlik sırasında 9. Tümen Ko-
mutanı olarak Gelibolu’da bulunmakta ve Boğaz’ın karakol göre-
vini yürütmekteydi. 10 Ağustos 1914’te Mirliva (Albay) rütbesi ile 
Müstahkem Mevkii Kumandanlığı’na atandı. Bu göreve gelir gelmez 
Boğaz’ın savunmasını ele aldı. Çanakkale Müstahkem Mevkiinin 
yetersiz bulduğu savunma planını ve tahkimatını ikmal etti. Kasım 
1914 ile Şubat 1915 arasında, Çanakkale Boğazı’nın savunma sis-
teminde büyük değişiklikler yaptı. Boğazı top ve bataryalar ayrıca 
ustaca yerleştirilmiş olan mayınlar ile koruma altına aldı.

Çanakkale Müstahkem Mevkiinde yeni baştan savunma plan-
ları oluşturulmaya başlandı. Seferberlik öncesi 25 bataryanın 13’ü 
devre dışı bırakılmıştı. Cevad Paşa kadro dışına çıkarılan batarya-
ları yeniden tanzim ettirdi. Tabyalardaki toplar tekrar devreye so-
kuldu. Bu bataryalara asker ve subay yerleştirildi. Mevcut batarya 
ve tabya kadroları değiştirildi. Kadro haricine çıkan bütün batar-
yaların mevcut asker ve subaylarla doldurulmasını, en emniyetsiz 
vasıtalardan bile istifade edilmesini emretti.

Çanakkale Boğazı’nın savunması için hazırlayıp Kasım 1914’te 
Başkomutanlığa sunduğu planda Boğaz’ı dört bölgeye ayırdı:

1. Bölge: Kumkale, Orhaniye, Seddülbahir ve Ertuğrul tabya-
larından oluşuyordu. Bu bölgenin görevi düşmanın girmesine gi-
rişte engel olmaktı.

2. Bölge: Erenköy Koyu bölgesini savunan obüs bataryalarıydı. 
Bu bölgenin görevi Erenköy Koyuna sokulacak düşman donanma-
sıyla mücadele etmek olacaktı.
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3. Bölge: Bu bölge set bataryalarından oluşmaktaydı. Boğaz’a 
döşenen mayınların korunmasıyla görevliydi. Görevleri mayınları 
toplayacak düşman gemilerini püskürtmek ve hareketlerini güç-
leştirmek idi.

4. Bölge: Savaşın kilit noktası olan merkez tahkimatını oluş-
turuyordu: Anadolu Hamidiye, Anadolu Mecidiye, Çimenlik; Ru-
meli, Hamidiye, Rumeli Mecidiye ve Namazgah, Değirmenburnu 
tabyaları. Bu bölge savunmanın asıl cereyan edeceği Boğaz’ın en 
dar yeri idi. Diğer bölgelerden geçen düşman donanmasını etkisiz 
hale getirecek bölgenin burası olduğu düşünülüyordu.

18 Mart’ta alınan sonuç itibariyle değerlendirdiğimizde, yukarı-
daki savunma planının iyi yapıldığı ve uygulandığı görülmektedir. 
Erenköy Koyuna 7-8 Mart gecesi Yüzbaşı İsmail Hakkı’ya Nusret 
gemisi ile döşettiği mayın hattını bilinçli döktürdüğü ortaya çık-
maktadır. Düşman donanmasının manevra yapacağı Erenköyü Ko-
yunu tespit etti. O bölge mayınlanarak savunma güçlendirildi. 18 
Mart öncesi Boğaz’da müttefik donanması çeşitli saldırılarda bulun-
muştu. Bu saldırılar Müstahkem Mevkiinin hazırlıklarını etkiledi 
ve bunları iyi takip eden Cevad Paşa savunma düzenini bu saldırı-
lara katılan zırhlıların hareketlerine göre şekillendirdi.

Müttefik donanması 18 Mart 1915 sabahı tüm gücüyle Boğaz’a 
doğru hareket ettiği sırada Cevad Paşa sabah erkenden Kirte (Al-
çıtepe) bölgesindeki birlikleri teftiş için Rumeli yakasına geçmişti. 
Cevad Paşa, karşıya geçtiğinde Kurmay Başkanı Selahaddin Adil 
Bey’e hemen bir hava keşfi yaptırdı. Binbaşı Schneider ve Yüzbaşı 
Serno uçuşlarını tamamladıktan sonra Bozcaada arkasında gemi-
lerin Boğaz’a doğru yaklaştıklarını haber verdiler. Keşif raporunu 
Selahaddin Adil Bey hemen Cevad Paşaya bildirdi. Cevad Paşa, bu 
sırada Maydos’ta (Eceabat’ta) bulunan 19. Tümen Komutanı Mus-
tafa Kemal’i ziyaret etmiş, birlikte Kirte (Alçıtepe) tarafında bulu-
nan birlikleri teftişe gitmişlerdi. Bu sırada düşman donanmasının 
fevkalade bir hazırlık içinde Boğaz’dan içeriye girdiklerini görme-
leri üzerine derhal karargâhına geri dönerek muharebenin idare-
sini üstlenmiştir.

Cevad Paşa, 18 Mart zaferinden dolayı kendisine gelen tebrik 
mesajlarına Boğazı savunan subay ve erleri adına cevap vererek, 
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zaferin onların azim ve cesaretiyle ka-
zanıldığını ifade etmektedir. Askerle-
rine yayınladığı mesajda gelen tebrik-
leri onlara ileterek daha fazla şevk ve 
azimle vazifelerine sarılmalarını isteyen 
coşku dolu sözlerle onları gayretlendir-
miştir. Çanakkale Deniz Muharebe-
sinde gösterdiği üstün gayretten do-
layı “Altın Liyakat Madalyası” ile taltif 
edildi. Almanya Devleti de ikinci rüt-
beden “Croix de Fer” nişanı verdi. Ay-
rıca Avusturya-Macaristan imparatoru 
tarafından ikinci rütbeden “Merit Mi-
liter” (Askeri Meziyet) madalyası verildi.

Cevad Paşa gösterdiği yararlılık ve Çanakkale’nin geçilmez ol-
duğunu ispat etmesiyle 18 Mart kahramanı unvanını aldı.133

71. Selahaddin Adil Bey (1882-1961) kimdir, 
Çanakkale Muharebelerindeki yeri nedir?
Çanakkale Muharebelerinde önemli görevler almasına rağmen 

unutulan komutanlarımızdan birisi Selahaddin Adil Paşa’dır. Ağus-
tos 1914’te binbaşı olarak Çanakkale’ye gelmiş ve Ekim 1915’te yar-
bay rütbesiyle Çanakkale’den ayrılmıştır. Selahaddin Adil Bey, hem 
deniz hem de kara muharebelerinde bulunan birkaç komutandan 
birisi olarak müstesna bir yere sahiptir. I. Dünya Savaşı’nın en ba-
şında ilk görev yeri Çanakkale olduğu gibi, dört yıl süren savaşın en 
sonundaki görev yeri de Çanakkale olmuş ve Mondros Mütarekesi-
nin ardından bölgeyi İtilaf güçlerine teslim etmek zorunda kalmıştır. 
Bu büyük manevi yükten İstanbul’dan işgal kuvvetlerini gönderen 
kumandan olarak kurtulmuştur.134 18 Mart 1915 Deniz zaferinde 

133 Ahmet Yurttakal, “Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanı Cevad Paşa” , Çanak-
kale Muharbelerinin idaresi, Komutanlar ve Stratejiler, Editörler: Lokman Erde-
mir- Kürşad Solak, Çanakkale 2015, s. 163-170.

134 Muzaffer Albayrak, “Çanakkale Cephesinde Bir Komutan: Selahaddin Adil Bey”, 
Çanakkale Muharebelerinin idaresi Komutanlar ve Stratejiler, Editörler: Lokman 
Erdemir-Kürşat Solak, Çanakkale 2015, s. 177.

Cevad Paşa
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Cevad Paşa’nın Kurmay Başkanı olarak 
onun yerine vekâlet eden komutan ol-
masına rağmen bu büyük zaferde ken-
disinin görevini ve rolünü hiçbir za-
man öne çıkarmadı hatta evlatlarına 
dahi anlatmadı.

Selahaddin Adil, 19 Ocak 1882’de 
İstanbul’da dünyaya geldi. Babası Osmanlı 
amirallerinden Adil Paşa’dır. 1897’de 
girdiği Harp Okulunu 1899’da teğmen 
olarak bitirdi. Harp Akademisi’ne de-
vam ederek 1902 yılında kurmay yüz-

başı olarak mezun oldu. 1902’de Şam’daki 5. Ordu’ya tayin edildi. 
1905 yılında Suriye’deki görevinden kendi isteği ile ayrılarak Ru-
meli’deki 3. Ordu’ya tayin edildi. 1906 yılında Selanik Harp Oku-
lunda “ordu ve teşkilat” dersi hocalığına tayin edildi. Selanik’teyken 
arkadaşı Kazım Karabekir vasıtasıyla İttihat ve Terakki Cemiyetine 
katıldı. Ekim 1908’de kurmay binbaşılığa terfi etti. 1909 yılında 
Hareket Ordusuna katılarak İstanbul’a geldi. 1910’da Bükreş Sefa-
reti askeri ataşeliğine atandı. 1911 yılında İtalya’nın Trablusgarp’ı 
işgali ile başlayan savaş sebebiyle Bükreş’ten Kahire’ye tayinini is-
teyerek buradaki Osmanlı Fevkalade Komiserliği bünyesinde ça-
lışmaya başladı. Kahire’deki görevi Trablusgarp’ta savaşan Türk su-
baylarıyla irtibatı sağlamak ve onlara her türlü yardım ve kolaylığı 
sağlamaktı. 1912 yılından sonra Balkan savaşlarına katıldı. Balkan 
savaşı mağlubiyeti üzerine İstanbul’a dönen Selahaddin Adil 1913 
Ekim ayında Türk-Bulgar Sınır Düzeltme Komisyonuna seçildi. 
Komisyon başkanı Albay Cevad Bey’di (Paşa).

Çanakkale’nin savunulmasında omuz omuza mücadele edecek 
olan ikilinin mesai arkadaşlığı o zaman başlamıştı. 10 Ağustos’ta 
Müstahkem Mevki Komutanlığına Cevad Bey (Paşa) atanmıştı. 15 
Ağustos 1914’te Müstahkem Mevki Komutanlığı kurmay başkanlı-
ğına da Kurmay Binbaşı Selahaddin Adil Bey atandı ve Cevad Paşa 
ile boğazın tahkimatı çalışmalarına başladı.

Selahaddin Adil Paşa
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18 Mart günü Cevad Paşa, Gelibolu’ya gelmiş olan 3. Kolordu 
Komutanı Esat Paşa’yı ziyaret ve Bolayır istihkâmlarını teftiş etmek 
üzere Gelibolu Yarımadasına geçmişti. Büyük bir düşman filosu-
nun boğaza doğru ilerlediği haber alınınca bu durum telgrafla ken-
disine bildirildi ve o gün Cevad Paşa gelinceye kadar bütün muha-
rebeyi kumanda etti.135

18 Mart günü zafer Türk askerinindi. Kazanılan zaferde en bü-
yük övgünün ateş altında yılmadan mücadele eden erlere ait oldu-
ğunu söyleyen Selahaddin Adil 18 Mart zaferini şu cümleyle özet-
ler: “18 Mart’ta başarının en mühim noktası erlerin ve subayların 
vazifedeki fedakârlığıdır. Gerek Anadolu Hamidiyesi’ni tutan Alman 
ve Türk askerleri gerek Rumeli Hamidiye ve Mecidiye, Namazgah tab-
yaları ve merkez grubu efradı bütün gün vazifeleri başından ayrılma-
mışlar ve elinden hizmet gelmeyen yaşlı askerlerimiz su taşımak, ezan 
okumak vesair suretle maneviyatı yükseltmeye çalışmışlardır. Mecidiye 
tabyası üç defa ateş altında askerini değiştirmişti. Malzemenin kıy-
meti ne olursa olsun iyi kullanılır ve azim ve iman ile maksada doğru 
yürütülürse başarıya ve neticeye ulaşmak mümkün olur. Her zaman 
maneviyatını, inancını kuvvetli bulunduran tarafın muvaffak olaca-
ğına, 18 Mart muharebesi güzel bir misal teşkil eder. ”136

18 Mart Deniz zaferinden sonra, müttefikler denizden geçişte 
başarılı olamayınca karaya asker çıkararak tabyaları kara ordusuyla 
düşürüp, donanmaya Marmara yolunu açmak için çıkarma hazır-
lıklarına başladı. Türk genelkurmayı da 25 Mart Çanakkale’nin 
savunmasıyla görevli 6 tümenden oluşan 5. orduyu kurduğunda 
Selahaddin Adil, 29 Nisan 1915’te İzmir’den gelen 12. tümenin 
komutanlığına tayin edildi.

12. Tümen 26 Mayıs’ta Güney Grubu yedeği olarak Alçıtepe 
gerisinde toplanmıştı. Tümenin 34 ve 36. alayları gelmişti. 35. 
Alay, İzmir’de bırakılmıştı. Bu alay yerine tümene 22. Alay veril-
mişti. 4-6 Haziran 3. Kirte Muharebesinde 22 Alay sağ kanat, 34 
ve 36. Alaylar sol kanat ihtiyatı olarak cepheye sevk edilmiş mu-
harebeye katılmıştı. 3. Kirte Muharebesinden sonra Güney Grubu 

135 Selahaddin Adil, Hayat Mücadeleleri, s. 226-227. 
136 Selahaddin Adil Paşa, Mektuplar—Hatıralar, s. 46.
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komutanı Weber Paşa cephenin durumundan memnun değildi. 
Cephe hattının geriye alınmasını istiyordu. Ayrıca Alman kur-
may başkanı Thauvenay’la anlaşamıyordu. 3. Kirte Muharebesin-
den sonra çeşitli tümenlere bağlı 21 taburluk bir kuvvet toplamı 
2 km’lik bir alanda birbirine karışmış bir yığın halindeydi. Grup 
kurmay başkanı Yarbay Thauvenay durumdan ümitsizdi ve cephe 
hattının geri çekilmesini öneriyordu. Gerideki 7 taburluk kuvvetin 
cepheye alınarak birbirine karışmış kıtaların geriye alınıp yeniden 
organizasyonu gerekiyordu. Grup Kurmay Başkanı Yarbay Thau-
venay ordu komutanlığı emriyle İstanbul’a dönme emri aldı. Ye-
rine kurmay Binbaşı Çolak Hüseyin Selahaddin atanmıştı. Ancak 
onun göreve başlamasına kadar geçici olarak 12. Tümen komutanı 
kurmay Yarbay Selahaddin Adil görevlendirildi. 5 gün içinde grup 
kurmay subaylarından Bursalı Binbaşı Mehmed Nihat Bey’le bir-
likte, düzensiz, karmakarışık durumda olan cephede yeni bir or-
ganizasyon yaparak karışıklığa son vermişlerdir. Bu sayede sürekli 
muharebeler sonucu yıpranmış birliklere, geriye alınarak dinlenme 
ve kendilerini toparlama fırsatı verilmiştir. Selahaddin Adil birlik-
leri yeniden organize etti. Güney grubu cephesinin üç tümenle tu-
tulması konusunda Weber’i ikna etti. B öylece cephe ferahlamış 4 
tümen Grup ihtiyatı olarak geri alınmış oldu. 13 Haziran’da Sela-
haddin gelerek görevine başladı.

