


BİR MİLLETİN VAROLUŞ DESTANI: ÇANAKKALE

Eğitimin amacı; dünü hatırlayarak, geçmişi unutmadan yarını inşa etmektir. Dünü korumak, geçmişteki 
sosyal milli ve manevi değerleri tanıtıp benimsetme, değerler ve hünerler kazandırma yoluyla olur. 
İnsan ancak geçmiş değerlerine sahip çıkarak insanla, çevreyle, doğayla ve toplumla uyum içinde 
yaşayabilir. Geçmişle gelecek arasındaki ilişkiyi en güzel Yahya Kemal’in, “Kökü mazide olan âtiyim” 
dizesi ifade etmektedir.

Tarih, vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikeye girdiğinde, milletimizin -içinde bulunduğu 
şartlar ne olursa olsun- birlik ve beraberlik içerisinde neleri başarabileceğinin açık örnekleriyle 
doludur.  Çanakkale Zaferi de bunlardan birisidir.

O gün, vatan toprağının dört bir yanından, odlarının ocaklarının başından kalkıp da ‘ardına bakma-
dan yollara düşen’ şahadet sevdalısı nice kınalı kuzular, ‘iman dolu göğüslerini’, en kesif ordularıyla 
saldıran düşmana karşı siper etmiş -düşmanlarını bile kendine hayran bırakarak- hiçbir zaman tarihin 
dilinden düşmeyecek büyük bir destan yazmışlardır. Bu muhteşem ve müstesna vatan müdafaası, 
millet olarak vatan, millet, bayrak ve bağımsızlık aşkı ile birlikte yaşama ve yaşatma idealinin teza-
hüründen başka bir şey değildir.

İşte vatan, millet, bayrak ve bağımsızlık aşkı ile birlikte yaşama ve yaşatma idealinin tezahürü olan 
Çanakkale Zaferi’nin 100. Yılı münasebetiyle İstanbul Eğitim ve Kültür Dergimizin mart sayısını, 
milletimizin bağımsızlık uğruna döktüğü kanlarla yazdığı bir kahramanlık destanına, Çanakkale’deki 
milli mücadelemize ayırdık. Çanakkale, devlet şuuruna sahip bir milletin çaresizlik ve imkânsızlıklar-
dan bir dayanışma ruhu çıkararak ayakta kalmasının ibretlik hikâyesidir. Çanakkale Zaferi, İstiklal 
Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un;

“Yaralanmış temiz alnından, uzanmış, yatıyor,  
Bir hilâl uğruna, yâ Rab, ne güneşler batıyor!  
Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker!  
Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer.
Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhîd’i…
Bedr’in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi.”
diye tarif ettiği altın bir neslin, torunlarına bıraktığı en büyük şeref ve haysiyet mirasıdır. 

Çanakkale’yi anlamanın yolu, sadece bilgi ve belgelerden geçmez. Çanakkale’yi anlamak, o güçlü 
mukavemeti ortaya koyan zihniyet yapısını, ruh yapısını kavramakla mümkün olur.  Çanakkale’yi 
anladığımızda birlik beraberlik şuurunun bir millet için ne kadar önemli bir mesele olduğunu da 
anlamış oluruz. Bugünkü sorunlarımızın hal çaresini Çanakkale ruhunda bulabiliriz diye düşünüyo-
rum. Bu ruhu, dinamiği ortaya çıkarmak ve bütün yönleriyle ortaya sermek biz eğitimcilere düşüyor.

Çanakkale’de destan yazmış kahramanların bu kutsal direnişindeki sağlam duruşunu yeni neslin 
dimağında hep taze tutmak bilhassa eğitime gönül vermiş insanların vazifesidir. Çanakkale müdafaası 
sırasında, on binlerce eğitimli insanın şehit olmasıyla irfan hafızamızda büyük bir gedik açılmıştır. Bu 
gerçeği Mustafa Kemal Atatürk, “Biz Çanakkale’ye bir Darülfünun gömdük” diyerek dile getirmiştir. 
Bugünün eğitimcilerini o günün şehit âlimlerinden boşalan yeri, tarih şuuruna, millet şuuruna, in-
sanlık şuuruna sahip şahsiyetli insan yetiştirerek doldurmak gibi önemli bir görev de beklemektedir. 

Çanakkale Zaferi’nin 100. yılındayız. 100. yılında Çanakkale’yi yeterince anladığımızı, bu konuda 
yeterince eser ürettiğimizi ne yazık ki söyleyemeyiz. Bu zafere asil kanıyla imza atan 250 bin şehi-
dimiz için ayrı ayrı eserler meydana getirilse Mehmet Akif’in ifade ettiği gibi yine hatıraları için bir 
şeyler yapmış sayılmayız. 

Eğitim, bir kolektif şuur meselesidir. Bugünün çocuklarına yüz yıl öncesinin bir destanını anlatmak 
için Çanakkale’yle ilgili iyi piyesler, iyi romanlar, iyi ilmi eserlere ihtiyacımız var. Büyük enstitülere 
ihtiyacımız var. Bizler de kendi bünyemizde bu kutsal davaya katkı sunmak amacıyla çok değerli 
eğitimci ve kalem erbabından Çanakkale ruhunu taze tutacak yazılar derleyerek bu vazifemizi 
yerine getirmeye çalıştık. 

Dileriz bu azim gayret ve vefa gerektiren faaliyetler her defasında daha üst bir kaliteyle artarak 
devam eder ve bizler barış içindeki insanlık zaferlerine şahit kılınırız. 

İstanbul Eğitim ve Kültür Dergimizin Çanakkale Zaferi’nin 100. Yılı özel sayısı vesilesiyle bir dirilişin 
ve şahlanışın anlamlı ifadesi olan 18 Mart Şehitler Günü ile Çanakkale Zaferimizin 100. Yılında tüm 
aziz şehitlerimizi, gazilerimizi, milletimiz için, vatanımız için, bizi biz yapan, bir ve beraber yaşatan 
değerlerimiz için kendini feda etmiş kahraman ecdadımızı hürmet, minnet, şükran, dua ve rahmetle 
yâd ediyor; Erzurum’umuzun şirin ilçesi Narman’ın da düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıldö-
nümünü kutluyorum.
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Kapak Dosyası

I

Bazı savaşlar vardır, yapılır ve biter. Tarih-

çilerden başka kimsenin ilgilenmediği bu 

savaşlar, zamanın kaydedildiği yapraklarda 

ebedi bir uykuya çekilmişlerdir. Bazı savaşlar 

da cephesi kapandığı, ölüleri kaldırıldığı, 

tarafları çekilip gittiği halde insanların 

belleğinde capcanlı kalır. Homeros’un ede-

biyata malzeme yaptığı Truva Savaşı öyle 

bir savaştır mesela; Mehmet Akif’in şiirinde 

bir bayrak gibi dalgalanıp duran Çanakkale 

de öyle. İnsan sormadan edemiyor, etkileri 

kuşakları aşan her iki mücadelenin de aynı 

yerde olması tarihin bir cilvesi miydi? 18 

Mart 1915’te saat 10:30’da düşman filosu 

boğaza girerken, filoya kılavuz olarak seçilen 

gemi İngiliz zırhlısı Agamemnon’du. Saat 

15:30’da yedi yerinden ağır yara alarak 

çekildi ancak Mondros Mütarekesi yine 

aynı gemide yapıldı. Agamemnon, Truvayı 

yerle bir eden Helen komutanının adıydı. 

Batı, yaklaşık iki bin yıl sonra Çanakkale’ye 

girerken Agamemnon isimli muhribini kılavuz 

yaparak açık bir imada bulunuyordu. Tıpkı 

geçmişte olduğu gibi şimdi de Truva’nın 

yeni sahipleri, kentleriyle beraber ortadan 

kaldırılacaktı!

II

Aslında Doğu’yu elinde tutan büyük gücün, 

yani Osmanlıların / Türklerin ebediyen 

tarih sahnesinden çıkarılmasına 1815 

Viyana Kongresinde resmen karar verilmiş 

bulunuyordu. Bu işe bir ad bile konulmuştu: 

Şark Meselesi. Şark Meselesi, 13. yy’da 

akamete uğramış Haçlı Seferlerinde yarım 

kalan hevesin yeni adıdır. Batılı emperyalist 

güçler Türkleri önce Balkanlar’dan atmayı, 

ardından Boğazları alarak Anadolu’ya sıkış-

tırmayı amaçlıyorlardı. 19. yüzyılın sonuna 

gelindiğinde meselenin sadece siyasi - dini 

yönü değil, endüstriyel bir yönü de belir-

mişti; Osmanlı topraklarının doğusu petrol 

kaynıyordu. Balkan Harpleri’yle Avrupa 

kıtasından büyük oranda sökülüp atılmış 

Osmanlıların elinde halen daha büyük bir 

coğrafya vardı ve bu coğrafyanın paylaşıl-

ması hem boğazlar hem de petrol sebebiyle 

özel bir önem arz ediyordu. Boğazlara 

başından beri Ruslar talipti; Dostoyevski 

bile hatıralarında bir Rus İstanbul’u özlemini 

gizleyememişti. Petrol bölgesinin talibi ise 

doğal olarak İngilizlerdi. Fransızlar da en az 

bu iki devlet kadar meselenin içindeydiler.

III 

Güçlü ülkeler tarihin yol haritasını bir sü-

reliğine belirleyebilirler ama tarih, devreye 

giren yeni güçlere göz kırpmayı ve başka 

yollara sapmayı da sever. İngiliz ve Fran-

sızlara nazaran birliğini oluşturmakta geç 

kalan Almanya, 19. yüzyılın ikinci yarısında 

toparlanmaya, dünyanın paylaşımında söz 

sahibi olma arzusunu iyice belli etmeye 

başlamıştı. Birinci Dünya Savaşının (Birinci 

Büyük Paylaşım Savaşı) öncesinde Avru-

pa’da büyük bir gerilime sebep olacak bir 

gelişmeydi bu. Uzun zamandır pozisyonunu 

‘denge politikası’ ile korumayı adet haline 

‘Şu Boğaz Harbi Nedir?’

Ali Ayçil*
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getirmiş Osmanlı Hariciyesi, Avrupa’daki 

gerilimin farkına varmakta ve politikasına 

ortaya çıkan bu yeni gücü dahil etmekte 

gecikmedi. Osmanlı İmparatorluğu - Almanya 

yakınlaşması Birinci Dünya Savaşından 

önce başladı. Demiryolu hatlarının yapımı, 

ordunun modernize edilmesi gibi hususlarda 

Almanya bizzat iş başındaydı. Avrupa’daki 

inatlaşmaya İttihat ve Terakki’nin tercihleri 

de eklenince, bu ilişki zaman içerisinde daha 

da stratejik bir hale gelmiştir.

IV

Avrupa’daki gerilim, siyaset tarafından idare 

edilemez bir hale gelince 1914’te Birinci 

Dünya Savaşı patlak verdi. İngilizlerin 

başını çektiği İtilaf Devletleriyle Alman-

ya’nın başını çektiği İttifak Devletleri kısa 

sürede pek çok cephede harbe giriştiler. 

Savaş öncesindeki bütün yakınlaşmalara 

rağmen İttihatçıların kontrolündeki Os-

manlı yönetimi bir öngörüde bulunmuş, 

harbe İngilizlerin yanında katılma arzusunu 

beyan etmişti. Ancak İngilizler bu öneriye 

sıcak bakmadı; kim paylaşacağı toprağın 

sahibine pay vermek isterdi ki! Kimileri 

Osmanlı Devletinin bu savaşa katılmaması 

gerektiğini savunur. Ancak bu düşüncenin 

tarihsel gerçekliği yoktur. Sonunda kendi 

topraklarının paylaşılacağı bilgisine sahip 

olan Osmanlı Hariciyesi, mecburen Alman-

ların yanında harbe girdi. Bütün zayıflığına 

rağmen Osmanlı Devletinin savaşa katılması, 

İtilaf Devletleri açısından maliyeti artıran 

bir gelişmeydi. Yeni cepheler açılmış, bu 

yeni cephelere asker ve mühimmat sevk 

etmek zorunda kalmışlardı. Yine de Os-

manlı - Alman ittifakı, büyük devletlerin 

Osmanlı’yı paylaşma planına sağlam bir 

bahane oluşturmuş, Ruslar da Boğazlar’a 

daha bir aşkla bakmaya başlamıştı. Ancak 

bu aşk Çanakkale’den gelen haberlerle hüs-

rana dönüşecek, Rus Çarlığı da devrimciler 

tarafından tarih sahnesinden silinecektir.

V

Birinci Dünya Savaşında mücadele ettiğimiz 

cepheler içerisinde bizim için en önemli 

olanı Çanakkale’ydi. Diğer cephelerde 

kayıp, bir toprak kaybı anlamına geliyordu 

ama Çanakkale bizzat başkentin kapısıydı. 

Çanakkale Savaşı dönemin matbuatında da 

bir varlık - yokluk savaşı olarak görülmüş, 

olaya bu bilinçle yaklaşılmıştır. Aslında 

hadisenin özü de budur. Çünkü sularımıza 

Agamemnon’un kılavuzluğunda giren düşman 

zaten hedefini açıkça ilan etmiştir. Hedef, 

İstanbul’un ele geçirilmesi, Şark Meselesi’nin 

en önemli aşamasının gerçekleştirilmesi ve 

dardaki Rus Çarına yardım götürülmesiydi. 

Maddi koşullar bu planın işletilmesi için 

fazlasıyla müsaitti. Gelecekler, Boğazlar-

dan kolaylıkla geçecekler, İstanbul’dan 

Ruslara güzel bir selam göndereceklerdi. 

Ancak Osmanlılar, Çanakkale’nin yeni bir 

Truva olmasına müsaade etmedi; batının 

Homeros heveslisi yeni ozanlarının da 

hevesini kursağında bıraktı. Bu kez cesedi 

yerlerde sürünen Hektor değil Akhilleus’tu 

ve zaferden bahsedenler de başka bir 

uygarlığın ozanıydılar; Mehmet Akif gibi...

VI 

Çanakkale Savaşı, emperyalizme karşı veril-

miş ve başarı elde edilmiş en büyük savaştır. 

Ayrıca bu savaş, Balkan Harplerinde onuru 

kırılmış Osmanlı askerinin gurur mücade-

lesi olmuş ve ‘yerlerde sürünen izzetlerini’ 

ayağa kaldırmıştır. İstiklal Harbimiz bir 

bakıma Çanakkale ile başlamış, sömürgeci 

güçler bütünüyle kovuluncaya kadar da 

devam etmiştir. Şark Meselesi, Batı’nın 

planlandığı gibi neticelenmemiş, Anado-

lu’nun tapusu bir kez daha sahipleri adına 

tasdik edilmiştir. Mazlum milletlerin umut 

ışığı da olmuştur Çanakkale; güçle inancın 

savaşında inanç galip çıkmıştır. Doğunun 

mazlum milletleri bu cephede bir araya 

gelmiş, hepsi de medeniyet kaleleri olan 

İstanbul’u canları pahasına savunmuştur. 

İstanbul, Arap, Balkan, Kafkas, Mısır, Hicaz 

coğrafyalarından gelen kahramanlara çok 

şey borçludur. 

Hepsinden önemlisi, Çanakkale bir milleti 

yeniden tarih sahnesine çıkarmış, uygarlık 

bilincini tazelemiştir. Boğaz harbinin en 

önemli mükafatı da bu olmuştur. 
* Şair-Yazar

Çanakkale Savaşı, emperyalizme 
karşı verilmiş ve başarı elde 
edilmiş en büyük savaştır. Ayrıca 
bu savaş, Balkan Harplerinde 
onuru kırılmış Osmanlı askerinin 
gurur mücadelesi olmuş ve 
‘yerlerde sürünen izzetlerini’ 
ayağı kaldırmışlardır. İstiklal 
Harbimiz bir bakıma Çanakkale 
ile başlamış, sömürgeci güçler 
bütünüyle kovuluncaya kadar da 
devam etmiştir. Şark Meselesi, 
Batı’nın planlandığı gibi 
neticelenmemiş, Anadolu’nun 
tapusu bir kez daha sahipleri 
adına tasdik edilmiştir.

Muharebede kolunu kaybeden Çanakkale 
kahramanlarından Kadir oğlu Mehmet Çavuş
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I. Dünya Savaşı

Bu satırların yazıldığı sıralarda I. Cihan 
Harbi’nin 100. yılının dolmasına birkaç 
gün kala, Avusturya - Macaristan veliahdı 
Franz Ferdinand ve zavallı eşi Sophia’nın 
vurulduğu Sarabosna’nın merkezinde, bugün 
müze olarak kullanılan binanın önünde sa-
atlerce oturdum. Yaşanan olayı ve akabinde 
meydana gelenleri hayal etmem zor olmadı. 
Önceleri basit bir suikast gibi görünen, bir 
dünya savaşına neden olabileceği kimselerin 
aklına gelmeyen bu hadisenin domino taşı 
etkisiyle her şeyi hızlandırarak milyonlarca 
insanın ölümüne sebep olabilecek bir harbi 

nasıl da tetiklediğini düşünmek ilginçti. 
28 Haziran 1914’te, tam da Osmanlı’nın 
Kosova’da Sırpları perişan ettiği günün yıl 
dönümünde “kara el” ya da “mlada Bosnia” 
(genç Bosna) örgütüne mensup, Sırp istih-
baratı tarafından desteklendiği düşünülen 
Bosnalı Sırp öğrenci Gavrilo Princip ve ar-
kadaşları bugün Saraybosna’yı ikiye ayıran 
Mileçka nehrinin kıyısında mevzilenmiş, 
veliahd ve kortejini bekliyorlardı. Kalaba-
lık kortej görününce militanlardan biri el 
bombasını veliahdın arabasına atmış lakin 
maiyetinden birilerinin ölmesine rağmen 
veliaht kurtulmuş eylemci de yakalanmıştı. 
Kortej oradan hızla uzaklaşarak gözden 
kaybolunca Gabrilo cebinde hazır tuttuğu 
silahını beline sokmuş ve yerel tarihçilerin 
anlattığına göre bugün müze olan yerde 
bulunan büfede bir şeyler atıştırmaya 
başlamıştı. Lakin veliahdın korteji iddiaya 
göre yanlış yollara girmiş ve tekrar bu 
cadde üzerine gelmişti. Bundan sonrasını 
ise suikast ekibinin içerisinde keskin ni-
şancılığıyla tanınan Gabrilo’nun silahından 
çıkan mermiler belirledi. 

Savaş öncesi dünya

Hiç şüphesiz bu olay I. Dünya Savaşı’nın 
gerçek sebebi değildi. Avrupa’da 19. yy 
sonrası başlayan rekabet birçok devleti 
birbirine düşman etmiş, bölge patlamaya 
hazır bir bomba haline gelmişti. Fransız 
ve Almanların Alsace-Lorraine’den de 

kaynaklanan düşmanlıkları, Avusturya 
- Macaristan’ın Rus ve Sırplarla olan so-
runları, İngiltere’nin sömürgelerine göz 
diken Almanların büyümesinden duyduğu 
endişe ve denizlerde kendisine rakip olacağı 
öngörüsü... Listelediğimizde uzayıp gidecek 
bir çok sebep.

İlginç bir şekilde 1914 yazında Avrupa’da 
aklı başında çoğu insan savaşın gerekli bir 
şey olduğundan bahsediyor ve çıkacak 
bir savaşı büyük bir coşku içinde karşı-
lamaya hazırlanıyordu. Sigmund Freud, 
otuz yıldır kendisini ilk kez gerçek bir 
Avusturyalı gibi hissettiğini söyleyecek 
kadar heyecanlıydı. İngiltere’nin savaşa 
girmesinin kesinleşmesiyle birlikte İngiliz 
dominyonlarında da hareketlilik başladı. 
Avustralya ve Yeni Zelanda’daki gençler 
birbirleriyle yarışırcasına “anavatana” 
yardım etmek için askerlik şubelerine 
akın ediyorlardı. Askere yazılabilmek için 
torpil yaptıranlar dahi vardı. Fransız ve 
Alman sosyalistler doğaları gereği savaşı 
protesto edip greve gideceklerine tüm 
güçleriyle ülkelerini destekledir. Görülen 
o ki milliyetçilik tüm Avrupa’yı sarmış ve 
daha sonra meydana gelecek başka bir 
büyük savaşın da tohumlarını şimdiden 
atmıştı. Bununla birlikte savaş taraftarı 
olanların gerçek bir harbin ne olduğundan 
yana hiçbir fikirleri yoktu. Askeri uzman-
larda muhtemel Dünya Savaşı için oluşan 
genel kanaat ise Noel’de herkesin evinde 
olacağı yönündeydi.

100. YILINDA       
I.DÜNYA SAVAŞI

Fatih Güldal*
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Savaş başlıyor
Avusturya-Macaristan, Sırbistan’a verdiği 
notanın karşılık bulmadığını görünce 28 
Temmuz 1914’te Belgrat’ı bombalayarak I. 
Dünya Savaşını fiilen başlattı. Bunun üze-
rine uzun yıllardır Balkanlar’daki Slavların 
hamisi olan Rus çarı Avusturya - Macaristan 
tehlikesine karşı seferberlik ilan etti. Aka-
binde Almanya 1 Ağustos’ta Rusya’ya, 3 
Ağustos’ta da yine harp hazırlıkları yapan 
tarihi düşmanı Fransa’ya savaş açtığını 
bildirdi. İtalyanlar hangi taraftan ne kopa-
rırım mantığıyla diplomasi seferberliğine 
girdiler. Nihayetinde savaş başlamadan 
önce üçlü İttifak içerisinde yer almalarına 
rağmen İngilizlerin cazip toprak teklifleri 
sonucu İtilaf devletlerinin yanında Mayıs 
ayında savaşa dahil oldular; Çanakkale 
muharebelerinin en şiddetli olduğu Ağus-
tos ayında da Osmanlı Devleti’ne savaş 
ilan ettiler. Savaşın en kârlılarından biri 
ise Japonlardı. Muharebe alanlarından 

çok uzak olmaları nedeniyle büyük bir 
zayiatları olmadığı gibi İtilaf devletlerinin 
yanında savaşa girdiklerini açıklar açıklamaz 
Almanların Uzakdoğu’daki sömürgeleri ile 
bazı Çin topraklarını işgal ettiler. Bir başka 
toprak muhterisi Bulgaristan ise II.Balkan 
Savaşlarında kaybettiği toprakları geri 
kazanmak için fırsat kolluyordu. Ama önce 
savaşın gidişatını görmek istedi. Nitekim, 
Çanakkale’de İtilaf devletlerinin mağlup 
edildiğini gördüğü anda İttifak güçlerinin 
yanında Eylül ayında savaşa dahil oldu. 

Alman hücumu ve Batı              
Cephesi’nin kilitlenmesi

Almanlar çok önceden planladıkları Sch-
lieffen planı gereğince 4 Ağustos 1914’te 
Belçika’ya girdi ve planlanandan iki gün 
gecikmeyle burayı ele geçirdi. Belçika 
tarafsızlığının ihlali üzerine İngiltere de 
Almanya’ya savaş açtı. Savaşın konsantras-

yonu en büyük gücü olan Almanya, Belçi-
ka’yı geçip önüne çıkan Fransız ordularını 
dağıtırken, Fransızların acil yardım çağrısıyla 
tam da hazırlanmadan yola çıkan iki Rus 
ordusunu Tannenberg Muharebeleri’nde 
(26-30 Ağustos 1914) yok etti. Rusların 
sadece bu muharebelerdeki ölü, yaralı ve 
esir kaybı 180 bin’di. Rus ordu komutanı 
Samsonov derhal kendini vurarak intihar 
etti. Bu ağır mağlubiyetin 1917 Bolşevik 
İhtilali’nin çıkmasında büyük bir etkisinin 
olduğu tarihçilerin kabul ettiği bir vakıadır. 

Tüm bunlara rağmen İngilizlerin de deste-
ğiyle Fransızlar, Alman ordularını uzun bir 
süre batı cephesini kilitleyen Marn Savaşı 
(5-12 Eylül) ile durdurmayı başardı. Paris’in 
işgalini bu şekilde önleyen Fransızlar tüm 
kayıplarına rağmen kendilerini şanslı his-
sediyorlardı. “Batı cephesinde değişen bir 
şey yok” şeklinde galatı meşhur olan söz 
de bu cephede savaşın neredeyse dört yıl 
boyunca İsviçre sınırından Manş Denizi’ne 

1914 yazında 
Avrupa’da aklı 
başında çoğu insan 
savaşın gerekli bir 
şey olduğundan 
bahsediyor ve 
çıkacak bir savaşı 
büyük bir coşku 
içinde karşılamaya 
hazırlanıyordu. 
Sigmund Freud, 
otuz yıldır kendisini 
ilk kez gerçek bir 
Avusturyalı gibi 
hissettiğini 
söyleyecek kadar 
heyecanlıydı. 
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kadar uzanan alanda siper muharebeleri 
şeklinde büyük mevzi değişiklikleri olmadan 
devam etmesinden mülhem söylenmiştir. 
Bu çerçevede Somme, Verdun, Cambrai, 
Ypres (1914-1918) gibi muharebelerde 
büyük insan kaybı yaşanmış, bu yakın siper 
muharebeleri tıpkı Çanakkale’de olduğu 
gibi süngü hücumlarıyla alevlenirken ağır 
makineli tüfeklerin ölüm kusmasıyla binlerce 
insanın çamur deryası içerisinde ölümüne 
sebep olmuştu. İlk iki muharebenin karşılıklı 
zayiatı 2 milyona yakındı. 

Bütün devletlerin ve tarihçilerin kabul 
ettiği, savaşın belirleyici cephesinin batı 
cephesi olduğuydu. Nitekim Alman ko-
mutan -daha sonra Filistin’de Osmanlı 
ordusunda Yıldırım Orduları komutanlığı 
yapmış- Falkenhayn, Kaiser Wilhelm’e batı 
cephesini kazanmaları halinde savaşı da 
kazanacaklarını söylemişti. Gerçekten de 
Almanlar savaşın ilk dönemlerinde büyük 
bir hızla İtilaf devletlerini tarumar ederek 
ilerleme kaydetmiş ancak; İngiliz ve Rus-
ların Batı cephesinde Fransızlara desteği 
bu cephede bir Alman galibiyetinden söz 
edilmesini zorlaştırmıştı. Bunun yanında 
Almanların, içlerinde ABD vatandaşları da 
olan Lusitania ve Arabic adlı İngiliz yolcu 
gemilerini 1915’te batırmaları, 1917’de de 
ABD aleyhine Meksika gibi Latin Amerika 
ülkeleriyle ilişkiler kurmaları, Birleşik Dev-
letlerin harbe girmesine neden olmuş ve 

bu durum Almanlar için Rusların savaştan 
çekilmesiyle ortaya çıkan galip gelme 
ihtimalini tamamen yok etmiştir. Rusların 
Bolşevik İhtilaliyle savaştan çekilmelerine 
rağmen ABD’nin İtilaf devletlerine sağladığı 
taze kan ve askeri güç savaşın nihayete 
ermesinde de büyük bir katkı sağladı.

 Alman gücü ile kıyaslanamayacak bir 
kuvvete sahip olan Avusturya-Macaris-
tan İmparatorluğu Ruslara, İtalyanlara ve 
Sırplar’a karşı verdikleri mücadele ile artık 
savaşacak takatleri kalmamış, akabinde İm-
paratorluk içerisindeki unsurların kopmaya 
başlaması neticesinde 1918 Kasım başında 
teslim olmuşlardı. Bulgarlar zaten Alman 
yardımlarının kesilmesi ve müttefiklerin 
Eylül ayındaki genel taarruzu neticesinde 
ilk çözülen İttifak devletiydi. Nitekim Al-
manlar da insan kaynaklarının hastalıklar, 
kaçaklar ve ölümlerle tükenmesi ve alınan 
mağlubiyetler neticesinde 11 Kasım 1918’de 
ateşkes imzalayarak savaştan çekildiler. 

Osmanlı’nın Savaşa Girmesi

Avrupa’da savaş başlarken duyulan histerik 
milliyetçi heyecandan Osmanlı halkı ve or-
dusu için söz etmek mümkün değildi. Balkan 
savaşlarında nüfusun yüzde yirmisi yok olmuş, 
daha da kötüsü yüzyıllardır tabiiyetleri altında 
bulunan unsurlarca yenilgiye uğratılarak mo-
ralleri sıfırlanmıştı. Teçhizat ve lojistik açıdan 

eksiklikler içerisinde olan ordu Enver Paşa’nın 
Harbiye Nazırı olmasıyla ciddi bir dönüşüm 
geçiriyordu. Göreve gelir gelmez ordudan 
binin üzerinde subayı yaşlarının ileri olması 
ya da Balkan savaşlarında gereken ihtimamı 
göstermedikleri gerekçesiyle emekliye sevk 
eden Enver Paşa, ordudaki dengeleri bozmuş 
ve yüksek rütbeli subay sayısının azalmasına 
yol açmıştı. Bu durumun yarattığı sıkıntı, 
(savaş başladığında müttefik Almanya’yla 
yapılan antlaşma gereği Alman subaylarının 
Türkiye’de, kıdemlerinden bir üst rütbeyle 
görevlendirilmesiyle kapatılmaya çalışılsa 
da) ciddi olarak hissedilecekti. 1913 yılında 
Osmanlı kara ordusunu ıslah için Almanya’dan 
gönderilmiş olan heyetin başkanı ve daha 
sonra Çanakkale’yi savunmak için kurula-
cak V. Ordunun komutanı olan Liman von 
Sanders, Osmanlı ordusunu teftiş ederken 
karşılaştığı manzarayı hatıralarında hayretle 
anlatır. Sanders denetlemeye gittiği birlik-
lerdeki askerlerin donanımsız ve savaşacak 
durumda olmadıklarını, bu durumun birlik 
komutanlarınca başka taburlardan göster-
melik olarak getirilen askerlerle kapatılmaya 
çalışıldığını fark eder. Durumu tüm açıklığıyla 
Liman Paşa’ya anlatan bir subay, Enver Paşa 
tarafından ordunun prestijini düşürdüğü 
gerekçesiyle görevden alınır. Teftişe gidilen 
hastanelerdeki kötü vaziyet görülmesin diye 
bazı koğuşların kapalı tutulduğu, açtırıldığında 
ise içeride ölümle pençeleşen insanların 
bulunduğu görülüyordu. Halkın da ordudan 
bir farkı yoktu. Uzun yıllar süren savaşlar, 
ekonomik sıkıntılar, ardı arkası kesilmeyen 
Balkan göçleri insanları yiyecek ekmeğe 
muhtaç hale getirmişti. Kısacası Osmanlı 
Devleti büyük bir savaşa uzağından dahi 
bulaşabilecek takate sahip değildi.