Selahaddin Adil Paşa 29 Eylül 1923’te kendi isteğiyle emekliye 
ayrıldı. 1923’ten itibaren ticaretle uğraştı. 1950-54 arası Demokrat 
Parti’den Ankara milletvekili oldu. 27 Şubat 1961’de vefat etti.137

72. Çanakkale Cephesinden önce Mustafa Kemal’in 
(1881-1938) görevleri neydi ve 18 Mart’ta nerede idi?
Çanakkale Savaşları öncesinde Mustafa Kemal, bir Osmanlı 

subayı olarak Suriye, Rumeli ve Trablusgarp’ta bulunmuş muha-
rebe tecrübeleri edinmişti. Derne ve Tobruk komutanlıkları yaptığı 
Trablusgarp’tan 24 Ekim 1912’de ayrılmıştı. Müteakiben İstanbul’a 
gelmiş, Osmanlı’nın önemli oranda prestij kaybettiği Balkan Sa-
vaşı başlayınca Çanakkale Kuva-yı Mürettebesi Harekat Şubesi 

137 Detaylı bilgi için bakınız: Muzaffer Albayrak, a.g.m 171-183.
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Mustafa Kemal Anafartalar’da

Müdürlüğü’ne atanmıştır. Mustafa Kemal verilen bu yeni görev 
üzerine 1 Aralık 1912’de İstanbul’dan Bolayır’a hareket etmiştir. 
Kolordunun merkezinin Eceabat’ta olduğu Bolayır’daki birliklerle 
savaşa dâhil olmuştur. Balkan Savaşlarında etkin bir rol üstlene-
meyen Mustafa Kemal yaklaşık 1 yıl bu kolorduda görev yaptık-
tan sonra Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasından bir süre önce, 
27 Ekim 1913 yılında Sofya Askeri ataşesi olarak tayin edilmiştir. 
Bu görevdeyken 1914 yılında yarbaylığa yükselmiş, Ateşemiliterlik 
görevi 18 Ocak 1915’te sona ermiştir. Birinci Dünya Savaşı patlak 
verdiğinde Sofya’da bulunan ve bir süre gelişmeleri buradan izleyen 
Mustafa Kemal, daha sonra Harbiye Nezareti’ne başvurarak orduda 
aktif görev almak istediğini belirtmiştir. Harbiye Nezareti’nin ce-
vabı olumsuz olmuştur. Mustafa Kemal’in tepkisi ve aktif görev al-
madaki ısrarı netice vermiştir. 1915 başlarında Enver Paşanın isteği 
üzerine Talat Paşa’nın onayı ile Mustafa Kemal 33 yaşında ve Yarbay 
rütbesiyle 20 Ocak 1915’te 3. Kolorduya bağlı 19. Tümen komu-
tanlığına atanmış ve Çanakkale Cephesinde aktif görev verilmiştir. 
Bu Tümen bölgeden gönderilen 8. Tümen’in yerine kurulmuştur. 
19’uncu Tümen’in komutasını alan Yarbay Mustafa Kemal’in em-
rinde: Bigalı’da bulunan 57. Alay, Eceabat’ta (Maydos) bulunan 72. 
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Alay ile Maltepe’de konuşlanan 77. piyade alayları mevcuttu.138 18 
Mart Deniz Savaşı’nın başladığı gün bölgenin komutanı Cevad Paşa 
idi. O gün erkenden Cevad Paşa’nın Gelibolu’ya giderek Maydos’ta 
19. Tümen Kumandanı Yarbay Mustafa Kemal ile birlikte bölgeyi 
teftiş ettikleri kaynaklarda zikredilmektedir. Buna göre Mustafa Ke-
mal 18 Mart’ta Maydos’ta bulunmaktaydı.

73. Kara savaşlarında Mustafa Kemal’in rolü nedir?
Mustafa Kemal 25 Nisan 1915’te başlayan Çanakkale kara sa-

vaşlarında 10 Aralık 1915’e kadar bilfiil Gelibolu’da görev yapmış-
tır. Bu süre zarfında 19. Tümen Komutanlığı ve Anafartalar Grup 
Komutanlığı görevlerinde bulunmuştur. Mustafa Kemal’in, Kara 
Savaşları esnasında yapılan toplantılarda düşmanın nerelere çı-
kartma yapabileceği ile ilgili görüşlerini komutanlara aktarmaktan 
çekinmediği görülmüştür. Sonrasında düşman askerlerinin yaptığı 
çıkartmalar konusunda Mustafa Kemal’in tahminlerinin isabet et-
tiği gözlenmiştir.

Çanakkale savaşlarında görev alan yüzlerce rütbeli subay farklı 
cephelerde çok büyük başarılara imza atmışlardı. Bunların içeri-
sinde Mustafa Kemal ise Çanakkale Savaşlarında önemli stratejik 
adımlarla öne çıktığı görülmektedir. Bunlardan ilki, Arıburnu’ndan 
büyük bir çıkartma harekâtı beklemeyen üst rütbeli komutanlara 
rağmen bu bölgeye büyük bir çıkartma yapılacağını ve yapılan çı-
kartma harekâtının bir aldatmaca olmadığını beyan etmesi ve haklı 
olduğunun kısa sürede anlaşılmasıdır. İkincisi, çok hızlı bir ma-
nevra ile elindeki birlikleri Anafartalar-Conkbayırı’na sevk etmesi 
ve çok az korunan bu bölgenin İngilizlerin eline geçmesini engel-
leyerek bölgedeki düşman birliklerinin etkisiz kılınmasında önemli 
bir rol üstlenmesidir.

Mustafa Kemal yapılan toplantılarda muharebe stratejileri ile 
ilgili eleştirilerini sakınmadan yapan bir komutandı. Rütbesine 
oranla büyük birlikleri komuta etmesine rağmen, eleştiri ve fikirleri, 

138 İlbeyi Özer, “Çanakkale Cephesinde Mustafa Kemal”, Turkish Studies International 
Periodical For The Languages, Literatüre and History of Turkish or Turkıc, Volume 
10/1 Winter 2015, s. 556.
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İtilaf Devleti siperlerinden bir görüntü.

yüksek rütbede olmadığı için bir yere kadar etkili olabiliyordu. 
Çanakkale Muharebeleri ile Mustafa Kemal’in askerî alanda ver-
diği kararlar yerli yabancı herkes tarafından dikkatle incelenmiş ve 
takdir edildiği görülmüştür. Mustafa Kemal’in, soğukkanlılığı, al-
dığı çabuk ve doğru kararlar, verdiği kararları büyük bir enerji ve 
cesaretle bizzat tatbik etmesi, yeri geldiğinde inisiyatifi alabilmesi 
gibi komutanlık vasıfları göstermiş ve muharebelerde önemli ba-
şarılar elde ederken aynı zamanda gidişatta birinci dereceden etkili 
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olmuştur. Esat Paşa bu durumu “Düşman donanmasını Çanakkale 
Boğazına yaklaşmak ve Boğaz’ı zorlayıp İstanbul’a gelmek fırsatını ver-
meyenlerin birincisi Cevad Paşa, İkincisi ben, kesin sonucu sağlayanı 
da Anafartalar Komutanı Mustafa Kemal Paşa’dır” diye özetleyecek-
tir. Mustafa Kemal’in Çanakkale savaşlarında özellikle Anafartalar 
ve Conkbayırı’nda zaferler kazanarak kendini göstermesi ve isim 
yapması daha sonraları Türk Kurtuluş Savaşı’nda kendisine güven 
duyulmasında büyük yarar sağlamıştır.139

Mustafa Kemal, Çanakkale savaşları sırasında Gelibolu yarı-
madasında 289 gün görev yaptı. Bu sürenin 166 günü 19. Tümen 
Komutanlığı, 123 günü ise Anafartalar Grup Kumandanlığıydı.140 
1 Eylül 1915’te Albay Mustafa Kemal’e başarılarından dolayı pa-
dişah tarafından gümüş liyakat madalyası verildi. 10 Aralık’ta sağ-
lığı bozulan Albay Mustafa Kemal gurup komutanlığını 5. kolordu 
komutanı Fevzi Paşaya bırakarak cepheden ayrılmıştır. Ayrıca Ça-
nakkale’deki hizmetlerinden ötürü 17 Ocak 1916’da altın liyakat 
madalyası, 1 Şubat 1916’da da ikinci rütbeden Osmanî nişanı ile 
taltif edilecektir.

74. Cafer Tayyar’ın (Paşa) (1877-1958)  
Çanakkale’deki faaliyetleri nelerdir?
Kosova, Priştine doğumlu Cafer Tayyar Osmanlı-Rus Savaşı’nda 

yararlılık göstermiş olan Yüzbaşı Emin Efendi’nin oğludur. Cafer 
Tayyar Manastır askeri rüştiyesinden sonra Harp Okulu’na girdi ve 
1902 yılının ilk on mezunları arasına girdi. Selanik’te 3. Ordu’da 
görev yaptı. 1906 yılında Kosova mıntıka komutanlığı kurmay baş-
kanlığına getirildi. İttihatçılara katılarak bölgede teşkilatlanmalarıma 
yardımcı oldu. II. Meşrutiyet yıllarında önemli askeri görevler üst-
lendi ve Balkan Savaşlarına iştirak etti. Akabinde İstanbul’da görev-
ler yaptı. Çanakkale Cephesine kara muharebeleri başladıktan sonra 

139 İlbeyi Özer, “Çanakkale Cephesinde Mustafa Kemal”, Turkish Studies International 
Periodical For The Languages, Literatüre and History of Turkish or Turkic, Volüme 
10/1 Winter 2015, s. 567.

140 Mithat Atabay, “Çanakkale Savaşları Sırasında Mustafa Kemal Atatürk”, Çanakkale 
Muharebelerinin idaresi Komutanlar ve Stratejiler, Editör: Lokman Erdemir-Kür-
şat Solak, Çanakkale 2015, s. 105-118.
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tayin edildi. Seddülbahir bölgesine 
gönderilen Cafer Tayyar burada tah-
kimatı kendi askeri anlayışına göre 
yaptı. Kirte, Zığındere ve Kereviz-
dere Muharebelerinde önemli yarar-
lılıklar gösteren Cafer Tayyar özel-
likle savunma, taarruz ve istihkâm 
konularında Alman subaylar ile ya-
şadığı ihtilafları ile bilinmektedir. 
Hatta bu çatışmalar Cafer Tayyar’ı 
ordudan ayrılma noktasına kadar 
getirecektir.

Cafer Tayyar, 1 Aralık 1915 
günü Çanakkale Cephesindeki hiz-
metlerine karşılık üç yıl kıdem zammı alarak Albay rütbesine yük-
selmiştir. O, işgal kuvvetlerinin Yarımadayı tamamen boşalttıkları 
9 Ocak 1916 tarihine kadar cephede kalmıştır.141

75. Efsanevi 57. Alayın Komutanı 
Hüseyin Avni Bey kimdir?
Hüseyin Avni Bey, Manastır’da dünyaya gelmiştir. 1889 yılında 

girdiği Harp Okulundan 1892 yılında, Piyade Teğmen rütbesiyle 
mezun olmuş ve 15 Mayıs 1892’de, karargâhı Selanik’te olan 3. 
Ordu’ya atanmıştır. Hüseyin Avni Bey, II. Meşrutiyet’in ilanına ka-
dar Makedonya’da, 3. Ordu bölgesinde cereyan eden olaylara tanık 
olmuş, 17. Nizamiye Alayındaki üç yıllık görevini müteakiben, 11 
Temmuz 1912’de, Usküp’teki 7. Kolordu İdare heyeti 3. Şube Mü-
dürlüğüne tayin edilmiştir. Ardından 12 Ocak 1914’te karargâhı 
Tekirdağ’da bulunan 3. Kolorduya 23. Alay Komutan Muavinli-
ğine getirilmiştir.

1 Ocak 1915’te 19. Piyade Tümeni de faaliyete geçirildiğinde 
Tümeni, 57., 58. ve 59. Piyade Alaylarından oluşuyordu. Ancak 

141 Zülâl Keleş, “Cafer Tayyar Eğilmez ve Çanakkale Muharebeleri”, Çanakkale Muha-
rebelerinin idaresi Komutanlar ve Stratejiler, E d. Lokman Erdemir-Kürşat Solak, 
Çanakkale 2015, s. 185-205.

Cafer Tayyar Paşa
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58. ve 59. Piyade Alayları 6. Kolorduya gönderilmişti. Tümen 9 
Şubat 1915 tarihinde 72. ve 77. Piyade Alaylarının dâhil edilme-
siyle yeniden düzenlendi. Bu düzenlemeler sırasında Hüseyin Avni 
Bey, 1 Şubat 1915’te Çanakkale Cephesinde ünlenen 57. Alaya ko-
mutan olarak tayin edilmiştir.

Tümen, 6 Nisan 1915’te yeni kurulan 5. Orduya bağlandı. Hü-
seyin Avni Bey’in atandığı 57. Piyade Alayı önce Tekirdağ’da teşkil 
edilmişti. Bu alay iyi eğitimli subaylar tarafından komuta edilen 
tecrübeli askerlerden oluşuyordu ve Mustafa Kemal’in en güven-
diği alay idi. Alay, 23 Şubat’ta Eceabat’a (Maydos) intikal ederek 
hazırlıklarını sürdürdü.

Çanakkale Kara Muharebeleri başladığında 57. Alay, 5. Or-
duya bağlı 19. İhtiyat Tümen Komutanı Kurmay Yarbay Mustafa 

Kemal’in emrinde idi. Her ne kadar 
çıkarma mekânı bilinmiyorsa da 25 
Nisan günü Arıburnu bölgesinde 
saldırıya geçen Anzak birliklerine 
karşı, 27. Alay Komutanı Yarbay 
Şefik (Aker) ve Yarbay Mustafa 
Kemal hazırlıklı bir şekilde bek-
lemede idiler. Bu yüzden harekât 
başlayınca kısa sürede topçunun 
ve makineli tüfeklerin tam des-
teğiyle müşterek bir taarruzu ko-
ordine edip savunma hattı oluş-
turmuşlardır. 57. Alay Komutanı 
Binbaşı Hüseyin Avni Bey 25-26 
Nisanda yaşanan muharebeler sı-
rasında ciddi ve önemli yararlık-
lar göstermiş ve haklı bir övgüye 
mazhar olmuştur. Yararlılıkların-
dan ötürü 1 Haziran 1915’ten yar-
baylığa terfi eden Hüseyin Avni 
Bey, Arıburnu Muharebeleri sıra-
sında karargâhına bir obüs mermi-
sinin isabetiyle, 13 Ağustos 1915 Hüseyin Avni Bey
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tarihinde şehit olmuştur. Şehit olduktan sonra 30 Kasım 1915’te 
yayımlanan padişah iradesiyle, 57. Alay sancağına altın ve gümüş 
imtiyaz ve harp madalyası takılmıştır. Hüseyin Avni Bey’in mezarı, 
Gelibolu Yarımadasında bulunan şehitliktedir.142

76. Fevzi Paşa (1876-1950) Çanakkale’de  
hangi görevleri yapmıştır?
Büyük bir asker ve siyaset adamı olarak tarihimizde yer etmiş 

olan Fevzi Çakmak Kara savaşlarının başlaması akabinde 29 Nisan 
1915 tarihinde komutasında bulunan V. Kolordu’nun 15. Fırkası 
ile birlikte Çanakkale’ye gönderilmiştir. Önemli çıkarma bölgele-
rinden biri olan Seddülbahir bölgesinde düşmanı geri püskürtmek 
maksadıyla mevcut kuvvetlere destek olmak üzere birliklerini ko-
nuşlandırmıştır. Aynı yılın Mayıs ayı içinde yaşanan Seddülbahir 
Muharebelerinde ciddi başarılar elde etmiştir. Fevzi Paşa 13 Tem-
muz 1915 tarihinde Kerevizdere Muharebeleri içindeki üç fırkanın 
komutasını üstlenmiş ve savaşın gidişatına olumlu yönde etki et-
miştir. Bu çerçevede özellikle savunma hatları oluşturmuş ve düş-
man kuvvetlerinin Yassıtepe’yi ele geçirmesini önlemeye çalışmıştır. 
Ayrıca Ağustos ayında Anafartalar’da cereyan eden savaşta Anafar-
talar gurubunun genel ihtiyat görevini üstlenerek önemli bir vazi-
feyi yerine getirmiştir. Cephede 100 gün görev yapan Fevzi Paşa 
17 Ekim 1915 tarihinde birliklerin görev alanları değişikliği çer-
çevesinde Yalova’daki karargâha nakletmiştir. Artık savaş son dö-
nemlerindedir. Mustafa Kemal Anafartalar gurup komutanlığın-
dan ayrıldığı 7 Aralık 1915 tarihinde onun yerine Fevzi Çakmak 
tayin edilecektir.

77. Kazım Karabekir (1882-1948) Çanakkale 
Muharebelerine katılmış mıdır?
Tarihimizin önemli askeri simalarından olan Kazım Karabe-

kir, savaşın başladığı sırada yarbay rütbesi ile Kartal’da bulunan 14. 

142 142 F. Rezzan Ünalp, “Çanakkale Kahramanı 57. Alay Komutanı Şehit Hüseyin 
Avni Bey”, Çanakkale Muharebelerinin idaresi Komutanlar ve Stratejiler, E d. Lok-
man Erdemir-Kürşat Solak, Çanakkale 2015, s. 213-216.
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Tümen komutanı idi. Deniz Muha-
rebelerinin yaklaştığı bir dönemde 6 
Mart’ta birliği ile Çanakkale’ye gön-
derildi. 20-21 Nisan 1915 tarihle-
rinde V. Kolordu bölgesinde yapı-
lan tatbikatı bizzat kendisi idare etti. 
Kara Muharebelerinin başlamasın-
dan üç gün önce böyle bir tatbi-
katın yapılmasının önemi tartışıl-
mazdır. Nitekim birkaç gün sonra 
başlayan muharebelerde bunun so-
nuçları alınmıştır. Kerevizdere sa-
vaşlarında üç buçuk ay Fransızlara 
karşı başarılı muharebelerinden do-
layı Kazım Karabekir askerin gön-

lünü kazanmıştır. Nitekim yayımladığı bir bayram kutlama me-
sajında şu ifadeleri dönemin ruhunu ve hem de kendi hissiyatını 
ifade etmektedir:

Yarın Kurban bayramıdır. Yüzbinlerce muvakkidinin (Allahı bir-
leyen müminler) Kabe-i Muazzama’da dergâh-i ulûhiyete yöneldiği, 
rahmet-i ilahiye kapılarının âlem-i Islama açıldığı gündür. İngiliz 
vahşeti, Fransız denâeti, Rus zulüm ve esareti milyonlarca İslam kar-
deşimize bu sene Kabe-i Muazzamanın yollarını kapadı. Bu melanet 
elbette gayretullaha dokunacaktır. Ordu-yı İslam pek yakında mansûr 
ve muzaffer olacaktır. Gelecek yılın bugünleri dörtyüz milyon ehl-i İs-
lam kür, müstakil ve müttekid, livau’l-hamd-i Ahmedî altında, Al-i 
Osman bayrakları sâyesinde müştak ve müftekiri olduğu Beytullaha 
kavuşacak, “Lebbeyk ” diye haykıracaktır.

Her evde her bucakta, tehliller, tekbirler ile kurbanlar kesilirken, 
biz de Kerevizdere kurbanlarımıza ve şehit kardeşlerimize Fatihalar 
gönderelim.

Bizler ya şehitlik, ya da gazilik duygusu ile hakka bel bağlayalım. 
Ta ki dinimiz kurtulsun, namusumuz masum kalsın. Nâm-i millet 
yükselsin. Vatan ebedî şan ve şeref bulsun.

Bu mübarek gün vesilesi ile zabıtan ve efrad arkadaşlarımın göz-
lerinden öper cümleyi tebrik ederim.

Kazım Karabekir Paşa
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Savaş boyunca cephede hizmet gören Kazım Karabekir artık 
siper savaşlarının başladığı tarihlerde 26 Ekim 1915’te İstanbul’da 
I. Ordu Kurmay Başkanlığına tayin edildi ve bir süre sonra da al-
baylığa terfi etti.

78. Liman von Sanders (1855-1929) 
Paşa kimdir, Çanakkale’ye ne zaman gelmiştir?
Liman von Sanders Osmanlı as-

keri ıslahatı için görevlendirilmiş Al-
man subayıdır. Balkan Harbi sonrası 
Osmanlı ordusunda düzenlemeler 
yapmak üzere Almanya’dan talep edi-
len Alman Islah Heyeti başkanı ola-
rak 1913 sonlarında İstanbul’a geldi. 
Yaptığı ilk çalışmaları akabinde Ağus-
tos 1914’te İstanbul’da I. Kolordu ko-
mutanlığına getirildi. Mart 1915’te de 
Çanakkale’de oluşturulan 5. Ordunun 
komutanlığına atanan Sanders görev 
bölgesine 18 Mart’tan sonra gitmiştir. 
Bu atanma ile Çanakkale’deki tüm idari 
yetkiyi eline alan von Sanders, yaklaşık 
dokuz ay süren savaşlarda komutanlık 
görevini sürdürmüştür. 5. Ordu Komu-
tanlığına atanan Mareşal Sanders’in en temel görevi, düşman asker 
ve donanmasının Çanakkale Boğazı’ndan geçmesine engel olmaktı.

Sanders, İtilaf Kuvvetlerinin İstanbul’a ulaşabilmeleri için, Ge-
libolu Yarımadasını ele geçirip Anadolu kıyılarını da kontrol altına 
almak zorunda olduğunu düşünüyordu.

Bu yüzden savunma stratejisini bu fikri üzerine bina etmişti. Düş-
man çıkarması öncelikle Saros Körfezine, ikinci olarak da Anadolu 
kıyısına yapılacağını öngörüyordu. Seddülbahir burnuna yapılması 
muhtemel çıkarma ise, nümayiş cinsinden olacaktı. Aslında araziye 
bakan hemen herkes bu sonuca varabilirdi. Asıl mesele bu öngörü 
karşısında alınacak tedbirler idi. Bölgeye yeni gelen Sanders ile Türk 

Limon von Sanders
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komutanları arasında savunma stratejisi konusunda ihtilaflar vardı. 
Sanders eldeki kuvvetler ile düşmanı sahilde karşılamayı hedefler-
ken; Türk kurmayları, düşmanın karaya ayak basmadan imhasını 
öngörmekteydiler. Aslında bu ihtilaf hem askeri görüş farklılıkla-
rından ve hem de mevcut imkânların yetersizliğinden kaynaklanı-
yordu. Sanders düşmanın karada karşılanması ve böylece savunma 
yapılmasını istiyordu. Türk kurmaylar ise sahilde kurulacak olan sa-
vunma hattı ile çıkarma yapacak olan düşman kuvvetleri ile kıyıda 
ve deniz üstünde iken karşılaşmayı öngörüyordu. Türk komutanlar 
Çanakkale’ye düşman donanmasının Sebdülbahir ve Kabatepe’den 
çıkacağını düşünmekte ve ona göre planlar önermekte iken Liman 
Paşanın, düşmanın Saros körfezinin uç kısmından, Bolayır civarın-
dan çıkacağını düşündüğü anlaşılmaktadır.

Sanders, fikirlerinde ısrar etti ve uygulanmakta olan Türk Sa-
vunma Plânı’m değiştirdi; kendi yaptığı değerlendirmedeki çıkarma 
yerlerinin önceliklerini göz önüne alarak, birlikleri yeni duruma 
göre konuşlandırdı. Onun ilk çıkarma mekanı olarak gördüğü yer 
Anadolu yakasındaki Beşiğe limanı idi. Bu bölgeye Alman Weber 
komutasında 15. Kolordu yerleştirildi. İkinci çıkarma bölgesinin 
de Bolayır olacağını düşünüyordu. Buraya da 5. ve 7. Tümenleri 
yerleştirerek kendi lojistiğini güven altına aldı. 9. Tümen Gelibolu 
yarımadası kıyılarını savunacak, 19. Tümen ise genel ihtiyat ola-
rak Eceabat civarında her an Anadolu ve Bolayır taraflarına intikal 
edecek şekilde hazır bekleyecekti.

Sanders’in kendi planındaki ısrarı, düşmanı kolayca karaya çı-
kararak burada uzun süre tutup Alman cephelerinin yükünü hafif-
letmek için büyük miktarda düşman kuvvetlerini buraya çekme dü-
şüncesinden veya Alman Genel Karargâhı’ndan bu konuda gizli bir 
emir almış olabileceği ihtimalinden doğduğu değerlendirilebilir.143

143 Cemalettin Taşkıran, “Çanakkale Savaşlarındaki Tanınmış Yabancı komutanlar”, 
Çanakkale Muharebelerinin idaresi Komutanlar ve Stratejiler, Editörler: Lokman 
Erdemir-Kürşat Solak, Çanakkale 2015, s. 22. Geniş bilgi için Bkz. Hatice Işıldak 
Kara, Çanakkale Savaşı’na Fiilen Katılan Türk ve Alman Generaller, Basılmamış 
Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Kütahya 2009.
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Liman Paşa, Türk komutanların düşmanı mümkün olduğu ka-
dar kıyıda karşılama planını değiştirerek, kuvvetleri merkezde top-
layıp nereye çıkarma olursa oraya yönlendirme stratejisi izlemiştir. 
Bu strateji tabii olarak düşmanın çıkarma yaptığı yerlerde me-
kan tutmasına sebep olacaktır. Mustafa Kemal, 3 Mayıs 1915’te 
Arıburnu’ndan Harbiye Nazırı ve Başkumandan Vekili Enver Pa-
şaya gönderdiği bir yazıda, Mareşal Liman von Sanders ile ilgili şu 
değerlendirmeyi yapması dikkat çekici ve konumuz açısından da 
oldukça açıklayıcıdır.

.. Liman von Sanders Paşa, bizim orduları, bizim memleketimizi 
tanımadığı, gerektiği şekilde incelemede bulunacak kadar da bir za-
mana sahip olmadığından, sadece ihraç noktalarını, tamamıyla açık 
bırakacak tertibat almış ve düşmanın karaya çıkmasını kolaylaştır-
mıştır... Vatanımızın savunulmasında kalp ve vicdanları bizim kadar 
çarpmadığına şüphe olmayan başta Liman von Sanders olmak üzere 
bütün Almanların fikri gücüne de itimat buyurmamanızı kesin ola-
rak temin ederim... ”144

79. Weber Paşa (1860-1933) kimdir,  
Osmanlı Ordusunda hangi görevi üstlenmiştir?

Erich Weber, Alman ordusunda uzun yıllar savunma uzmanı 
olarak çalıştı. 1914 yılında Çanakkale’ye gönderildi. Savaş başladık-
tan sonra Almanya’dan gelen askeri uzmanlardan Amiral von Use-
dom, “İstanbul ve Çanakkale Boğazları Müstahkem Mevki Komu-
tanlığı” adıyla kurulan birliğe komutan olarak atandı. Weber Paşa 
da boğazın kıyı savunmasını desteklemek için Amiral Usedom’un 
komutası altında Çanakkale’de görevlendirildi. Ancak daha sonra 
Amiral Usedom General Souvhon’un komutasına verilince onun 
görevi Cevad Paşaya verildi. Weber Paşa da Cevad Paşa’nın em-
rinde savunma subayı olarak görevini sürdürdü.

Weber Paşa ilk görevlendirilmesinde Çanakkale’deki tabyala-
rın savunmasından sorumlu olduğu sırada, Eylül 1914’te Çanak-
kale Boğazı’nın deniz trafiğine kapatılması işlemlerinde görev aldı. 

144 Cemalettin Taşkıran, a.g.m., s. 23.
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Çeşitli birliklerin komutasını üstlenen Weber Seddülbahir bölgesi 
Güney Gurubu Komutanlığı emrinde çalıştı, ikinci ve Üçüncü 
Kirte, Birinci Kerevizdere ve Zığındere Muharebelerinde yer aldı. 
Weber, Nisan 1915’ten Temmuz 1915’e kadar Çanakkale Cep-
hesinde görevde kalmıştır. Daha sonra Liman von Sanders ile sa-
vunma taktikleri konusunda ihtilafa düştüğünden görevden alına-
rak Almanya’ya geri gönderildi.
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80. İngiltere Akdeniz Filosu Başkumandanı Amiral 
Carden (1857-1939) kimdir ve neden görevden 
alınmıştır?