Osmanlı genelkurmayı ve devleti yöneten 
İttihatçı kadro yaklaşan savaşı görmüş, harbin 
bir şekilde kendisine de sıçrayacağını anla-
mıştı. Bu tehlikeyi en az zararla atlatabilmek 
için güçlü bir devletin yanında durmanın en 
akıllıca iş olduğuna inanılıyordu. Bu vesileyle 
dönemin en güçlü deniz gücüne sahip İngi-
lizlere ve Cemal Paşa aracılığıyla Fransızlara 
ittifak teklifleri yapıldı. Fakat bu devletlerin 
paylaşmayı arzuladıkları zayıf Osmanlıyı, 
boğazları isteyen Rusya’nın da çekincesi 
dolayısıyla müttefik olarak yanlarına almaları 
mümkün değildi. Dolayısıyla bu cepheden 

Osmanlı Devleti’nin savaşa girişi ile Cihadı ilan eden fetvanın Fatih Camii’nde okunma merasimi
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“tarafsız kalın toprak bütünlüğünüzü koru-
yalım” nasihatinden başka bir şey alamadılar. 
Akabinde rota Almanlara çevrildi ve genel-
likle bilinenin aksine Almanlar da bu ittifaka 
Devlet-i Aliyyenin kötü durumundan dolayı 
ilk önce sıcak bakmadı. Sadrazam Said Halim 
Paşa, Almanya’nın İstanbul Büyükelçisi Wan-
genheim’e, Osmanlı Devleti’nin diğer Balkan 
devletlerin de içinde olacağı bir birliktelik ile 
İttifak Devletlerinin safında yer alabilece-
ğini teklif etti. Lakin büyükelçinin yolladığı 
raporlarda bu birlikteliğin Almanya’ya bir 
fayda sağlamayacağı ifade ediliyordu. Buna 
rağmen daha sonra Osmanlı ordusunda ciddi 
görevler alan Von Der Goltz Paşa gibi subaylar 
İmparator’u ikna etmiş Osmanlı askerin-
den, coğrafyasından istifade edilebileceğini 
belirtmişlerdi. Dolayısıyla 24 Temmuzda 
büyükelçi ile yapılan görüşmenin gecesinde 
Alman İmparatoru Kaiser Wilhelm, Osmanlı 
Devleti’nin tek başına bırakılamayacak kadar 
önemli olduğunu, doğuda Ruslara, Süveyş 
Kanalı civarında İngilizlere karşı savaşabile-
ceklerini söylüyordu ve bu duygularla kararını 
bildiren bir telgrafla temsilcisini uyardı. Hiç 
şüphesiz Osmanlı’nın uhdesinde bulundur-
duğu halifelik kurumunun da özellikle İngiliz 
ve Fransız sömürgelerindeki Müslümanları 
etkileyebileceği ve Hindistan başta olmak 
üzere Müslüman Afrika ülkelerinde İttifak 
Devletleri lehine isyanlar çıkabileceği de 
düşünülmekteydi. 

Süren görüşmeler neticesinde Osmanlı 
Devletiyle Almanlar arasında 2 Ağustos’ta 
bir antlaşma imzalandı. Büyük bir gizlilik 
içerisinde yapılan bu muahededen hükümet 
içerisindeki bazı bakanların dahi haberi 
olmadı. Aslında Osmanlı kamuoyu bu ya-
kınlaşmadan çok da rahatsız sayılmazdı. Zira 
bu sıralarda Osmanlı Devleti’nin, parasının 
büyük bir kısmını halktan toplayarak sipariş 
ettiği Sultan Osman ve Reşadiye zırhlıları 
İngilizlerce alıkondu. Paraları peşin ödenen 
bu gemiler Osmanlı Devletinin Ege ve Ka-
radeniz’de Yunanlılara ve Ruslara üstünlük 
sağlayacakları endişesiyle hiçbir zaman iade 
edilmedi. ( Bu gemiler toplarında meydana 
gelen arızadan dolayı bir türlü randımanlı bir 
şekilde kullanılamayacak, İngilizlere de yar 
olmayacaklardı.) Kamuoyunda büyük bir infial 
yaratan bu gelişme İngiltere’ye karşı nefret 
uyandırırken Almanların ekmeğine yağ sürdü. 

Türk-Alman anlaşmasına rağmen Osmanlı 
Devleti, ordusunu savaşa hazırlamak adına 
tarafsız kaldığını açıklarken genel seferberlik 
ilanından da geri durmadı. Sadrazam Said 
Halim Paşa savaşın gidişatının netleşmeden 
harbe girmenin yanlış olacağını düşünüyordu. 
Ancak Goeben (Yavuz Sultan Selim ) ve 
Breslau (Midilli) gemilerinin bir oldu bittiyle 
satın alınması ve Enver paşanın kabineden 
izin almadan bu gemileri Rus limanlarını 
bombalamak için Karadeniz’e göndermesi 
Osmanlı Devletini geri dönüşü olmayan bir yola 
soktu. Almanlar tükenmiş Osmanlı ordusunu 
Kafkaslarda Rusları, Kanalda da İngilizleri 
oyalayıp Almanların yükünü hafifletmesi adına 
kullanmak istiyordu. Gerçekten de binlerce 
Osmanlı askerinin ölmesine neden olan bu 
iki cephe Türkler için büyük bir hezimetken 
Almanlar için daha az sayıda İngiliz ve Rus’la 
mücadele etmek anlamına geliyordu. 

Osmanlı ordusu savaşta Kafkas, Çanakkale, 
Irak, Filistin-Suriye ana cephelerinin yanında 
müttefikler adına hem de en iyi birliklerini 
göndererek Romanya, Galiçya, Makedonya’da 
savaştı. Tüm imkansızlıklara rağmen 4 yıl 
boyunca bütün imkanlarını seferber ederek 
mücadele etti. Dönemin süper güçlerini 
Çanakkale’de büyük bir yenilgiye uğratırken 
mevcut Türk gençliğinin büyük bir kısmının 
burada kırılmasını engelleyemedi. Hayatını 
devam ettirebilenler ise zaferin tadını çı-
karma fırsatı bulamadan ya Galiçya’nın soğuk 
dağlarına ya da Eriha’nın kızgın çöllerine 

gönderilmişlerdi. Çanakkale zaferinin yanında 

Kut’ta 18 bin İngiliz askerlerinin esir alınması 

gibi bazı lokal başarıları saymazsak Osmanlı 

ordusu bütün cephelerden yenik ayrıldı. Ordu 

savaş içerisinde iaşe, cephane, ulaştırma vb 

sıkıntılarla uğraştı. İklim koşullarının da etkili 

olması sebebiyle Kafkas Cephesinde büyük 

bir hezimet yaşandı. Hiç şüphesiz sıtma, tifüs, 

dizanteri gibi hastalıklar -ki Hafız Hakkı Paşa, 

Goltz Paşa gibi ordu komutanları bile Tifüsten 

öldüler- son döneme doğru ciddi oranlara 

varan asker kaçağı ve yapılan stratejik hatalar 

yenilginin nedenleri arasında sayılabilir.
*Tarihçi, Yazar - Eğitimci

Osmanlı ordusu savaşta Kafkas, 
Çanakkale, Irak, Filistin-Suriye 
ana cephelerinin yanında 
müttefikler adına hem de en iyi 
birliklerini göndererek Romanya, 
Galiçya, Makedonya’da 
savaştı. Tüm imkansızlıklara 
rağmen 4 yıl boyunca bütün 
imkanlarını seferber ederek 
mücadele etti. Dönemin süper 
güçlerini Çanakkale’de büyük 
bir yenilgiye uğratırken mevcut 
Türk gençliğinin büyük bir 
kısmının burada kırılmasını 
engelleyemedi. 
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Şiir

Savlet etmişdi Çanakkal’aya bahr ü berden 

Ehl-i İslâm’ın iki hasm-ı kavîsi birden 

Lâkin imdâd-ı ilâhî yetişip ordumuza 

Oldu her bir neferi kal‘a-i pûlâd-beden 

Asker evlâdlarımın pîşgeh-i azminde 

Aczini eyledi idrâk nihâyet düşmen 

Kadr ü haysiyyeti pâmâl olarak etdi firâr 

Kalb-i İslâm’a nüfûz etmeğe gelmiş-iken 

Kapanıp secde-i şükrâna Reşâd eyle duâ 

Mülk-i İslâm’ı Hudâ eyleye dâim me’men

[Müslümanların güçlü iki düşmanı birleşerek denizden ve karadan Çanakkale’ye saldırmıştı. 
Lakin Allah’ın yardımı ordumuza yetişti ve askerlerimiz çelik bedenli birer kale oldu. 
En sonunda, asker evlâtlarımın azmi karşısında düşman âcizliğini anladı. 
Düşman İslâm’ın kalbini (İstanbul’u) ele geçirmeye gelmişken haysiyetini ayaklar altına alarak kaçtı. 
Reşad! Şükür secdesine kapan ve Allah’ın İslâm memleketini daima güvenli kılması için dua et.]

*Sultan Reşat, Çanakkale zaferi üzerine bir şiir yazmış, Yahya Kemal’de bu şiire bir tahmis kaleme almıştır. Bu tahmis altın bir 
saatle ödüllendirilmiştir.

Sultan Mehmed Reşad*

Manzûme-i Garrâ-i 
Hazret-i Hilâfet-penâhî

Sultan Reşad’ın Çanakkale Zaferi üzerine 
kendi el yazısı ile kaleme aldığı gazel
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Şiir

Cepheden topları ejder gibi bârû-efgen
Arkasından gemiler bir sürü dîv-i âhen
Gökde tayyârelerinden saçarak nâr u fiten
Savlet etmişdi Çanakkal’aya bahr ü berden
Ehl-i İslâm’ın iki hasm-ı kavîsi birden
 
Kadın, erkek, anadan ta süt emen yavrumuza
Hepimiz cânla sarıldık da vatan duygumuza
İntizâr eyledi gafletle adû korkumuza
Lâkin imdâd-ı İlâhî yetişip ordumuza
Oldu her bir neferi kal’a-i pûlâd-beden
 
Şükür Allah’a ki gördüm bu mübârek sinnde
Kahramân ordumu serhadde muzaffer, zinde.
Müjde İrân ile Turan’a ve Çin ü Hind’e
Asker evlâdlarımın pîşgeh-i azminde
Aczini eyledi idrâk nihâyet düşmen.
 
Allah Allah nidâsıyla muhâcim ahrâr
Tepelerden boşalıp sâika-vârî, kahhâr
Ettiler düşmanı bir öyle ki iclâ-yı kenâr
Kadr ü haysiyyeti pâmâl olarak etti firâr
Kalb-i İslâm’a nüfûz eylemeğe gelmiş iken
 
Rûh-ı peygamberi tebşîre giderken şühedâ
Millet arkanda bugün vecd ile tekbîr-serâ
Sen de mihrâb-ı hilâfette cebin-sây-ı senâ
Kapanıp secde-i şükrâna Reşâd eyle duâ
Mülk-i İslâm’ı Hudâ eyleye dâim me’men

* Sultan Reşad’ın Çanakkale şiirine tahmîs olarak yazılan bu şiir, Yeni Mecmua’nın Çanakkale Özel Sayısı’nda (Mayıs 1918) neşre-
dilmiş ve Yahya Kemal Beyatlı’nın Eski Şiirin Rüzgarıyla eserinde de yer almıştır. 

Tahmîs, bir şairin yazdığı bir gazelin her beytinin başına üçer mısra ilave ederek her beyti beşer mısraya çıkarmak suretiyle 

oluşturulan nazım şeklidir.  

Yahya Kemal*

Tahmîs-i Manzûme-i 
Hümâyûn*
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Çanakkale Cephesi

Dünya tarihinin en önemli ilk Umumi Harbi 
olan, bugün I. Dünya Savaşı olarak adlan-
dırdığımız I. Dünya Savaşı’nın bir cephesi 
olmasına rağmen Çanakkale tek başına 
bir savaş gibi değerlendirmeyi hak eden 
bir süreç ve çatışmalar bütünüdür.

1871 yılından itibaren Avrupa’da başlayan 
Almanya-İngiltere liderliğindeki gruplaş-
malar gittikçe hız kazanmış ve 28 Haziran 
1914’te Avusturya-Macaristan Veliahtı 
Arşidük Franz Ferdinand’ın Gavrilo Princip 
adındaki bir Sırp tarafından Bosna’da öldü-
rülmesi ile iyice alevlenmiştir. 28 Temmuz 
1914’te Avusturya-Macaristan’ın Sırbistan 
topraklarını işgaliyle 1 Dünya Savaşı’nın da 
sıcak çatışmaları başlamıştır. Bunu takiben 
Almanya, Belçika, Lüksemburg ve Fransa’yı 
işgal etmiştir. Bu gelişmeler üzerine Rusya 
Almanya’ya karşı saldırıya geçmiştir. Bu 
gelişmeler üzerine İngiltere de Almanlara 
karşı savaşa dâhil olmuştur. İtilaf Devlet-
leri tarafından dışarıda bırakılan Osmanlı 
Devleti, Almanya’nın Rusya Çarlığı’na savaş 
ilan ettiği 1 Ağustos 1914’ün bir gün sonra 
yani 2 Ağustos 1914’te Almanya ile ittifak 
antlaşması imzalamıştır. Ancak Almanların 
baskısına rağmen Osmanlı Devleti, savaşa 
girmekte istekli olmamış, seferberlik ha-
zırlıklarına başlanmıştı. Osmanlı, 27 Ekim 
1914 tarihinde Rus limanlarındaki askeri 
mevzilerini bombalatmaya başlamış, aka-
binde de resmen savaşa dâhil olmuştur. 
Bu gelişme üzerine 2 Kasım’da Rusya, 5 
Kasım 1914’te İngiltere Osmanlı Devleti’ne 

savaş ilan etmiştir. Bu arada Osmanlı’nın 
savaşa fiilen girişinden önce İngiltere 3 
Kasım 1914’te Çanakkale Boğazı’ndaki 
istihkâmları bombalamıştır. İngiltere bu 
saldırıyı yaptığı tarihte daha İngiltere Os-
manlı Devleti’ne savaş ilan etmemişti. Bu da 
İngiliz donanmasının Çanakkale önlerinde 
Osmanlı topraklarına saldırmak için hazır 
beklediğinin önemli bir göstergesidir.

İngiltere’nin Stratejisi ve İngilizlerin 
Acil Hedefi

Avrupa’nın içinde başlayan bu savaşı bir an önce 
bitirmek maksadıyla İngiltere ve Fransa, Rus 

Çarlığı’na yardım etmek için harekete geçmiştir. 

İngiltere için savaşın Avrupa’da kalması en önemli 

konudur. Çünkü savaşın dünyaya yayılması 

İngiltere acısından felakete sebep olabilirdi. 

İngiltere için, Almanya ve Avusturya-Maca-

ristan’ın etrafının çevrilerek yok edilmesi en 

önemli hedefti. İtalya ve Yunanistan’ı da yanına 

alan İngiltere, Selanik-Romanya hattından 

bir harekât düşünmüş, ancak kara harekâtı 

uygun görmediğinden bundan vazgeçmişti. 

Alternatif olarak güçlü donanmasını netice 

kullanmaya karar vermiştir. 

Savaştan evvel zayıf donanmasını güçlendir-

mek isteyen Osmanlı, adları Sultan Osman ve 

Çanakkale Muharebeleri ve 
Osmanlı Zaferi’nin Sonuçları

Ali Arslan*

18 Mart günü düşman donanmasının Çanakkale Boğazı’na girişi
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Reşadiye olan gemilerin inşasını İngiltere’ye 

çok önceden sipariş vermesine rağmen, bu 

ülke tarafından uzun oyalamalardan sonra 

nihayet Winston Churchill tarafından gemi-

lerin teslim edilemeyeceği 3 Ağustos 1914 

tarihinde açıklanmıştı. Gemileri teslim almak 

için İngiltere’ye giden Rauf Bey ve heyeti eli 

boş geri dönmüştü. Bu gelişmelerin temelinde 

yatan düşünce de İngilizlerin karşılarında güçlü 

donanmaya sahip bir ülke istememeleridir. 

Zaten İngilizlerin savaşta Osmanlılarla aynı 

cephede yer almak gibi bir düşünceleri de 

yoktur.

Osmanlı devleti Almanya’dan aldığı gemilerle 

Karadeniz kıyılarındaki Rus donanmasını 

bombalamadan çok önce, 1914 Eylülünün 

ortalarında, İngiliz Donanma Bakanı Wins-

ton Churchill, Çanakkale Boğazı’nı geçerek 

İstanbul’u işgal etmeyi hedefleyen bir planı 

Başbakan Herbert Asquith’te iletmişti. Çünkü 

İngilizler için Almanlarla savaşan Ruslara yardım 

ulaştırarak Almanları zor durumda bırakmak 

ve Akdeniz yoluyla Çanakkale ve İstanbul 

Boğazlarına hâkim olmak çok önemliydi.

Osmanlı Başkomutanlığı’nın 
Zaferi Getiren Savunma Stratejisi

Osmanlı Devleti, daha I. Dünya Savaşı 
başlamadan önce Batı Anadolu kıyılarında 
himaye bölgeleri kurmaya başlamış ve 13 
Haziran 1914’te Çanakkale Boğazının 
kapatılması için hazırlık yapılması emrini 
vermişti. 16 Temmuz 1914’te Selanik ve 
İntibah gemileri mayın dökmek için Ça-
nakkale’de hazır halde tutuluyordu.

İtilaf Devletleri tarafından dışarıda bırakılan 
Osmanlı Devleti, Almanya’nın Rusya Çarlı-
ğı’na savaş ilan ettiği 1 Ağustos 1914’ün bir 
gün sonra yani 2 Ağustos 1914’te Almanya 
ile ittifak antlaşması imzalamıştır. Ancak 
Almanların baskısına rağmen Osmanlı 
Devleti, savaşa girmekte istekli olmamış, 
seferberlik hazırlıklarının yapılmasına 
başlanmıştı. 

Osmanlı Başkomutanlığı’nca, 3 Ağustos’ta 
Boğazların kısmen kapatılması emri verilmiş 
ve Çanakkale Boğazı’ndaki ilk mayın hattı 
4 Ağustos 1914’te döşenmişti. 9 Ağustosta 
Cevat Paşa Çanakkale Müstahdem Mevki 

Kumandanı atanmıştı. Tehlike arttıkça bir 
yandan Çanakkale’ye yeni birlikler gönde-
rilmeye devam edilirken diğer yandan da 
yeni mayın hatları oluşturulmuştu.

20 Eylül 1914’te Cevat Paşa, Osmanlı Başko-
mutanlığı’na bir rapor sunmuş ve Çanakkale 
Boğaz savunmasının boğazın girişinde değil 
içerisinde yapılmasını teklif etmişti. O’na 
göre; girişte ne kadar tahkimat yapılırsa 
yapılsın İtilaf Devletlerinin kazanacağını 
ancak Çanakkale Boğazı içinde tahkimat 
yapılarsa düşmanın kaybedeceğini belirt-
mişti. Çünkü Çanakkale Boğazı içine giren 
düşman donanması bir kanal içine sıkışacak 
ve Osmanlı kuvvetlerinin kuşatması altına 
düşecekti. Paşa’nın teklifi dikkate alınmış 
ve Çanakkale Boğazı savunması bu mantığı 
göre hazırlamıştır. 

İngiltere ve Fransa’nın boğazlar bölgesi ve 
Karadeniz’de etkin olmayı düşündüklerini 
bilen Osmanlı yönetimi bunun için tedbir 
almak zorunda idi. İki ateş arasında kalmak 
istemeyen Osmanlı Başkomutanlığı’nı 
Karadeniz’den bir Rus saldırısını önlemek 
için daha Almanlarla ittifak anlaşması 

Osmanlı Devleti, daha I. Dünya Savaşı 
başlamadan önce Batı Anadolu kıyılarında 
himaye bölgeleri kurmaya başlamış ve 
13 Haziran 1914’te Çanakkale Boğazının 
kapatılması için hazırlık yapılması emrini 
vermişti. 16 Temmuz 1914’te Selanik ve İntibah 
gemileri mayın dökmek için Çanakkale’de hazır 
halde tutuluyordu.

Sultan V. Mehmed Reşad savaş sırasında bir askeri birliğin geçit töreninde
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yapmadan önce ani bir hamle yapmıştı. 
Rus donanmasının Karadeniz’de Osmanlı 
aleyhine yaptıkları faaliyetleri düşmanca 
kabul eden Osmanlı Devleti, Başkomutan 
Vekili Enver Paşa’nın emri ile donanmasını 
Karadeniz’e göndererek 27 Ekim 1914 ta-
rihinde Rus limanlarındaki askeri mevzileri 
bombalatmıştı. Böylece Karadeniz’den 
İstanbul Boğazına yapılacak bir saldırının 
önüne geçilmiş, İtilaf Devletleri ile boğazlar 
bölgesinde sadece Çanakkale’de büyük 
çaplı bir savunma savaşana girilmesine 
zemin hazırlanmıştı.

Çanakkale Müstahkem Mevki Kumandanı 
Cevat Paşa idi. Doğrudan Başkumandan 
Vekâleti’ne bağlıydı. 9,11 Piyade tümenleri 
ile 2. Ağır Topçu Tugayı, Erenköy Ağır Topçu 
Bölge Komutanlığı’na ait 230 adet çeşitli 
çapta top, obüs ve havan topları vardı. Top 
bataryalarının az bir kısmı sabit olmakla 
birlikte diğerleri ateş ettiğinde tespit 
edilip imha edilmemesi için seyyar hale 
getirilmişti. Oluşturulan çapı küçük iki topla 
oluşturulan sahte bataryaların bazılarına 
yüzlerce-binlerce top mermisi düştüğü 
görülmüştü. Boğazı geçmek isteyen İtilaf 
güçlerinin imha etmesi gereken Osmanlı 
topların hedef olmaktan çıkarılması için 
tedbirler alınmıştı. Düşman imha etmek 
için top bataryası bulmakta zorlanmış 
ancak menzile girdiklerinde bu seyyar 
bataryaların hedefi haline gelmişlerdi. 
Gizil topçu bataryaları bu savaşın kaderi 
belirleyecekti.

Çanakkale’de çatışmaların en şiddetli ola-
cağı mekânın boğazın en dar yeri olacağı 
belliydi. Düşman donanmasını sadece 
boğaz etrafındaki tabyalardaki toplarla 
durdurmak neredeyse imkânsızdı. Boğazı 
Osmanlı deniz kuvvetiyle korumamak 
teknik olarak mümkün değildi. Bunun için 
İtilaf donanmasını etkisiz hale getirmek için 
boğazın mayınlanması kararlaştırıldı. İtilaf 
donanması saldırmadan önce boğaza Selanik, 
İntibah, Samsun mayın gemileri tarafından 
403 mayın 10 mayın hattı şeklinde döşen-
mişti. Boğazın en dar yerlerine döşenen 
bu mayın hatları temizlenmeden düşman 
donanmasının geçişi imkânsızdı. Mayın-
ları temizlemek için de boğaz etrafındaki 
bütün savunma sisteminin çözülmesi ve 
ortadan kaldırılması gerekmekteydi. İtilaf 

20 Eylül 1914’te Cevat Paşa, Osmanlı Başkomutanlığı’na bir rapor 
sunmuş ve Çanakkale Boğaz savunmasının boğazın girişinde değil 
içerisinde yapılmasını teklif etmişti. O’na göre; girişte ne kadar 
tahkimat yapılırsa yapılsın İtilaf Devletlerinin kazanacağını ancak 
Çanakkale Boğazı içinde tahkimat yapılarsa düşmanın kaybedeceğini 
belirtmişti. Çünkü Çanakkale Boğazı içine giren düşman donanması 
bir kanal içine sıkışacak ve Osmanlı kuvvetlerinin kuşatması altına 
düşecekti. Paşa’nın teklifi dikkate alınmış ve Çanakkale Boğazı 
savunması bu mantığı göre hazırlamıştır. 
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Devletlerinin kudretli donanması çok zor 
durumda kalacaktı.

Çanakkale Boğazı içine döşenen mayınlara 
ilave olarak sisli 7-8 Mart gecesi Nusret 
Mayın Gemisi de Çanakkale Boğazı’nda 
Erenköy Koyu’na Anadolu yakasına paralel 
26 mayından oluşan bir hattı daha dökmüştü. 
Böylece mayın hat sayısı 11’e çıkmıştı. Bu 
son mayın hattından bazı mayınları İtilaf 
devletleri tespit edip imha etmelerine 
rağmen çoğunu bulamamışlardı.

İtilaf Devletlerinin Çanakkale’ye 
Acele Saldırısı ve Eceline Savaş
Çanakkale Cephesi’ne yönelik İtilaf Dev-
letlerinin ilk askerî harekâtı denizden yapıl-
mıştı. Herhangi bir kara harekâtına gerek 
kalmadan, denizden yapılacak bir saldırıyla 
Osmanlı mevzilerini rahatça etkisiz hale 
getirip İstanbul’a ulaşabileceklerini düşünen 
İngiliz-Fransız Filosu, 1915 yılı Şubat ayında 
Limni adasının Mondros limanında toplanmıştı. 
İtilaf devletlerinin Çanakkale’de yapılacak 
deniz savaşları için ayırdıkları birlikler 16 
muharebe gemisi, 6 muhrip, 14 mayın arama 
gemisi ve bir uçak ana gemisi idi.  Ayrıca bunlar 

haricinde 16 muhrip, 7 denizaltı ve 6 adet 
uçak ana gemisinin de sonradan harekâta 
katılması kararlaştırılmıştı.

Çanakkale’deki savaşlar Mondros limanında 
toplanan ilk filonun 19 Şubat 1915 günü 
Kumkale ve Seddü’l-Bahr tabyalarına yönelik 
saldırıları ile başlamıştı. Bu ilk bombardımandan 
istenen sonucu alamayan İtilaf donanması 
25 Şubat günü ikinci bir bombardımanda 
bulunmuş, bu ikinci bombardımandan da 
beklenen neticeye ulaşılamayınca bir süre 
mayın arama-taraması yapan İtilaf filosu, 
17/18 Mart gecesi en geniş birlikleriyle 
Çanakkale’yi doğrudan geçmek için geniş 
bir taarruzda bulunmuştu.

Fakat dünyanın en güçlü donanması olma-
sına rağmen İtilaf deniz kuvvetleri Osmanlı 
toplarının menziline girmesi, harp gemilerinin 
dönüş esnasında Nusret mayın gemisinin 
son anda döşediği ve birçoğunu düşman 
kuvvetlerinin tespit edilemeyen mayınlara 
çarpmaları dolayısıyla yüzde 35’lik bir kayıp 
vermişti. İnsan kaybı ise İtilaf güçlerinde 800 
ölü iken Osmanlı tarafında 26 şehit ve 53 
yaralı idi. Çanakkale Deniz Zaferi Komutanı 
Cevat Paşa(Çobanlı)’ya bu büyük zaferden 

dolayı “18 Mart Kahramanı” unvanı verilmişti.

İngiliz ve Fransızların çok güvendiği deretnot 
tipi gemilerinin bile işe yaramaması dolayısıyla 
deniz savaşları sona ermiş, Osmanlı Devleti 
büyük bir zafer kazanmıştır. Denizden Ça-
nakkale’nin geçilemeyeceği anlayan İtilaf 
Devletleri kara savaşlarına yönelecekti. Bu 
konuda Cevat Paşa, 20 Mart 1915’te deniz 
ve kara savaşlarının birlikte yapılacağına 
dair önerilerini Başkomutanlığa bildirmişti. 

Denizde istediğini alamayan İtilaf devletleri, 
bu sefer de karadan bölgeye asker çıkar-
maya karar vermişlerdi. 25 Nisan 1915-09 
Ocak 1916 tarihleri arasını kapsayan bu 
dönem kara savaşları dönemidir. Osmanlı 
Devleti, İttifak Devletleri safında girdiği 
Birinci Dünya Savaşı’nda İngilizlerin başını 
çektiği İtilaf Devletleri bloku ile karşı karşıya 
gelmişti. Çanakkale cephesindeki savaş bo-
yunca Osmanlı tarafının insan zayiatı şehit, 
yaralı ve kayıp olarak 190.000 ile 218.000 
arasında değişen rakamlara ulaşırken, İtilaf 
devletlerinin kayıpları ise 150.000 civarına 
ulaşmıştı.  Bütün ateş gücü üstünlüğüne 
rağmen düşmanı karaya çıktıkları yerlerden 
ileriye gitmesine izin vermeyen ve daima yeni 

İtilaf Devletleri’nin sömürgelerinde yaşayan Müslümanlara hükmetmek için Hilafet merkezi İstanbul’a 
ulaşmak ve halifeyi kontrollerine almak hedefi Çanakkkale Boğazı’da sona ermişti. Çanakkale’de 
yenilen İngiltere’den bağımsızlık elde etmenin mümkün olacağı kanaati oluşmuştu. Sömürgeciler başta 
Müslümanlar olmak üzere bütün insanlara özgürlük ümidine son vermek hedeflerine ulaşamamışlardı.
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bir siperle veya yeni bir savunma hattıyla karşı 

karşıya bırakan Osmanlı kara savunması da 

başarıya ulaşmıştı. 