İngiliz Amirali Carden, 1882 yılında Mısır’ın işgalinde yer aldı. 
Ayrıca Doğu Sudan’da görev yaptı. 1914’te Malta deniz kuman-
danlığına atanan Carden, İngiltere Akdeniz Filosu Başkumandanlı-
ğına getirildi. Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na iştiraki 
ile İngiliz Donanma Komutanlığı da Çanakkale Boğazı’nı geçmek 
için planlar yapmaya başladı. Bu maksatla Amiral Carden görev-
lendirildi. Bölgedeki mayınlı bölgelerin temizlenerek ve boğazdaki 
Osmanlı tahkimatının sistematik olarak yok edilmesini düşünen 
Carden, buna göre bir plan hazırladı.

Çanakkale Deniz Harekâtları sırasında keşif ve ani bombalama 
ile ilgili başarılı görev yaptığı düşünülen Carden, 18 Mart deniz 
harekâtının planlarını da yaptı. İtilaf donanmasını da o tarihe ka-
dar kumanda etti. Ancak 18 Mart’a kadar sürdürülen harekatta 
alınan başarısız sonuçlardan sinirleri bozulan Carden hastalığı ba-
hane edilerek görevden alındı. Yerine Amiral De Robeck atandı.

81. Amiral Sir John De Robeck (1862-1928) kimdir, 
Çanakkale’de hangi görevde bulunmuştur?

John de Robeck, İngiliz donanmasında çeşitli görevlerde bu-
lundu. 1914 yılında 9. Kruvazör Fırkasının komutanı oldu. Akde-
niz Donanma Komuta kademesinde görevlendirildi. John de Ro-
beck, Ocak 1915’te Akdeniz Seferi Kuvvetler Komutanı Carden’in 
yardımcısı olarak atandı. O zamana kadar çeşitli görevlerde bulu-
nan John de Robeck, Şubat 1915’te Çanakkale dışındaki tabyala-
rın bombalanmasında elde ettiği askeri başarıları İngilizlerin dik-
katini çekti.
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Amiral Carden’in sağlığı sebebiyle görevden alınması üzerine 17 
Mart 1915 günü onun yerine atandı ve 18 Mart deniz harekâtını 
Carden’in harekât planlamasına uygun olarak kumanda etti ve bü-
yük bir yenilgiye uğrayarak kariyerinin en büyük başarısızlığını ya-
şadı. John de Robeck daha sonra yapılan kara harekâtlarında da 
İtilaf güçlerinin kara ordusuna denizden ateş desteği sağladı ve ka-
raya yapılan ilk çıkarma harekatlarını da komuta etti.

Fransız çıkarma birliğinden bir grup

82. Çanakkale’de İngiliz ve Fransız kara orduları 
başkumandanı kimdir?
Çanakkale Cephesinde İngiliz ve Fransız kara ordularının baş-

kumandanı İngiliz generali Ian Hamilton’dur (1853-1947). Daha 
önce Hindistan, Mısır ve Güney Afrika’daki İngiliz birliklerinde 
çeşitli görevler yaptı. Hamilton ayrıca Lord Kitchener’in Kurmay 
başkanlığı sonra da Saray Süvarileri Muhafız Alay Karargâh komu-
tanlığı görevlerini de yaptı.

1904-1905 Rus-Japon Savaşı sırasında gözlemci olarak Japonya’ya 
gönderildi. 1910 yılında ise Akdeniz Orduları başkomutanlığına 
atandı.
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Ian Hamilton 1915’de Çanakkale’de 
Fransız ve İngiliz Kara Kuvvetleri başku-
mandanlığına tayin edildi. Londra’dan 
aldığı emir üzerine çıkarma harekâtını 
planladı. Özellikle Anadolu kıyılarına 
kara kuvvetleri çıkarmayı hedefliyordu. 
Ancak cepheye gelmeden önce yeterli 
hazırlığı bulunmuyordu. İngiltere kara 
harekatını Akdeniz’deki donanma ko-
mutanı Amiral Carden ile danışarak 
yapmasını istiyordu. Ian Hamilton 
ise Carden’in çıkarma planını uygun 
bulmayarak reddetti. Bu yüzden kara 
harekâtı gecikti ve araya deniz harekâtı 
girdi. Bu harekâttan beklenen sonuç 
alınamayınca da kara harekâtına karar verildi. Nitekim 25 Nisan 
1915 kara çıkarması Hamilton’un komutanlığında başlamıştır. An-
cak uzun uğraşlar ve taktiklere rağmen ilk üç hafta içinde istediği 
neticeyi alamayan Hamilton yeni takviye birlikler isteyecek fakat 
Harbiye Nazırı Lord Kitchener’i ikna edemeyecektir. Büyük umut-
lar ile Çanakkale önlerine gönderilen Hamilton’un bütün girişimleri 
başarısızlıkla sonuçlanmış ve ağır eleştirilere hedef olmuştur. Bunun 
üzerine görevden alınarak Ekim 1915’te İngiltere’ye geri çağrılan 
Hamilton’un aktif askeri hayatı bitmiş ve geri hizmetlerde görevlen-
dirilmiştir. Gelibolu Günlüğü adı ile savaş hatıralarını yayımlamıştır.

83. Atatürk’ün cenaze törenine gelen 
Mareşal Birdwood (1865-1951) kimdir?
İngiliz mareşali William Riddell Birdwood, İngiliz sömürgesi 

olan Hindistan’da doğdu. Askeri mesleğe intisap ederek Hindistan’da 
pek çok savaş ve isyanları bastırma harekâtlarına katıldı. Ayrıca Gü-
ney Afrika’da görev yapan İngiliz komutanlarındandır. İngilltere’de 
Lord Kitchener’in maiyetinde çalıştı.

Birinci Dünya Savaşı başlayınca İngiltere’nin Akdeniz Seferi 
Kuvvetlerinde görevlendirildi ve donanma ile Çanakkale önlerine 

Sir Ian Hamilton
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geldi. Kara savaşları sırasında Kabatepe-Arıburnu bölgesine çıkarma 
yapan Anzak birliklerinin komutanı idi. Asıl önemi de buradan gel-
mektedir. Çanakkale Muharebeleri boyunca cephede kaldı ve İtilaf 
Devletlerinin Gelibolu yarımadasının tahliyesinde Çanakkale or-
dusunu komuta etti. Anzak birliklerini savaş boyunca iyi idare et-
mesiyle büyük bir şöhret kazandı. Kasım 1938’de, Atatürk’ün ce-
naze törenine İngiltere hükümetinin baş temsilcisi olarak katıldı.

84. Çanakkale’de savaşan Fransız kuvvetlerini  
kim komuta etti?

İngilizler gibi Fransızlar da Osmanlı Devleti’nin parçalanmasın-
dan pay almak istiyordu. Çanakkale Cephesi açma kararı verildi-
ğinde, Batı Avrupa’da savaş bütün şiddetiyle sürmekteydi. Almanlar 
Paris’e 80 km mesafeye kadar yaklaşmış durumdaydılar. Bu sırada 
Fransızlar, Batı Cephesinde Almanlara karşı İngilizlerden 5 Tümen-
lik bir askeri destek alma karşılığında Çanakkale’ye kuvvet gönder-
meye razı oldular. Bu kuvvetler İngiliz genel komutası altında sa-
vaşacaklardı. Nitekim 1915 yılı başında doğuda Çanakkale’de yeni 
bir cephe açma kararı üzerine Fransızlar, “Çanakkale Fransız Se-
fer Gücü” adıyla bir askeri birliği harekete geçirdiler. Çoğunluğu 
Afrika’dan getirttikleri sömürge askerlerinin de oluşturduğu, 17.000 
kişilik bir kolordu kuruldu ve komutanlığına da General d’Amade 
(1856-1941) atandı.

General d’Amade 25 Nisan’da yapılan kara çıkarmasına ve daha 
sonraki kara savaşlarına da katıldı. Fakat Fransız askerleri kara savaş-
larında güçlü Türk savunması karşısından kendilerinden beklenen 
başarıyı verememişlerdir. İtilaf güçlerinin bir varlık gösteremeyip, 
savaşın mevzi savaşma dönmesi üzerine Fransız yetkililer General 
d’Amade’ın bu savaşlarda etkili olamadığını düşünmeye başladı-
lar. Zaten hastalanan General dAmade cephede hastalandı. Bunun 
üzerine görevden alındı ve 14 Mayıs 1915’te Fransa’ya döndü. Ye-
rine General Gouraud atandı.
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85. Muharebelerde kolu kopan Fransız General Henri 
Eugene Gouraud (1867-1946) kimdir?
Çanakkale Cephesinde General d’Amade’ın savaş yönetimi 

Fransızlar tarafından başarılı bulunmadığı için General d’Amade 
görevden alınmıştı. Yerine Fransız ordusunda çeşitli görevler yapan 
ve aynı zamanda Fransızların Afrika sömürgelerinde çalışmış olan 
General Gouraud atandı.

General Gouraud, Çanakkale’de 14 Mayıs-30 Haziran 1915 ta-
rihleri arasındaki kısa bir süre görev yaptı.. 14 Mayıs 1915’te cep-
heye intikal etti ve Fransız kuvvetlerinin komutanlığını üstlendi. 
Görevi devraldığında Fransız birlikleri 2. Kirte Muharebeleri sıra-
sında hayli zayiat vermişlerdi. Buna rağmen o harekâtın ana hedefi 
olan Alçıtepe’ye yaklaşamamışlardı.

İtilaf kuvvetlerinin komuta heyeti, çok büyük takviye kuvvet-
ler olmadan, Alçıtepe’nin ele geçirilemeyeceğini ve Kilitbahir böl-
gesine hâkim olunamayacağına kanaat getirmişti. Bu yüzden bun-
dan sonraki taarruzlarının hedefi doğrudan Alçıtepe yerine, stratejik 
küçük tepeler, tahkim edilmiş noktalar ve siperlerin olması benim-
sendi. Bu doğrultuda Fransız birliklerine de gösterilen hedef ön-
celikle, 83 Rakımlı Tepe veya “Kemalbey Tepesi” idi. Bu tepenin 
ele geçirilmesi halinde Alçıtepe’ye giden yol açılacaktı. Bu taarruz 
planını General Gouraud yaptı ve ordusunu buna göre taarruza 
geçirdi. Hazırlanan plana uygun olarak 21 Haziran günü, Fransız 
topçular önemli noktalardaki Türk mevzilerine ateş açtı. Zaten 3. 
Kitre Muharebelerinde yorgun düşen ve büyük zayiat veren Türk 
birliklerine bu yeni taarruz büyük kayıplar verdirdi. Önemli avan-
taj sağlayan Fransızlar eriyen Türk kuvvetlerinin savunduğu 83 Ra-
kımlı Tepeyi ele geçirdiler. Türklerin Fransızları geri püskürtme ça-
baları sonuç vermedi. Fransızlar 200 metrelik araziyi elde tutmayı 
başardılar ama 3.200 zayiat vermişlerdi. Türk tarafının kaybı ise 
6.000 kişiye yakındı.

30 Haziran günü İntepe’den atılan bir top mermisi Ertuğrul Ko-
yunda sahra hastanesini ziyarete gitmekte olan General Gouraud’un 
yaralanmasına sebep oldu. Merminin etkisi ile savrulan General Gu-
oraud bir ağacın üzerine düştü ve bu sırada sağ kolu koptu. Aynı 
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zamanda kalçasından ve bacağından da ağır şekilde yaralandı. Ge-
neral Gouraud yaralandıktan bir gün sonra Tchad hastane gemi-
siyle cepheden alınarak Fransa’ya götürüldü. Yerine de Fransız kuv-
vetleri tümen komutanlarından General Bailloud getirildi.

General Gouraud, General Baillioud ile beraber

General Gouraud I. Dünya Savaşı’nın sonunda Türkiye’ye geri 
dönecektir. İşgal altındaki Suriye ve Kilikya (Çukurova) Bölgesi Yük-
sek Komiserliği ile bölgedeki Fransız kuvvetlerinin başkomutanlığı 
görevlerini üstlenecekti I. Dünya Harbi’nin sonunda da Fransız 
mandasına verilen Suriye ve Güney Anadolu Bölgesine atanmıştır. 
Bu süreçte Milli Mücadele sırasında Fransa ile imzalanacak olan 
Ankara itirafnamesinin de hazırlanmasında önemli rol oynayacaktır.
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General Gouraud, 1930’da Çanakkale şehitliğinin açılışına da 
gelmiştir. Orada Çanakkale Muharebelerinde savaşa ara verildiği 
bir sırada, yaralı bir Türk askerinin ,yaralı bir Fransız askerinin ya-
rasını kendi gömleği ile sardığına ilişkin yaşadığı bir anısını kamu-
oyuna aktarmıştır.145

145 Cemalettin Taşkıran, “Çanakkale Savaşlarındaki Tanınmış Yabancı Komutanlar”, 
Çanakkale Muharebelerinin idaresi Komutanlar ve Stratejiler, Ed. Lokman Erde-
mir-Kürşat Solak, Çanakkale 2015, s. 29-33.
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Çanakkale’de İngiliz askerleri
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86. Türkiye’de Çanakkale Savaşları unutulmuş mudur?

Zaferin sahibi olmasına rağmen Türkiye, Cumhuriyet tarihi-
mizde Türk-İngiliz dostluğu hasebiyle bazı dönemler büyük zaferin 
anlatımında sınırlamalara gitmiştir. Özellikle ikili ilişkilerin önem 
kazandığı zamanlarda Ankara bürokrasisinin aşırı titiz davranması 
ile Çanakkale Zaferine dair yayınlara ve bu yayınlarda yer alan ve 
İngiltere’yi rencide edeceği düşünülen ifade ve resimleri incelemeye 
aldığı bilinmektedir. Mesela, Cemil Koçak’ın yaptığı etütlere göre; 
Kemal Samancıgil’in 1944 yılında yayınlanan Çanakkale Başlarken 
adlı broşürü hakkında, Başbakanlık Basın ve Yayın Genel Müdür-
lüğü İç yayınlar Dairesi Vekili ve tarihi roman yazarı Feridun Fazıl 
Tülbentçi tarafından bir rapor düzenlemiştir. Raporda şu satırlar 
dönemin yaklaşımını göstermesi bakımından anlamlıdır: “Broşürde 
Çanakkale harbinin malum olan tarihçesi, amiyane bir üslupla ya-
pılmaktadır. Harbi İngilizlerin ve bilhassa Mister Çörçil’in bize tah-
mil ettiği anlatılmak istenmekte ve İngiliz kumandan ve askerlerin 
kabiliyetsizliği tebarüz ettirilmektedir. Broşüre saçma sapan tem-
sili dokuz tablo ilave edilmiştir. Bunlardan 8, 16 ve 21’inci sahi-
fedekiler, Türk neferlerini İngilizleri boğazlarken göstermektedir... 
Netice Tarihe mal olmuş bulunan bu Türk zaferleri hakkında çok 
değerli eserler neşredilmiş ve her iki taraf askerlerinin göstermiş ol-
duğu kahramanlık ve liyakat zaman zaman takdirle yâd edilmiştir. 
Binâenaleyh, muharririn ne gibi bir gaye için bu broşürü yazdığı bir 
türlü anlaşılamıyor. Broşürün tarihi ve edebi kıymeti yoktur. Bro-
şür münevver zümreye hitap etmekten uzaktır. Zayıf kültürlü va-
tandaşları ise, mazinin acı hatıralarına sürükleyerek bugünkü Türk-
İngiliz dostluğuna zararlı kanaate sevk edebilir”.146

146 Cemil Koçak, “Ey Türk-İngiliz Dostluğu Sen Nelere Kadirsin! Gerekirse 
Çanakkale’yi Bile Unutturursun...”, Toplumsal Tarih Dergisi, sayı 195, Mart 2010, s. 
78-81.
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Bu satırlar sadece bir yazar yorumu olarak ele alındığında fazla 
anlam ifade etmeyebilir ve şahsı bağlar. Ancak söz konusu raporu 
hazırlayan kişinin, bu konularda yetkilendirilmiş bir devlet görev-
lisi olması ve esasında devlet adına birtakım hassasiyet iddiaları ile 
sansür uygulaması meseleye resmi mahiyet kazandırmaktadır. Za-
man zaman benzeri yaklaşımlar gündeme getirilmekle ve zaferle-
rin anılmasının düşmanlıkları beslediği iddiaları vurgulansa da esa-
sında toplum daima bu zaferlere önem vermiştir. Toplumsal önem 
de zaman zaman resmi görüşü şekillendirmiştir.

87. Çanakkale Anıtı ne zaman yapılmıştır?

Gelibolu yarımadasında 3 Kasım 1914-9 Ocak 1916 tarihleri 
arasında yaşanan büyük harbin tanığı olarak bugün 125 ayrı ziya-
ret noktası mevcuttur. Bunların yarısına yakın sayıda da anıtlar var-
dır. İlk Şehitler Anıtı Seddülbahir’de 3 Kasım 1914 tarihinde şehit 
verilen 5 subay ve 81 erimizin anısına yapılmıştır. Fakat Çanak-
kale ile özdeşleşen büyük abidevi anıt fikri 1944 yılında Genelkur-
may Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak’ın önerisi ile gündeme gelmiş-
tir. Aynı yıl Milli Savunma Bakanlığı bir proje yarışması açmış ve 
yarışmaya 37 eser katılmıştır. Bunların arasından Doğan Ergin ile 
İsmail Utkular’ın projeleri kabul görmüştür. Projenin uygulanabil-
mesi için sekiz yıl beklemek zorunda kalınmıştır. 1952 yılında Pro-
fesör Emin Onat, Prof. Mustafa İnan, Orhan Safa ve proje mimar-
larından oluşan bir komisyon kurulmuştur. Komisyon ilk iş olarak 
Hisarlıktepe’yi mekan olarak seçmiştir. Abidenin temeli 17 Nisan 
1954 tarihinde atılmış, yapımı altı yıl gibi uzun bir zaman almış 
ve nihayet II. Anafartalar zaferinin 45. yıldönümü olan 21 Ağus-
tos 1960 tarihinde ziyarete açılmıştır.

Çanakkale Şehitler abidesi, her bir kenarı 25 m uzunluğunda 
olan kare planlı bir kaide üzerinde 4 ayaklı olarak yapılmıştır. Abi-
denin yüksekliği 41,70 m’dir. Ayaklar tepeye doğru hafifçe konikle-
şir. Tabanda 25 m olan kenar uzunlukları ayakların tavanla birleş-
tiği noktada 24,50 m’ye düşer. Dört ayaktan her birinin köşelerden 
içe doğru genişlikleri 7,50 m olup, ayaklar arasındaki boşluklar her 
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yönde 10 m’dir. Daha sonraki yılarda şehitlikte çeşitli çevre düzen-
lemeleri yapılmış ve projenin eksik tarafları tamamlamıştır.

Çanakkale Şehitlik Abidesi

Büyük Şehitler anıtının dışında savaşın cereyan ettiği birçok 
alanlarda da başka anıtlar bulunmaktadır. Bunlardan, İlk Şehitler 
Anıtı, Helles Anıtı, Ezineli Yahya Çavuş Anıtı, Mehmetçiğe Saygı 
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Anıtı, Kanlısırt Anıtı, Yalnız Çam Anıtı, Cesarettepe Mehmet Ça-
vuş Anıtı, Conkbayırı Mehmetçik Anıtı gibi isimler ile yapılan abi-
deler, Mehmetçiğin hatıralarını yaşatmaktadır.

Çanakkale’de Anadolu ve Rumeli yakasının her noktasında şe-
hitler gömülüdür. Coğrafya ile bütünleşmiş olan bu şehitlerin tek 
tek bulunması ve tespit edilmesi hala sürdürülmektedir. Fakat bu-
güne kadar yapılan düzenlemeler ile pek çok şehitlik ortaya çıka-
rılmıştır. Bu şehitliklerin bazılarının isimleri şunlardır: Havuzlar 
Şehitliği, Soğanlıdere Şehitliği, Sargı Yeri Şehitliği, Nuri Yamut Zı-
ğındere Şehitliği, 57. Alay Şehitliği...

88. Çanakkale’deki İtilaf Devletlerinin  
mezarlıkları nasıl ortaya çıktı?
Kara savaşlarında ölen İngiliz ve Fransız askerlerinin çok azının 

müstakil mezarı olmuştur. Çoğu savaş sırasında toplu mezarlara gö-
müldüler. 1915 yılında İngilizler Seddülbahir’de “Colonel Doughty 
Wylie’s Grave”, “Redoubt”, “Lancashire Landing” ve “V Beach” 
gibi mezarlıklar da inşa ettiler. Çevresini de taş duvarlar ve çalılık-
larla çevirdiler. 1916’da İtilaf Devletleri çekildiğinde Gelibolu yarı-
madasında gömülmemiş pek çok düşman cesetleri vardı. Osmanlı 
askerleri yarımadanın muhtelif yerlerinde bulunan ve aylardır gö-
mülmemiş halde bekleyen bu asker cesetlerini toplu olarak defnetti.

Ancak savaş sürecinde İtilaf Devletleri, Osmanlı Devleti’nin 
Çanakkale’deki mezarlıkları tahrip ettiğine dair propagandalar 
yaptı. Hatta bu konuda Vatikan’ın inceleme yapma isteğini Os-
manlı Devleti kabul etti. Yapılan incelemelerde İtilaf güçlerinin 
iddialarını doğrulayacak bir bulguya rastlanmadı. Mondros Müta-
rekesi sonrasında bölgeyi İngilizler işgal edince mezarlıklar mese-
lesi tekrar gündeme geldi. İngilizler bölgeye uzmanlar göndererek 
bir “Mezarlıklar Düzenleme Komisyonu” kurdu. Komisyon Geli-
bolu yarımadasındaki mezarlıkları ve mezardakilerin kimliklerini 
tespite çalıştılar. Bu işlem bir neticeye bağlandıktan sonra İngiltere 
“İmparatorluk Mezarlıkları Komisyonu” bölgede mezarlık ve anıt 
yapımına başladı. Ayıca bunu anlaşmalara da koydular. Nitekim, 
Sevr antlaşmasında da mezarlıklar ve anıtlar yapma, düzenleme ve 
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koruma yetkisi işgalci devlete veriliyordu. Sevr antlaşması onaylan-
mamış olmasına rağmen İstanbul’un ve boğazların işgalcileri İngiliz 
ve Anzak askerleri için bölgede mezarlık ve anıtlar inşa etti. Mezar-
lıklar konusu Lozan’da Türkiye ve İngiltere arasında ciddi tartışma-
lara sebep oldu. Sonuçta Lozan’da mezarlıkların bulunduğu alanın 
bakımı ve idaresi ilgili ülkelere bırakıldı. İngilizler kendi mezar-
lıklarına, Fansızlar da kendi mezarlıklarına bakacaklardı. Aslında 
bu madde ile Türkiye içerisinde sembolik de olsa bir egemenlik 
alanı oluşturmuşlardır. Ancak mezarlıkların denetimi ve koruması 
Türkiye tarafından yapılacaktı. Buna göre İngiltere 1926’ya kadar 
Fransızlar ise 1930’a kadar mezarlık ve anıtlarını tamamladılar.147 
Şu anda halen bu statü sürdürülmektedir.

89. Mezarlıklar konusunda Vatikan’ın  
belgeleri ne gösterdi?
Çanakkale Savaşı devam ederken Yeni Zelanda ve Avustralya, 

savaşta yakınlarını kaybetmiş vatandaşlarının baskısı ile Osmanlı’nın 
mezarlıklara gerekli özeni göstermediği gerekçesiyle Kızılhaç’a ve 
Papalığa başvurdular. Aynı dönemde İngiltere ve Fransa, o tarihte 
tarafsız olan ABD’ye müracaat ederek İstanbul Büyükelçiliği aracı-
lığıyla Çanakkale’deki mezarlar için acil önlem alınmasını istediler. 
Osmanlı idaresi bu başvuruları ciddiye alıp 16. Tümen Komutan-
lığı Baştabipliğine talimat göndererek düşman mevzilerindeki me-
zarlıklara saldırılmaması ve tahripte bulunulmaması için gerekli 
tedbirlerin alınmasını, askerlere bu hususta sert emirler verilmesini, 
yakılan bazı alametlerin yerine konulmasını ve mezarlıkların etra-
fını tel örgü ile koruma altına alınmasını emretti. Osmanlı Hükü-
meti ABD Elçisi Morgenthau aracılığıyla konu hakkında İngilizlere 
bilgi verdi. Ayrıca Papalık temsilcisi Monseigneur Dolci’nin Gelibo-
lu’daki savaş alanlarını ziyaret ederek rapor yazmasına da müsaade 
etti. İstanbul’dan Vatikan’a yollanan ve Vatikan gizli arşiv belgeleri 
arasında çıkan 19 Mayıs 1916 tarihli rapor şu bilgileri içeriyordu;

147 Başar Eryöner, “Gelibolu’da Mezarlıklar Sorunu Ölen Askerleri Osmanlı Defnetti 
ama...”, Atlas Tarih Özel Sayı 100. Yılında Birinci Dünya Savaşı, sayı 30, 2014, s. 
52-55.
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Mezarlar, genellikle, İngiliz ve Fransızların buradan giderken bı-
raktıkları durumda...Orada, burada bazı mezarların açıldığı doğru-
dur ama kutsiyete yapılan bu saygısızlıklar nadirattan olup bunların 
sivil çakışlar tarafından geceleyin icra edildiğini öğrendim. Çünkü 
yetkililer bu gibi eylemlerin faillerini her zaman şiddetle cezalan-
dırmışlardır. Mezarların üzerine dikilen haçlara karşı yapılmış bir 
saygısızlığa rastlayamadım. Bazı haçların devrilmiş, bazılarının da 
kırılmış olduğu doğru ama bunun nedeni başka olsa gerekir. Sağa-
nak yağmurlar, toprağı sürükleyip mezarların çökmesine yol açmış; 
bazı haçlar kendiliğinden düşmüş; diğerleriyse havan mermisi parça-
ları yüzünden kırılmış. Belirtmiş olduğum kanaati doğrulayan me-
zarları incelerken devrilen haçların, haçsız mezarların orta yerine 
yatay olarak yerleştirildiğini ve kırılmış olanların parçaların topla-
nıp ait oldukları düşünülen tümsekler üzerinde biraraya getirildi-
ğini fark etmemdir. Bütün bunlar, herhangi bir saygısızlık fikrini 
geçersiz kılsa gerektir.148

Yahya Çavuş Anıtı

148 Rinaldo Marmara-Bülent Günal, Çanakkale 1915 Vatikan Gizli Arşiv Belgeleri Işı-
ğında Frank Coffee Vak’ası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ., 2015, s. 98.
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Papalık Devlet Bakanı Kardinal Pietro Gasparri, Vatikan İstan-
bul temsilcisi Monsenyör Angelo Dolci’ye 11 Temmuz 1917 ta-
rihli yazısı ile İtilaf Devletlerinin diplomatik nezaketten uzak oldu-
ğunu şöyle yazıyordu: “Osmanlı Hükümetinin İtilaf Devletlerinin 
isteklerine cömertçe yaklaşmasına rağmen, bu hükümetlerin Os-
manlı Devletine Vatikan kanalı ile bir teşekkür bile etmediler”.149

Anzak mezarlığı

149 Rinaldo Marmara-Bülent Günal, a.g.e., s. 84-85.
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Çanakkale harbi, havadan görünüş
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SAVAŞ VE SİVİL HALK

90. Çanakkale Muharebeleri sırasında  
Çanakkale’deki sivil halka ne oldu?
Muharebe tehlikesi baş gösterdiği andan itibaren Çanakkale 

bölgesinden sivil halk iç bölgelere doğru çekilmeye başladı. Diğer 
taraftan Meclis-i Vükela’nın 25 Kasım 1914 tarihinde alınan ka-
rarma göre, düşman devletler tebaasının hudut yakınlarında, tren 
yolu güzergahlarında ve Boğaziçi ve Çanakkale Boğazı civarlarında 
bulunanların iç bölgelere sevk edilmeleri kararlaştırıldı. Meclis-i 
Vükelanın 28 Nisan 1915 tarihli başka bir kararma göre ise; Sa-
vaş sebebiyle Çanakkale’den sevk olunan ahalinin vapur paraları 
devlet tarafından ödenecekti. 1 Mayıs 1915 tarihli bir diğer ka-
rara göre ise savaşta zarar gören, evi, eşyası yanan halkın zararları 
da devlet tarafından tazmin edilecekti. Yine göç eden Çanakkale 
ahalisine nüfus dairesindeki muamelelerinde kolaylık gösterilmesi 
gerektiği karar altına alınıyordu. Aslında savaştan önce ve savaş sı-
rasında çıkarılan bir dizi kanun ile sivil halkın savaş sonuçlarında 
en az şekilde etkilenmesi öngörülmüştü. Fakat savaş şartları bütün 
kanunların uygulanmasını da engelliyordu. Savaştan sonra 30 Ni-
san 1920’de Çanakkale Mutasarrıfının Dahiliye Nezareti’ne gön-
derdiği raporda, Çanakkale merkezindeki binaların savaş sebebiyle 
üçte birinin harap olduğunu bildiriyordu.150 Bu düzenlemeler dik-
kate alındığında Çanakkale Savaşı’nın birinci derecede Çanakkale 
ve yöresindeki halkı ağır bir şekilde etkilediği anlaşılmaktadır. Pek 
çok okul, cami, hastane ve sivil kuruluşların saldırılar sırasında yı-
kıldığı rapor edilmiştir. Esasında sivil kesimlerin ve bölgelerin sa-
vaşta hedef alınmaması kuralı olmasına rağmen İtilaf Devletleri bu 
kurala uymamıştır. Bu olaylar karşısında Osmanlı hükümeti bir ta-
raftan halkı güvenli yerlere sevk ederken, diğer taraftan da ihtiyaç 
sahiplerine de yardım ediyordu. Savaştan dolayı ekonomisi çökmüş 