Osmanlı’nın Çanakkale Deniz ve 
Kara Zaferlerinin Etkileri

İngiltere; Fransa ve müttefikleri ile birlikte 

Çanakkale’yi geçip İstanbul’a kolaylıkla ulaşıp 

Osmanlı Devleti’ni kısa sürede savaş dışı 

bırakmak hedefine ulaşamamışlardı. Bundan 

dolayı, İngiltere’nin savaşı kısa sürede bitirme 

tasavvuru sona ermişti. İngiltere dört yıl sa-

vaşmak mecburiyetinde kalmasından dolayı 
bir daha eski gücüne ulaşamayacaktı. Savaşı 
kazanırken gücünü kaybedecekti. 

İtilaf Devletleri’nin sömürgelerinde yaşayan 
Müslümanlara hükmetmek için Hilafet merkezi 
İstanbul’a ulaşmak ve halifeyi kontrollerine 
almak hedefi Çanakkkale Boğazı’nda sona 
ermişti. Çanakkale’de yenilen İngiltere’den 
bağımsızlık elde etmenin mümkün olacağı 
kanaati oluşmuştu. Sömürgeciler başta 
Müslümanlar olmak üzere bütün insanların 
özgürlük ümidine son vermek hedeflerine 
ulaşamamışlardı. 

Çanakkale mağlubiyeti özellikle İngiltere’nin 
deniz hâkimiyeti efsanesinin yıkılmasına 
sebep olmuştu. 

Balkan Savaşları’ndaki mağlubiyeti ile yıkı-
lacağı kanaati oluşan Osmanlı Devleti’nin 
ortadan kaldırmanın o kadar kolay olmadığı 
görülmüştü. İstanbul’un İtilaf birliklerinin eline 
geçerek Osmanlı Devleti’nin savaştan yenik 
olarak çıkması engellenmişti. Osmanlı’nın 
hala bir güç olduğu ortayı çıkmıştı.

Çanakkale Zaferi’nin de etkisiyle Bulgaristan 
6 Eylül 1915’te İttifak Devletleri safında 
savaşa girmeyi kabul etmiş ve 12 Ekim’de 
de Sırbistan’a karşı savaşmaya başlamıştı. 
Böylece Berlin-Bağdat hattı oluşmuştu.

Almanya ve Avusturya-Macaristan İmpa-

ratorluğu’nun doğudan Rus Çarlığı vasıtası 
ile kıskaca alınarak çökertilmesi imkânsız 
hale gelmişti.

Kısa sürede bitmesi düşünülen I. Dünya 
Savaşı Çanakkale Zaferleri dolayısıyla dört 
yıl uzamıştır.

İtilaf Devletleri, Çanakkale Boğazı’nı geçerek kısa 
sürede Rusya’ya lojistik destek sağlayabilmek 
hedeflerine ulaşamamışlardı. Bu Rusya’nın iç 
kargaşaya sürüklenmesi ve Sovyet ihtilalinin 
oluşmasına zemin hazırlamıştı.

Osmanlı Devleti tarihinde görülmedik dere-
cede milli bir ruh ve vatanı korumak düşüncesi 
ile Çanakkale Savaşları yapılmıştır. Burada 
yeşeren yurdu korumak fikri ve oluşan milli 
ruh, Milli Mücadele’ye de zemin hazırlamıştır. 
Milli Mücadele döneminde önemli görevlerde 
bulunacak olan birçok subay Çanakkale’de 
bulunmuştur. O günkü rütbeleri ile bu su-
baylardan en çok bilinenler şunlardır: Albay 
Mustafa Kemal, Tuğg. Mehmet Vehip Paşa, Yzb. 
Cafer Tayyar (Eğilmez), Tuğg. Fevzi (Çakmak), 
Yzb. Saffet (Arıkan), Yzb. Selahattin Adil, Alb. 
Halil Sami, Yzb. Kâzım (İnanç), Yzb. Fahrettin 
(Altay), Bnb. İzzettin (Çalışlar).

Sonuç

Bugün Türkiye’de Çanakkale Zaferi’nin 
kazanılmasında askeri güçten ziyade Os-
manlı stratejisinin üstünlüğü en önemli rolü 
oynamış, boğazdan içeriye kolay giren İtilaf 
donanması daha boğazın içine giremeden 
perişan olmuşlardı. Kara Savaşı’nda da her 
türlü engeli aşarak Gelibolu yarımadasına 
gelen İtilaf ordusu devamlı yenilenen siperleri 
aşamamışlardı. Çanakkale’nin denizden de 
karadan da geçilemeyeceğini kabul etmişlerdi.

Çanakkale Muharebeleri; I. Dünya Savaşı’nın 
kaderini belirlemede ve daha sonra dünyanın 
şekillenmesini sağlayan en önemli cephe 
olmuştur. 

Çanakkale Zaferi, yıkıldı denilen Osmanlı’nın 
yaşamaya daha gücünün olduğunu ortaya 
çıkarmıştı. Bu zafer; çalışılır, akıllı hareket 
edilir ve stratejik ufuk olursa en zor şartlarda 
büyük başarılar elde edilebileceğini ortaya 
koymuştu.

*Prof. Dr. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi 
Tarih Bölüm Başkanı

Çanakkale cephesindeki savaş 
boyunca Osmanlı tarafının insan 
zayiatı şehit, yaralı ve kayıp 
olarak 190.000 ile 218.000 
arasında değişen rakamlara 
ulaşırken, İtilaf devletlerinin 
kayıpları ise 150.000 civarına 
ulaşmıştı. Bütün ateş gücü 
üstünlüğüne rağmen düşmanı 
karaya çıktıkları yerlerden ileriye 
gitmesine izin vermeyen ve daima 
yeni bir siperle veya yeni bir 
savunma hattıyla karşı karşıya 
bırakan Osmanlı kara savunması 
da başarıya ulaşmıştı.
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Övün ey Çanakkale, cihan durdukça övün! 

Ömründe göstermedin bin düşmana bir gün. 

Sen bir büyük milletin savaşa girdiği gün, 

Başına yüz milletin birden üşüştüğü yersin!

Sen savaşa girince mızrakla, okla, yayla. 

Karşına çıktı düşman çelikten bir alayla. 

Sen topun donanmayla, tüfeğin bataryayla, 

Neferin ordularla boy ölçüştüğü yersin!

Nice tüysüz yiğitler yılmadı cenk devinden, 

Koştu senin koynundan çıkar çıkmaz evinden. 

Sen onların açtığı bayrağın alevinden, 

Kaç bayrağın tutuşup yere düştüğü yersin!

Toprağından fazladır sende yatan adamlar, 

Irmağın kanla çağlar, yağmurun kanla damlar. 

O cenkten armağandır sana kızıl akşamlar, 

Sen silahın inançla son döğüştüğü yersin!

Bir destana benziyor senin bugünkü halin. 

Okurken duyuyorum sesini ihtilalin. 

Övün ey Çanakkale, ki sen Mustafa Kemal’in, 

Yüz milletle yüz yüze ilk görüştüğü yersin!                

 

Faruk Nafiz Çamlıbel

Çanakkale

Şiir
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Söyleşi: Adem Koçal

Hocam, bu yıl Çanakkale Savaşlarının 100. 
yılı. Bu savaşları, dünyada son 150 yıl içinde 
yapılmış diğer büyük cephe savaşlarıyla 
kıyaslayabilir miyiz?

Çanakkale Savaşı 1915’te kazanılmış bir 
zaferdir. Türkiye için çok büyük insan 
kaybına yol açmıştır. Şehit sayısını bugün 
bile tam olarak bilemiyoruz. 50 bin ilâ 250 
bin arasında rakamlar söz konusudur. Ama 
sayı ne kadar olursa olsun ortada büyük bir 
kayıp vardır. Savaş tarihinde bütün ülkelerin 
“Çanakkale”si yoktur. Fransızların Marne 
ve Verdun’u vardır. Rusların bilhassa II. 
Cihan Harbi’nde Minsk Cephesi, Odessa, 
Sivastopol’ları vardır. Bunlar o vatanın 
savunulduğunu, o halkın vatanları için 
öldüğünü gösteren ve asırlarca iftiharla 
sahiplendiği ve düşman unsurların ibretle 
değerlendirmesi gereken anıtlardır. Ça-
nakkale de bu tip anıtlardan biridir. Şark 

milletleri içinde Çanakkale tek örnektir. 
Burada Türk askeri dayanıklı bir asker 
olduğunu, her şeye rağmen düzeni elinde 
tutabildiğini, komutanlarına itaat ettiğini, 
komutanların ise her kademede durum 
muhakemesi yapabildiğini, zaman ve zemine 
uyabildiğini göstermişlerdir. Asıl önemlisi de 
Balkan’da yenilen, o arada Trablusgarp gibi 
deneyleri olan ve 1840’lardan beri kurmay 
eğitimi gören genç ordunun komutanlarının 
çok etkili olduğu anlaşılmıştır. Bu kadrolar 
savaşı idare etmiş ve mütareke yıllarında 
Anadolu’da Millî Mücadele’yi örgütleyip 
zafere götürmüşlerdir. Buradan çıkan 
general ve mareşallerin kimler olduğunu 
biliyoruz. Çanakkale Savaşı’nın en önemli 
yanlarından biri de cephe gerisinin cepheyle 
birlikte savaşı yaşamasıdır. İstanbul o za-
manın ilkel tayyareleriyle çivi ve bomba 
atılarak bombalanmıştır. Aslında İstanbul 

savaşı her an beklemiştir. O zamanki yokluk 
ve açlığı yaşamıştır. İmkânsızlık ailelerin 
ahlâkını parçalamış, sivil halkı karamsarlığa 
sürüklemiştir ama yine de direniş daya-
nıklılığı göstermişlerdir. Türkler ne olursa 
olsun cephe gerisi halkı olarak Almanya ve 
Avusturya sivil halklarından farksız, hatta 
daha tevekkül sahibi bir dirençte olduklarını 

göstermişlerdir. 

Çanakkale Savaşı, Birinci Cihan Harbinin 
gidişini, bu harbe katılan devletlerin pozis-
yonlarını ne oranda etkiledi?

 Çanakkale şüphesiz savaşı uzatmıştı. Savaş 
başında bütün devletlerin genelkurmayları 
birkaç ay, en çok bir senelik bir savaştan söz 
ederdi. Bu saplantı sürdü ve yeni silahların, 
genel seferberliğin nasıl korkunç bir dünya 
yarattığını görmek istemeyenler hâlâ uzayan 
savaşın faturasını dördüncü yılın sonunda 

Bir süre önce önemli tarihçilerimizden İlber Ortaylı’nın “İmparatorluğun Son Nefesi” adıyla bir kitabı daha yayınlandı. 
Kitap, Birinci Dünya Savaşı’nın bir bakıma İlber Hoca gözüyle yorumlanması. Adem Koçal, Hoca ile hem Çanakkale 
Savaşını hem de Birinci Dünya Savaşı boyunca Osmanlı İmparatorluğu’nun durumunu konuştu.

İlber Ortaylı:
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bile Türklere yüklediler. “Türkler olmasa 
savaş biterdi” zihniyeti sürdü. Oysa Türkler 
uzayan savaşta daha büyük fedakârlıklar 
sergilemiş ve kan ve ateş içindeki yurtlarını 
Çanakkale’de savunmuşlardı. Doğrudur, 
Çanakkale Savaşı Rusya’nın çöküşünü ve 
Bolşevizm’in gelişini hazırlayan unsurlar 
arasındadır. Nitekim Sevr’de bunun bedeli 

ödetilmeye kalkışılmıştır. 

Birinci Dünya Savaşına Almanya’nın müttefiki 
olarak katıldık. Savaş boyunca da Almanların 
hem silah hem de askeri kadro desteği oldu. 
Çanakkale savaşlarında Alman komutanların 
rolü nedir?

Çanakkale Savaşı sırasında müttefik Almanya 
ordumuzu mühimmat bakımından yeterli 
olmasa da desteklemiştir. Ama savaşan 
Türk ordusudur, yani oradaki yardımcı 
kuvvetler ikinci plandadır. Komutanlar 
karmadır. Burada Türk komuta heyetinin 
müthiş bir direnci ve inadı da söz konusudur; 
komutandan neferine kadar tümü şehit 
düşen 57. Alay gibi… Çanakkale müstakil 
olarak Cihan Harbi’nden mağlup olarak 
çıkacak Türk İmparatorluğu için abidevi 
bir savaştı. Bunu bugün de görüyoruz, 
oraya gidenler hissediyorlar. Bu tarihî olayı 
herkes kendi retoriğine ve yorumuna göre 
ortaya koyuyor. 

Netice itibariyle Alman askerî müşavirleri 
Türk ordusunu modernleştirmiştir; bize 
çok pahalıya mal olan askerî mubayaanın 
Krupp’tan ve Alman askerî tesislerinden 
veya Avusturya’dan yapılması basit bir 
ticari entrika değildir. Elbette ki askerî 
müşavirlerin etkisi çoktur. Ama şunu da 
unutmayalım; Alman askerî sanayii bariz 

bir şekilde üstündü.

Bir de Birinci Dünya Savaşına girişimiz sıkça 
tartışılıyor. Karşı olanlar da var. Bu savaşa 
nasıl dahil olduk?

Savaş 28 Temmuz 1914’te başladı. Biz üç 
ay sonra 29 Ekim 1914’te katıldık. Bu çok 
açık belirtilmiştir. Sözde bize sığınan ve 
satın aldığımızı söylediğimiz Goeben ve 
Breslau, yani Yavuz ve Midilli zırhlılarının 
fes giydirilerek yerinde bırakılan Alman 
bahriye personelinin Karadeniz’e çıkıp 
izinsiz olarak Rus limanlarını bombaladık-
ları hikâyesi doğru değildir ve alçaltıcıdır. 

Okul tarihçiliğinin bu resmî mazeretinin 

doğrusunu söylemek lazım... Hem Enver 

Paşa hem de Bahriye Nazırı olarak Cemal 

Paşa’nın bu Alman komutan ve askerlere 

Rusya ve Kırım sahillerini bombalama 

emrini bizzat yazılı olarak vermeleriyle 

savaşa girdik. İtalya bile Mayıs 1915’te 

iyi ilişkiler kurduğu Alman-Avusturya 

blokuyla değil, karşı cephede harbe girdi. 

Buna rağmen hazırlıksızdı. Savaşan birçok 

Savaş tarihinde bütün ülkelerin “Çanakkale”si yoktur. Fransızların 
Marne ve Verdun’u vardır. Rusların bilhassa II. Cihan Harbi’nde 
Minsk Cephesi, Odessa, Sivastopol’ları vardır. Bunlar o vatanın 
savunulduğunu, o halkın vatanları için öldüğünü gösteren ve 
asırlarca iftiharla sahiplendiği ve düşman unsurların ibretle 
değerlendirmesi gereken anıtlardır. Çanakkale de bu tip anıtlardan 
biridir. Şark milletleri içinde Çanakkale tek örnektir.
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Balkan devleti, Romanya, hele Yunanistan 
1917’de savaşa girmiştir. Türkiye’nin acele 
savaşa girişi başlı başına bir hataydı. Almanya 
tarafında savaşa girişi ise daha da büyük 
bir hataydı. O tarihlerde Genelkurmay’da 
başkan yardımcısı olan Yarbay İsmet (Paşa), 
Almanya’nın Marne Cephesi’nde Fransızlar 
tarafından durdurulmasından ve sözde 
Schlieffen planının tatbik edilmemesinden 
sonra Alman tarafında savaşa girmenin 
beyhude olacağını ve Alman kuvvetinin 
abartıldığını bildirmiştir.

Yakın tarihçiliğimizde Yılmaz Öztuna’nın 
özellikle vurguladığı bu gerçek, bugüne kadar 
okul kitaplarında bile yer almaz. Sadece 
askerî tarihçiliğin umumun pek yararlanıp 
göremediği sahifelerinde kalmıştır. Gerçek 
o ki; Yarbay Mustafa Kemal Bey, Kâzım Ka-
rabekir ve birçok değerli kurmayın bu savaşı 
çılgınlık olarak nitelendirdikleri, bilhassa 
Alman taraftarlığının isabetli olmadığını 
vurguladıkları malûmdur. Savaşa girerken 

Almanların en önem verdikleri Türk silahı, 
halifenin cihad ilanıydı. Yukarıdaki yorum 
sahibi Öztuna’nın vurguladığı bir gerçek de 
cihad ilanının kullanılmaması gereken bir 
silah olduğudur. Bu sözleri Beylerbeyi’nde 
gözaltında yaşayan sabık padişah II. Abdül-
hamid söylemiştir ve nitekim isabetlidir. II. 
Abdülhamid’in aksine Sultan V. Mehmed 
Reşad’ın İslam âleminde etkili bir isim 

olmadığı da açıktır. 

Osmanlı ordusunun İngiliz - Fransız - Rus 
İttifakına karşı girişilecek böyle büyük bir 
harbe hazır olduğu söylenebilir mi?

Savaştan önce orduda bir gençleştirme ve 
kindar bir tensikat da vardı. Bunun hazin 
neticeleri de olmuştur. Örneğin Ali Nizami 
Paşa da paşalıktan indirilip, sonra bir daha 
general olmuştur. Daha önce de bahset-
tiğimiz gibi İşkodra müdafii Rıza Paşa da 
paşayken rütbesi tenzil edilmişti, İşkodra 
savunmasının sonunda şehitlikten evvel 

bir daha paşa oldu. Bir gençleşme, düzene 
alma, silahlanma sonunda Türk orduları daha 
fazla savaşa hazır görünüyordu. Osmanlı 
İmparatorluğu tarihinde ilk defa genel bir 
seferberlik ve askere alma görünüyordu. 
Bir kere medreselerin muafiyeti büyük 
gürültüye rağmen kalkıyor; ikincisi gayri-
müslimler zaten kısmen askere alınıyordu 
ama genel askerlik sistemine tabi tutuldular; 
üçüncüsü şeyhülislamın gürültülü nüma-
yişiyle protestosuna ve istifasına rağmen 
bazı vakıfların bile gelirlerine el konuldu.

1,5 milyona yakın asker Osmanlı ekonomisi 
için, askerî sistemi için çok fazlaydı. Avusturya 
için de, Almanya için de durum böyleydi. 
Avrupa da fabrikaları, tarlaları erkeklerden 
boşaltıyor ama oralarda kadınlar devreye 
girebiliyor, üstelik daha eğitimli ve hazır-
lıklıdırlar. Her şeye rağmen üretim araçları 
daha mükemmeldir. Bizde ise öyle bir geçiş 
son derece sınırlı; kadın memur ve işçiler 
var ama yaygın olmayan bir uygulamadır. 
Aldığımız askerleri hiçbir şekilde besleme 
kapasitemiz de yok. İlk tedbir İstanbul’daki 
sivillerin bile evlerine emirber verilmesi 
oluyor. Çünkü onları tutacak yer yok. 
“Hiç değilse bunları İstanbul’da tutalım, 
lazım olunca alırız” düşüncesiyle hareket 
edilmiştir. Bu askerin sevkiyatı, donanımı, 
teçhizatı çok mühimdir. Unutmayalım, Sarı-
kamış için Batı’dan sevk ettiğimiz askerler 
yazlık üniformayla cepheye götürülmüştü. 
Askerin uzun yürüyüşüne dayalı sevkiyatta 
ilk anda problemler çıkmıştı. Fakat derhâl 
Osmanlı ordularının eski kadroları, Balkan 
ve Trablusgarp’ta savaşan Mustafa Kemal, 
Kâzım (Karabekir), Esad Paşa, Şehzade 
Osman Fuat Efendi gibi askerler ortaya 

çıkabildiler. 

Peki ordunun imkanlarını cepheler açısından 
değerlendirdiğimizde ne tür farklar göze 
çarpıyor?

Ordunun her şeye rağmen iaşe meselesini 
de bir ölçüde halledebildiği görülür. Çanak-
kale’deki askerin aç kalmadığı ortada, şehit 
ailelerinin de aç kalmadığı görülür. Bunlar 
her ay gidip tayınlarını alabildiler. Sevki-
yat, demiryolu olduğu ölçüde başarılıdır. 
Doğu Cephesi’ne kaydığımız zaman ise 
aksi durum ortadadır. Sarıkamış’a orduyu 
yürütür ve askeri soğuktan telef ederken 

Çanakkale Savaşı sırasında müttefik Almanya ordumuzu mühimmat 
bakımından yeterli olmasa da desteklemiştir. Ama savaşan Türk 
ordusudur, yani oradaki yardımcı kuvvetler ikinci plandadır. 
Komutanlar karmadır. Burada Türk komuta heyetinin müthiş bir 
direnci ve inadı da söz konusudur; komutandan neferine kadar tümü 
şehit düşen 57. Alay gibi…

Anafartalar Grup Kumandanı Albay Mustafa Kemal otomobiliyle cepheyi teftişte
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Suriye Cephesi’nde durum farklıdır, çünkü 

1905’te biten Hicaz Demiryolu bölgede 

faydalı olmuştur. Bunlara rağmen Osmanlı 

ordusu birtakım Batılı ordulardan daha 

geniş bir cephede savaşmıştır.

Kanal Cephesi’ndeki yenilgi üzerine, Filistin 

Cephesi ve paralel olarak Mezopotamya 

Cephesi… Burada Kutü’l-Amare’de General 

Townshend’i kuşatarak kazandığımız zafer, 

sonradan Britanya kuvvetlerinin yeniden 

toparlanmasıyla ters gelişmelerle devam 

etti. Rusya ile Sarıkamış’tan sonra bütün 

Doğu Anadolu’ya yayılan savaş, Enver 

Paşa’nın savaş kurmaylarının lüzumsuz 

gayretkeşliğiyle değerlendirdiği Galiçya 

Cephesi, savaşın sonunda İran’da Rusya 

ile yapılan savaş ve Kafkas Cephesi… Bah-

riyemizin sayıca zayıflığı ve geniş kıyıları 

savunamayacak durumda olmasından dolayı 

Rusların denizden top atışı ve saldırıları 

korkunç boyutlara ulaştı. Öyle ki Karadeniz 

kıyılarında sivil halk perişan oldu. 

Bir de savaş boyunca kaybettiğimiz nitelikli 
nüfus meselesi var...

Osmanlı ordusu cephelerde geniş ölçüde 
genç nüfusunu kaybetmiştir. Köydeki en iyi 
ziraatçı, kasabadaki en iyi zanaatçı ve mek-
tep sıralarını boşaltan yedek subay kaybı o 
kadar geniş boyutlarda ki, Sıddık Sami Onar 
Hoca’nın hatıratından öğreniyoruz; Mercan 
İdadisi’ni bırakıp savaşa alınıyorlar; savaştan 
sonra liseye döndüklerinde, “Ne lisesi, burada 
vakit kaybedilmez. Haydi Darülfünun’a” 
diyorlar. Türkiye’nin bu savaşta kaybedeceği 
insan unsuru en önemli sorundu; nitekim 
bu sorun 1940’ların sonuna kadar bir nesil 
boyunca da kendini hissettirecekti. I. Cihan 
Harbi Türk halkı için en acı hatıralarla do-
ludur. Cephede kaybedilen askerlerin yanı 
sıra cephe gerisinde yokluktan, hastalıktan 
ölümler ve sıkıntılı bir hayat söz konusudur. 
Ama galiba Türk toplumu modern anlamda 
bir millet olma aşamasına burada ulaşmıştır. 
Onu birçok başka ulustan farklı kılan yanı 
budur. Direnci artmış ve kimliği oturmuştur.

Osmanlı ordusu cephelerde 
geniş ölçüde genç nüfusunu 
kaybetmiştir. Köydeki en iyi 
ziraatçı, kasabadaki en iyi 
zanaatçı ve mektep sıralarını 
boşaltan yedek subay kaybı 
o kadar geniş boyutlarda ki, 
Sıddık Sami Onar Hoca’nın 
hatıratından öğreniyoruz; 
Mercan İdadisi’ni bırakıp savaşa 
alınıyorlar; savaştan sonra 
liseye döndüklerinde, “Ne lisesi, 
burada vakit kaybedilmez. 
Haydi Darülfünun’a” diyorlar. 
Türkiye’nin bu savaşta 
kaybedeceği insan unsuru en 
önemli sorundu; nitekim bu 
sorun 1940’ların sonuna kadar 
bir nesil boyunca da kendini 
hissettirecekti.
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Çanakkale’den Galiçya’ya: Bu, bir şeref 
zirvesinden diğerine atlamak oldu!...

Çanakkale yalnız bizim askerî tarihimizin 
değil, milletlerin tarihinin en büyük harb 
hâdisesidir. Dünyânın en müstahkem ka-
leleri birer tekme ile devrilirken, Gelibolu 
Yarımadası, beşer zekasının bugüne kadar 
îcâd etmiş olduğu her tahrip ve kahır vâsı-
tasına mukâvemet etti. Oradaki dövüşme-
lerin gümbürtüleri tarihin ufkunu ilelebed 
sarsacaktır. Balkan Muhârebesi’nden nâmı 
ve ümîdi kırılmış olarak çıkan Osmânlılık, 
evvelâ Çanakkale’de nâmını temizledi; 
şimdi de Galiçya’da ümidini tamir ediyor.

Galiçya bizi pek eskiden tanır. Dağları, ova-
ları eski Türklerin kahramânlıklar önünde 
defalarca titrediler. O topraklar, Osmân-
lıların yiğitliğinin kanını o kadar koklamış 
ve o kadar içmiştir ki ağaçlarına her sene 
yeşillik bahşeden suda o mübârek kanın 
hâlâ kalıntıları bulunabilir. 

Galiçya’daki ecdâdın ruhlarına bundan 
güzel ziyâret olamazdı. İslâm’da âdettir: 
Ölülere fâtiha hediye ederler. Cennetin 
kapılarını Fâtiha anahtarı ile açmaya bizim 
gibi atâlet döşeğinde cân vermeye mahkûm 

bir mesleğe saplanan nasipsizler muhtâçtır. 
Bir şehîdin cismi toprağa düştüğü ânda 
rûhu Firdevs-i A’lâya gider. Galiçya’da kalan 
babalarımız, oğullarının dua için semâya 
kalkan ellerinde kılıç ve süngü görmekle 
daha ziyâde memnun oldular. 

“Çanakkale” bundan sonra bir isim de-
ğil, bir tarih olacaktır; “Galiçya” da onun 
zeyli. Tarihin altmış asırlık, yüz asırlık 
gözü, Gelibolu Yarımadası’nda dokuz ay 
süren büyük ve kanlı savaşın ve oradaki 
hârikülâde kahramânlıkların emsâlini ne 
İlkçağ’da gördü, ne ondan evvelki mitolojik 
devirlerde!... Baruttan, kurşundan, çelikten 
çıkan can yakıcı ve cihânı yakan ateşler, 
askerimizin göğsü üstünde, yani îmân aş-
kından yayılan harâret huzûrunda söndü. 
Bundan sonra doğacak insanlar  ne ırk ve 
mezhebde olursa olsun Gelibolu Yarıma-
dası’nı da, Galiçya ovasını da dindârca bir 
alçakgönüllülük ve huşû’ ile tavâf edecek 
ve bir zamân orada ölmüş veya dövüşmüş 
olan Osmânlı subayları ve neferlerinin 
hâtıralarına hürmet ve saygısını canlandıra-
caktır. Siz, ey Galiçya’nın, ey Çanakkale’nin 
unutulmayacak kahramânları, ölmeden 

sonsuz bir hayata nâil oldunuz!... Nâm ve 
yâdınız tarihin caddesinden geçerken Şark 
ve Garb’ın bütün ümmet ve kavimleri, iki 
yanında saygıyla saf tutmuş olarak, sizi 
selâmlayacaktır.

Âh ben her ikisinde de bulunmak, her iki 
dövüş meydanını görmek ve her iki muhâ-
rebede atılan topların çığlıkları arasında 
parıldayan süngülerin üstünden yükselen 
“Allahu Ekber!..” na’ralarını işitmek ve din-
lemek isterdim!..

Çanakkale Savaşları’nın vesikalarını henüz 
görmedim. Yalnız “Çimentepe”de gerçek-
leşmiş olan bir vak’ayı sağlam bir yerden 
haber alarak yazmıştım. 

Allah ile ahdim var: Ölmezsem Çanakkale 
savaş meydanını ziyâret edeceğim. Bu 
bence hem dinî bir vecîbe, hem hissî bir 
ibâdettir. Galiçya için bahtım daha müsâid 
oldu. Masamın üstünde  her biri bir milletin, 
bir devrin askerî tarihine şeref verebilecek 
hâdiseleri ve hareketleri muhtevî bir tomar 
kâğıd duruyor. Ve bunlar kahramânlarının 
mensup bulundukları bölükler tarafından 
verilmiş resmî muhtıralar üzerine tertip 
olunmuştur. Hepsini olduğu gibi ve bir 
kelimesini atlamaksızın ve tahrîf etmeksi-
zin aynen naklediyorum. Tertîbinde rütbe 
teşrîfâtı gözetmedim. Fedâkârlık saflarında 
herkes müsâvî (eşit) ve herkes muhteremdir.  

*Harb Mecmuası Sayı 20, Ramazan 1335 (Temmuz 
1917) Bu yazı ayrıca Süleyman Nazif’in “Asitan-ı 

Tarihte Galiçya” (1335/1917) adıyla yayınlanan ese-
rinde de yer almıştır. Harp Mecmuası’ndan alınan 

yazı Emir Hüseyin Yiğit tarafından sadeleştirildi. 