150 Ahmet Altıntaş, Belgelerle Çanakkale Savaşları, Çanakkale 1997, s. 71-77.
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olan Çanakkale ve civarına yapılan bu yardımlar Çanakkale’nin tah-
liyesinden sonra da sürdürülecektir. Denizden yapılan bombardı-
manlardan dolayı evleri yıkılan ahaliye imkânlar ölçüsünde ve böl-
gedeki yerel yöneticilerin önerisi ile tazminat ödenmiştir.151

91. Çanakkale Savaşı’ndaki tarafların  
esirlerine ne olmuştur?
Çanakkale Muharebeleri sürecinde yaklaşık 10 binden fazla Os-

manlı askeri esir düşmüştür. Bunların 2 bin civarı Fransızlara di-
ğerleri ise İngilizlere esir olmuşlardır. Esirler önce Limni adasına 
getirilip sorgulamalardan sonra uzak diyarlardaki kamplara gön-
deriliyorlardı. Limni Adasının Mondros Limanı’nın batı kıyısında 
bulunan Commonwealth Müslüman Mezarlığı o günlerde haya-
tını kaybeden 57 Osmanlı askerine aittir. Fransızlar aldıkları esir-
leri gemilerle Güney Fransa’daki kamplara götürdüler. Bunların en 
önemlisi Beziers şehrindeki kamptı. İngilizler ise Osmanlı esirle-
rini öncelikle Mısır’daki esir kamplarına daha sonra Kıbrıs’a gön-
dermişlerdir. Kıbrıs’a ilk gönderilen kafile 215 kişi iken zamanla 
bu sayı 3 bine kadar ulaştı. Kamplardaki kötü şartlardan dolayı 
Kıbrıs’a gönderilen Osmanlı askerlerinden 215’i hayatını kaybetti. 
Bugün bunların 33’ünün mezarı tespit edilmiş ve Magosa Çanak-
kale Şehitliği düzenlenmiştir. Diğer esirler ise Mısır’dan Hindistan’a, 
Myammar’a gönderilmiş olup sağ kalanların tekrar ülkeye dönme-
leri ancak Milli Mücadele sonunda mümkün olmuştur.152

Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti çeşitli cephelerde 
toplam 26 bin civarında esir almıştır. Bunlar 5375 Rus, 8326 Hint,

10 bin civarında İngiliz, 2000 civarında Rumen ve 120 civa-
rında da Fransız askerdir. Hintliler de İngiltere ordusunda yer al-
dıkları için toplamda 19-20 bin İngiliz askerinin esir edildiği an-
laşılıyor. Bu esirlerin 7 bin kadarının Çanakkale’de esir alındığı 
tahmin edilebilir. Mustafa Özçelik’in arşiv çalışmasında bulduğu 

151 Recep Çelik, “Çanakkale Savaşları Sırasında Halkın Durumu”, Çanakkale Muhare-
beleri, Makaleler, Çanakkale 2015, s. 411-430.

152 Cem Fakir, “İngilizler Türk Askerlerini Kıbrıs’a Götürdü: Othello Burnu’ndaki Esir-
ler”, Atlas Tarih Çanakkale Özel Sayısı, Sayı 33 (Nisan-Mayıs 2015), s.136-140 Ayrın-
tılı bilgi için Bkz: Ulvi Keser, “Kıbrıs’ta Çanakkale Savaş Esirleri ve Savaş Dönemin-
de Adada Yaşananlar”, Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, Bahar 2007, s. 1-68.
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Elimizdeki esirlerden bazıları. Sağdan; Senegalli, 
Avusturalyalı, İngiliz, Fransız, Hindu

bir belgeye göre, Anafartalar Muharebesi sırasında İngilizlerden esir 
almanlar arasında İsveç Kralının ölmüş annesinin akrabası da var-
dı.153 Esirler, Anadolu’nun muhtelif yerlerinde kurulan Usera/Esir-
ler Garnizonlarında tutuluyorlardı. Bu garnizonlar şehir dışında tel 
örgülerle çevrili kamplar değil şehir merkezlerinde otel, okul vb. 
binalardan meydana geliyordu ve esirlere haberleşme, sağlık, iaşe, 
ibadet gibi hizmetler sunuluyordu. Savaş esiri rütbeli askerlere ay-
lık ücret ödeniyordu. Esir düşen askere Osmanlı Kızılay’ı (Hilal-i 
Ahmer) tifüs, çiçek, frengi, kuduz gibi hastalıklara karşı aşı vuru-
yordu. Bu tedbir dolayısıyla olsa gerektir ki Osmanlı esir kampla-
rında salgın hastalık görülmemiştir. Savaş boyunca Kızılay 1 Ocak 
1917 tarihine kadar 310.536 mektubu analiz edip ilgili kamplara 
gönderme işini tamamlamıştı. Esirlere aileleri koli de gönderebil-
mekte idi ancak savaş şartlarında bir kolinin İstanbul’a gelmesi 
9 ayı buluyordu. Lahey Sözleşmesi ve Esir Talimatnamesi çerçe-
vesinde esirlerin bir kısmı Toros tünellerinde, çiftliklerde, bele-
diye temizlik işlerinde, seyyar hastanelerde, maden ve yol inşaat-

153 Mücahit Özçelik, Birinci Dünya Savaşında Türkiye’de Yabancı Esirler, Gazi Üniver-
sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara 2010, s. 34.



170

100 SORUDA ÇANAKKALE MUHAREBELERİ

larında ücretleri ödenerek çalıştırılabiliyorlardı. Rus esirler 3 Mart 
1918 Brest Litovsk antlaşması sonrasında iade edilmeye başlandı. 
Diğerleri ise 30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi sonrasında ülke-
lerine iade olundular. İngiliz ordusunda görev yaparken esir düşen 
kimi Hint Müslüman ile Rus ordusundan Osmanlıya esir düşen 
Türk ve Müslüman askerlerin bir kısmı Osmanlı vatandaşlığına ge-
çerek Türkiye’de kalmışlardır.154

92. Çanakkale Savaşı’nda okul, öğretmen ve  
öğrencilerin durumu ne idi?
Seferberlik ilanı ile birlikte 20-45 yaş arası erkekler silah al-

tına davet edildiler. Doğal olarak bundan ülkenin her tarafındaki 
okullar, eğitimciler ve öğrenciler etkilendi. Nitekim okulların ta-
til olması dolayısıyla memleketlerinde bulunan üniversite öğrenci-
leri silah altına alınmak için en yakın askerlik şubesine müracaat 
etmeye başladılar. Bu öğrenciler ihtiyat zabiti/yedek subay olarak 
istihdam edileceklerdi.

Kara savaşlarının başlaması ile beraber, mekteb-i sultaniler, lise 
ve dengi okulların ve özel yabancı okulların mezunları da askere 
çağrılıp ihtiyat zabiti olarak görevlendirildiler.155 Ayrıca, yukarıdaki 
okulların dışında Dârü’l-Hilafeti’l Aliyye ve diğer medrese öğren-
cileri de silah altına çağrıldılar. Öğrencilerin askere alınmaları veya 
gönüllü katılmaları dolayısıyla okullara devam durumu ortadan 
kalkmış ve Maarif Nezareti yeni düzenlemeler yaparak, devamsızlık-
ların dikkate alınmamasını istemiş; öğrencilere savaştan döndükle-
rinde devam ve imtihana girme hakkı tanınmıştır. Savaş dolayısıyla 
üniversiteye gireceklerin sayısı azaldığından giriş sınavı kaldırılmış-
tır. Aynı şekilde o yıllarda Avrupa’ya öğrenci gönderilmemiş, daha 
önce gönderilenler de geri çağrılmışladır.

Öte yandan öğretmenler de silah altına girmiştir. Maarif Ne-
zareti cepheye giden öğretmenlerin özlük haklarını koruma altına 

154 Mücahit Özçelik, “I. Dünya Savaşı’nda Türkiye’deki Esirler”, Birinci Dünya 
Savaşı’nda Osmanlı Devleti, Ed. Ali Arslan-Mustafa Selçuk, İstanbul 2015, s.329-
343

155 27 Mayıs 1915’te Askerlik Kanununda yapılan değişiklikle Mekteb-i Sultanî 10. 
Sınıf öğrencilerine “yardımcı hizmette” yer verilmesine karar verildi.
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almıştır. Öğretmen eksiği dolayısıyla vekil öğretmenlik uygulama-
sına geçilmiş, ancak maaşın azlığı dolayısıyla bu görevin talipleri 
fazla çıkmamıştır. Osmanlı Devleti’ndeki mevcut yabancı okulla-
rın İtilaf Devletlerinin vatandaşı olan öğretmenler de sınır dışı edil-
miştir. Bazı istisnalar uygulama dışı tutulmuştur. Henüz silah altına 
alınmamış Türk öğretmenlerin ise eğitim yılı sonuna kadar asker-
lik hizmetlerinin teciline karar verilmiştir.156

Görüldüğü üzere zaten uzun zamandır yaşanılan savaşlardan 
dolayı eğitimi olumsuz yönde etkilenmiş olan Osmanlı Devleti bu 
yeni savaş ile bir kere daha sarsılacaktır. Askere alınan pek çok öğ-
retmen ve öğrenci ya şehit olmuş ya da iş göremez halde gazi ola-
rak geri dönmüştür. Bu savaşta eğitimcileri ile birlikte diğer nite-
likli insanlarını da kaybeden Osmanlı Devleti büyük yara almıştır. 
Nitekim cephede zafer elde edemeyen düşmanların temel tesel-
lisi bu sayede Osmanlı’nın kolunun kanadının kırılması olmasıdır.

İstanbul’a getirilen gazilerimiz Hilâl-i Ahmer Hastanesinde
(Harb Mecmû‘ası, Sayı: 3, Rebî’u’l-evvel 1334., s. 46.)

156 Daha geniş bilgi için bakınız: Lokman Erdemir, Çanakkale Savaşı,,, s. 406-429; 
İsmail Sabah, “Çanakkale’de Mektepliler, Öğretmenler ve Öğrenciler”, Yeni Türkiye 
Çanakkale Özel Sayısı, Ocak-Şubat 2015, sayı 65, s. 1070-1090.; Mustafa Selçuk, 
“Harb-i Umumi, Eğitim ve Toplum: Bir Neslin Yok Oluşu” Çanakkale Muharebe-
leri Makaleler 2015, s.465- 504.
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Öte yandan, savaş sırasında ordunun ihtiyacı dikkate alına-
rak kura ile polisler de cephelere sevk edilmişlerdir. Kura uygula-
ması dışında da gönüllü olarak askere giden çok sayıda polis var-
dır. Bunlardan bir kısmı temel eğitimlerini tamamladıktan sonra 
görevlerine geri dönerken; büyük çoğunluğu ise fiilen savaşa işti-
rak etmişlerdir. Meclis-i Ayan zabıt ceridesinde yer alan bir ifadeye 
göre, sadece İstanbul’daki 2500 polisin 1600’ü bu savaşta yaralan-
mışlardır.157 Görüldüğü gibi, aslında bu savaşa toplumun her ke-
simi katılmıştır. Bunların bir bölümü askere alınırken önemli bir 
bölümü de gönüllü olarak cephelere koşmuştur. Köylüsü, çiftçisi, 
aydını, öğrencisi ve hatta sporcuları. Fenerbahçe, Beşiktaş, Gala-
tasaray, Türk İdman Ocağı ve Anadolu kulüpleri çok sayıda spor-
cusunu cepheye göndermiş ve bunlardan bir çoğu şehit ya da gazi 
olmuşlardır.158

93. Çanakkale Muharebelerinde  
Osmanlı ordusu kimlerden oluşmuştu?
Osmanlı Devleti, Çanakkale Cephesinde çok fazla asker sıkın-

tısı çekmemiştir. Seferberlik hükümlerine göre 20-45 yaş arasındaki 
her erkek Osmanlı vatandaşı silah altına alınmaya başlanmıştır. Yü-
kümlüler önce bulundukları yerdeki askerlik şubesine müracaat edi-
yorlar, oradan askeri kıyafet verildikten sonra eğitim görmeleri için 
uygun acemi birliklerine sevk ediliyorlardı. Eğitimini tamamlayan 
askerler ihtiyaca göre çeşitli kolordulara dağıtılıyorlardı. Ancak ba-
zen askerler acemi birliğine sevk edilmeden cephe gerisindeki kısa 
bir eğitimden sonra cepheye gönderilebiliyorlardı.

Çanakkale Cephesinde 18 Mart 1915 tarihinde Osmanlı birlik-
leri Müstahkem Mevki sınırları içinde 50.000, Çanakkale harekat 
alanı içinde ise 95.000 idi. Bu kuvvetler sürekli takviye ediliyordu. 
Çanakkale’de 24 Mart 1915’te kurulan 5. Ordunun ihtiyaçları da 
asker alma şube ve dairelerinden karşılandı. Genelkurmay tarafından 

157 İbrahim Yılmazçelik, “Çanakkale Muharebelerinde Türk Polis Teşkilatının Katı-
lımları ve Hizmetleri”, Yeni Türkiye Dergisi Çanakkale Özel Sayısı, sayı 65, Ocak-
Şubat 2015, s. 1110-1111.