Çanakkale’den 
Galiçya’ya

Süleyman Nazif*

“Çanakkale” bundan sonra bir isim değil, bir tarih olacaktır; “Galiçya” 
da onun zeyli. Tarihin altmış asırlık, yüz asırlık gözü, Gelibolu 
Yarımadası’nda dokuz ay süren büyük ve kanlı savaşın ve oradaki 
hârikülâde kahramânlıkların emsâlini ne İlkçağ’da gördü, ne ondan 
evvelki mitolojik devirlerde!... Baruttan, kurşundan, çelikten çıkan can 
yakıcı ve cihânı yakan ateşler, askerimizin göğsü üstünde, yani îmân 
aşkından yayılan harâret huzûrunda söndü. 

Çanakkale Seddülbahir cephesinde kolordu 
kumandanı Hilmi Paşa ve karargah subayları

Alıntı
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Türk milletinin en önemli kahramanlık des-
tanlarını içinde barındıran ve Türk tarihinin  
dönüm noktalarından biri olan Çanakkale 
Deniz Zaferi’nin üzerinden tam 100 yıl 
geçti. Bu zafer, bir yandan yeni Türkiye’nin 
temellerini atmış; diğer taraftan da içinde 
barındırdığı kahramanlık ve zafer öyküle-
riyle gelecek nesillere önemli birikimler ve 
kazanımlar sağlamıştır.

Çanakkale Deniz Savaşları’nda birçok olay 
ve sembol karşımıza çıkmaktadır. Savaşın en 
önemli sembollerinden biri de hiç şüphesiz 
Nusret Mayın Gemisi’dir. Savaşın kaderini 
ve seyrini, boğaza döşediği 26 mayınla 
değiştiren ve savaşı, iki yıl daha uzatan 
Nusret’in öyküsü, hepimizi heyecanlandıran 
ve tarihe farklı bir çerçeveden bakmamızı 
sağlayan önemli bir yerde durmaktadır. 
O zaman ister istemez akıllara şu soru 
gelmektedir: Bir milletin gemisi bile destan 
yazıyorsa, insanı neler yapmaz?

Nusret destanı nasıl yazdı?
1911 Alman yapımı Nusret, 365 ton ağırlı-
ğında 61 mürettebata sahip, Gemi Komutanı 
Yüzbaşı Tophaneli Hakkı Bey ve Müstahkem 
Mevkii Mayın Grup Komutanı Yüzbaşı 

Hafız Nazmi Bey komutasında, seri ve 
manevra kabiliyeti yüksek bir gemi olarak 
dikkat çekmektedir. Dünyanın en önemli 
iki donanmasına karşı tek başına verdiği 
mücadele ise hakikaten dillere destandır. 
Peki, bu destan nasıl yazılmıştır?

1915 baharında Çanakkale Boğazı’na 
demir atan Müttefik donanması, bir yan-
dan boğazdaki mayınları temizliyor diğer 
taraftan da Boğaz’ın girişindeki tabyaları 
bombalayarak boğazın etrafını savunmasız 
hale getirmeye çalışıyordu. Bunun anlamı 
şu idi: Müttefikler, Çanakkale Boğazı’ndan 
geçerek İstanbul’a ulaşmayı ve savaşı kısa 
sürede bitirerek Osmanlı’yı devre dışı 
bırakmayı planlıyorlardı. Çok aceleleri 
vardı. Hesap üstüne hesap yapıyorlardı ve 
bir an önce neticeye ulaşmak için her şeyi 
göze almışlardı. Kendi kamuoyunu da buna 
inandırmışlardı. Ama hesaba katmadıkları 
bir şey vardı: Nusret ve onun kahraman 
mürettebatı. 

Müstahkem Mevkii Komutanı Cevat Paşa’nın 
da görevlendirilmesiyle, Yüzbaşı Tophaneli 
Hakkı Bey komutasındaki Nusret Mayın 
gemisi 7/8 Mart gece yarısı göreve çıktı.  
Düşman tarafından fark edilmesin diye  

Ercan Yılmaz*

Çanakkale Cephesi

Çanakkale Deniz Savaşları’nda 
birçok olay ve sembol karşımıza 
çıkmaktadır. Savaşın en 
önemli sembollerinden biri 
de hiç şüphesiz Nusret Mayın 
Gemisi’dir. Savaşın kaderini 
ve seyrini, boğaza döşediği 
26 mayınla değiştiren ve 
savaşı, iki yıl daha uzatan 
Nusret’in öyküsü, hepimizi 
heyecanlandıran ve tarihe 
farklı bir çerçeveden bakmamızı 
sağlayan önemli bir yerde 
durmaktadır. 

Boğazın Efendisi
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bütün ışıklarını söndürmüştü. Daha önce-
den dökülmüş olan mayınların arasından 
sessizce geçerek, Karanlık Liman’a doğru 
ilerledi ve 26 adet mayını kıyıya paralel bir 
şekilde suyun altına gömdü. Bu olay, çok 
kısa sürede bütün düşman donanmasının 
gözünün önünde olmuştu.

Bir diğer rivayet ise Nusret Mayın Gemisi, 
7-8 Mart gecesinde sabaha karşı sis ve 
yağmur yüzünden elverişsiz hava nedeniyle 
müttefik gemilerinin Boğaz’da bulunmadıkları 
sırada, Yüzbaşı Hakkı komutasında 05: 00 ile 
07: 30 arasında 26 adet mayını yüz metre 
aralıkla, Erenköyü Koyu’na diğerlerinden 
farklı olarak Boğaz’ın orta hattına dikey 
değil kıyıya paralel olarak dökmeyi başardı. 
Görev tamamlandığında yine aynı sessizlik 
ve dikkatle geriye döndü. Her iki rivayette de 
zaman ve müttefik donanmasının durumu 
ile ilgili farklı bilgiler olsa da Nusret’in ma-
yınları denizin altına gömme işini başarıyla 
tamamladığı anlaşılmaktadır.

İşin ilginç tarafı, keşif uçuşlarına ve mayın 
arama çalışmalarına hız kesmeden devam 
etmelerine rağmen Müttefik birliklerinin, 
boğazda saklanan bu 26 mayını bulamamış 
olmasıdır. Netice itibarıyla bu mayınlar, 
savaşın kaderini ve tarihin seyrini de de-
ğiştirmiştir. Bouvet Ocean ve Irrezistible 
batarak Boğaz’ın sularına gömülürken 
lnflexible, Golva, Suffren ve Agamemnon 
zırhlıları savaş dışı kalarak muharebe ede-
mez duruma düşmüştü. Bunlara, batırılan 2 
muhrip, 7 mayın gemisi ile birlikte 10 adet 
30,5 santimlik top, 2 adet 27,5 santimlik 
top, 24 adet 15 santimlik top, 8 adet 10 
santimlik top ve 800 civarındaki asker 
kaybı da eklendiğinde donanmanın savaş 
gücünü büyük oranda yitirdiği görülür. 

Müttefik donanması, hiç ummadığı ve 
hesaba katmadığı bu yenilgiyle büyük bir 
bozguna uğramıştı. Nusret’in bu tarihi 
başarısı, bütün dünyada şaşkınlıkla karşı-
lanmış, Avrupa basını günlerce bu konuyu 
konuşmuştu. Bir gemi olarak Nusret’in ünü 
bütün dünyaya ulaşmıştı.

Nusret’e ne oldu?
Bütün başlangıçların bir bitişi vardır. 1955 
yılında terhis edilen Nusret, 1960 yılında 
kuru yük gemisi olarak kullanılmaya baş-

landı. 1990 yılında Mersin Limanı’nda 
terk edilmiş bir vaziyette iken battı. 9 yıl 
sonra denizin altından kurtarılarak Tarsus 
Belediyesi tarafından tekrar aslına uygun 
olarak tamir ettirildi ve anıt haline getirildi.

Ayrıca 2011 yılında İstanbul Tersanesi 
Komutanlığında inşa edilen Nusret Mayın 
Gemisi’nin bire bir ölçülerindeki “tıpkı 
yapımı” bugün Çanakkale Deniz Müzesi 
Komutanlığı’nda sergilenmektedir. Gemi, 
42 m. boyunda, 7,5 m. genişliğinde olup 
Çimenlik Kalesi’nin sahil şeridindedir. Arka 
tarafından bulunan raylar üzerinde 18 Mart 

1915’te kullanılan mayınlar bulunmak-
tadır. Geminin iç kısmında ise Çanakkale 
Zaferi ile ilgili eski gazete küpürleri, Nusret 
Mayın Gemisine ait seyir cihazları, Mayın 
Grup Komutanı Bnb. Nazmi Akpınar’a 
ayrılmış şeref köşesi ve Gemi Komutanı 
Yzb. Hakkı’nın üniforması yer almaktadır. 
Alt güvertede 1914-15 Çanakkale Deniz 
Savaşları kronolojik olarak anlatılmaktadır. 
Nusrat Mayın Gemisi’nin savaştaki rolü; beş 
dakika süreli dijital animasyon gösterisiyle 
sunulmaktadır. 

* Yazar

1955 yılında terhis edilen Nusret, 1960 yılında kuru yük gemisi 
olarak kullanılmaya başlandı. 1990 yılında Mersin Limanı’nda 
terk edilmiş bir vaziyette iken battı. 9 yıl sonra denizin altından 
kurtarılarak Tarsus Belediyesi tarafından tekrar aslına uygun olarak 
tamir ettirildi ve anıt haline getirildi.

Fransız Savaş Gemisi Bouvet
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Portre

Trablusgarp (1911) ve Balkan Harbi’nde 

(1912-1913) çok sayıdaki Osmanlı askeri 

gerekli tedaviyi görememiş ve şehit olmuştur. 

Sağlık teşkilatları tarafından can kayıplarını 

en aza indirmek için derhal çalışmalara 

başlanmış, 1907 yılında Londra’daki Kızıl-

haç Kongresi’ne katılan Besim Ömer Paşa 

(Akalın, 1862-1940) burada ünlü hemşire 

Florance Nightingale ile tanışmıştır. Hem-

şirelik hakkında kendisinden bilgiler almış 

daha sonra 1911 yılında Amerika’daki bir 

sağlık kongresine katılan Besim Ömer Paşa 

ve Dr. Nihat Reşat Bey (Belger), orada 

hemşireliğin doktorluktan ayrı bir meslek 

olarak yapıldığına şahit olmuşlardır. Yeni 

bir meslek sayılan hemşirelik çeşitli dallara 

dahi ayrılmıştır. 

Amerika’dan yurda dönen doktorlardan 

özellikle Dr. Besim Ömer Paşa, Hilal-i Ahmer 

(Kızılay) Cemiyeti’ne hemşirelik konusunda 

bilgi vererek gerekli hazırlıkların yapılmasını 

istemiş ve yetkililere hemşireliğin önemini 

anlatmıştır. Bunun üzerine, cemiyetin hasta-

bakıcılık ve hemşirelik konusunda çalışmalar, 

hazırlıklar yapabilmesi için ayrı bir ödenek 

ayrılmış, cemiyet, Kadırga Hastanesi’nde 

ve Bursa’da 6 ay süreli hastabakıcılık kursu 

düzenlemiştir. Bu konuda kadınlara yönelik 

duyurular yapılmış, gönüllü olanların kabi-

liyetlerine göre seçilen hanımlar kurslara 

katılmışlardır. İstanbul’un zengin ve seçkin 

ailelerine mensup kadınlar dahi hastabakı-

cılık için müracaatta bulunmuşlardır (1912). 

Bu yüzden 1912 yılı Türk hemşireliğinin 

başlangıcı sayılmaktadır. 

Reşitpaşa Vapurunun         
Başhemşiresi

1913-1914 yıllarında üniversitede açılan 

kurslara gönüllü katılanların başında Safiye 

Hüseyin gelmektedir. Safiye Hüseyin, İngil-

Çanakkale’de Bir 
Kadın Kahraman 

İsmail Bilgin*

Safiye Hüseyin, İngiltere’de Denizataşeliği1 görevinde bulunan Ahmet Hüseyin Beyin kızıdır. Babasının 
görevi sebebiyle öğrenimini Avrupa’da yapmış bu vesile ile İngilizce ve Almanca öğrenmiştir. Balkan 
Harbi’nin son senesinde İstanbul’a akın eden yaralı ve hasta askerlerimize elinden gelen hizmeti yapmıştır. 

Hemşire Safiye Hüseyin aldığı madalyalar ile



İstanbul Eğitim ve Kültür Dergisi 27

tere’de Denizataşeliği1 görevinde bulunan 

Ahmet Hüseyin Beyin kızıdır. Babasının 

görevi sebebiyle öğrenimini Avrupa’da 

yapmış bu vesile ile İngilizce ve Almanca 

öğrenmiştir. Balkan Harbi’nin son senesinde 

İstanbul’a akın eden yaralı ve hasta asker-

lerimize elinden gelen hizmeti yapmıştır. 

Daha sonraki yıllarda Osmanlı Devleti 1. 

Dünya Savaşı’nda dokuz cephede savaşmak 

zorunda kalmıştır. Bu cephelerden özellikle 

Çanakkale Cephesi çok önemli sayılmıştır. 

İstanbul’un düşmemesi, Çanakkale’nin 

geçilmemesi için her tedbir alınmıştır. 

Gelibolu Yarımadası’nda 25 Nisan 1915 

tarihinden itibaren yapılan şiddetli muha-

rebeler esnasında yaralanan çok sayıdaki 

asker cepheye yakın yerleşim merkezine 

dağıtılmış (Biga, Edremit, Keşan, Şarköy, 

1 Kendisi ile yapılan röportajda ise (Kızılay Dergisi, 
1964), babasının deniz baş mühendisi olduğunu 
belirtir.  

Mürefte, Tekirdağ vb). Ancak hastanelerdeki 

personel ve yatak sayısı yetersiz kalmıştır. 

Bunun üzerine, Çanakkale’den İstanbul’a 

vapurlarla yaralı taşınması gündeme gel-

miştir. Ancak bu iş gayet tehlikelidir. Çünkü 

savaş esnasında İtilaf Devletlerine ait 

denizaltılar boğazı geçip Marmara Deni-

zi’ne açılmakta, nakliye, iaşe ve personel 

taşıyan gemileri batırmaktadırlar. Hatta 

E-11 Denizaltısı (Mayıs-1915) Haliç’e dek 

sokulup cepheye yapılacak olan sevkiyatı 

engellemeye çalışmıştır. Limandaki gemilere 

saldırı düzenlemiştir.

Zamanın hükümeti bir çağrıda bulunarak 

Çanakkale’ye gönderilecek olan Reşitpaşa 
vapurunda görev yapacak hastabakıcılar 

aramaya başlamıştır. Bu çağrıya Safiye 

Hüseyin Hanım olumlu cevap vermiş ay-

rıca yabancı dil de bildiği için hemen kabul 

edilmiş, Reşitpaşa vapurunda “Başhemşire” 

olarak görevlendirilmiştir.

Zamanın hükümeti bir çağrıda 
bulunarak Çanakkale’ye 
gönderilecek olan Reşitpaşa 
vapurunda görev yapacak 
hastabakıcılar aramaya 
başlamıştır. Bu çağrıya Safiye 
Hüseyin Hanım olumlu 
cevap vermiş ayrıca yabancı 
dil de bildiği için hemen 
kabul edilmiş, Reşitpaşa 
vapurunda “Başhemşire” olarak 
görevlendirilmiştir.

Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi ve cephede yaralanmış bir askerin ameliyatı
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Reşitpaşa vapuru Marmara Denizi’ne 

açılmış, denizaltıların her an saldıracağı 

endişesiyle sıkıntılı yolculuk yapılmıştır. 

Ancak bir saldırı olmadan vapur Eceabat’a 

yaklaşıp Kilye Limanı’na demirlemiştir. Vapur 

belli bir süre bu limanda kalmış, yaralıları 

alıp İstanbul’a doğru yola çıkılacağı anda 

İngiliz keşif uçakları tarafından saldırıya 

uğramıştır. Uçaklar attıkları işaret fişekleri 

ile Saroz Körfezi’nde bekleyen savaş gemi-

lerine vapurun koordinatlarını vermişler, 

bu kez gemiler tarafından bombardımana 

tutulmuşlardır. 

Hatta bu saldırılardan dolayı “Reşitpaşa 

vapuru batırıldı.” diye İstanbul’da bir söylenti 

dahi yayılmıştır. Pek çok kişi yaralılara ve 

vapurda görev yapan yakınlarına yanıp ya-

kılmıştır. Daha sonra olayın doğru olmadığı 

anlaşılmış ve herkes rahat bir nefes almıştır.

Safiye Başhemşire anlatıyor…

Safiye Hüseyin kendisi ile yapılan röportajda 

birçok yaralı gencin son nefesini verdikten 

sonra gözlerini kapadığını belirtmiş ve ilginç 

bir tespitte de bulunmuştur:

“Herkes son anlarında hep “anne” diye sayıkladı. 
İster İngiliz, ister Fransız, isterse Alman, Türk 
olsun hepsi “anne” diyerek can verdiler.” Bu 

arada bir İngiliz gencinden bahseder. Bu 

İngiliz genci gözlerini kaybetmiştir. Aldığı 

yaralar sebebiyle de çok yaşamayacağı belli 

olmuştur. Safiye Hüseyin onu teselli etmiş, 

dayanması gerektiğini, nişanlısına er ya da 

geç kavuşacağını söylemiştir. Yalnızca bu 

İngiliz erinin nişanlısının ismini sayıklayarak 

can verdiğini belirtmiştir.

Bir gün Reşit Paşa vapuruna yaralı Bekir 

Çavuşu getirmişlerdir. Yapılan ameliyatla 

Bekir Çavuş’un ayağı kesilmiştir. Daha 

sonra vapurda görevli Alman hemşirelerden 

birisi Safiye Hüseyin’in yanına gelmiş, telaş 

içinde şöyle demiştir:

“- Hani ayağını kestiğiniz yaralı yok mu?

- Bekir Çavuş mu?

- Evet.

- Ne oldu peki?

- Kendisine bir hal oldu hemşire. Tek bacağı 

ile odanın içinde dolaşmak istiyor

Hemen koştum. Bekir Çavuş yarasından 

kanlar aka aka ayağa kalkmıştı. Bileğinden 

tuttum. Müthiş bir ateşi vardı:

- Aman Bekir Çavuş! Ne yapıyorsun bu hal 

ile ayağa kalkılır mı? dedim.

Bekir Çavuş ise kendini kaybetmiş bir 

halde idi:

- Elbette kalkılır! dedi. Sen ne diyorsun! 

Emir geldi. Emri yerine getirmek lâzım! 

Tabii kalkacağım!..

Çanakkale’de yaralanmış gaziler, doktor ve hemşirelerin ihtimamları altında tedavi edildikleri hastanede
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Sabaha karşı Bekir Çavuş kollarımızın 

arasında dünyaya gözlerini büsbütün ka-

padı. Bu adamcağız, son dakikasına kadar 

kumandanının emrini kendine verilen 

vatan vazifesini yapmaktan başka bir şey 

düşünmüyordu. Son dakikasında bile ne 

annesini ne de sevdiğini düşünüyordu. 

Kansız dudaklarından çıkan son cümleler;

“Emri yapamadım.” oldu. Fakat ben şuna 

kani idim ki, Bekir Çavuş vazifesini en güzel 

şekilde yapmış idi.”

Safiye Hüseyin Çanakkale Muharebele-

rinde Maydos’ta (Eceabat), daha sonra da 

Anafartalar’daki sargı yerlerinde fedakârca 

görevini yapmış ve yine Reşitpaşa vapuru 

ile İstanbul’a dönmüştür.

Safiye Hüseyin adı                            
unutulmamalı…

Safiye Hüseyin 1. Dünya Savaşı’ndan 

sonra mütareke döneminde uzun süre 

parasız kalan ve yurt dışındaki okuyan 

Türk öğrencilerine para götürmüş, çeşitli 

sağlık kongrelerine katılmış, Cumhuri-

yet döneminde de hemşirelik okulunda 

çalışmaya başlamış, kendini bu mesleğin 

yayılmasına ve tanıtılmasına adamıştır. 

Hemşire Okulu için kitaplar yazmış ayrıca 

İstanbul Büyükşehir belediyesi Sağlık 

Kurulunda da görev yapmıştır. Hemşirelik 

mesleğinin kurulmasında büyük emeği geçen 

Safiye Hüseyin ilk Türk hemşirelerinden 

sayılmaktadır. Soyadı kanunundan sonra 

“Elbi” soy ismini almıştır. Hiç evlenmeden 

82 yaşına dek durup dinlenmeden Türk 

Hemşireliğinin ilerlemesi için çalışmış, 

1964 yılının temmuzunda çok sevdiği 

hemşirelerin kollarında vefat etmiştir. 

Onun hatırasını yaşatmak ve geciken bir 

vefa borcunu ödemek için Safiye Hüseyin’in 

ismi bir Hemşirelik okuluna, bir sağlık 

Fakültesine verilirse ne kadar yerinde 

olurdu…

* Yazar 

Safiye Hüseyin 1. Dünya 
Savaşı’ndan sonra mütareke 
döneminde uzun süre parasız 
kalan ve yurt dışındaki 
okuyan Türk öğrencilerine 
para götürmüş, çeşitli sağlık 
kongrelerine katılmış, 
Cumhuriyet döneminde de 
hemşirelik okulunda çalışmaya 
başlamış, kendini bu mesleğin 
yayılmasına ve tanıtılmasına 
adamıştır. Hemşire Okulu 
için kitaplar yazmış ayrıca 
İstanbul Büyükşehir belediyesi 
Sağlık Kurulunda da görev 
yapmıştır. Hemşirelik mesleğinin 
kurulmasında büyük emeği 
geçen Safiye Hüseyin ilk Türk 
hemşirelerinden sayılmaktadır.
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Çanakkale Kahramanları

Türk Kurtuluş Savaşı, bir milletin, bağımsız-
lığı uğruna döktüğü kan ile yazılmış büyük 
kahramanlık destanıdır. Varlığına kastedilen 
büyük tehlike karşısında topyekûn direnen 
bir millet, çaresizlik ve imkânsızlığı millî 
mukavemete dönüştürmüş, bu milli - ma-
nevi mukavemet, devlet şuuruna sahip bir 
milletin hep ayakta kalmasını sağlamıştır. 
Çanakkale Savaşı’nın kurtuluş mücadeleleri 
arasında ayrı bir yeri vardır. Sebebi, bu va-
tan müdafaasına din-i mübinin müdafaası 
nazarıyla bakan binlerce eğitimli, donanımlı, 
sağlam karakterli genç insanın bu kutsal 

direniş içerisinde yer almasıdır. Mektepli - 

medreseli genç askerler eğitimlerini yarıda 

bırakarak cansiperane bir fedakârlıkla 

cepheye koşmuş ve âlimin mürekkebi 

şehidin kanından değerli olduğunu bile 

bile dünya barışı için dünyaya hükmetme 

davasına düşmüş dünyevi zihniyetlerle 

kanlı bir savaşa koşmuştur. 

Çanakkale Savaşı sırasında, padişah Sultan 

V. Mehmed Reşad, İttihat Terakki yöneti-

minin telkinleriyle 27 Mayıs 1915’te bir 

emirle lise talebelerini de cepheye çağırmak 

zorunda kaldı. Ülkenin genelindeki pek çok 
okul öğrencileriyle cephedeki mücadeleye 
katıldılar. Osmanlıda ilk tıp fakültesi olan 
“Darülfünun-ı Osmanî”nin öğrencileri, I. 
Dünya Savaşı boyunca değişik cephelerde 
ordu hizmetinde bulunmuş ve hatta bazıları 
cephelerde şehit düşmüştür. Öğretim üyeleri 
ve öğrencilerin askeri birliklere dağıtılması 
yüzünden 1915’de fakülte bir süre kapalı 
kalmış ve okul yaralılar hastanesi olarak 
kullanılmıştır. 1915’te Darül Fünun’da 
öğrenim gören binlerce tıbbiyeli, okullarını 
bırakarak Çanakkale’ye koştu. İki tümen 
hâlinde Gelibolu’ya gelen bu gençler, bir 
Anzak baskını sonucu şehit oldular. Bu 
nedenle Darülfünun, sonraki yıl açılışta 
siyaha boyandı. 

“Biz Çanakkale’ye bir Darülfünun 
gömdük” 

I. Dünya ve Çanakkale Savaşı’nda, İstanbul 
ve Anadolu’daki medreselerin çoğu kapanmış 
ve çok sayıda talebe askere alınmıştır. Ekim 
1914’te “Daru’l-Hilâfeti’l-Aliye Medresesi” 
adıyla birleştirilen İstanbul medreselerine, 
1914-1915’de 2.880 talebe kaydedilmiş; 
ancak aynı yıl başlayan I. Dünya Savaşı 
nedeniyle pek çok talebe Çanakkale ve 
diğer cephelere gönderilmiştir. Bu yüzden 
sonraki öğretim yılında ancak 1.354 talebe 

Çanakkale’nin Öğrenci ve 
Öğretmen Kahramanları

Mahmut Bıyıklı*
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okuma imkânı bulabilmiştir. Aralık 1912’de 
açılan “Medresetü’l-Vâizîn” 150’den fazla 
öğrenci kaydetmesine karşın; I. Dünya Sa-
vaşı dolayısıyla askere alınmaları yüzünden 
öğrencilerin çoğu okulu bitirememiştir. 
Çünkü gidenlerin ekseriyeti şehit ve gazi 
olmuştur. 

19’u bulan taşra medreselerinde ise, 1916-
1917’de 1.680 talebe eğitim görürken, 
sene sonunda bu rakam 1.052’ye düşmüş 
ve yaklaşık 600 talebe askerlik nedeniyle 
medreseden ayrılmıştır. Savaşlardaki ağır 
kayıplar neticesinde durum öyle vahim-
leşmiştir ki, köylerde mevtaların gasl, 
tekfin ve defin işlemlerini yapacak hoca 
bulunamaz olmuş ve çekilen sıkıntı had 
safhaya ulaşmıştır. 

Çanakkale’de yüksek öğrenim kurumlarından 
verilen şehitler sebebiyle Mustafa Kemal 
“Biz Çanakkale’ye bir Darülfünun gömdük” 
diyerek olayın topluma ve ülkeye etkisini 
ifade etmiştir.

Mekteb-i Sultani
Çanakkale savaşları sırasında Mekteb-i 
Sultani yani Galatasaray Lisesi’nde eğitime 
ara verilmemişti. Ama bazı Galatasaraylı 
öğrenciler, gönüllü olarak askere yazılmışlar-
dır. Mekteb-i Sultani öğrencileri, 1911’den 

1917’ye kadar olan dönemde Trablusgarp, 
Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı’nın 
üç yılında hiçbir mecburiyetleri olmadığı 
halde gönüllü olarak savaşlara katılmışlar 
ve ülkeleri adına fedakârca savaşmışlardır” 
Kayıtlara göre, 1912’de 60 mezun veren 
okuldan 1913’de 34, 1914’te 21, 1915’te 
18, 1916’da 4, 1917’de 5 öğrenci ancak 
mezun olabilmiştir. 

“İstanbul Lisesi Vatan Sağ Olsun!” 
13 Mayıs 1915’te Arıburnu’na sevk edilen 
2. tümenin çoğunu, aralarında İstanbul 
Lisesi öğrencilerinin de bulunduğu Da-
rülfünunlu gönüllüler oluşturmuştu. Lise 
öğrencilerinin kolunda sarı, tıbbiyelilerin 
kolunda da beyaz kurdele bağlıydı. 19 
Mayıs Taarruzu’nda, “hedef olmamaları” 
için kurdeleleri çıkarmaları emredilmişti. 
Kanlı 19 Mayıs Taarruzu’nda, 2. tümenin 
çoğu öğrenci olan gencecik fidanları ölüm 
kusan makineli tüfekler karşısında ekin 

gibi biçilmişti. Siperlerde sadece sarı kur-
delelerine yazdıkları şu mukaddes ibare 
kalmıştı: “İstanbul Lisesi Vatan Sağ Olsun!” 

Çanakkale Savaşı’na gönüllü olarak katılan 
50 İstanbul Sultanisi (İstanbul Lisesi) öğren-
cisinin şehit düştüğü haberi okula ulaşınca, 
geride kalan öğrenciler ağabeylerinin anısına 
okulun kapılarını ve pervazlarını matem 
rengi siyaha boyadılar. Okuldaki öğrencilerin 
Çanakkale zaferinden sonra okulda yaptığı 
yoklamada şehitlerin ismi okununca, İsmi 
söylenen her gencin arkasından, merasime 
gelenler, özellikle de aileleri “Şehit, Cennet-i 
Âlâ’da!..” diye bağırmıştır. 

Vefa Lisesi Mezun veremedi!
Çanakkale Savaşı patlak verdiğinde Vefa 
Lisesi’nin 1915-1916 eğitim dönemin-
deki öğrencileri ve öğretmenleri, asker 
üniforması giyerek ve okulun bahçesinde 
toplanıp marşlar söyleyerek Şehzade-
başı’na çıkmışlardı. Meydanda toplanan 

I. Dünya ve Çanakkale Savaşı’nda, İstanbul ve Anadolu’daki 
medreselerin çoğu kapanmış ve çok sayıda talebe askere alınmıştır. 
Ekim 1914’te “Daru’l-Hilâfeti’l-Aliye Medresesi” adıyla birleştirilen 
İstanbul medreselerine, 1914-1915’de 2.880 talebe kaydedilmiş; 
ancak aynı yıl başlayan I. Dünya Savaşı nedeniyle pek çok talebe 
Çanakkale ve diğer cephelere gönderilmiştir. 
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İstanbullular, Vefalıları, alkışlar ve dualarla 
savaşa uğurlanmıştı. Vefa Lisesi, Çanakkale 
Savaşı’na katılan ve şehit düşen öğrencileri 
nedeniyle bu yıllarda mezun veremedi. İlk 
Darülmuallimin Okulu (Erkek Öğretmen 
Okulu) olarak açılan Çapa Öğretmen Okulu, 
talebeleri ve hocaları ile birlikte Çanakkale 
Savaşı’na iştirak etmiş ve gidenlerin çoğu 
cephede şehit düşmüştür. 

İstanbul’daki liselerin çoğunun Çanakkale’ye 
gitmeleri yanında Anadolu’daki liselerden 
de yoğun katılım olduğu bilinmelidir. 1916-
1917’de Balıkesir Sultanisi (Lisesi), Çanakkale 
Savaşları’nda 94 şehit vermiştir. Balıkesir 
Erkek Muallim Mektebinden de büyük 
miktarda öğrenci harbe dâhil olmuştur. Bu 
okul, 1914-1918 yılları arasında yalnızca 2 
mezun verebilmiştir. 17 yaşındaki öğren-
cilerini cepheye gönderen Sivas Lisesi’nde 
öğrenciler okuldan ayrılırken, hocalarına 
hitaben tahtalara; “Hocam biz Çanakka-
le’ye gidiyoruz. Hakkınızı helal edin” diye 
yazmışlardır. Savaşa giden öğrencilerin 
geri dönmemesi nedeniyle 1915’te mezun 
verilememiştir. 

“Biz onların çiçeklerini kopardık” 
Yatılı okul olduğu için Sivas Lisesi’nde 
diğer vilayetlerden gelen öğrenciler de 
vardı. Amasya, Tokat, Yozgat, Erzincan ve 
Malatya gibi illerden öğrencilerin burada 
eğitim gördüğü düşünülürse, Sivas Lise-
si’ndeki şehitlerin sadece Sivaslı olmadığı 
ortaya çıkar. Edirne Lisesi’nin öğretmen 
ve öğrencileri de harbe katılmış ve hiçbiri 
geri dönememiştir. Kastamonu Abdurrah-
manpaşa Sultanisi ise, 1911’de 64 mezun 
verebilirken; 1916- 1917’de başta Çanakkale 
olmak üzere süre giden savaşlar nedeniyle 
hiç mezun verememiştir. 

Trabzon Lisesi öğrencilerinin büyük bir 
kısmının Çanakkale Cephesi’ne gitmesi 
ve savaşta şehit düşüp geri dönememesi 
sebebiyle Trabzon Lisesi üç yıl boyunca 
mezun verememiştir. Trabzon ile Çanakkale 
arasındaki mesafenin 1.300 kilometrenin 
üzerinde olduğu hesaba katıldığında, bu 
fedakârlığın gerçek boyutu daha iyi takdir 
edilecektir. 

Öğrencilerinin tamamını Çanakkale’de şehit 
vererek, mezun veremeyen okullar arasında 

Konya Lisesi de yer almıştır. Anadolu’daki 
liselerin Çanakkale’ye katılımıyla ilgili 
anlatımları çoğaltmak mümkündür fakat 
burada önemli olan şey, Milletimizin bu 
savaşlarda, kesin olmayan rakamlara göre, 
ülkenin “beyin takımını” oluşturan 10 binden 
fazla öğretmen, öğrenci, mülkiyeli, tıbbiyeli 
yetişmiş okur-yazarı yitirmiş olmasıdır. Ça-
nakkale Savaşı’nda yaşanan “yetişmiş insan 
kaybı”, daha sonraki dönemlerde Osmanlı 
Devleti ve genç Türkiye Cumhuriyeti’ni 
derinden etkileyecektir. Bunun içindir 
ki İngiliz Başbakanı Winston Churchill, 
cephede kaybedilen gençlikle ilgili olarak; 
“Biz onların çiçeklerini kopardık” demiştir. 

Çanakkale Şahadetin Meydanıdır
Evet, binlerce taze fidanın körpecik dalın-
dan koparıldığı Çanakkale savaşları, Türk 
milleti için bir taaruz değil, bir nefsi müda-
faadır. Çanakkale, şahadetin meydanıdır. 
Çanakkale’yi anlamanın yolu, sadece çelik 
ve barutun kudretini bilmekten geçmediği 
gibi sadece belgelerden de geçmez. Tarih 
her zaman şahitlik etmiştir ki bir savaşı 
kazandıran savaş meydanına varmadan 
önceki duygu ve düşüncelerdir. 

Çanakkale’ye gidenlerin ruh portresi ortaya 

konulmadan, bu mücadelenin anlaşılması 
çok eksiklikleri barındıracaktır. O ruh tasviri 
anlaşıldığında, bu aziz milletin evlatlarının, 
vatan düşüncesini nasıl bir namus ve haysi-
yet davasına dönüştürdüklerini de anlarız. 

Çanakkale zaferiyle birlikte çok ciddi bir 
beşeri kaybımızın olduğunu bir gerçektir. 
1915 Anadolu’sunda her üç evden bir şehit 
çıkmıştır, doğrudur. Ama bu beşeri kaybın 
çok ciddi bir boyutu da, eğitim hayatımıza 
etki eden kayıplardır. Çanakkale Müdafa-
asında toprağa verdiğimiz, öğretmenler ve 
öğrencileridir. 18 Mart 1915 bir zaferin 
tarihi olduğu kadar, Birri Maune’de şehit 
düşmüş Suffa Ashabı gibi kutsal bir dava 
uğruna gencecik canlarından geçen kah-
ramanların da yeniden doğum tarihidir. 

Evet, bu aziz millet, Çanakkale’ye bir Da-
rulfünun gömmüştür. Bugün yaşadığımız 
‘kaht-ı rical’in, kaliteli insan azlığının sebebini 
burada aramaktadır tarihçiler. Çanakkale’de 
destan yazan öğrencilerin öğretmenlerin her 
biri haklarında yapılacak her türlü çalışmayı 
hak edecek kadar büyük kahramanlardır. 
Haklarını teslim etmek de bu milletin 
bütün evlatlarının bilhassa eğitimcilerinin 
boynunun borcudur. 

* Yazar - Eğitimci

Mevlevi Alayı
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Cephede Bir Çocuk Asker
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Çanakkale Cephesi

Türk tarihinin en muhteşem zaferlerinden 
birini olan Çanakkale destanının bütün şan 
ve şerefi, o sırada vatanını tehlikede gören 
ve namusunu kurtarmak üzere canlarını 
feda eden, âdeta cehennemle boğuşup galip 
gelen Mehmetçiğe aittir. Çağın bütün teknik 
imkânlarıyla donatılmış düşman ordularına 
karşı her türlü güçlük ve mahrumiyet içinde 
vatanını, imanını ve namusunu kurtarmak 
için göğsünü siper eden kahraman Türk 
askeri, bu savaşta binlerce şehit ve kayıp 
vermek suretiyle, düşmanlarına Çanakkale’nin 
asla geçilemeyeceğini ispatlamıştır. Kemal 
Tahir “Kurtuluş Savaşı asıl Çanakkale Savaşı 
ile başlamıştır.” der. Bu yönüyle Osmanlıyı 
derinden etkilemiş olan Çanakkale Savaşı 
sosyal hayatta gerekse edebiyatımızda haklı 
bir yer edinmiştir.

Osmanlı Hava Kuvvetleri
İnsanoğlu değişik zamanlarda farklı araçlarla 
uçmayı denemiş ve bunu ilk olarak 17 Aralık 
1903 tarihinde Amerika’da Wright kardeşler 

12 beygir gücündeki The Flayer adlı uçakla 
gerçekleştirmiştir. Bu tarihten sonra bütün 
dünya uçağa özel bir önem vermiş ve bu 
alandaki çalışmalarını hızlandırmıştır. Askerî 
amaçlı ilk uçağa 1909 yılında Amerika Birleşik 
Devletleri sahip olmuş, onu Fransa, İngiltere ve 
İtalya izlemiştir. İlk gemiden uçağın kalkması 
yine Amerika Birleşik Devletleri’nde 1910 
yılında gerçekleştirilmiş, ilk uçak gemisine ise 
yine aynı devlet 1911 yılında sahip olmuş-
tur. İlk deniz uçağını da yine Amerika 1911 
yılında donanmasına katmıştır. Savaşta ilk 
uçak ise İtalyanlarca Trablusgarp Savaşı’nda 
kullanılmıştır. Bu savaşta bir İtalyan uçağı 
Osmanlı hattına mecburi iniş yaptığından ilk 
kez bir düşman uçağını ele geçirerek hava-
cılık tarihine geçmiştir. Yaşanan savaşların 
ardından Türk Hava Kuvvetleri’nin çekirdeğini 
oluşturan Havacılık Komisyonu da, 1911 
yılında zamanın Harbiye Nazırı Mahmut 
Şevket Paşa tarafından kurulmuştur. Uçak 
istasyonu ve hava okulunun kurulması için 
Yeşilköy yakınlarında Sofraköy’ü seçilmiş ve 
kısa zamanda uçak pisti ile iki uçak hangarı 

yapılmıştır. Satın alınan ve 15 Mart 1912’de 
İstanbul’a gelen iki uçakla, ilk pilotlarımız 
Fesa ve Kenan Beyler uçmaya başlamış ve 
uçuş okulu da 3 Temmuz 1912’de resmen 
açılmıştır. Mayıs 1913’te kurmay subayların 
rasıt olarak yetiştirilmesi ve bağımsız bir 
rasıt sınıfının teşkilatlandırılması için emir 
yayınlanmış ve havadan gözetleme ve eğitim 
programı oluşturulması için bir talimatname 
hazırlanmıştır Osmanlı Devleti’nin Birinci 
Dünya Savaşı’na dahil olmasının ardından 
Almanya ile imzalanan ittifak anlaşması ile 
Osmanlı Ordusu havacılık teşkilatı Almanya 
tarafından desteklenmeye başlanmış ve 
1915 Ocağında Alman Ordu subayı Yüzbaşı 
Serno Osmanlı havacılığını düzenlemek 
üzere İstanbul’a gelmiş, Mayıs ayında Al-
manya’ya giderek uçak teminine çalışmış 
ve Yeşilköy’de bir pervane imalathanesi 
kurulmasını sağlamıştır. 

Teyyare Şiiri de Giriyor
Büyük devletler makinelerin gücünü kullana-
rak  hız ve avantaj elde etmek istemişlerdir. 
Teknik ile yıkıcılık arasındaki ilişki, Birinci 
Dünya Savaşı sırasında belirginleşmiştir. 
Uçakların toplu öldürme amacıyla kulla-
nılması geleneksel silahların destekleyici 
bir unsuru olarak ortaya çıkması, mekanik 
olarak örgütlenmiş yıkımın vahşetini ortaya 
koymuştur. Kısacası teknolojik ilerlemeyle 
birlikte yok etme eylemi de teknikleşmiştir.
Teknolojinin gelişmesiyle savaş teknikleri de 
değişmiş, ulaşım aracı olan uçak bir savaş 
makinesı olarak kullanılmaya başlanmıştır. 
Özellikle Çanakkale Savaşı ile askerin ya-
nında şairlerin de gündemine giren uçaklar 
şiirlerde de yer bulmuştur. İbrahim Oğlu 
Ömer, “Şehitler Sırtı Destanı”nda hava saldırı-
larını anlatırken uçağın farklı fonksiyonlarda 

Çanakkale’de Tayyare Savaşı
Tahsin Yıldırım*

Müttefiklerin kesin yenilgisi ile sonuçlanan Çanakkale Savaşları’nda Türk 
havacıları; az sayıda uçak ve yetersiz ekipmanla gerçekleştirdikleri keşif, taarruz 
ve muhabere görevlerinde büyük başarılar sağlamışlardır. 
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kullanılıp savaşın kaderini nasıl etkilediğini 
şu mısralarla anlatmıştır:  “Tayyare keşf eder 
hem bomba atar / Bir yandan denizden balonlar 
çıkar / Denize karaya işaret yapar/  Seyr eyle 
sen artık bombardımanı.”  

Doktor Mehmed Fahri ise “Tayyareler; bu 
müthiş ecel kuşlarıyla can” mısrasında ecel 
kuşlarına benzetmiştir. Halit Fahri ise uçağı  
“Pençesinde kanlı bir kemik taşıyan / Bir kartala 
benzerdin ey ölüm kuşu.” diyerek ölüm kuşuna 
benzetmiştir.

Çanakkale’de Türk Havacıları
Müttefiklerin kesin yenilgisi ile sonuçlanan 
Çanakkale Savaşları’nda Türk havacıları; 
zaferin kazanılmasında önemli görevler 
üstlenmişler, az sayıda uçak ve yetersiz 
ekipmanla gerçekleştirdikleri keşif, taarruz 
ve muhabere görevlerinde büyük başarılar 
sağlamışlardır. Çanakkale Cephesi’nde keşif ve 
av uçaklarının yanı sıra; balonlar, uçak gemisi 
ve sabit balonlar da olmak üzere birkaç tip 
hava gücü kullanılmıştır. Çanakkale’de deniz 
ve kara savaşlarının sürdüğü aylar boyunca 
müttefik kuvvetlerinin 40 civarında uçağı 
karşısında az sayıda Türk uçağı ve havacısı 
görev yapmasına rağmen önemli başarılara 
imza atılmıştır. Bu dönemde 1. Tayyare 
Bölüğü’nde 5’i pilot ve 10’u rasıt olmak 
üzere toplam 15 Türk ve 23 Alman havacı 
görev yapmıştır. Deniz ve hava savaşları 
boyunca 6’sı hava savaşı, 16’sı ise yerden 
açılan savunma ateşi sonucunda teyit edilmiş 
toplam 22 düşman uçağı düşürülmüştür. Türk 
havacılardan ise hiçbiri Çanakkale Savaşları 
sırasında hayatını kaybetmemiştir. Savaşın 
başlaması ile beraber, 18 Mart saldırıları 
öncesi taraflar keşif çalışmalarına ağırlık 
vermiş, İngilizler bu devrede Türk savunma 
hatlarını da bombalamıştır. Karşı tarafın 
stratejilerini belirleme amacıyla yapılan keşif 
uçuşları ile düşmanın elindeki silah tipleri ve 
asker miktarı gibi bilgiler ilgililere aktarılmıştı. 
Deniz savaşlarında Müttefiklere üstünlük 
sağlanmasının ardından Gelibolu’ya yapılan 
çıkarma sırasında da taraflar uçaklardan 
faydalanmışlardır. Bu aşamada özellikle 
İngilizlerin kullandığı balon çok etkili olmuş, 
bu dönemde ilk hava savaşı da 2 Mayıs 
1915’te gerçekleşmiştir. Çanakkale’de hava 
savaşlarında Osmanlı Ordusu’nun kesin bir 
üstünlüğü olmuştur. Müttefiklerin çekilme 
sürecinde Türk Hava Kuvvetleri önemli 

keşif görevleri yapmıştı. Bu dönemde Türk 
deniz uçakları, Suvla Körfezi’nde düşman 
denizaltılarını tesbit etmek için Marmara 
Denizi’ni gözetleyerek ve İstanbul Boğazı’nın 
Karadeniz’e açılan girişi üzerinde uçuş ya-
parak Alman Donanması’na yardım etmişti. 
Gelibolu Yarımadası üzerine gönderilen deniz 
uçaklarımıza ise Anzak topçu kamplarını ve 
nakil hatlarını bombalama emri verilmişti. 
Çanakkale Savaşları’nda askeri havacılık 
alanında birçok ilk yaşanmıştır. Öncelikli 
olarak Çanakkale Savaşları tarihte kara, deniz 
ve hava unsurlarının beraber kullanıldığı ilk 
amfibi harekât olması bakımından önemli 
olmuştur. Çanakkale Savaşları’nda Türk 
havacıların imza attıkları bir başka başarı 
da çağımızda vazgeçilmez olan elektronik 
karıştırmayı ilk kez bu savaşta kullanmaları 
olmuştur. 1915’te İngiltere’nin en önemli 
savaş gemilerinden olan Queen Elizabeth’in 
konuyla ilgili belgelerinde, bir Türk savaş 
uçağı yüzünden telsiz haberleşmesinde 
güçlük yaşadıklarının rapor edilmesi de bunu 
doğrulamıştır. Aynı zamanda ilk kez Çanak-
kale Cephesi’nde uçaklar ile denizaltıların 
işbirliğinin görülmesi ve İngiliz uçaklarının 
torpido atarak bir Türk muhribine yaptığı 
saldırının torpido uçaklarının doğması ve 
gelişmesine zemin hazırlaması da Çanak-
kale Cephesi’nde yapılan hava savaşlarının 
önemini bir kez daha ortaya koymaktadır.   

Çanakkale Savaşları’nda propaganda, birçok 
vasıta ve yöntemle yapılmıştır. Çanakkale 
Muharebelerinde İngilizler uçaklar ve ba-
lonlar aracılığıyla Türk yerleşim bölgelerine 
ve cepheye yoğun bir şekilde broşür ve 
beyanname atmıştır. Bu broşür ve beyan-
namelerde Almanya’nın savaş başladıktan 
sonra içine düştüğü sıkıntıdan kurtulmak 
için Osmanlı Devleti’ni savaşa sokmaya 
çalıştığı; gerçekte Almanya’nın Türklerin 
dostu olmayıp, sırf Halife’nin nüfuzundan 
faydalanmak amacında olduğu yazılmıştır. 
Bu propogandalar karşı cevap niteliğindedir; 
Osmanlı’da boş durmamış, uçaklarla işgalci 
askerlere attıkları beyannamelerde, Senegalli 
askerlere hitaben komutanlarının kendilerini 
boğazları kesilmek üzere terk ettiği yazılmıştır. 
Atılan beyannameler Arapça ve Farsçadır. 
Hristiyan askerlere değil Müslüman askerlere 
yöneliktir. Müslüman askerlere kimlere karşı 
savaştıkları anlatılmıştır. 

Dünyada üretilen ilk uçak gemisi olan Ark 
Royal, Çanakkale Savaşı’nda kullanılmıştır. 
Bunun yanında Çanakkale’de önemli rol 
üstlenen Ben-My-Chree uçak gemisi’de, 
Antalya’nın Kaş ilçesi açıklarındaki Meis 
adasında demirlediği 27 Aralık 1916’da 
Mustafa Ertuğrul isimli bir zabitin çabalarıyla  
batırılmıştır.

*Yazar-Eğitimci

Çanakkale Savaşları tarihte kara, deniz ve 
hava unsurlarının beraber kullanıldığı ilk 
amfibi harekât olması bakımından önemli 
olmuştur. 
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Lokman Erdemir*

Harp Günlüğü

Çanakkale Boğazı’nda harp 19 Şubat 
1915’te başlamış, 18 Mart günü Türk 
istihkâmlarının önünde İngiltere açısın-
dan beklenmedik şekilde sonuçlanmıştır. 
Mağlubiyet İngiltere’ye göre Nusret’in 
döşediği mayınlardan mütevellit elim bir 
talihsizlikti; harekât durmamalı, her ne 
pahasına olursa olsun hedef şehir İstanbul 
ele geçirilmeliydi.

Denizden Boğaz geçilemeyince bu sefer 
karadan denenecekti. Dünyanın her bir 
tarafından Mısır’a getirilen birliklerin 
hazırlıkları Mısır’ın İskenderiye şehrinde 
yapılacaktı. Akdeniz Seferi Kuvvetleri adı 
verilen bu birliklerin komutanı Ian Hamil-
ton, önünde yapılan bir geçit töreninin 
ardından, o günün heyecanını günlüğüne 
yazmaktan geri kalmayacaktır. Zira o gün 
18 Mart’ın verdiği ümitsizliğin yerinde 
farklı bir heyecanı vardı: “Ümitlerimiz çok, 
çok artmıştı. Kurtarılacak Kudüs mü, yoksa 

Constantinople mü idi? Ne farkı vardı? Askerin 
başarısının sınırı yoktur. Seyredenler, heyecan 
ve coşkunluk içindeydiler.”

25 Nisan sabahı, askerlerine ‘taarruzu 
değil, vatanın istiklâli için ölmeyi’ emreden 
komutan[lar] da bu gerçeğin farkındaydı. 
Zira Çanakkale siperlerinde verilen bu 
varoluş mücadelesi, Trablusgarp ve Balkan 
mağlubiyetlerinin millette oluşturduğu 
ümitsizliği kaldırmış, kendisine yeniden 
güven duygusunu kazandırmıştır. Her 
şeyden önce Balkan fecaatinin ruhlarda 
bıraktığı infial ve hacâlet hissi Çanakkale 
siperlerinde kaybolmuş, burada filizlenen 
Çanakkale Ruhu ise milletin bekasının 
teminatı olmuştur.  Zira o gün vatanı için 
feda-yı can edenler bu muharebelerin 
“milletin akıbetini kesin olarak tayin edece-
ğini; ya Avrupa’dan Endülüslüler gibi kılıç 
ve kamçı darbeleri altında kovulacak ya da 
lâyık olduğu şeref ve haysiyetiyle güzel verimli 

toprakları üzerinde yaşama” hakkını temin 
için olduğunu biliyorlardı. Bu ruh hali ile 
cephede bulunanlardan biri de henüz ismini 
bilemediğimiz İntepe Topçu Grubu’ndan 
bir subaydır.

Günlük ve Meçhul Subay 

18 Mart ile 25 Nisan günlerinde nelerin 
yaşandığını an be an günlüğüne kaydeden 
‘meçhul subay’ımız, tuttuğu günlüğünün 
ilk sayfasına “Hatıra Defteridir 1331” ifa-
desini yazar. Bu ifadenin hemen altından 
sayfanın yırtılmış olması günlük sahibini 
bilme imkânını ortadan kaldırmıştır. Elimize 
Mehmet Çavuş1 ve oğlu Ali Osman Aydıncı 

1 Merhum Mehmet Çavuş Yalvaç’ın Kuyucak ka-
sabasında 1308 (1892-1893) yılında dünyaya 
gelmiştir. Babasının ismi Mehmet annesinin adı 
Ayşe’dir. Mehmet Çavuş oğlu Ali Osman Akın-
cı’nın verdiği bilgilere göre 1955 yılının üzüm 
satım mevsiminde (Eylül-Ekim) vefat etmiştir. 
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Bey vasıtası ile ulaşan bu günlüğü diğerle-
rinden ayıran husus ise bir topçu subayına 
ait Anadolu tarafında yaşananları anlatan 
birkaç günlükten biri olmasıdır. 

Günlük, aynı yazı karakteri ile düzgün bir 
şekilde ara verilmeden tutulmuştur. Mu-
harebelerin şiddetinin azaldığı dönemlerde 
bazı günler atlanmış ya da birkaç günün 
hadisesi birlikte yazılmıştır. 18 Aralık 1914’te 
başlayan ilk kayıt 20 Eylül 1915’te bitmiştir. 
Subayımızın ismi bilinmemektedir. Kendisi 
ile ilgili bir açıklamada da bulunmaz. 

Subayımızın birliği Çanakkale Cephesi’ne 
Edirne’den gelmiştir. 25 Aralık 1914 Cuma 
günü Çanakkale’ye ulaşan subayımız 26 
Aralık gününü vapurda geçirmiş, 27 Ara-
lık’ta Erenköyü’ne intikal etmiştir. 3 Ocak 
1915’te Kumtepe’nin 1 km güneyindeki 
Karatepe’ye intikal etmiş ve birliği de aynı 
gün faaliyete başlamıştır.

18 Mart Deniz Zaferi ve Meçhul 
Subay
Çanakkale’de ilk harekât 19 Şubat bombar-
dımanıdır. Yedi saat kadar devam eden ve 
1.000 kadar merminin atıldığı, bu ilk ciddi 
deniz muharebesinde, Türk tarafının verdiği 
zayiât bombardımanın şiddetine kıyasla az 
olmuştu. Bu bombardıman sonrası subayı-
mız Karatepe’den 28 Şubat’ta Seddülbahir 
karşısına düşen İntepe’ye intikal eder.  İn-
tepe’ye intikali, ona 18 Mart ve müteakip 
muharebeleri görme imkânı verecektir. 

İngiltere ve Fransa’ya ait muharebe ge-
milerinden on altı büyük savaş gemisi 
ve etrafındaki onlarca irili ufaklı refakat 
gemilerinden oluşan donanmanın denizden 
Çanakkale Boğazı’na yaptığı bu harekâtın 
ilk ateşi sabah 11.30’da başlamıştır. Amiral 
J. De Robeck, saat 18.00’de geri çekilme 
emrini verdiğinde Fransız muharebe gemisi 
Bouvet batmış, İngiliz Irresistible ve Ocean 
adlı iki muharebe gemisi de ağır hasar 
almıştır. Bu gemilerin tamamen Boğaz 
sularına gömülmesi ise gece vakti olacaktır. 

18 Mart günü Boğaz’da yaşananları tüm 
detayları ile görenlerden biri de meçhul 
subayımızdır. Günlüğünde bu güne genişçe 
yer ayırmıştır: 

On altı zırhlı Boğaz’a hücum ettiler. Ateş açtık. 

On mermi kadar attık. Yirmi beş kadar torpido 
ve birçok tahtelbahirler, torpil arayıcılar, elli beş 
adet gemi olmak şartıyla bize hiç bakmayıp 
doğru Erenköyü’ne kadar gittiler. Bombardı-
mana başladılar.

…

Bizim toplarımız onların büyük zırhlılarına karşı 
hiç nev’inden olduğu için bir şey yapamadık. 
Saat [alaturka] yedide bir zırhlı yaralanıp 
tepesinin üstüne [dikilmiş] zor hal Boğaz’dan 
çıkaracaklar. 

…

Bir tane zırhlı battı. İki tanesinin cephanesi 
[nin] ateşlendiğini haber verdiler. Bir torpido 
yanlarına gidip askerini alacakmış. Onun da 
batırıldığını söylediler. Badehu ateşe başladık. 
Bir torpidonun kıç tarafından ikinci topun at-
mış olduğu merminin isabetiyle yaralandığını 
gördüm. Bizleri büyük zırhlı gene yan ateşine 
çevirdi. Aman ya Rabbi! Nasıl anlatayım, 
şiddetli surette etrafta toprak bırakmadı. 
Başımıza geçirdi. Parçalar bir taraftan, mahfuz 
mahallerinden çıkamadık. Bizim yanımızda 
seri ateşlerin cephanesi ateşlendi. Düşmandan 
ziyade kendi cephanemizden korktuk. Akşam 
[alaturka] saat ikiye kadar boğaz içerisinden 
gemiler çıkmadılar. [18 Mart 1915].

Acı 18 Mart gününün şahitlerinden Ian 
Hamilton “Fakat ne yazık ki, çok zamansız bir 

anda Çanak kale Boğazı’nda bulunuyorduk.” 
şeklindeki ifadelerinde de görüleceği üzere 
sorumluğu İngiliz Deniz Bakanı Winston 
Churchill’e yükler. Zira Churchill acele 
etmiş, kolay bir zafer peşinde koşmuştur.

 18 Mart sonrası Quin Elizabet’te yapılan 
toplantıda, Boğaz’a yönelik denizden yeni 
bir harekât yapılmamasına karar verilince, 
bu görev kara birliklerine yani Ian Hamil-
ton’a verilecektir. Hamilton o günlerde çok 
sevinçliydi. Zira İstanbul’a, kendi deyimi 
ile kurtarılacak Constantinople’e ilk önce 
girme şerefi kendine nasip olacaktı. Bu 
heyecan, hayalinde İstanbul’un minarelerinin 
canlanmasına yetmişti. Hedefe ise istiklal 
şairimiz Mehmet Akif’in de ifade ettiği 
üzere Boğaz’ın Gelibolu Yarımadası’nın 
“tepelerinden yol bulunarak” geçilmeye 
çalışılacaktır.

25 Nisan Sabahı 
Subayımızın günlüğünde önemle üzerinde 
durduğu diğer bir tarih ise 25 Nisan’dır. Bu 
amaçla Gelibolu Yarımadası’nda Seddülbahir 
ve Kabatepe (Arıburnu) sahilleri, Anadolu 
tarafında ise Kumkale’ye çıkacaklardı.

Subayımız Seddülbahir ve Kumkale sahil-
lerine yapılan bu harekâtın da yakından 
şahididir. Seddülbahir’e İngiliz birliklerinin 

Elimize Mehmet Çavuş ve oğlu Ali Osman Aydıncı Bey vasıtası ile 
ulaşan bu günlüğü diğerlerinden ayıran, bir topçu subayına ait Anadolu 
tarafında yaşananları anlatan birkaç günlükten biri olmasıdır. 
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ihraç harekâtına Arıburnu’nun aksine 
yoğun bir bombardımandan sonrası güneş 
doğduktan sonra başlanmıştır. Subayımız 
günlüğünde sabah yapılan bu yoğun bom-
bardımanı şöyle anlatır:

Şafakla düşman gemileri her ne kadar var 
ise Seddülbahir tarafına büyük ateş açtılar. 
Badehu (sonra;) bizlere de bir aynı, yağmur 
gibi mermi yağdırmaya biz onlara onlar bize. 
Böyle ateş daha kimseler görmüş değildir. Aman 
Ya Rabbi nasıl anlatsam! Topların ateşinden 
bir dumandır çöktü. Denizi, karası görünmez 
dereceye geldi. [25 Nisan 1915].

Günlük sahibinin değindiği diğer önemli 
bir konu ise modern çağın Truva atı olarak 
vasıflandırılacak River Clayde adlı kömür 
gemisidir. Bu gemi ile 25 Nisan sabahı içinde 
1.500 kadar asker olduğu halde Ertuğrul 
Koyu’na baştankara edilerek çıkarmaya 
destek olunmak istenmişti. Bu harekât 
planı, içindeki binlerce asker hızlı bir şe-
kilde Türk savunmasının haberi olmadan 
karaya çıkarılması esası üzerine yapılmıştır.  
Meçhul Subay’ımıza göre bu gemiyi karaya 
oturtan ise kendi bataryasıdır:

Bir nakliye gemisi Seddülbahir İskelesi’ne asker 
çıkarmaya teşebbüs etti. Ateş ettik. Nakliyenin 
baş tarafını dağıttık. Batmamak için karaya 
oturdu. [25 Nisan 1915].