158 Vahdettin Engin “Çanakkale’de Gönüllü Öğrenciler ve Sporcular” Yeni Türkiye 
Dergisi Çanakkale Özel Sayısı, Ocak-Şubat 2015, sayı 65, s. 1063-1069.
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oluşturulan ikmal yolları ve kurulan menzil teşkilatları vasıtasıyla 
askerler hızla Çanakkale’ye ulaştırıldı. 5. Ordunun mevcudu kısa 
sürede 137.599’a çıktı. Çanakkale’ye giden askerlerin yüzde 99’u 
çiftçiydi ve bunların 4/3’ü evli ve çocuk sahibi idiler. Yaş ortala-
maları 21-35 arasında idi.

28 Temmuz 1915 tarihinde asker sayısı 250.823’e; Eylül ayında 
261.015’e Ekim ve Kasım aylarında ise ordu mevcudu 315.500’e 
çıkmıştır. Bunda Osmanlı asker alma sistemindeki başarı kadar hal-
kın savaşa gitme ve vatanını savunma konusundaki istekliliği de 
önemli olduğunu belirtmek gerekmektedir. Nitekim seferberlik za-
manında genel olarak ülke nüfusunun yüzde 10’u silah altına alına-
bilirken Osmanlı seferberliğinde bu oran yüzde 15 -18 arasındadır.

Çanakkale Cephesine, Libya, Mısır, Tunus, Afganistan, İran, 
Gürcistan, Azerbaycan, Kırım, Yunanistan, Bulgaristan, Arnavut-
luk, Bosna ve Kosova gibi Osmanlı sınırları dışında kalmış bölge-
lerden soydaş ve dindaş eski Osmanlı vatandaşının gönüllü olarak 
katıldığını da belirtmek gerekir.159 Diğer taraftan Fransızlar ve İn-
gilizler Müslüman sömürgelerinden on binlerce Müslüman askeri 
Çanakkale önlerine getirmişlerdi. Bunların çoğu Müslüman bir ül-
keye karşı savaştırılacağım bilmeden cephelere getirilmişlerdi. Ancak 
karşı tarafın Müslüman olduğunu öğrendikten sonra aralarından 
pek çok kişi de Osmanlı saflarına katılmıştır. Bunun belki sayısal 
bir değeri yoktu ama manevi değeri yüksekti.

94. Çanakkale Muharebeleri ardından asker  
yakınları için yapılan düzenlemeler nelerdir?
Birinci Dünya Savaşı’nın başlaması akabinde asker yakınlarına 

yardım zarureti bir kat daha artmıştı. Aslında savaşın sürdürüle-
bilir olması için de bu gerekli idi. Zira cephelerden şehit haber-
leri geliyor, yeniden asker alma ihtiyacı doğuyordu. Geride kalan 
ailelerin tatmin edilmesi hem sosyal bir zaruret hem de siyasi bir 

159 Mehmet Arslan, Birinci Dünya Harbinde Çanakkale Cephesine Asker Alım iş-
lemleri ve Askerlerin Cepheye intikalleri”, Çanakkale Muharebeleri —Makaleler- 
Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Dergisi 100. Yıl Özel Sayısı, Çanakkale 2015, 
s.238-239.
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zorunluluk halini aldı. Gözlemlenebilen ilk ihtiyaç sahipleri daha 
ziyade büyük şehirlerde ve kasabalarda yaşayanlar idi. Hükümet 18 
Mart ÇanakkaleDeniz Zaferinin ardından özellikle asker yakınları 
için bazı düzenlemeler yaptı.

Askere gidenlerin yakınlarının en zaruri ihtiyacının mesken ol-
ması hasebiyle hükümet 23 Mart 1915 tarihinde özellikle subay ai-
lelerinin istifade edebileceği kira yardımı kanununu çıkardı. Nite-
kim bu kanundan sonra evsiz veya kötü şartlarda yaşayan pek çok 
asker yakınının Harbiye Nezaretine başvurup kira yardımı talep et-
tiği görülmektedir. Yapılan tetkiklerde haklı taleplerin karşılanacağı 
beyan edilmiş, ancak gerçekte bütçe imkânlarının elverdiği ölçüde 
yardım yapılabilmiştir.

Hükümet şehit çocuklarının okullara yerleştirilmesi ve masraf-
larının karşılanmasını da karar altına almıştır. Şehit çocukları için 
yapılacak harcamaları karşılamak için de 29 Mayıs 1915 tarihinde 
evlâd-i şühedâ vergisi adıyla bir vergi ihdas edilerek yine yük bü-
yük oranda topluma havale edildi. Ancak bu uygulamalar yeterli 
değildi. Çanakkale Kara Muharebelerinin başlaması akabinde alı-
nan ağır kayıplar ile yaşanan tramvayı engellemek için hükümet 
8 Eylül 1915 tarihinde de şehit ailelerine mükafat-i nakdiye ka-
nunu çıkardı. Bu maksatla aynı yılın bütçesine 500 bin kuruşluk 
ek bütçe konuldu.160 Oldukça önemli bir katkı olmakla birlikte bu 
sefer de şehitlerin kim olduğu ve sayısı ayrı bir problem olarak or-
taya çıktı. Daha sonraki yıllarda ortaya çıkan Çanakkale’deki şe-
hit sayısı ile kayıp ve şehitler toplamı arasında yaklaşık beş katlık 
oran farkı bu kanundan da istifade edebilenlerin sınırlı sayıda ol-
duğunu göstermektedir. Tabii ki bu yardımlardan istifade edebil-
mek için var olan bir dizi bürokrasi de yardım alabileceklerin sayı-
sını aza indiren bir başka neden idi. Aslında yapılan düzenlemeler 
bundan ibaret değildi. Malul ve yaralılar, mekan değiştirmek zo-
runda kalan asker yakınları yolcular vs. gibi asker ve asker yakın-

160 Asker yakınlarına yapılan yardımlar konusunda örnekler içiz bkz: Burcu Yıldırım, 
“Birinci Dünya Savaşı SırasındaAsker Ailelerine Devletin Yaptığı Yardımlar”, M. 
U. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 
2009, türlü yerler.
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larına yardım yapılmasını öngören bir dizi iç içe düzenlemeler işi 
daha da karmaşık hale getiriyordu. Çanakkale Cephesinde alınan 
mutlak zafer ve düşmanın burayı tahliyesinin hemen akabinde 31 
Ocak 1916 tarihinde yeni bir kanun çıkarıldı. Buna göre savaşta 
şehit düşen, erkân, ümera, zabıtan ve askerî memurların yakınla-
rına, savaş malullerine ve emeklilerine bedelsiz emlak ve arazi ve-
rilmesine dair bir kanun çıkarıldı.161 Ancak bu da birtakım şartlara 
bağlıydı ve alınabilecek emlak ve arazı hak edilen emekli maaşına 
oranla belirleniyordu. Bu kanundan da elbette taşrada olanlar da-
hil istifade edenler olmuştur. Ancak ne kadar kişinin istifade ede-
bildiği bilinmemektedir. Fakat düzenleme esas itibarı ile muvazzaf 
askerlere dönük olduğu düşünüldüğünde, sıradan asker yakınları-
nın budan sınırlı bir şekilde istifade ettiği varsayılabilir.

95. Anzaklar Çanakkale Muharebelerini  
ne zaman anmaya başladılar?
Çanakkale Savaşları Avustralyalıların tarih bilinçlerini gelişme-

sinde çok önemli bir yere sahiptir. Avustralyalılar 25 Nisan Anzak 
askerlerinin çıkarma gününü ilk defa 25 Nisan 1916 yılında çıkart-
manın yıldönümünde üst düzey devlet erkânı ve savaş gazilerinin 
katılımıyla Londra, Sydney ve Melbourne’da düzenlenen program-
larla anmışlardır. Avustralya basınında Çanakkale konusu her zaman 
güncelliğini korumuştur. 1920 yılında gazetelerin “Avustralya’nın 
doğum günü” başlıklı haberlerin çıkmasından sonra 25 Nisan Anzak 
Günü (Anzac Day) ilan edilerek her yıl bugünü anma geleneği yer-
leşmiştir. Avustralyalıların Çanakkale Savaşı’nı anımsatan mekânlar 
oluşturmaya özen gösterdikleri de görülmüştür. Avustralya’nın baş-
kenti yakınlarında Canbera’da Burley Griffin Gölü ve Albany Li-
manının birer kısmına Atatürk ismi verilmiştir. Ayrıca burada Savaş 
Anıtı (War Memorial) adı verilen, Avustralya’nın tüm savaşları-
nın tarihini içeren, müze-arşiv-araştırma ünitesinden oluşan gör-
kemli yapılara giden yolun girişinde ve Yeni Zelanda’nın başkenti 

161 “Malülîn-i Askeriyeye veya Eytâm ve Erâmil-i Şühedaya Meccanen Emlâk Tefvizi 
Hakkında Layiha-yı Kanuniye”, Meclis-i Mebusan Zabite Cerideleri 1331, I, (dö-
nem 3) Ankara 1991, s. 456-458; Burcu Yıldırım, a.g.tez. s. 55.
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Wellington’nun yamaçlarında yer alan Atatürk Milli Parkı (Atatürk 
National Park)’nın tepesinde Atatürk’ün 1934’de ifade ettiği sözle-
rini içeren metinlerin olduğu anıtlar bulunmaktadır. Bunların ya-
nısıra Atatürk Anıtında yer alan yıldızın altına Çanakkale’den ge-
tirilen toprak konulmuştur.162

Anzak askerlerinin Çanakkale önlerine getirilip savaştırılması, 
onlara İngilizlerden farklı bir millet olduğu duyusunu kazandırmış 
ve millî uyanışları için bunu bir milat olarak değerlendirmişlerdir. 
Bu yüzden Çanakkale’ye ilgi duyarak bunu çeşitli alanlarda yaşat-
mışlardır. Avustralya’da Çanakkale Savaşları ve savaş mekanları bi-
limsel araştırmalara konu olduğu gibi sanatsal çalışmalarda da kul-
lanılmaktadır. Çanakkale Savaşlarının 100. Yılını anma etkinlikleri 
yapan Avusturyalılar, sinema ve televizyon dizileri de yaparak sa-
vaşı kamuoyu ile paylaşmaktadırlar.

Avustralyalılar anma törenlerini sadece ülkelerinde yapmayıp 
aynı zamanda Çanakkale’de Anzak askerlerinin çıkarma yapmaya 
giriştiği noktalarda da yapmaktadırlar. Arıburnu’ndan Anafarta-
lar istikametine giden yoldaki sahil kesiminde 25 Nisan 2000 ta-
rihinden itibaren açılan tören alanında her yıl Avustralya ve Yeni 
Zelanda’dan gelen ziyaretçiler Şafak Ayını düzenleyerek savaşta ölen 
atalarını anmaktadırlar.

96. Savaş sırasında cephede yaşanan  
sel ve don felaketinin sonuçları nelerdir?
Her savaşta olduğu gibi Çanakkale Cephesinde de askerler sa-

dece karşı taraf ile değil, aynı zamanda doğal şartlar ile de müca-
dele etmek zorunda kalmışladır. Savaşın son aylarında 26 Kasım 
1915 tarihinde meydana gelen olay bunun en açık örneklerinden-
dir. O gün saat 16.00 sıralarında başlayan yağmur kısa sürede sel 
felaketine dönüştü. 26-27 Kasım gecesi ayrıca son kırk yıldır gö-
rülmeyen bir don meydana geldi.

Şiddetli yağmurun ardından gelişen sel karanlıkta siperleri bas-
mış ve askerleri siperlerini boşaltmaya zorlamıştı. Osmanlı askerleri 

162 İlbeyi Özer, “Çanakkale Cephesinde Mustafa Kemal”, Turkish Studies International 
Periodical For The Languages, Literatüre and History of Turkish or Turkıc Volüme 
10/1 Winter 2015, s.570
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siperlerden daha yüksek yerlere çıkarken, İtilaf askerlerinin siperleri 
de aynı felakete maruz kaldı. Adeta tabii bir ateşkes yaşandı, sa-
vaş durdu ve herkes kendini ve arkadaşlarını sel felaketinden kur-
tarma yollarını aramaya başladı. İngilizler yarımadanın daha aşa-
ğısında oldukları için daha fazla su ve çamura gömüldüler. Her 
iki tarafın savaş malzemeleri ve mühimmatı da zarar gördü. 27 
Kasım’da ise bu sefer

Gelibolu’da güçlü ve çok soğuk poyraz esti. Hava -10 dereceye 
kadar düştü. Yağmur ve selden sonra soğuktan etkilenen askerler 
hastalandı hatta donanlar oldu.

Kaynaklara göre bu doğal afet sonunda 53 Osmanlı askeri bo-
ğulmuş, 248 asker de donarak hayatını kaybetmişti. 255 asker ise 
kaybolmuştu. İngilizler de 280 askerini boğulmuş ya da donmuş 
olarak kayıtlara geçirdi. 16.000 askerin ise hastalandığı rapor edildi. 
Bazı kaynaklarda ise İngilizlerin bu olaydaki asker kaybının 2000 
kadar olduğunu zikredilir. Her halükarda bu doğal felaketin, İtilaf 
güçlerinin Gelibolu yarımadasını boşaltma fikrini kuvvetlendirdiği 
de bilinen hakikatlerdendir.163

97. Çanakkale Savaşlarında din adamı var mıydı?
Genel olarak Çanakkale Savaşlarına toplumun her kesiminden 

kimselerin iştirak ettikleri bilinmektedir. Özellikle pek çok din adamı 
ve tarikat mensubu kimseler gönüllü olarak cepheye koşmuşlardır. 
Hatta Mevleviler gibi bazı tarikatların özel birlikler oluşturarak sa-
vaşa iştirak ettikleri bilinmektedir. Ancak burada sözünü edeceğimiz 
husus savaşta remi din adamlarının da varlık göstermiş olmasıdır.

Osmanlı sisteminde imamlar padişahın verdiği hitabet beratı 
ile görev yaparlardı. Din adamları camilerde sivil halkın dini ih-
tiyaçlarını karşıladıkları gibi, orduda da görevlendirilmekteydiler. 
Hemen her askeri birliğin bir din görevlisi bulunuyordu ve buna 
göre isim alıyordu. Buna göre, Alay müftülüğü, alay veya tabur 
imamlığı, ocak veya gemi imamlığı hatta ordu şeyhliği gibi isim-
lendirmeler vardı.