25 Nisan kara çıkarmasının en yoğun anının 
tasvirini subayımız en hissi cümleler ile ya-
par. Muharebelerin tarifi ise gayr-i kabildir:

Tayyareler üzerimizde keşfediyorlar, bombalar 
atıyorlar. Hangisinden sakınacaksın. Öyle ateş 
olunduğu tarifi gayr-i kâbil, bataryamızın 
her tarafını kalbur gibi yapıp hallaç pamuğu 
gibi attı. Ateşin ardı arası olmayıp dehşetli 
surette ateş olunurken batarya zabitimiz Ali 
Rıza Efendi emir verdi: “Anam beni yetiştirdi, 
bu yerlere yolladı” şarkısını söyleterek ateşe 
devam olunup bir vakit böyle ateş ettik.2

…

Bunlar hiç fasılasız olarak her gemiden yay-
lım ateş ediyorlar. Saat sekize kadar şiddetli 
muharebe devam etti. Sekizden sonra biraz 

2 Bahse edilen şarkı vatan marşıdır:
 Annem beni yetiştirdi bu yerlere yolladı. 
 Al sancağı teslim etti Allaha ısmarladı.
 Boş oturma çalış dedi, hizmet eyle vatana. 
 Sütüm sana helâl olmaz, saldırmazsan düşmana.

hafifledi. Gene ardı arası yoktur. Hele piyade 
ateşini sorma! Onların sesi top [sesleri] arasında 
mısır patlaması gibi. Mitralyözler [makinalı 
tüfek] bir taraftan bugünkü muharebe gibi 
tarihlerde bile görülmemiş desem caizdir. Saat 
dokuzdan sonra ateşi Orhaniye tarafına çevirdi.

Majestic Muharebe Gemisinin 
Batışı

Mayıs ayında Gelibolu Yarımadası’nda 
muharebeler şiddetli geçmektedir. İngiliz 
zırhlılarının denizden Türk istihkâmlarını 
şiddetli bombardımanı bunaltmıştır. Başarılı 
olarak başlayan taarruzlar bu zırhlıların 
bombardımanı sonucu akim kalmakta idi. Bu 
durumu önlemek için Osmanlı Devleti’nin 
müttefiki Almanya Çanakkale Boğazı’na 
denizaltılar gönderecektir. 

Bu denizaltılardan biri olan Alman U-21 
Denizaltısı, 27 Mayıs sabahı Tekke Koyu’nda 
Seddülbahir çıkarmasını muhafaza eden 
Majestic adlı savaş gemisini etrafındaki 
kalabalığa rağmen bulduğu 20 metrelik 
açıktan attığı bir torpil ile 4,5 dakikada 
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batırmıştır. Denizaltının batışı Türk askerleri 
tarafında izlenmiştir. İzleyenlerden biri de 
subayımızdır:

Boğaz ağzında bulunan nakliye gemilerinin 
arasında Majestic zırhlısı duruyordu. Hemen 
telefonla haber verdiler ki zırhlı batıyor. Anlaşıldı, 
tahtelbahirler garkına sebep oldu. Bataryamız 
kumandanı gark olan zırhlıyı efrada göstermek 
için, ‘Çocuklar gelip görsünler.’ diyerek emir 
verdi. Gittim, gözlerimle gördüm. Omurgası 
yukarı gelmiş. Allah’a şükrettim. Tayyare ise 
gezmektedir. İkinci batarya Charlemagne 
zırhlısına birkaç mermi attı. Zırhlı da ateşe 
başlayıp bize de emir verdiler. Bir kaç mermide 
biz attık. Ateşe fasıla verilip akşama kadar bir 
şey yoktur.  [27 Mayıs 1915].

Savaş ve Günlük
Subayımızın Haziran ve Temmuz ayındaki 
muharebeleri de satırlarına yansıtmıştır. 
Anlatımlarındaki “Düşman ise keza sekizden 
sonra bizim piyadeye hücum edip sabaha 
kadar top tüfek sesleri ziyadesiyle şiddetli 
idi.” ve “Gece sabaha kadar her taraftan ateş 
eksik olmadı. Sabaha kadar şiddetli muharebe 
devam etti.” ifadeleri 28 Haziran-5 Temmuz 
1915 tarihleri arasında cereyan eden kanlı 
Zığındere Muharebeleri’nin Anadolu tara-
fından anlatımıdır. 

Bu muharebelerde toplam zayiat ise 15.903 
kişiyi bulacaktır. Zığındere Muharebelerinin 4 
Temmuz’da verilen taarruz emri de günlükte 
geçer: “Bu akşam hücum olunacağına emir 
verildi.” Subayımızın 5 Temmuz’daki anlatımı 
ise taarruzu doğrulamaktadır:  “Karşıdan 
piyadeler süngü hücumuyla düşmanın dört 
istihkâmını zapt etmişler.”

Askerî konular yanında günlükte muhtelif 
yerlerde muharebeler sırasında askerlerin 
sosyal ve psikolojik durumlarını, muhare-
beler sırasında çekilen sıkıntıları yansıtan 
ifadelere rastlamak mümkündür. Cephede 
en fazla mühimmat sıkıntısı çekilmiştir:

Üç topa on bir mermimiz kaldı. Cephane 
bekliyoruz. Düşman her tarafa ateş et-
mektedir. Mevziimizi tamamıyla öğrendi. 
Düşman kâmilen atmış olduğu mermiyi 
pek yakın düşürmekte, sağımıza düşürse 
sola, solumuza düşürse sağa kaçıyoruz.

Savaşta düşman devletler adeta kin ve 
nefretlerini kusmuşlardır. Topçu subayı 
bu düşman tavrı şu şekilde ifade etmiştir: 

Ateşe başladık. On dokuz mermi attık ise 
de siz misiniz ateş eden! Üç zırhlı bizleri 
bombardıman etti. Nereye kaçar da kur-
tulursun! Allah’a sığınıp tevekkül olarak… 
Bataryamızın her tarafını berbat perişan 
etti. Atmış olduğu mermi[nin] en ufağı on 
beşlik.” Ve yine başka bir gün: “-Beş on 
mermi attık. -Siz misiniz ateş eden? Akşama 
kadar bizlerden ateşi kesmedi. Hamdolsun 
burnumuz kanamadı.

Ali Rıza Efendi ve Şehadeti
Subayımızın günlüğünde verdiği bir şehit 
haberi ise hayli önemlidir. İlk defa kendi 
taburundan bir subayın şehit oluşunu 
vermektedir. Bu bilgi de subayımızın bir-
liğini göstermektedir. Ayrıca şehit subayın 
isminin önce de geçmesi önemlidir. 

Subayımız 25 Nisan günü yaşananları tasvir 
ettiği kısımda kendilerini savaşa teşvik 
eden bir isimden bahseder. Tayyarelerin 
üzerlerine bomba attığı, bataryalarının 
her tarafı kalbur gibi olduğu, ateşin ardı 
arasının kesilmediği bir zamanda batarya 
zabiti Ali Rıza Efendi ateşe devam edilmesi 
emrini verir: 

Ali Rıza Efendi emir verdi: ‘Anam beni yetiştirdi, 
bu yerlere yolladı’ şarkısını söyleterek ateşe 

devam olunup bir vakit böyle ateş ettik.

Ali Rıza Efendi 17 Haziran’daki bombardı-
manda şehit olacaktır. Günlükte o günün 
anlatımı ise şöyledir:

Zil zurna çalarak tayyare üzerimizde eksik 
olmuyor. Düşmanın atmış olduğu şarapnel 
müsademeli olduğundan tarassut mahalline 
isabetle tarassutta bulunan batarya zabiti Ali 
Rıza Efendi, üç nefer ile şehit olmuştur. Akşama 
kadar ateş etmedik. Düşman ateşini kesmedi. 

Sonuç

Çanakkale Muharebeleri’nin Anadolu 
tarafından bir topçu subayının kaleminden 
anlatılan bu günlük, savaşın faklı açıdan 
okunmasına imkân vermektedir. Subayı-
mızın anlatımlarında Çanakkale Zaferi’nin 
ardındaki esas hususu yani askerin gayret 
ve metanetini gösteren birçok ifadeye rast-
lamak mümkündür. Son olarak subayımız, 
ismi meçhul olsa da bilinen bir gerçek var 
ki o da  Mustafa Kemal Atatürk’ün de ifade 
ettiği gibi Çanakkale’ye gömülen binlerce 
darülfünun (üniversite) veya liselilerden 
biridir.

* Yrd. Doç. Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversi-
tesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü. Yazarın 

İsmail Güneş’le hazırladıkları ‘Meçhul Subay’ kitabı, 
günlüğün bütününü ihtiva etmektedir. Okuduğu-

nuz kısım bir değini niteliğindedir.
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Söyleşi: Mahmut Bıyıklı

Çanakkale Savaşı’nın Türk tarihi açısından 
önemiyle başlamak istiyoruz efendim. Neler 
söylemek istersiniz?

Çanakkale aslında bir milleti millet yapa-

cak savaştır. Deniz muhabereleri 3 Kasım 

1914’te başladı, 18 Kasım 1915’te sona 

erdi. Bunun üzerine bütün dünyadaki 

güçlerini orada biriktirdiler. 22 Nisan’da 

yapacakları çıkarmayı o gün deniz çok 

dalgalı olduğu için 24 Nisan’da yaptılar. Bu 

çıkarma sonucunda 19 Aralık 1915’e kadar 

Arıburnu’nda, 9 Ocak 1916’ya kadar da 

Seddülbahir’de düşmanla muhabere ettik. 

Bu savaşta 202 bin civarında İngiliz, 79 

bin civarında da Fransız askeri ölmüştür. 

Bizimse 253 bin askerimiz orada şehit ol-

muştur. O sırada İstanbul’da 2 bin civarında 

üniversite talebesi vardı. Onların pek çoğu 

Çanakkale’ye gitmiş ve orada şehit olmuş-

lardır. Bunun yanında İstanbul’da 10 bin 

civarında medrese talebesi vardı. Onların 

da büyük çoğunluğu Çanakkale’ye gitti ve 

orada şehit oldular. Dolayısıyla bizim irfan 

havzamızda büyük bir gedik açılmış oldu. 

Bu sebeple Çanakkale savaşı sadece bizim 

için değil bütün dünya için çok önemli bir 

savaştır. Enver Paşa 1915 yılında Beyazıt’taki 

bir mitingde diyor ki: “Biz Çanakkale’de 

ölüyoruz. Ama Rusya’yı kızıl cehenneme 

gömeceğiz. Oradan da bir Türk dünyası 

doğacaktır.” Yani biz Çanakkale’de yalnızca 

bizim için ölmedik. Rusya’daki Müslümanlar 

için de ölmüş olduk. 

Peki, Batı’nın Çanakkale’ye bu kadar önem 
vermesinin sebebi neydi?

İngiliz ve Fransızlar Rusya’nın askerî gücüne 

çok güvenmişlerdi. Fakat 1905 yılında Lenin 

Rusya’da Komünizm darbesi yapmak için 

ayağa kalktı ve başarılı olamayınca İsviçre’ye 

geldi. Alman teşkilatları Lenin’i buldular. 

“Seni biz Rusya’da işbaşına getireceğiz. Sen 

savaştan çekileceksin” dediler. Bunun üzerine 

Lenin bir trenle Polonya’dan Almanya’ya 

geldi. İmam Mustafa, Sultan Galiyev gibi 

Rusya’daki Müslüman öncüler komünizme 

karşı büyük mücadele verdiler. Dolayısıyla 

Rusya komünizm içinde boğulurken İngiliz 

ve Fransızlar da Rusların onlara olan as-

keri yardımını celp etmek için Çanakkale 

üzerinden Karadeniz’e geçmek istediler. 

Biz Çanakkale’de onların yolunu tıkayınca 

Mehmet Niyazi:

bin şehit için 
bin roman yazılabilir”

Çanakkale üzerine en iyi birkaç romandan birini kaleme alan değerli yazarımız Mehmet Niyazı ile Çanakkale Cephesi, 
kayıplarımız ve bu savaşın tarihimizdeki yeri üzerine bir söyleşi yaptık. 
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Rusya’da komünizm iş başına gelmek du-

rumunda kaldı. 1917 yılı 9 Ekim’inde de 

Rus Komünistleri Moskova’da iş başına 

gelmiş oldu. Sonrasında komünizmden 

dolayı Rusya çok genişledi ama yüzeysel 

yapısı da sıfırlandı. 

Çanakkale Zaferinin 100. yılındayız. 100. 
yılında Çanakkale’yi yeterince anladığımız 
ya da bu yönde yeterince eser ürettiğimiz 
söylenebilir mi? Sizce bu anlamda neler 
yapılabilir?

Çanakkale hakkında yazdıklarımız kesin-

likle yeterli değildir. Çünkü Çanakkale’deki 

olayların Türk çocuklarına hitap edecek 

şekilde roman, piyes olarak yazılması gerek. 

Bunları biz yapamıyoruz. Biri bir roman 

yazıyor, hepimiz ondan kopya çekerek ve 

bir iki şey ilave ederek yeni bir roman ya-

zıyoruz. Halbuki oradaki 253 bin şehit için 

253 bin roman yazılabilir. Bunun yanında 

yazılan eserlerin çoğu hamasi duygularla 

yazılıyor. Mesela deniliyor ki Çanakkale’de 

bizim askerimiz açlıktan perişan oldu. 

Aslında böyle bir şey yok. Bizim askerimiz 

iki yerde perişan oldu. Birincisi Plevne, 

ikincisi Yemen. Çanakkale’de her öğle et 

yemeği verilebiliyordu. Çünkü Türk milleti 

cephedeki askerinin giyecek ve yiyeceğini 

bol miktarda temin etmişti. Bu bakımdan 

biz bazen hamasete kaçıyoruz. Biz tari-

himizi güzel bir şekilde ortaya koyacak 

olursak bizim tarihimizde hamaset zaten 

yeterince var. 

Çanakkale ile ilgili eserleri ve anlatılan 
menkıbeleri dinlediğimizde ciddi bir manevî 
coşkuyla karşılaşıyoruz. Oradaki o manevî 
coşku nasıl sağlanıyordu?

Bununla ilgili birçok şey anlatılıyor. Mesela 

orada mavi bir kuş varmış, oradaki düşman-

ları perişan etmiş vs. Peki o zaman 253 

bin insanımız niçin öldü? Tabi bazı şeyleri 

biz bilemeyiz. Derler ki hala Çanakkale’de 

şehitlerin ayak izleri dolaşıyor. Bunları söylü-

yorlar. Doğru mudur, yanlış mıdır bilemeyiz 

tabi. Bunlar Allah’ın bileceği şeyler. Ama 

şöyle bir vakıa vardır ki Türk milleti orada 

İstanbul’da 2 bin civarında üniversite talebesi vardı. Onların pek çoğu Çanakkale’ye gitmiş ve orada 
şehit olmuşlardır. Bunun yanında İstanbul’da 10 bin civarında medrese talebesi vardı. Onların da büyük 
çoğunluğu Çanakkale’ye gitti ve orada şehit oldular. Dolayısıyla bizim irfan havzamızda büyük bir gedik 
açılmış oldu.



Mart-2015  /  Sayı: 1042

namlusuyla, süngüsüyle ayakta durmuştur. 

Allah da onlara o enerjiyi vermiştir.

Çanakkale’de çok sayıda öğrencinin ve eği-
timcinin şehit olduğunu söylediniz. Bu durum 
toplumsal yapıyı nasıl etkiledi?

Bu savaşın cemiyetimize mal olması için 

Enver Paşa İstanbul’daki bütün şair, yazar 

ve gazetecileri Çanakkale’ye götürdü. Fakat 

hiçbirinden doğru dürüst bir eser ortaya 

çıkmadı. Oysa Mehmet Akif Çanakkale harbi 

sırasında Yemen çöllerindeydi. Oradayken 

Çanakkale harbini haber aldığında Çanakkale 

şiirini orada yazmaya başladı. Yani Mehmet 

Akif hiçbir zaman Çanakkale’yi görmedi. 

Ama Mehmet Akif’in yazdığı şiir bizi oraya 

gelen şairlerin yazdığı şiirlerden daha çok 

etkiliyor. Bu bakımdan Mehmet Akif çok 

önemli bir şairdir. Mesela Galatasaray Li-

sesinden giden Mehmet Muzaffer isminde 

çok önemli bir subayımız vardır. Bugüne ismi 

ulaşmış bir isim. Ama oraya giden binlerce 

medrese talebesinden hiçbirinin öyküsü 

bugün bilinmiyor. Bu son derece vahim 

bir hadisedir. Benim bulduğum birkaç isim 

var. Pötürgeli Musa var, Pötürgeli Kazım 

var. Bunlar İstanbul’daki medreselerden 

gelmiş talebelerdir. Çanakkale harbi patlak 

verince aşağı yukarı 10 bin medrese talebesi 

gönüllü olarak Çanakkale’ye gitmiş ve çoğu 

da dönmemiştir. 

Bugünün çocuklarına 100 yıl öncesinin bir 
destanını anlatmak için nasıl bir yol izlen-
meli sizce?

Biz eğitim ve öğretimi daha çok bir insana 

endeksliyoruz. Bir milletin kolektif şuurunu 

ortaya çıkaramıyoruz. Bu neden oluyor bile-

miyorum ama Çanakkale deyince insanımız 

yalnızca birkaç kumandanı ezbere biliyor. 

Mesela bir Esat Paşa’yı, kardeşi Vehip Paşa’yı, 

Mehmet Ali Paşa’yı milletimiz pek bilmiyor. 

Bu bakımdan ilkokullarda, ortaokullarda, 

liselerde bu isimlerin de hikâyelerinin or-

taya konulması lazım. Çanakkale’yle ilgili iyi 

piyesler, iyi romanlar, iyi ilmi eserler ortaya 

koymak lazım. Bunları biz yapamıyoruz. 

Milletçe böyle bir problemimiz var.

Çanakkale deyince insanımız yalnızca birkaç kumandanı ezbere 
biliyor. Mesela bir Esat Paşa’yı, kardeşi Vehip Paşa’yı, Mehmet 
Ali Paşa’yı milletimiz pek bilmiyor. Bu bakımdan ilkokullarda, 
ortaokullarda, liselerde bu isimlerin de hikâyelerinin ortaya 
konulması lazım. Çanakkale’yle ilgili iyi piyesler, iyi romanlar, iyi 
ilmi eserler ortaya koymak lazım. Bunları biz yapamıyoruz. Milletçe 
böyle bir problemimiz var.

Çanakkale zaferinin en büyük mimarlarından 3. 
Kolordu Kumandanı Esat Paşa
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Özellikle son yıllarda çeşitli devlet kuruluş-
larının ve sivil toplum örgütlerinin desteğiyle 
Çanakkale’ye düzenlenen gezilerde büyük bir 
artış var. Bu gezilerin daha nitelikli ve verimli 
hale gelmesi için neler tavsiye edersiniz?

Ben de bu gezilere arada bir katılıyorum. 

Yılda bir kere Çanakkale’ye gitmeye çalışırım. 

Mehmet Ali Gürpınar isminde bir bürok-

rat var. Onun arkadaşlarıyla beraberdik. 

Arıburnu’nda 40-45 yaşlarında bir adam 

etrafındaki gençlere Arıburnu’nu anlatıyor. 

“Burada halifenin orduları düşman tara-

fına geçti, Mustafa Kemal hepsini denize 

döktü” gibi şeyler söylüyor. Mehmet Ali 

bu adama “Siz ne iş yapıyorsunuz?” dedi. 

“Ben tarihçiyim” diye cevap verdi. Yani 

biz Çanakkale’yi hiç bilmiyoruz. İlkokul 

düzeyinden üniversite düzeyine kadar 

ciddi eserlerin üretilmesi gerek. 

Çanakkale ile ilgili toplu bir okuma yapmak 
gerekirse hangi eserlerden başlanmalıdır?

Sadece geçen yıl Çanakkale ile ilgili 200’ü 

aşkın roman yayınlandı. Ama bu romanların 

kaç tanesi orijinal bir romandır bilemiyoruz. 

Bence Çanakkale önce bilimsel anlamda çok 

ciddi bir şekilde etüt edilmeli. Ondan sonra 

romanları yazılmalı. Rabbülalemin’in bize 

orada nasıl yardım ettiğini biz pek bilemeyiz. 

Mesela 13. tabur kumandanı Binbaşı Lütfi 

Bey vardır. “Yetiş Ya Muhammed, Kitabın 

gitti!” diye bağırıyor. 

Efendim siz Batı’yı da iyi bilen birisiniz. Batı 
kendi tarihini öğretmede nasıl bir yol izliyor?

Ben bir şey söyleyeyim siz gerisini düşü-

nün. Napolyon hakkında 99 bini aşan eser 

yazılmış. Napolyon tarihe gömüldüğünden 

bugüne bir güne 1.5 eser düşüyor. Ya da 

Goethe hakkında 22 bine yakın eser var. 

Türkiye’de Çanakkale hakkında 23 eser 

var, onların da 3-4 tanesi yabancılara ait. 

Bizim hikâyemiz bu yani. Dört başı mamur 

bir eser ortaya koyamıyoruz.

Çanakkale ile ilgili anlatılan birçok menkıbe 
ve efsaneler var ama gerçekten yaşanmış 
olan hadiseler içinde sizi en çok etkileyenler 
hangileri oldu?

Vositlo isminde bir kurmay yarbay var. Me-

cidiye tabyasının kumandanı. Seyit Onbaşı 

214 kiloluk top mermisini kaldırdığı esnada 

sipere geçmiş dürbünle bakıyor ve “schiff, 

schiff, schiff...” diye bağırıyor. Schiff, Almanca 

“gemi” demek. Seyit Onbaşı mermisini 

atıyor ve Ocean zırhlısını perişan ediyor. 

O dönmeye başlayınca diğer gemiler bize 

çarpmasın diye bağırmaya başlıyor. Tabi 

daha evvel İsmail Hakkı, Nusret mayın 

gemisi ile 110 mayın döşemişti karanlık 

limana. Gemiler o karanlık limana doğru 

gidiyor ve patlamaya başlıyor. İşte bu Al-

lah’ın bir lütfudur. Bizim küçücük aklımız 

bunu anlamaya yetmez. Ama orada Seyit 

Onbaşı üç mermi atıyor. Birincisi uzağa 

gidiyor, ikincisi yakına gidiyor, üçüncüsü 

geminin su kesiminin biraz altına isabet 

edince gemi dönmeye başlıyor ve etrafın-

daki büyük gemiler ondan uzaklaşmaya 

çalışıyor. Böylece karanlık limana, İsmail 

Hakkı Bey’in gömdüğü mayınların üzerine 

giderek patlamaya başlıyorlar.

Her tarihi olayla ilgili bir gerçekler var bir de 
gerçek gibi anlatılan yanlışlar var. Çanakkale 
ile ilgili gerçek bilinen yanlışlar nelerdir?

Evvela şunu söyleyeyim. Çanakkale ile ilgili 

başından sonuna kadar ilmî araştırmalar 

yapılması lazım. Aslında Birinci Dünya Harbi 

bizim açımızdan kuğunun son şarkısıdır. 

Sadece Çanakkale’de değil. Mesela Kut’ül 

Amare’de İngilizleri perişan etmişiz Halil 

Paşa tarafından. Diğer yandan Kafkasya 

cephesini geri almışız. Tabi bütün bunları 

ortaya koymak büyük bir enstitünün işidir. 

Bir kişinin yapabileceği bir şey değildir.

Şu an bu yönde sizin bildiğiniz bir enstitü 
çalışması var mı?

Olduğunu sanmıyorum. Benim bildiğim 

Coşkun Yılmaz ve Erhan Afyoncu var. 

Millî günlerimizde sağa sola koşturan 

isimler. Bunlar dışında da pek fazla kişiyi 

görmüyorum.

Çanakkale hakkında yazdıklarımız kesinlikle yeterli değildir. Çünkü 
Çanakkale’deki olayların Türk çocuklarına hitap edecek şekilde 
roman, piyes olarak yazılması gerek. Bunları biz yapamıyoruz. Biri 
bir roman yazıyor, hepimiz ondan kopya çekerek ve bir iki şey ilave 
ederek yeni bir roman yazıyoruz. Halbuki oradaki 253 bin şehit için 
253 bin roman yazılabilir.

Çanakkale Boğazı’nı savunan tabyalardan birindeki 
top ve topçu
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Çanakkale Şairi

Her milletin tarihinde, toplum hafızasında ve hayatında 
derin izler bırakmış sayısız olay vardır. Savaşlar da bu 
tür olaylardan birisi, belki de en önemlisidir. Açlığın, 
kıtlığın, depremin yaraları kolay sarılabilmekte; ama 
savaşın zafer onuru kadar yenilgi acısı da çok derinlere 
işleyerek uzun süre devam etmekte, nesiller boyu etkili 
olmakladır. Çünkü savaşlar bütün bir milletin topyekûn 
içinde bulunduğu, bulunmak zorunda kaldığı olaylardır. 
Hele savaş bir de destanın, efsanenin konusu olmuşsa, 
onunla ilgili türküler, ağıtlar yakılmışsa, etkisi itibariyle 
toplum hafızasının çok derinlerine indiği kolaylıkla 
tahmin edilebilir. Çünkü edebiyat, bir bakıma hayatın 
belgesi, olayların yazılı veya sözlü tutanağıdır. Destan, 
efsane, türkü gibi ürünlerin meydana getiricisi ise bütün 
bir millettir.

Türkülere, efsanelere, destanlara konu olan savaşlar-
dan birisi de Çanakkale Savaşıdır. “Çanakkale içinde..” 
mısralarıyla başlayan türküler, milleti çok derinden 
etkilemiş destansı bir savaşın millet diliyle söylenmiş 
canlı tutanağıdır. Bu türkülerin arkasında bir milletin 
hiçbir kalemin kolay kolay yazamayacağı trajedisi, bin 
bir emekle yetişmiş ve kendilerine bir umut olarak 
bakılan bir “münevver neslin” ve yiğit Anadolu çocuk-
larının kurbanlık koyunlar gibi başkalarının çıkarları 
uğruna savaşa sürülmesinin kahır ve hüznü, savaşa 
böyle bir niyetle girilse bile düşmanların “namahrem 
eli”nin topraklarımıza değmesi üzerine bu lekeyi silmek 
için bu defa “iman ve İslâm” adına gençliklerini feda, 
kanlarını sebil edişlerinin destanı vardır. Bu türkülerde 
yoklukların acısı, mazlumluğun gözyaşı, umudun yeşil, 
umutsuzluğun yüreği burkan kara rengi vardır. İç içedir 
hepsi. Cephe gerisinde ise nişanlılarının yolunu bekle-
yen, bir yandan da onlara yanık türküler söyleyen genç 
kızlar, yüreklerinde lif lif hasret kumaşı dokuyan çilekeş 
anneler, evlerinin direği yıkılmış dul kadınlar, boynu 

Çanakkale ve Akif
Mustafa Özçelik*
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bükük yetim çocuklar, bütün bir milletin 
zaferi için Allah’a açılmış titrek eller 
vardır. Bütün bunlardan sonra “Tevhid”i 
kurtarmak adına tek bir amaç uğrunda 
Çanakkale içinde, karada ve denizde 
kanla, canla yazılan bir destan vardır.

“Çanakkale Geçilmez”
20. yüzyıl savaş tarihinde önemli bir yer 
işgal eden Çanakkale Savaşı 18 Mart 
1915 - 9 Ocak 1916 tarihleri arasında 
gerçekleşmiştir.  1. Dünya Savaşı’nın 
önemli bir bölümü olarak da anılması 
gereken bu savaş, hem karada hem de 
denizde meydana gelmiş bir savunma 
savaşı olarak da sonuçları itibariyle önem 
taşır. Düşmanın saldırı amacı bellidir. 
Saldırmayı planladığı toprak parçası 
bir imanın yüzyıllardır yemiş verdiği bir 
coğrafyadır. Üstelik yıllardır yıkılmasına 
uğraşılan bir devletin topraklarıdır. İngi-
liz-Fransız ittifakı içinde “bütün akvam-ı 
beşer”i Çanakkale önüne getiren ideal 
bu imanı boğmaktır. Geçmişte olduğu, 
gelecekte de olacağı gibi İstanbul’a ve 
Boğazlar’a hâkim olmak. Osmanlı’yı saf 
dışı bırakmak. Rusya’ya yardım etmek, o 
günkü şartların gerektirdiği tarihî idealin 
gerçekleşmesi için yapılması gereken 
mecburi bir harekettir o kadar.

Birleşik Krallık ve Fransa gemilerinden 
oluşan bir donanma ile Boğaz’a geniş 
çaplı ilk saldırıları 1915 Şubat ayında 
başlatıldı. En güçlü saldırı ise 18 Mart 

1915 günü uygulamaya konuldu. Ancak 
Birleşik Donanma ağır kayıplara uğradı 
ve deniz harekatından vazgeçilmek zo-
runda kalındı ve kara savaşına yönelerek 
Gelibolu’ya asker çıkartıldı. Savaşların 
asıl kanlı sayfaları, asıl iman destanının 
yazıldığı bölümü genellikle karada cere-
yan etti. Sonuç denizdekinin aynısı oldu. 
Düşman yenilmiş olarak geri çekildi.

Savaşın sonuçları dehşet verici rakamlar 
ortaya çıkarır. Bizden yaklaşık olarak 250 
bine yakın şehit verilir. Düşmanın kaybı 
da bundan az değildir. Sonuçta karada 
ve denizde şehitlerin kanlarıyla yeni bir 
iman destanı daha yazılır. Düşmanların 
güçlü orduları, maddî gücü zayıf fakat 
erişilmez bir imanın sahibi olan bir ordu 
karşısında yenilgiye uğrarlar. Böylece 
iman savaşlarının kahramanlık anıtlarına 
bir yenisi daha eklenmiş olur.

Çanakkale savaşı öncesinde Trablus-
garp ve Balkan savaşlarındaki durum 
müttefiklere cesaret vermiş ve özellikle 
İngilizler için Çanakkale aşılması kolay 
bir hedef olarak görünmüştü. Bu yüzden 
“Hedef İstanbul” sözü onlar için bir parola 
olmuştu. Fakat sonuç onların düşündüğü 
gibi olmamış ve parolaya milletin cevabı 
“Çanakkale Geçilmez” şeklinde tezahür 

etmişti. Gerçi Çanakkale başarısı 1. 
Dünya Savaşının sonucunu değiştirme-
yecekti ama müttefiklerin başları önünde 
geri çekilmeleri bazı olumlu sonuçlar 
doğuracaktı. Bulgarlar, başarısızlıkları 
üzerine müttefiklerden soğuyacaklar, 
itilaf devletleri yanında yer alacaklardı. 
Yine bu başarıyla ittifak kuvvetleriyle 
Rusya arasındaki “Türk barajı” yıkılmamış 
oluyordu. Fakat bu gibi başarılar pek bir 
şey ifade etmeyecekti. Geriye başarı 
hanesine kaydedilecek tek önemli olay 
“akılları durduracak bir kahramanlık 
destanı”, “imanın inkâra karşı galibiyeti” 
kalacaktı. Akan kan, dökülen gözyaşı 
belki zamanla unutulacak fakat 2. Abdül-
hamid Han’ın imparatorluğu kurtaracak 
bir umut olarak açtığı okullarda yetişen 
“münevver nesil” kaybolacaktı. Savaşın 
yaraları zamanla belki sarıldı ama bu 
neslin yok oluşunun açtığı yaralar kolay 
kolay kapanmadı.

Çanakkale ve Mehmet Âkif
Osmanlı devletinin son döneminin olaylarını 
anlatırken, bunları Mehmet Âkif’i hesaba 
katmadan anlamak, yorumlamak müm-
kün değildir. Çünkü Akif, bu olayların en 
canlı tanığıdır. Nasıl daha sonraki yıllarda 
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görünmüştü. Bu yüzden “Hedef 
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onların düşündüğü gibi olmamış 
ve parolaya milletin cevabı 
“Çanakkale Geçilmez” şeklinde 
tezahür etmişti.
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İstiklâl Savaşının manevî liderliğini Âkif 
yapmışsa, millete iman, umut ve heyecan 
aşılayarak bir iman cephesi kurmuş, bu 
cephenin zaferlerinin destanını yazmışsa 
Çanakkale’nin destanını da yine Âkif 
yazmıştır. Bu yüzden Çanakkale deyince 
akla hemen Âkif geliyor. O Âkif ki Çanak-
kale’de şehit olan “münevver nesil” gibi 
Sultan Abdülhamid’in kurduğu maarifin 
“rahle-i tedrisi”nde yetişmişti. Gerçi o 
sıralarda yine bir görev gereği Berlin’de 
bulunuyordu. Fakat gönlü ülkesindeydi. 
Milletinin, nerede olursa olsun çarpan 
yüreği, düşünen kafası, söyleyen diliydi. 
O böylece destanını savaşı görmeden 
yazdı. Bu destanla iman kahramanlığının 
ebedî şiir anıtını dikmiş oldu.

Akif’in destanı sadece Çanakkale şiirinden 
ibaret değil elbette. Safahat başlı başına 
bir destandır. Emperyalist batının ağır 
baskıları altında bunalmaya başladığımız 
yıllardan itibaren, Osmanlının yıkılışını 
ve yeni devletin kuruluşunu, bu yılların 
bütün olaylarını anlatan manzum bir 

destan. Çağının en emin tanığı tarafından 
en küçük bir ayrıntının bile ihmal edil-
mediği bir destan.. Çünkü Safahat’ta Âkif 
yoktur sadece. Bütün bir milletin haline 
tercüman olan bir Âkif’tir Safahat’ta olan. 
Acılar, umutlar, hainlikler, kahramanlıklar, 
yanılgılar, şaşkınlar, dürüstler; meşrutiyet 
yılları, 1. Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı 
ve sonrası, her mısraı tarihe, vicdana 
açılan bir destan. Sonrası buruk bir acıyı, 
kaybolan bir umudu anlatsa da Safahat 
yine çağının destanı olmaya devam eder. 
Çünkü sevinç kadar yeis de bir gerçeğin 
ifadesidir. Hem de acı bir gerçeğin.

Safahat, bütünüyle bir samimiyet ve gerçek 
anıtı olarak hâlâ anlaşılması gereken bir 
kitap olarak bize o acılı iki yüz yılımızı 
anlatadursun, “Çanakkale şehitleri” şiiri 
ve bu şiirin yer aldığı “Asım” bölümü 
Âkif’in düşünce dünyasının anlaşılması 
konusunda önemli ipuçlarını içinde 
barındırmaktadır. Şiirde tasvir edilen 
düşmanın en büyük gücü tekniğidir. 
Mehmetçiğin ise sadece imanı vardır. 
Böylece şiir realiteden hareket ederek 
imanla küfrün ezeli kavgasının gerçeğini 
vermektedir bize. Bu kavgayı veren ise 
“Asımın neslidir.” Âkif’in “Nesilmiş gerçek” 
dediği vatanını çiğnetmeyen, düşmanın 
“namahrem elini mabedine” değdirmeyen, 
kanıyla “tevhid”i kurtaran nesil… 

Çanakkale ve Biz
Geçmişte, insanlık tarihi boyunca nasıl 
savaşlar olmuşsa gelecekte de nice sa-
vaşlar olacak, nice Âkifler nice destanlar 
yazacaktır. Gelecek bir yana, günümüzde 
de Müslümanlar iklim iklim, bölge bölge 
savaşıyorlar. Kan veriyorlar, can veri-
yorlar. Destanlar yazıyorlar. Zalimlerin 
zulmünü mazlumların âh’ı karşılıyor. Akan 
kan ve gözyaşı seli nice inkâr ve zulüm 
ateşlerini söndürüyor. Zalimlerin topu 
tüfeği, iman dolu göğüsler karşısında 
yine çaresiz kalıyor sonunda.

Öyleyse geçmişe dönüp bakmak niye? 
Önce onları, o şehitleri rahmet ve min-
netle anmak için. Savaşlarında hiç bir 
emperyalist amaç taşımayan, zulme uğ-
rayıp zulmü defetmek için cihat edenleri, 

zilleti değil cihadı, yaşamayı değil şehitliği 
tercih edenleri anmak, anlamak için.

Çanakkale’de ve diğer cephelerde sava-
şan nesil “iman ve İslâm” için “vatan ve 
millet” için savaşıp şehit düştü. Fakat 
bu anışımız tek başına onlarla övünme 
böylece tarihe sığınıp bugün taşımak 
zorunda olduğumuz sorumluluklarımız-
dan kaçmayla ilgili olmamalıdır. Tarihin 
her döneminde karşılaştığımız zorluklar, 
savaşlar, sınavlar, zaferler ve yenilgiler 
vardır. Her nesil, dünya ve ahirette 
yaptığının karşılığını görecek, kimileri 
minnetle; sorumluluklarını yerine ge-
tirmeyenler, gafletle; belki de ihanet ve 
lanetle anılacaklardır.

Her nesil, kendinden sorumlu olacaktır. 
Her 18 Mart bize, bir taraftan 250 bin 
gencin niçin öldüklerini hatırlatırken, 
diğer yandan da nesil olarak, millet 
olarak ne gibi şartlarda bulunduğumuz, 
neyi yaptığımız, neyi yapmadığımız, 
ölüm ve hayat karşısında, zillet ve onur 
karşısındaki tercihimiz, gelecek nesillere, 
geçmişte olduğu gibi okunacak destanlar 
bırakıp bırakamayacağımız gibi sorulara 
olumlu cevaplar aramaya ve bulmaya 
vesile olmalıdır.

Bir 18 Mart’ta daha “İman şehitlerimiz”i 
bütün zamanlardaki, mekânlardaki şehit-
lerimizle birlikte ve o şehitlerin destanını 
yazan Âkif’i rahmet ve minnetle anıyor, 
aynı iman, duygu ve heyecanı bizlere bah-
şetmesini yüce Allah’tan niyaz ediyoruz.

* Şair - Yazar - Eğitimci
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Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyâda eşi?.. 
En kesîf orduların yükleniyor dördü, beşi,
- Tepeden yol bularak geçmek için Marmara’ya - 
Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya.
Ne hayâsızca tehaşşüd ki ufuklar kapalı!..
Nerde - gösterdiği vahşetle “Bu bir Avrupalı” 
Dedirir— yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi 
Varsa gelmiş açılıp mahbesi, yâhud kafesi!..
Eski Dünya, Yeni Dünya, bütün akvâm-ı beşer, 
Kaynıyor kum gibi. Mahşer mi, hakikat mahşer. 
Yedi iklîmi cihânın duruyor karşında;
Ostralya’yla beraber bakıyorsun: Kanada!.. 
Çehreler başka, lisânlar, deriler rengârenk;
Sâde bir hâdise var ortada: Vahşetler denk.
Kimi Hindû, kimi yamyam, kimi bilmem ne belâ..
Hani, tâûna da züldür bu rezîl istilâ!..
Ah o yirminci asır yok mu, o mahlûk-i asîl,
Ne kadar gözdesi mevcûd ise hakkıyla sefîl,
Kustu Mehmedciğin aylarca durup karşısına;
Döktü karnındaki esrârı hayâsızcasına,
Maske yırtılmasa hâlâ bize âfetti o yüz...
Medeniyyet denilen kahbe, hakîkat, yüzsüz.
Sonra mel’ûndaki tahrîbe müvekkel esbâb,
Öyle müdhiş ki: Eder her biri bir mülkü harâb.
Öteden sâikalar parçalıyor âfâkı;
Beriden zelzeleler kaldırıyor a’mâkı;
Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin;
Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin.
Yerin altında cehennem gibi binlerce lâğam;
Atılan her lâğamın yaktığı yüzlerce adam.
Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer;
O ne müdhiş tipidir: Savrulur enkâz-ı beşer..
Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak,
Boşanır sırtlara, vâdîlere, sağnak sağnak.
Saçıyor, zırha bürünmüş de o nâmerd eller,
Yıldırım yaylımı, tûfanlar, alevden seller,
Veriyor yangını, durmuş da açık sinelere,
Sürü hâlinde gezerken sayısız tayyâre.
Top tüfekten daha sık, gülle yağan mermiler...
Kahraman orduyu seyret ki bu tehdîde güler!..
Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından;
Alınır kal’a mı göğsündeki kat kat îmân?..

Hangi kuvvet onu, hâşâ, edecek kahrına râm?..
Çünkü te’sîs-i İlâhî o metîn istihkâm.
Sarılır, indirilir mevki’-i müstahkemler; 
Beşerin azmini tevkîf edemez sun’-i beşer;
Bu göğüslerse Hudâ’nın ebedî serhaddi;
“O benim sun’-i bedîim, onu çiğnetme” dedi. 
Âsım’ın nesli... diyordum ya... nesilmiş gerçek: 
İşte çiğnetmedi nâmûsunu, çiğnetmeyecek. 
Şühedâ gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar..
O, rükû olmasa, dünyâda eğilmez başlar, 
Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor;
Bir hilâl uğruna yâ Rab, ne güneşler batıyor?.. 
Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş, asker!.. 
Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer.
Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhîd’i.. 
Bedr’in arslanları ancak bu kadar şanlı idi.
 Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?.. 
“Gömelim gel seni târihe!” desem sığmazsın. 
Herc ü merc ettiğin edvâra da yetmez o kitâb.. 
Seni ancak ebediyyetler eder istîâb.
“Bu, taşındır!” diyerek “Kâ’be’yi diksem başına; 
Rûhumun vahyini duysam da geçirsem taşına; 
Sonra gök kubbeyi alsam da, ridâ nâmıyle, 
Kanayan lâhdine çeksem bütün ecrâmıyle; 
Ebr-i nîsânı açık türbene çatsam da tavan,
Yedi kandilli Süreyyâ’yı uzatsam oradan;
Sen bu âvîzenin altında bürünmüş kanına, 
Uzanırken gece mehtâbı getirsem yanına, 
Türbedârın gibi tâ fecre kadar bekletsem; 
Gündüzün fecr ile âvîzeni lebrîz etsem;
Tüllenen mağribi akşamları sarsam yarana...
“Yine bir şey yapabildim” diyemem hâtırana.
Sen ki son ehl-i Salîb’in kırarak savletini,
Şarkın en sevgili sultânı Salâhaddîn’i,
Kılıç Arslan gibi iclâline ettin hayrân...
Sen ki İslâm’ı kuşatmış, boğuyorken hüsrân,
O demir çenberi göğsünde kırıp parçaladın;
Sen ki rûhunla beraber gezer ecrâmı adın;
Sen ki a’sâra gömülsen taşacaksın... Heyhât!..
Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihât...
Ey şehîd oğlu şehîd, isteme benden makber,
Sana âgûşunu açmış duruyor Peygamber.

Çanakkale Şehitleri’ne
Mehmet Akif

Şiir
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Alıntı-Hikaye

Sabaha yakındı. Arkamızda bıraktığımız 
tepelerin üstü morlaşıyordu. Genç şairlerle 
bizi siperlere doğru götüren arabalar, karan-
lığın içinde, birbirinden intizamsız kafilelerle 
ayrılmış tıpkı bir “dargın seyyahlar” kervanı 
gibi ilerliyordu. Sağımızda siyah körfezin 
denizi, uyanık dalgalarıyla ötüyor, sazlığa 
benzeyen karaltılar ta sahile kadar uzanı-
yordu. Yarımadanın berzahındaki bu geniş 
yol biraz tehlikeliydi. Sigara içilmeyecek, 
kibrit, fener yakılmayacaktı. Ömründe 
ilk defa harp mıntıkasına giren acemi bir 
asker heyecanı duyuyorduk! Gözlerimiz 
görünmeyen ufuklarda kruvazör, torpido 
hayalleri arıyordu. Araba arkadaşım şair-
lerin gözlüklüsü: 

- Bakın, diye açık perdeden parmağını 
uzattı, bir ziya var. Hafif bir ziya... 

- Nerde? 

- Denizin ortasında... 

Öteki şairle beraber ben de onun gös-
terdiği tarafa dikkatle baktım. Hiçbir şey 
göremedim. Bu genç gündüz bile çok uzağı 
görmüyordu. Gülüştük. Sanki şosenin 
kenarında bizi dinleyen bir kulak varmış 
gibi yavaş bir sesle konuşmaya başladık: 

- Torpido falan olsa zaten aydınlık göstermez. 

- Ama bacasından bir kıvılcım çıksa yine 
görünür. 

- Tutalım ki kenarda bir torpido var. Yoldan 
geçen her arabaya ateş eder mi? 

- Eder ya... 

Şairlerin en genci bana: 

- Niçin edecek? 

diye sordu. Latife etmek istedim: 

- Düşman her arabayı cephane farz etmeye 
mecburdur. 

- Yok canım... 

- Ya arabadakiler yaralılarsa?.. 

- Yaralılar geceleyin, fenerleri söndürülmüş 
arabalarla gizlice götürülmez... 

- Eee?.. 

- …

Yolun birkaç kilometre süren sahil kısmını, 
konuşurken nasıl geçtiğimizi duymadık. Yine 
denizin sesi sustu. Yine küçük tepelerin 
mahmur sükûnu başladı. Göğün morlaşan 
kenarı eriyor, menekşe rengine giriyordu. 
Etrafımızdaki çalılar uyumuş seyirci gölgeler 
gibi göründü; arabamız durdu. Eğildim: 

- Ne oldu? 

diye arabacıya soracaktım. Bize refakat 
eden nazik zabiti fark ettim. 

- Artık yine toplu gideceğiz. Yol mahfûzdur, 
sahilden görünmez. 

dedi. Geridekilerin yetişmesi için küçük 
bir mola verilecekti. Hemen aşağı atladık. 
Her gelen arabayı sanki uzak bir gurbetten 
dönüyormuş gibi karşıladık. Yarım saat geç-
meden kafilemiz yine hareket etti. Göğün 
menekşe renkli kenarı pembeleşiyor, küçük 
yıldızlar siliniyordu. Bütün ufuk şimşek 
çakmış gibi ansızın aydınlandı; havada 
büyücek bir ateşin parladığını, doğuya 
doğru yeşil, sarı, sincabî alevler saçarak 
düştüğünü gördük. 

- Top güllesi! 

- Bomba. 

- Tayyareden atıldı. 

- Gece tayyare uçar mı? 

- Ya bu ne? 

- Şahap. 

- Hayır... 

- …

Çanakkale Savaşları sırasında Osmanlı Genelkurmayı tarafından cepheyi gezmeye götürülen edebi heyetin içinde 
Ömer Seyfettin de bulunmaktaydı. Ömer Seyfettin, gördüklerini Müjde adlı hikayede anlatmıştır.

Müjde*
Ömer Seyfettin
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Ben: 

- Hacer-i semavî olmalı. 

dedim. Gülle, bomba, tenvir tabancası 
olmadığına şüphe yoktu! Pek yüksekler-
den tutuşmuş, pek uzaklara, pek çok uzak 
ufuklara düşmüştü. Ama şahap da değildi. 
Çok büyük, çok renkli, çok ihtişamlıydı. 
Ardında bir müddet sönmeyen altın bir 
iz bırakmıştı. Genç şairler arabalardan 
atlıyorlar, gördükleri şeyin ne olduğunu 
münakaşa ediyorlar, bizi götüren zabitin 
landosuna koşuyorlardı. Düz yolda arabalar 
yavaş yavaş gidiyordu. Bilmem ne kadar 
gittik. Göğün deminki harikası unutuldu. 
Artık sabah olmuştu. Hafif, şeffaf bir sis 
fundalıkları dolanıyor, güneşin damlaları 
yaprakları yaldızlıyordu. Arabalar sabah 
molası için durdu. Asker kıyafetine girmiş, 
kabalaklı muharrirler, genç şairler şoseye 
indiler. Sanki hepsi arabalarda oturmaktan, 
yatmaktan yorulmuşlar, şimdi ayakta dur-
mak, dolaşmak, dinlenmek istiyorlardı. Ben 
daha arabadaydım. Bir ses işittim: 

- Havaya bakın, arkadaşlar, havaya bakın! 

Eğildim. Gözlerimi yukarı kaldırdım. Hava 
gayet parlak, gayet açık mavi, gayet saftı. 
Bulut filan yoktu. 

Aynı ses tekrar haykırdı: 

- Bakın, “fethün karib” görmüyor musunuz? 

- Ne, ne? 

- Ne tarafta?.. 

- ? 

- … 

- ! 

Herkes yukarı bakıyordu. Ben de aşağıya 
atladım. Onların yanına gittim. Gökte do-
laşmış, şeffaf bir kurdele gibi ince, belirsiz 
bir duman yığını vardı. 

- “Fethün karib” değil mi? işte… 

- …

Hakikaten havadaki bu ince duman yığını 
tıpkı girift bir sülüs yazıya benziyordu. 
Benim gözüm de bana rağmen “fethün 
karib” terkibini okuyordu. 

- Deminki “hacer-i semavî” hadisesinin 
bıraktığı iz olacak! 

dedim. Kimse işitmedi bile... Hepsinin gözü 
gökteydi. Hepsi, Allah’ın işaretini gören 

müminler gibi dalgındı. Müphem bir vecd 
içindeydi. Yalnız kafilenin genç doktoru bu 
büyük manevi işarete sonradan görmeyen-
leri de inandırmak için, minimini Kodak’ını 
havaya kaldırmış, “fethün karib” müjdesinin 
fotoğrafını çekmeye çalışıyordu. Bu ince, 
bu şeffaf duman yığını epey müddet gökte 
durdu. Yavaş yavaş silinirken bile şekli bo-
zulmuyor, sarih bir katiyetle okunuyordu: 
“Fethün karib”... 

     
***

Genç şairler karargâhlarında kumandan-
lara, siperlerde zabitlere, neferlere hep 
parlak, mavi göğün –o gelirken gördük-
leri–  büyük müjdesini büyük bir imanla, 
büyük bir samimiyetle anlatıyorlar, onları 
da kendileri gibi bu büyük mucizeye inan-
dırıyorlardı. Orada, Çanakkale’de ezeliyet 
fecrine giden gizli manevi yollara benzeyen 
uzun, nihayetsiz siperler içinde benim de 
– bilmem nasıl oldu –  gelirken gördüğüm 
şeyin Tanrı eliyle yazılmış “fethün karib” 
müjdesi olduğuna şüphem kalmadı! Hatta 
yavaş yavaş “Hacer-i semavî izinden kalan 
duman!” dediğime bile pişman oluyor, sanki 
ağır bir küfür ettikten sonra mabedine 
giren küstah bir günahkârın vicdanındaki 
azapları duyuyordum.

* Yeni Mecmua, C. 2, S. 36, 21 Mart 1918, s. 196.

Genç şairler 
karargâhlarında 
kumandanlara, siperlerde 
zabitlere, neferlere hep 
parlak, mavi göğün –o 
gelirken gördükleri–  
büyük müjdesini büyük 
bir imanla, büyük bir 
samimiyetle anlatıyorlar, 
onları da kendileri gibi 
bu büyük mucizeye 
inandırıyorlardı. Orada, 
Çanakkale’de ezeliyet 
fecrine giden gizli manevi 
yollara benzeyen uzun, 
nihayetsiz siperler içinde 
benim de – bilmem 
nasıl oldu –  gelirken 
gördüğüm şeyin Tanrı 
eliyle yazılmış “fethün 
karib” müjdesi olduğuna 
şüphem kalmadı!

Çanakkale Savaşı hatırası olmak üzere Müdafa-i Milliye Cemiyeti’nce çıkarılan ve yaralı 
gazilerin tedavisinde hizmet görenlere takdim edilen “Cihadiye Yüzüğü”
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Tarihe sığmayan, zamanları aşarak canlılı-

ğını koruyan olaylar, savaşlar, mücadeleler 

vardır. Her dem tazedir böyle olaylar. 

Çünkü ölüm kalım meselesi, olmak ya da 

olmamak meselesi denecek kadar hassas 

bir çizgidedir böyle anlar. 

Tarihimize dönüp baktığımızda Çanakkale 

Zaferi böyle bir noktadadır. Birinci Dünya 

Savaşı’nın bir cephesi iken Çanakkale, öyle 

bir hale gelmişti ki; o cephe düşerse Ana-

dolu düşecekti. Bu bilinçle tüm Anadolu, 

Çanakkale için seferber olmuştu. Ülkenin 

dört bir yanından Çanakkale için hareket 

eden askerler; kar, kış, soğuk demeden 

Çanakkale’deki yerlerini almıştı. Öyle bir 

mücadeleydi ki bu melekût alemi de bu şanlı 

ordunun yanındaydı. Tüm zalimlere karşı, 

tek yürek olan vatan evlatları unutulmaz bir 

tablo oluşturmuştu. Ve halkımız bu büyük 

ölüm kalım savaşını türkülerede nakş etti.

Destansı Mücadele
Çanakkale’deki bu destansı mücadeleye 
dünya şahitti. Bu ruhu diri tutmak için 
şairler en coşkulu dizeleriyle Çanakkale’yi 
anlatırken Çanakkale Türküsü de akla 
ilk gelen ezgi olarak, zihinlerdeki yerini 
almıştı. Her dizesi yaşanan acının şahidi, 
her ezgisi yüreği titreten bir içli nağmeydi 
Çanakkale Türküsü. 

“Çanakkale içinde vurdular beni 

Ölmeden mezara koydular beni ”

Bu iki dize bile Çanakkale’de yaşanan ıstı-
rabın, zorlukların, can pazarının şahitliğini 
yapmaya kâfidir. Tonlarca mermi, binlerce 
şehit, destanlaşan kahramanlıklar ve Ça-
nakkale’de göklere yükselen Anadolu’nun 
gür sesi;

“Çanakkale içinde aynalı çarşı 

Anne ben gidiyom düşmana karşı”

Geçmişimizin en gür sesli şahitleri türkülerdir. 

Sevinçler, hüzünler en güzel bir türküde 
cevap bulur kendine. Bizim alın yazımız 
gibidir bu toprağın türküleri. Binlerce 
cümle ile anlatılacak bir acı, türkülerin içli 
nağmesinde kendini daha kolay ifade eder. 

“Çanakkale içinde bir kırık testi 

Anneler, babalar ümidi kesti” 

Yüreğini ortaya koyarak düşmana Çanak-
kale’yi dar eden askerlerimiz, iman gücünü 
de yanlarına alarak; 

“Arıburnunda çıktık yan basa basa / Hep düş-
manlar kaçıyor kan kusa kusa” sözünü tüm 
memlekete büyük bir coşkuyla söyletmiştir. 

Bu can siperâne mücadeleye memleketin 
her köşesi tanıkken Tokat halkı da canından 
kopan en değerli parçalarını vatan için, 
millet için Çanakkale’ye yolcu etmişti. Daha 
çocuk denecek yaşlardaki evlatlarını hem 
Çanakkale’ye hem de Sarıkamış’a ellerine 
kınalar yakarak dualarla uğurlamıştı. Tokat 
ki ardına bakmadan vatan için yollara düşen 
Kınalı Alilerin memleketiydi. Vatanı savun-
mak kutsal bir görevdi ve bu görevin yaşı 
da olmazdı. Bu anlayışla okul sıralarından 
cephelere vatan savunması için yollara 
düşmüştü onbeşliler. 

“Hey Onbeşli Onbeşli” türküsü o zaman-
ları anlatan bir türküdür. Tokat’tan çıkıp 
Çanakkale’ye giden vatan evlatlarının 
uğurlanışının ne kadar coşkulu olduğunun 
canlı şahididir bu türkü. “Hey onbeşli onbeşli 
/ Tokat yolları taşlı / Onbeşliler gidiyor / Kız-
ların gözleri yaşlı” derken türkü, bu gidişin 
aslında ne kadar soylu bir gidiş olduğunu 
anlatmaktaydı. Ayrılık acı olsa da mevzu 
vatan olunca insan her şeyi terk edebilirdi. 

*Şair - Yazar - Eğitimci

İçli Bir Türküdür Çanakkale
Mustafa Uçurum*

Deneme
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Çanakkale ve Edebiyatçılar

Tarihin seyri içerisinde milletlerin başlarına 
gelen büyük hadiseler sanat ve edebiyat 
eserleri sayesinde gelecek nesillere akta-
rılabilmiştir. Sanat ve edebiyat eserleri, 
milletlerin varlıklarını ebediyete taşıma-
ları için kuvvetli birer vasıta olmuşlardır. 
Çanakkale Savaşı sırasında ve sonrasında 
meydana getirilen eserler de Çanakkale’nin 
bugüne kadar canlı bir şekilde gelmesini 
sağlamıştır. Çanakkale cephesinde 
savaşın devam ettiği yaklaşık on bir 
aylık süre zarfında edebiyatçıları-
mız Çanakkale cephesiyle ilgili ne 
gibi eserler ortaya koymuşlardır? O 
dönemde yayın hayatını sürdüren 
Tanin, Sabah, İkdam, Tasvir-i Efkar 
gibi gazetelere, Servet-i Fünun, Türk 
Yurdu ve Donanma Mecmuası gibi 
dergilere baktığımızda özellikle Ça-
nakkale deniz harekatı sırasında (19 
Şubat-18 Mart 1915) “Çanakkale 
Bombardımanı Hakkında” başlığını 
taşıyan haberleri sıkça görürüz fakat 
şair ve yazarlarımızın kaleme aldıkları 
herhangi bir şiire, hikayeye, makaleye 
rast gelmek neredeyse imkansızdır. 
Savaş sırasında İstanbul’da yayın 
hayatını sürdüren gazete ve dergi 
sayısı 14’e kadar düşmüştür. Yayınını 
sürdüren gazetelere baktığımızda 
Tanin, Tasvir-i Efkar ve Sabah dör-
der, İkdam ise ikişer sayfa halinde 
çıkmaktadır ve bu sayfalarda daha 
çok savaşa dair haberlere yer ve-

rilmektedir. Mart 1910’da yayın hayatına 

başlayan Donanma Mecmuası, Çanakkale 

Savaşı’nın devam ettiği günlerde haftalık 

olarak çıkmaktadır ve o dönem çıkan her 

sayının ilk sayfasında Çanakkale hakkında 

haberler vermektedir. Fakat bu nüshalarda 

edebiyatçılarımızın doğrudan Çanakkale ile 

ilgili eserlerine tesadüf edemiyoruz. Daha 

çok gazeteci kimliğiyle tanınan Abidin Da-

ver’in Donanma Mecmuası’nın 84. (8 Mart 
1915) sayısında “Çanakkale Geçilebilir mi?” 
ve 86. (25 Mart 1915) sayısında “Çanakkale 
Boğazında İngiliz ve Fransız Donanmasının 
Zayiatı” başlıklı yazılarını görmekteyiz. 
Fakat bu yazıların da edebi mahiyet taşıyan 
bir tarafı yoktur. Çanakkale’nin bombar-
dıman edildiği günlerin hemen akabinde 
Türk Yurdu’nun 19 Mart 1331 (1 Nisan 

1915) tarihli sayısında “Çanakkale 
Güllelenirken” isimli imzasız bir şiir 
yayınlanır. 18 Mart’tan yaklaşık bir 
ay sonra Donanma Mecmuası’nın 
15 Nisan 1915 tarihli 89. sayısında 
tarihle ilgili eserleriyle bilinen Ali 
Rıza Seyfi’ye ait Kal’a-i Sultaniye 
isimli şiir yayınlanır. Aynı derginin 
90. sayısında (22 Nisan 1915) ise 
yine Ali Rıza Seyfi’ye ait Çanakkale 
Zaferi’nden bahseden “Aşığın Sazı” 
şiiri yayınlanır. “Aşığın Sazı” şiirinde 
Ali Rıza Seyfi:

“Düşman kanı olmuş ırmak / Su bir nur-
dur, görünür Hakk / ‘Çanakkale’ vurdu 
çakmak / Topçu bizim Mehmed m’ola?/ 
Yusufgilin Ahmed m’ola?” mısralarıyla 
Çanakkale’den bahsetmektedir. Fakat 
bu birkaç örneğin dışında edebiyatımızın 
önemli şair ve yazarlarının herhangi 
bir eser yazdıklarına en azından sava-
şın ilk aşamasında şahit olmuyoruz. 
Çanakkale cephesinde savaşın sıcağı 
sıcağına sürdüğü dönemde şair ve 
yazarlarımız olan biteni şiir ve yazı-

Çanakkale Zaferi’nden     
Mütareke’ye Harp Edebiyatı

Emir Hüseyin Yiğit*
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larla edebiyata aksettirmeyerek başarısız 
bir sınav vermişlerdir. Edebiyatçılarımızın 
bu suskunluğu bir süre daha devam edince 
devlet, askerimizin Çanakkale cephesinde 
gösterdiği kahramanlıkların yaşatılmasına 
dönük edebiyat ve sanat eserleri üretilmesi 
için birtakım girişimlerde bulunur. Harbiye 
Nezareti tarafından girişilen ilk faaliyet 
İstanbul Heyet-i Edebiyesi’nin Çanakkale 
harp sahasına gönderilmesidir. 