163 Erol Mütercimler, Korkak Abdül’den Coni Türk’e Gelibolu 1915, İstanbul, s. 624-
625.
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Çanakkale savaşları sırasında da bu görevler vardı ve cephede pek 
çok din görevlisi bulunmaktaydı. Bu görevliler askerlere dini bilgiler 
vermek ve onların maneviyatını yüksek tutmak ile görevli idiler. Ancak 
zaman zaman da bilfiil savaşa iştirak ediyorlar, hatta birlikteki subay-
ların şehit olması durumunda komutayı devralanlar bile oluyordu.164

Çanakkale Savaşı’nın en yoğun yaşandığı günlerden olan 8 Ağus-
tos 1915 günü, Çanakkale Boğazında bir İngiliz denizaltısının ba-
tırdığı Barbaros Hayreddin zırhlısında verilen şehitlerden biri de, 
gemi imamı Dadaylı Süleymanoğlu Mehmed Efendi idi. Çanak-
kale Savaşlarında 73. Alay Müftüsü Ah Rızâ Efendi çarpışmaların 
en fazla kızıştığı an, askeri düşmana karşı cesaretlendirken, maki-
neli tüfek ateşiyle şehitlik mertebesine ulaşmıştı. En kanlı muhare-
belerin geçtiği Kerevizdere bölgesinde görev yapan 42. Piyade Ala-
yının müftüsü, çarpışmaların en fazla şiddetlendiği ve subayların 
çoğunun şehit olduğu bir anda alayın başına geçerek askerleri hü-
cuma kaldırmış ve düşmana geçit vermemişti.

97. Alay müftüsü İsmail Hakkı Efendi de yine birliğinin ba-
şında şehit olan din adamlarından biriydi.

Çanakkale savaşlarında 19. Tümen Komutanı olarak görev ya-
pan Yarbay Mustafa Kemal’in, 18 Mayıs 1915 tarihli emrinde, er-
tesi gün yapılacak taarruzda kesinlikle uyulmasını istediği emirle-
rinden biri de Tabur imamlarıyla ilgili idi:

“Tabur imamları birinci hatta bulunacak ve erlerin manevi kuv-
vetini arttırarak nihayete kadar cesaretlendirerek teşvik edecekler.”165

98. Çanakkale Savaşı sırasında savaş  
hukukuna aykırı faaliyetler oldu mu?
I. Dünya Savaşı öncesinde savaşta nelerin yapılıp nelerin yapı-

lamayacağı, ne tür silahların kullanılıp nelerin kullanılamayacağı 
yahut nerelerin bombalanıp bombalanamayacağı hakkında ulusla-
rarası savaş hukuku oluşmuş ve yürürlükte idi.

164 Lokman Erdemir-Abdullah Akın, Çanakkale Muharebelerinde Bir Tabur imamı: 
Mustafa Memduh (Ozaktaş) Efendi”, Yeni Türkiye Çanakkale Özel Sayısı, Ocak-
Şubat 2015, s. 830-837.

165 M. Birol Ülker, “Tabur İmamlığından Moral Subaylığına”, Çanakkale 1915, sayı 6, 
(Ağustos 2010), s.24-25.
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Bütün hukuki, yaptırımlara ve hatta ilgili devletlerin birbirle-
riyle yaptıkları anlaşmalara rağmen Çanakkale Muharebelerinde İti-
laf Devletlerinin bu hükümlere dikkat etmedikleri sıklıkla görülmüş 
ve protesto edilmiştir. Bunlardan biri İngiliz Agamemnon zırhlısı-
nın Bolayır’daki Süleyman Paşa türbesini bombalamasıdır. Ayrıca 
Gelibolu, Maydos, Lapseki, Çanakkale, İstanbul, Uzunköprü’de 
sivil hedefler savaş süresince vurulmuştur ve uçaklarla bombalan-
mıştır. Maydos bombardımanında ilk yanan bina hastane olmuş 
ve içinde 25 İngiliz yaralı da ölmüştür. Sivillerin kullandığı yolcu 
nakliye gemileri, balıkçı tekneleri hatta kayıklar dahi düşman ate-
şinden nasibini almıştır. Bunlardan 1915 Temmuz’unda Mudanya 
iskelesinde yolcuları almak için bekleyen Biga vapurunu ve Tekir-
dağı açıklarında karaya oturan bir şilebi çekmeye çalışan Haliç va-
purunu yalnız iki örnek olarak sayabiliriz.

İtilaf Devletleri Çanakkale Muharebeleri sırasında hastane ve 
hastane gemilerini de vurmuşlardır. Yapılan protestolarda ise bura-
ların hep kazaen vurulduğu ifade edilmiştir. Özellikle 1915 Tem-
muzundan 1916’ya kadar Osmanlı sağlık kurumlarına İtilaf Dev-
letlerinin saldırıları tespit edilmiştir. Bir diğer uluslararası hukuk 
ihlali domdom kurşunu kullanılmasıdır. 19. asrın son çeyreğinde 
yapılan birçok uluslararası antlaşmayla kullanılması yasaklanan ve 
büyük acıya, tahribata yol açan domdom kurşununun da maalesef 
kullanıldığı tespit edilmiştir. Arıburnu, Kanlısın, Anafartalar ve Ki-
reçtepe Muharebelerinde İtilaf kuvvetlerinin domdom kurşunu kul-
landığı yaralılardan çıkartılan kurşunlar ile tespit edilmiş ve ulus-
lararası kamuoyunda protesto edilmiştir. Kullanılması yasak olan 
kimyasal gazlar da Çanakkale Muharebelerinde İtilaf Devletlerince 
Türklere karşı kullanılmıştır.166

99. Çanakkale savaş alanı bugün nasıl idare edilmektedir?
Çanakkale savaşlarının yaşandığı alanlar önce Gelibolu Yarıma-

dası Tarihi Milli Parkı olarak tanımlanmıştı ve Orman ve Su İşleri 
Bakanlığının sorumluluğunda bulunuyordu. Ancak 28 Haziran 

166 Tülay Alim Baran, “itilaf Devletlerinin Çanakkale Savaşlarımda insancıl Hukuk-
tan Uzak Uygulamaları”, Yeni Türkiye Çanakkale Özel Sayısı, Ocak-Şubat 2015, 
sayı 65, s. 995- 1005.
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2014 tarihinde resmi gazetede yayımlanan 6546 sayılı “Çanakkale 
Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı kurulması hakkında ka-
nun” ile Kültür Bakanlığı’na bağlanmış bulunmaktadır. Günümüzde 
bölge Gelibolu Tarihi Alanı olarak ifade edilmekte ve bir başkan 
tarafından idare edilmektedir. Esasında burası Türk ve dünya sa-
vaş tarihinin korunan en önemli açık müzesidir. Tarihi Alan Baş-
kanlığı buranın korunması ve aslı özelliklerinin muhafazası ve ge-
lecek kuşaklara aktarılması ve anlatılması görevi ile yükümlü olup, 
bu doğrultuda faaliyet sürdürülmektedir.

100. Çanakkale Muharebelerinin  
Türkiye Cumhuriyeti için önemi nedir?
Türk tarihi pek çok zaferlere şahit olmuştur. Ancak Çanakkale 

Muharebeleri ve sonuçlarına sadece bir savaş veya Türk tarihindeki 
şanlı sahifelerden biri olarak bakılamaz. Zira bu savaş, o gün tek-
nolojinin ulaştığı bütün imkanların birleştirilerek, masum ve kendi 
halinde yaşayan bir milleti yok etme savaşı olarak ortaya çıkmış-
tır. Teknolojide yaşanan gelişmelere paralel olarak geliştirilen savaş 
teknolojisinin denendiği bir savaş olması hasebi ile insanlığın da 
yüz karasıdır. Zira bu savaş, Osmanlı Devleti’ni ve Türk milletini 
yok olmakla karşı karşıya getiren bir savaştır.

Tarih boyunca yaşanan savaşlar taraflara hep acılar yaşatmıştır 
ve genel kanaat savaşın kazananı olmadığı yönündedir. Ancak doğ-
rudan vatanını, insanını ve canını savunma mecburiyeti bunun dı-
şında tutulmuştur. Nitekim Çanakkale Muharebeleri tamamen meşru 
bir savunma hareketidir. Dolayısıyla alman sonuç da zaferdir. Nite-
kim bu zafer, masumiyetin mağrur ve kaba gücün karşısında aldığı 
zaferdir. Hatta bu zafer, teknoloji ile boğulmak istenen insanlığın 
sesidir. Çanakkale savaşlarında alınan sonuç, ülkesini namusunu, 
dinini ve değerlerini korumak isteyenlerin zaferi olduğu kadar; in-
sanlık için barışı arzu edenlerin de zaferidir. Çanakkale Muhare-
beleri Esad Paşa, Cevad Paşa, Mustafa Kemal Paşa gibi bilinen ve 
yüz binlerce bilinmeyen asker, kadın-erkek, anne-baba ve çocukla-
rın haksız bir saldırı karşısında vatanını savunma duygusunu yan-
sıtır. Bu yüzden bu zafer o sırada Osmanlı toplumunu oluşturan 
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Türkün, Kürdün, Arabın, Çerkezin, Müslümanın, Ermeninin, Ru-
mun zaferi olup, esasında Türkiye’nin de mayasıdır.

Savaşın dünyayı etkileyen sonuçlarını kısaca hatırlayacak olur-
sak, İngiltere ve Fransa’dan yardım alamayan Çarlık Rusya’sında 
Bolşevik İhtilâli çıkmış ve Rusya’nın savaştan çekilmek zorunda 
kaldığı görülür. Ardından dünyada yeni bir yapılanmayı gerekti-
ren Sovyetler Birliği kurulmuş ve doğal olarak bu durum da birinci 
dereceden Türkiye’nin geleceğine etki etmiştir. Bu savaş sırasında 
dünyaya meydan okuyan İngiliz ve Fransız donanmaları büyük öl-
çüde zarar görmüştür. Böylece sömürge çağı son dönemine girmiş-
tir. Batıklar tarafından sömürgeleştirilmiş olan toplumlarda ulu-
sal kurtuluş fikri uyanmıştır. Bunun en güzel örneklerinden birisi 
de Anzak uyanışı ve Avustralya milli devletinin kuruluşudur. Bu 
da Türkiye’nin dünya nazarında itibarını yükseltmiştir. Bu cephe-
nin sadece Türk Milleti’ne değil, bütün dünya milletlerine faturası 
ağır olmuştur. Saldıran veya meşru savunmasını yapan insanlardan 
500.000’e yakın kişi hayatını kaybetmiştir. Tabii olarak bu durum, 
dünyanın gelişmesine büyük oranda olumsuz etki ederken Türkiye 
de bu olumsuzluktan nasibini almıştır.

Ancak bütün bunların dışında Çanakkale Zaferi Türkiye için 
bambaşka önemi haizdir. Alınan sonuç, Osmanlı topraklarında, yıl-
lardır süren savaşlardan bıkmış olan halkta Milli Mücadele ruhu-
nun doğmasını sağlamıştır. Güçsüz addedilen Osmanlı Devleti’nin 
siyasi arenada saygınlığı yeniden arttırmıştır. Mustafa Kemal’in ve 
diğer Milli Mücadele önderlerinin bu cephede gösterdiği başarılar, 
milletin güveneceği liderleri ortaya çıkarmıştır.

Çanakkale, Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda bütü-
nüyle galip geldiği tek cephedir. Burada kazanılan özgüven, milli 
mücadelenin temel gücünü oluşturmuştur. Çanakkale’den alınan 
moral destek, milleti uyandırmış ve bütün takatsizliğine rağmen 
ayağa kalkmasına vesile olmuştur. Bu yüzden Çanakkale Zaferi, 
Türk İstiklal Harbi’nin mukaddimesidir. Çanakkale harbi, Tür-
kiye Cumhuriyetini kuruluşa götüren, inancın, azmin ve gayretle-
rin ilham kaynağıdır.
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Çanakkale Cephesinde çarpışarak deneyim kazanan ve muvaf-
fak olan kumandanlar yeis ve ümitsizlik içindeki millet için umut 
ışığı olmuşlardır. Mustafa Kemal Paşa başta olmak üzere burada 
çarpışan Cevad Paşa, Kazım Karabekir, Fevzi Paşa, Selahattin Adil, 
Cafer Tayyar, Refet Bele, Şükrü Naili, Rauf Orbay, Mersinli Ce-
mal paşalar gibi kumandanlar, yine birlikte Türk İstiklal Savaşı’nı 
kazanarak, Türkiye Cumhuriyetini kuracaklardır. Başka bir deyişle 
Çanakkale zaferi Türk İstiklal Harbi’nin moral kaynağını teşkil et-
miş ve kuruluş yolunda öncü rol oynamıştır.

Ancak bu savaş aynı zamanda zaten yok olmakla yüz yüze gel-
miş bir devletin ve milletin de kaynaklarının tükendiği bir savaş ol-
muştur. Bilindiği gibi, Çanakkale’de savaşan askerlerin arasında dö-
nemin lise ve yüksek okullarının öğrencileri de yer aldı. Bunlardan 
on binlerce üniversiteli ve liseli şehit oldular. Bu sayı Çanakkale’de 
iki yüz bini aşan toplam kaybımız içinde önemli bir yer tutmak-
tadır. Yani Türk milleti bu zaferi kazanırken okumuş, eğitimli, ay-
dın bir neslini de yani beşerî potansiyelini de yitirmiş ve esasında 
modern dünya ile yarışa oldukça geriden başlamak zorunda kal-
mıştır. Savaşın mağlubu olan İngiliz generali Oglander “Çekildik... 
Çanakkale’yi geçemedik ama Türk milletinin genç neslini, eğitimli 
neslini, çiçeğini yok ettik. Dolayısıyla geleceğini yok ettik. Belle-
rini zor doğrulturlar” diyerek bu acı hakikati bize hatırlatmaktadır.

Ünlü İngiliz tarihçi Arnold Toynbee de anılarında; annesinin 
kahvaltılarda kendisine şöyle dediğini yazar: “Türkiye, Anadolu çok 
güzel bir ülke, Türklere layık değil.” Bu yaklaşım sıradan bir İngiliz 
kadınının bile Çanakkale Muharebelerini bakışını göstermektedir. 
Nitekim Anadolu’ya, Türkiye’ye bakışta İngiliz’in, Rus’un, Fransız’ın, 
hatta savaşta müttefiki olduğumuz Alman’ın da pek farkı yoktur. I. 
Dünya Savaşı yıllarında paylaşım anlaşmalarına ve işgal bölgelerine 
dikkat edilirse, bu durum çok net görülecektir. Osmanlı toprağı 
olan Kudüs İngilizler tarafından ele geçirildiğinde Osmanlı müt-
tefiki olan Avusturyalıların da şehirlerinde çanlar çaldırarak bunu 
kutlamaları, esasında Batının Türkiye’ye bakışını göstermektedir. 
Bu yüzden Batının bugün ve gelecekte Türkiye ile ilgili bütün po-
litikalarında Çanakkale’yi hatırlayarak hareket edeceği muhakkak-
tır. Yani Çanakkale bugünkü Türkiye’nin de zırhıdır.
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