Edebiyatçılarımız Çanakkale’de
Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale deniz 
harekatındaki zaferin ardından İstan-
bul Edebiyat Heyeti’nin Çanakkale harp 
sahasına yaptığı ziyaret edebiyat tarihi-
mizde önemli bir yere sahiptir. Harbiye 
Nezareti’nin girişimleriyle Çanakkale’de 
gösterilen eşsiz mücadele ve kahramanlıkları 
sanat ve edebiyat eserlerinde yaşatmak 
maksadıyla düzenlenen bu geziye birçok 
şair, yazar, ressam ve müzisyen davet 
edilmiştir. Çoğunluğunu şair ve yazarları-
mızın oluşturduğu davetliler 1915 yılının 
Haziran’ında bu davete dair resmi yazıyı 
almışlardır. Fakat davet edilen isimlerin 
bir kısmı geziye katılamamışlardır. Çoğu 
gençlerden oluşan “Heyet-i Edebiye” şu 
isimlerden oluşmuştur:

Ağaoğlu Ahmet, Ali Canip, Celal Sahir, Çallı 
İbrahim (ressam), Enis Behiç, Hakkı Süha, 
Hamdullah Suphi, Hıfzı Tevfik, Mehmet 
Emin, Muhiddin (eski Tanin gazetesi mu-
harriri), Nazmi Ziya (ressam), Orhan Seyfi, 
Ömer Seyfettin, İbrahim Alaaddin (Gövsa), 
Rauf Yekta (bestekar), Selahaddin (Eski 
Darü’l-Eytamlar müdürü) ve Yusuf Razi Bey.1

Görüldüğü üzere o dönem hayatta olan 
birçok önemli şair ve yazarımız ya davet 
edilmediklerinden ya İstanbul’da olmadıkla-
rından yahut da hastalıkları sebebiyle geziye 
katılamamışlardır. Abdülhak Hâmid, Tevfik 
Fikret, Ahmet Haşim, Cenap Şehabettin, 
Yahya Kemal, Mehmet Akif, Süleyman 
Nazif, Yakup Kadri, Ziya Gökalp, Midhat 
Cemal gibi edebiyatımızın önde gelen 
isimleri maalesef bu gezide yer almamış-
lardır. Mehmet Akif, Mayıs ayı ortalarında 
resmi görevli olarak Teşkilat-ı Mahsusa’nın 

1 İbrahim Alaaddin (Gövsa), Çanakkale İzleri, İs-
tanbul, 1926

başkanı Kuşçubaşı Eşref Bey’in idaresindeki 
heyetle Arabistan’ın Necid bölgesine yapılan 
seyahate katıldığından İstanbul’da değildir. 
Tevfik Fikret ise hastalığı sebebiyle geziye 
katılamayan isimlerdendir. Ahmet Haşim 
ise bu dönemde zaten yedek subay olarak 
Çanakkale Cephesinde bulunmaktaydı. 

Çoğunluğu genç sanatçılardan oluşan kafile 
11 Temmuz 1915 günü yola çıkar. Heyetin 
yola çıkış haberi aynı gün gazetelerde yer 
alır ve basında Enver Paşa’nın bu düşünce-
sini öven haberler yapılır. Edebiyat Heyeti, 
Rumeli fatihi Süleyman Paşa ile vatan 
şairi Namık Kemal’in kabirlerini ziyaretten 
sonra Çanakkale harp sahasına ulaşır. 

Arıburnu ve Seddülbahir bölgesini gezen 
bu isimler daha sonra Liman Von Sanders’i 
ziyaret ederler. Ardından da Çanakkale’ye 
geçerek savunma tesislerini görme imkanı 
bulurlar. Kafilenin İstanbul’a dönüş tarihi 
23 Temmuz 1915’tir. Edebiyat Heyetindeki 
isimler İstanbul’a dönüşlerinde Sabah 
gazetesinde (24 Temmuz 1915) Hitabe-i 
Şükran başlığıyla ortak bir beyanname 
neşrederler. Beyannamenin başında şu 
ifadelere yer verilir:

“Ey vatanın kurucu ve kurtarıcı kahraman 
ordusu! Biz, milletin düşünen ve duyan ev-
ladları namına size geldik. Alnımızda bir millî 
gurur, gönlümüzde derin bir minnet ve şükran, 

Birinci Dünya Savaşı’nda 
Çanakkale deniz 
harekatındaki zaferin 
ardından İstanbul 
Edebiyat Heyeti’nin 
Çanakkale harp 
sahasına yaptığı ziyaret 
edebiyat tarihimizde 
önemli bir yere sahiptir. 
Harbiye Nezareti’nin 
girişimleriyle 
Çanakkale’de gösterilen 
eşsiz mücadele ve 
kahramanlıkları sanat 
ve edebiyat eserlerinde 
yaşatmak maksadıyla 
düzenlenen bu geziye 
birçok şair, yazar, ressam 
ve müzisyen davet 
edilmiştir. 

Mehmet Emin Yurdakul
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beynimizde kuvvetli bir iman ile babalarınızın 
ölülerini mezarlarında sevinçle titreten, dost 
ve düşman beş dünyanın bütün halkını şaş-
kınlıklara düşüren, milletiniz için tarihlerde 
altın yapraklar hazırlayan kahramanlıklarınızı 
yakından görmeye geldik.” 

Beyannamenin sonunda ise orada gördükleri 
askerlerimizin kahramanlıklarını bütün halka 
söyleyeceklerini ve son Balkan felaketinde 
yerlere eğilen başımızı nasıl göklere kaldır-
dıklarını anlatacaklarını vurguluyorlardı. 

Edebiyat Heyeti’nin Çanakkale 
Dönüşü Yazdıkları
Gezi sonrası geziye katılmış olan şair ve 
yazarlarımız Çanakkale’yle ilgili manzum 
ve mensur çeşitli eserler yazmışlardır. 
Celal Sahir’in yazdığı “Ordunun Duası” şiiri 
Temmuz ayında Türk Yurdu’nda neşredilir. 
İbrahim Alaaddin (Gövsa)’nın Çanakkale 
İzleri üst başlığıyla yazdığı “Siperler Ara-
sında”, “Gece Yürüyüşü” ve “Yaralı” şiirleri 
Tanin gazetesinde çıkar. Daha sonra bu 
şiirlerin de yer aldığı eser Çanakkale İzleri 
adıyla kitaplaşmıştır. İbrahim Alaaddin 
“Siperler Arasında” şiirinde 18 Temmuz 
1915’te Seddülbahir’de kumandan Cafer 
Tayyar Bey’in refakatinde ileri siperlere 
doğru giderken gördüklerini anlatır. Şiir 
şöyle başlar:

Kurşunların ıslığından daha nâfiz bir seda 

“Eğiliniz, tehlike var, çabuk geçin buradan.”

Tenbihini fısıldadı, önde baktım ki hâlâ

Sarsılmayan bir burç gibi duruyordu kumandan

Artık Türk’ün yüksek alnı eğilmiyor, anladım.

Kul ölüme yaklaşmazsa dirilmiyor, anladım. 

Enis Behiç’in “Çanakkale Şehitliğinde” 
şiiri Eylül 1915’te yine Türk Yurdu’nda 
yayınlanır. Enis Behiç bu uzun şiirinin ilk iki 
dörtlüğünde şehitlerimize şöyle seslenir:

Ey şimdi köyünden pek çok uzakta,

Ey şimdi bir yığın kara toprakta

Uyanmaz uykuya dalmış olanlar,

Şehitlik şanını almış olanlar!

Yan yana dizilen mezarlarınız

Zemine semavî iftihar olmuş.

Dünyaya kapanan nazarlarınız

Tanrı’nın mağfiret nuruyla dolmuş.

 Hakkı Süha’nın bu geziden devşirdiği “Si-
perlerde” şiiri Harb Mecmuası’nın üçüncü 
sayısında (Ocak 1916) iki sayfa halinde ve 
Çanakkale cephesinden fotoğraflar eşliğinde 
yayınlanır. Aslında şiirin yazılış tarihi 15 
Ağustos 1915’tir. Şiirin bir yerinde Hakkı 
Süha şöyle bir sahneyi tasvir eder:

Sahillere uzanan siperlerden şimdi yanık

Türkülerin hüzünlü nağmeleri akıyordu,

Düşmanını çiğnedin helal olsun eğlen artık

Zaferleri tarihlere sığmayan yüksek ordu!

Yatsı vakti… Türküler, bağlamalar bütün sustu

Ezan sesi, ruhları vecd içinde sarıyordu.

Şarapneller dağılan ufuklardan, Türk ordusu

Karanlıkta Allah’ına giden yolu arıyordu.

“Millî şair” unvanı ile tanıdığımız Mehmet 
Emin (Yurdakul)’un “Orduya Selam” isimli 
şiiri Harb Mecmuası’nın dördüncü sayısında 
(Ocak 1916) Çanakkale cephesinden fotoğ-
raflarla iki sayfa halinde yer alır. Şiir altışar 
mısralık on bentten ve her bent arasında 
tekrar edilen ikişer mısralık nakarattan 
oluşmaktadır. Bu şiirin üç ve dördüncü 
bentleri şu şekildedir:

Arıburnu, Seddülbahir 

Bize birer Plevne’dir

Burda sana yedi gökten;

Zafer diye sesler geldi;

Kanlısırt’ta ufka değen

Kemiklerden tâk yükseldi.

Selam sana şanlı ordu

Sen kurtardın, azîz yurdu!...

Bundan sonra Gelibolu

Bize yeni bir hac yolu

Her İslâm’ın bu yüce yer 

Bir ikinci Kabe’sidir;

Her tepede kanlı siper

Sahâbeler türbesidir. 

Selam sana şanlı ordu

Sen kurtardın, azîz yurdu!..

 

Hamdullah Suphi’nin Çanakkale harp 
sahasına dair ilk notları İkdam gazetesinin 
28-30 Temmuz 1915 tarihli sayılarında 
“Gördüklerimiz” başlığı ile üç yazı halinde 
yayınlanır. Bu yazılar daha sonra Güneba-
kan kitabının “Çanakkale” bölümünde yer 
alacaktır.

Celal Sahir’in yazdığı “Ordunun 
Duası” şiiri Temmuz ayında 
Türk Yurdu’nda neşredilir. 
İbrahim Alaaddin (Gövsa)’nın 
Çanakkale İzleri üst başlığıyla 
yazdığı “Siperler Arasında”, 
“Gece Yürüyüşü” ve “Yaralı” 
şiirleri Tanin gazetesinde çıkar. 
Daha sonra bu şiirlerin de yer 
aldığı eser Çanakkale İzleri adıyla 
kitaplaşmıştır. İbrahim Alaaddin 
“Siperler Arasında” şiirinde 18 
Temmuz 1915’te Seddülbahir’de 
kumandan Cafer Tayyar Bey’in 
refakatinde ileri siperlere doğru 
giderken gördüklerini anlatır.

Abdülhak Hamid
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Harb Mecmuası’nda Harp        
Edebiyatına Dair Edebi Ürünler 

Birinci Dünya Savaşı sırasında cephede 
savaşan askerlerimizin gösterdiği kahra-
manlıkları edebi eserler vasıtasıyla yayma 
ve halka ulaştırma görevini başarıyla yerine 
getiren yayın organlarının başında Harb 
Nezareti tarafından neşredilen Harb Mec-
muası gelmektedir. Harb Mecmuası’nın ilk 
sayısı Teşrinisani 1331’de (Kasım 1915) 
çıkar. Bazen ayda bir bazen on beş günde 
bir yayınlanan dergi 27. (Haziran 1918) 
sayısında yayın hayatını noktalamıştır. 

Edebiyatımızda birçok türde yazdığı eserleriyle 
ve sahip olduğu millî duruşuyla tanıdığımız 
Süleyman Nazif’in “Çimentepe’de” başlıklı 
yazısı Harb Mecmuası’nda yayınlanır2. 
Süleyman Nazif bu yazıda yaşları 20 ile 
25 arasındaki altı kahraman Türk suba-
yının İngilizlere karşı korkusuzca taarruz 
edişlerini anlatır. Yazısının bir yerinde bu 
altı genç Türk subayının düşman üzerine 
atılışlarını şöyle tasvir eder:

“Vatanın kendi hayatını idame için evladının 
hayatını sancak altına, silah başına davet ettiği 
tehlike gününde zâbit namzedi olmaya şitâb 
etmiş olan o altı genç, vicdanlarından sudûr 
eden bir irâde-i mukaddese ile artık şehid 
namzedi olmaya terfi-i nefs ediyorlardı. Bir 
akşam evvel yazıp bestelemiş oldukları şarkıya…

Bu toprağı Türk’ün kanı yoğurdu

Annem beni bugün için doğurdu!...

Şarkısına bir ağızdan başlayarak siperlerden 
dışarı fırladılar.”

Bu kahraman subaylar Çanakkale’ye şehit 
olmaya gelmişlerdir ve “Anam beni bugün 
için doğurdu!..” sözleriyle düşmana sal-
dırmışlardır. Süleyman Nazif yazısını şu 
sözlerle tamamlar: “Ey vatandaş, ey kar-
deş!... Çimentepe’yi unutma… Çimentepe’yi 
müddet-i ömründe birkaç hacc-ı takdis ve 
hacc-ı şükran borcun olsun.” 

Bunun dışında Süleyman Nazif’in Harb 
Mecmuası’nda neşredilen “Çanakkale’nin 
İstanbullu Şühedâsına”3 ve “Çanakkale’den 

2 Harb Mecmuası, Sayı: 3, Rebiülevvel 1334- Ka-
nun-ı Sani 1331 (Ocak 1916)

3 Harb Mecmuası, Sayı: 5, Rebiülâhir 1334- Şubat 
1331 (Şubat 1916)

Galiçya’ya”4 başlıklı iki yazısı bulunmaktadır. 

Âsitân-ı Tarihte Galiçya ismiyle müstakil bir 
eseri de bulunan Süleyman Nazif “Çanakka-
le’den Galiçya’ya” yazısında Çanakkale’nin 
yalnız bizim askerî tarihimizin değil dünya 
tarihinin en büyük harp hadisesi olduğunu 
söyler. Balkan Muharebesi’nden namı le-
kelenmiş ve ümidi kırılmış bir halde çıkan 
Osmanlılığın evvela Çanakkale’de namındaki 
lekeyi temizlediğini, Galiçya’da ise ümitlerini 
tamir ettiğini vurgular. Süleyman Nazif’in 
yazısında geçen iki bölüm var ki bu iki kısmı 
okurlarımıza aktarmazsak büyük bir vebal 
altında kaldığımız hissine kapılacağız:

“Çanakkale bundan sonra bir isim değil, bir 
tarih olacaktır. Galiçya da onun zeyli. Tarihin 
altmış asırlık, yüz asırlık gözü, Gelibolu şibh-i 

ceziresinde [yarımadasında] dokuz ay süren 
melhame-i kübrânın [büyük ve kanlı savaşın] ve 
oradaki harikülade kahramanlıkların emsâlini 
ne kurûn-ı ûlâda [İlkçağda] gördü, ne ondan 
evvelki edvâr-ı esâtîrde [mitolojik devirlerde]…” 

“Allah ile ahdim var: Ölmezsem Çanakkale 
sahne-i cidâlini ziyaret edeceğim. Bu benim için 
hem vecîbe-i diniye, hem ibâdet-i hissiyedir.”

Yaşadığı dönemde “İslam şairi” olarak tes-
miye edilen Mehmet Akif’le otuz üç yıllık 
eskimez bir arkadaşlığı olan ve Mehmet 
Akif hakkında bir biyografi eseri yazan 

4 Harb Mecmuası, Sayı: 20, Ramazan 1335- Tem-
muz 1333 (Haziran 1917)

Midhat Cemal’in “Çanakkale’den Kaçan-

lara: İngilizlere, Fransızlara”5, “Kolunu 

Harb Meydanında Bırakmış Bir Askere”6 

ve “Serhaddeki Asker”7 başlıklı üç şiiri de 

Harb Mecmuası’nda yayınlanmıştır. 

 Şair-i Azam ve Çanakkale Savaşı 

Şair-i Azam Abdülhak Hâmid’in Birinci 

Dünya Savaşı sırasında yazdığı şiirleri 

İlham-ı Vatan8 adıyla kitaplaşmıştır. Bu 

kitapta yer alan şiirlerden “İlham-ı Nusret” 

şiiri Çanakkale Zaferi üzerine yazılmış 

ve ilk olarak Safer 1334’te (Aralık 1915) 

Servet-i Fünun dergisinde yayınlanmıştır. 

Şiir ilk bölümde dokuz dörtlükle başlar, 

ardından gelen on dört beyitle devam eder 

ve sonunda üç dörtlükle tamamlanır. Şair-i 

Azam şiirinde Türk askerine şöyle seslenir:

Türk askeri ey memleketi kurtaran evlad,

Senden feyezân etti bu imdâd-ı Hüdâ-dâd

Sensin o bahadır ki bu gün düşmana kıldın

Sinenle Çanakkale’yi bir kal’a-i pulâd!...

Mehmet Akif ve Çanakkale Zaferi

Bugün Çanakkale denildiği zaman birço-

ğumuzun aklına ilk gelen Mehmet Akif 

Ersoy’un Çanakkale Şehitlerine şiiridir. Mi-

dhat Cemal Kuntay’ın Kuşçubaşı Eşref’ten 

naklen anlattığına göre Mehmet Akif bu şiiri 

Hicaz yolculuğu devam ederken Medine 

yakınlarında yazmıştır. Fakat şiir ilk defa 

Sebilürreşad’ın 10 Temmuz 1924 tarihli 

sayısında neşredilir. Şiirin yer aldığı Âsım 

ise Ağustos 1924’te kitap olarak çıkar. 

Mehmet Akif bu şiiriyle Çanakkale’yi 

gönüllerimize nakşetmiş, zihinlerimize 

kazımıştır. Çanakkale Zaferi, aradan bir 

asır geçmesine rağmen canlı bir şekilde 

zihinlerimizde yaşıyorsa bunu Çanakkale 
Şehitlerine şiiri ve emsali eserlere borçluyuz.

* Yakın tarih araştırmacısı - Eğitimci

5 Harb Mecmuası, Sayı: 5, Rebiülâhir 1334- Şubat 
1331 (Şubat 1916)

6 Harb Mecmuası, Sayı: 8, Receb 1334- Nisan 
1332 (Mayıs 1916)

7 Harb Mecmuası, Sayı: 15, Rebiülevvel 1335- Ka-
nun-ı Evvel 1332 (Ocak 1917)

8 İlham-ı Vatan, Matbaa-i Amire, 1334 (1916), İs-
tanbul

Süleyman Nazif
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Beşir Bey, sizinle Çanakkale Savaşına Osmanlı 
münevverlerinin tepkisi üzerine konuşmak 
istiyoruz ama öncesinde Balkan ve Birinci 
Cihan Harpleri sırasında dönemin Osmanlı 
kültürel muhiti hakkında genel bir çerçeve 
çizebilir miyiz?

Tabi bu uzun uzun konuşulması gereken 
bir konu. Balkan Harbi ile Birinci Dünya 
Harbi arasında, Nevsâl-i Millî adıyla 1330 
(1914) yılında yayınlanan bir yıllık vardır. Bu 
yıllıkta dönemin önde gelen edebiyatçıları, 
fotoğrafları, haklarında yazılmış birer yazı 
ve kendilerinden seçilmiş birer metinle yer 
alırlar. Balkan Harbi bitmiş, Birinci Dünya 
Harbi’nin de ayak sesleri geliyor. Yıllık 1914’ün 
başlarında mı çıktı, sonlarında mı, bilmiyorum. 
Bildiğimiz, savaşa girdiğimiz tarihte eser 
vermekte olan ve tabii tanınan, yaşlı ve genç, 
bütün edebiyatçıların bu yıllıkta arzıendam 
etmiş olduklarıdır.

Belli başlı kimler var mesela? 

Abdülhak Hâmid, Recaizade Mahmud Ekrem, 
Abdullah Cevdet, Süleyman Nazif, Halit Ziya, 
Cenab Şahabeddin, Mehmed Rauf... Tanzimat 

Beşir Ayvazoğlu:

Çanakkale ruhu 
edebiyatımıza 
layıkıyla aksetmedi
Beşir Ayvazoğlu ile, Çanakkale Savaşlarının 100. yılında, yüz yıl önceki edebi muhiti ve savaş sırasındaki tepkilerini 
konuştuk. Konuşurken öğrendik ki Beşir Bey de zaten şu sıralar, cepheye götürülen edebiyatçılar, yani “heyet-i edebiye” 
üzerine çalışıyor. Güzel bir tesadüf oldu.

Söyleşi: Ali Ayçil
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devrini idrak etmiş önemli isimlerden bir 
kısmı henüz hayatta. Recaizade Mahmut 
Ekrem yeni ölmüş. Servet-i Fünuncular 
suskun olmakla beraber, hâlâ ön plandalar, 
hepsi hayatta... Ama bu ekolün en önemli 
ismi olan Tevfik Fikret, muhtemelen İttihat 
ve Terakki ile ters düştüğü için yıllıkta yok. 
Bir de bir ara nesil var, Fecr-i Âtî… Servet-i 
Fünun ekolünden gelmekle beraber daha 
genç bir nesli temsil eden, ‘sanat şahsî ve 
muhteremdir’ düşüncesiyle yola çıkan bu 
ekolün mensupları da var yıllıkta. Ama bazıları, 
mesela Celal Sahir ve Hamdullah Suphi “Yeni 
Lisan” hareketine katılmışlardır. Biliyorsunuz, 
1912 yılında Selanik’te yayımlanan Genç 
Kalemler dergisi etrafında oluşmuş bir “Yeni 
Lisan” hareketi vardır. Bu hareketin başlıca 
temsilcileri Ömer Seyfettin, Ali Canip Yön-
tem… Yıllıkta Ali Canip var, Ömer Seyfettin 
nedense yok. Türkçü hareketin öncülerinden 
Mehmet Emin Yurdakul da var yıllıkta. Genç 
Kalemler’le başlayan hareketin tabii sonucu 
olarak doğmuş Milli Edebiyatı Cereyanı’nın 
genç temsilcileri, Orhan Seyfi Orhon, Enis 
Behiç Koryürek, Yusuf Ziya Ortaç gibi isim-
ler henüz yeni yeni tanınmakta... Edebiyat 

tarihçilerinin ‘Beş Hececiler’ dediği gruba 
dâhil olan bu genç şairler de yıllıkta yok. Bir 
de İslamcı hareket var; İkinci Meşrutiyet 
sonrası Sırat-ı Müstakim –ismi daha sonra 
Sebilürreşad olacak- gibi dergiler çıkarıyorlar. 
Bu hareketten söz edince akla gelen ilk isim 
Mehmet Âkif’tir. Fakat Âkif de yok Nevsâl-i 
Millî 1330’da…

Birinci Dünya Savaşı ve onun bir parçası olan 
Çanakkale Savaşı esnasında memleketin hali o 
günkü edebiyat camiası için birinci dereceden 
bir mesele olarak görülmüş müdür, yoksa 
‘sanat sanat içindir’ diyerek hadiselere bigâne 
mi kaldılar?

Bu, hemen İkinci Meşrutiyet’in arkasından 
ortaya çıkan Fecr-i Âtî ekolünün, “sanat şahsî 
ve muhteremdir” düşüncesinden hareketle 
sanatın kendinden başka gayesinin olmadı-
ğını savunan yazarlarda böyleydi. Bunların 
başında da Ahmet Haşim var. Modern Türk 
şiirinin kurucu şairlerinden biri olan Ahmet 
Haşim, hiçbir zaman şiirini sosyal meselelere, 
memleket meselelerine bulaştırmamış bir 
şairdir. Ama dedim ye, “bu günlerde sanatın 
bir gayesi olmalıdır” düşüncesinden hareketle 

Fecr-i Âtî’den kopanlar da var. 

Mesele Genç Kalemler için ne düşünüyorsunuz?

Genç Kalemler tamamen memleket mese-
lelerini merkeze alıyor denilebilir. Aslında 
Genç Kalemler’in başlangıcını Mehmet Emin 
Yurdakul’un Osmanlı-Yunan savaşı sırasında, 
1897’de kaleme aldığı meşhur “Cenge Gider-
ken”’ şiiri ile başlatmak lazım. Balkan Harbi 
aynı zamanda Meşrutiyet Türkçülüğünün 
başladığı dönemdir. Balkan Harbi’nde ha-
yaller yıkılmış, Balkanlar elimizden gitmiş. 
Öte yandan Araplar da hareketlenmiş, her 
yerde bağımsızlık iddiası ve hareketler var, 
ulus devletler ortaya çıkıyor. Bu şartlarda 
dönemin bazı kalemleri Türklüklerini öne 
çıkarma ihtiyacı hissediyor; bu düşünceyi 
ifade etmek için da sanatı aracı olarak kul-
lanıyorlar. Yani Genç Kalemler’le başlayan 
Milli Edebiyat Cereyanı’na mensup şair ve 
yazarlar, sanatlarını tamamen memleket 
meselelerine hasretmiş kişiler. İslamcılar da 
öyle; mesela Mehmet Âkif “Sözüm odun gibi 
olsun hakikat olsun tek” diyor. Sadece küçük 
bir Fecr-i Âtî topluluğu, başta Ahmet Haşim 
olmak üzere “Sanat şahsi ve muhteremdir” 
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diyerek kendi yollarında devam ediyorlar. 
Zaten cılız bir topluluktur; içlerinden çıka 
çıka bir Ahmet Haşim çıkıyor, bir de Refik 
Halit Karay.

Biliyorsunuz son yıllarda hem siyasi hem de 
kültürel aktörler Çanakkale Savaşı’nın millet 
oluşumuzdaki rolünden sıkça bahsediliyor. Fakat 
ilginçtir harbin yapıldığı 1915 -18 senelerinde 
“Tebliğ-i Resmi” dediğimiz, gazetelerdeki bir 
kısım resmi tebliğ ve Batı basınında aktarılan 
haberler dışında Osmanlı edebi muhitinin bu 
harple ilgisinin sınırlı olduğunu görüyoruz. Belki 
de bu yüzden Osmanlı Genelkurmay’ı cepheye 
bir ‘heyet-i edebiye’ götürüyor. Osmanlı edebi 
muhitinin harbe ilgisi az mıydı, yoksa biz mi 
yanlış biliyoruz?

Ortada öyle ciddi bir durum var ki... Balkan 
Harbi, Trablusgarp Harbi, Birinci Dünya 
Harbi derken neye uğradıklarını şaşırmış 
vaziyetteler, ne söyleyeceklerini bilemiyorlar. 
Yani şuurları ve idrakleri durmuş gibi. O dö-
nemde yazılan şiirlere bakarsanız hepsi son 
derece sıradan, kötü şiirlerdir. Hatta öyle ki 
Harbiye Nezareti, yani Enver Paşa, kendini 
şairleri ve yazarları harbi yazsınlar diye teşvik 
etmek zorunda hissediyor. Bunun için sizin 
sözünü ettiğiniz benim de şu sıralar kitap 
olarak üzerinde çalıştığım edebî bir heyet 

teşkil ediyorlar. Aslında davet edilen şair ve 
yazarların sayısı otuzdan fazla... Bunlardan 
bir kısmı çeşitli bahanelerle daveti kabul 
etmiyor. Kimi yaşlılığını, kimi hastalığını öne 
sürüyor. Sonunda cepheye götürülebilen on 
dördü şair ve yazar, ikisi ressam, biri musi-
kişinas, on yedi kişidir. Biri yolda hastalanıp 
geri dönüyor. Ressamlar Çallı İbrahim ve 
Nazmi Ziya Güran, musikişinas ise Ahmet 
Yekta Madran... Şair ve yazarlara gelince: 
Mehmet Emin Yurdakul, Ahmet Ağaoğlu, 
Yusuf Razi, Ömer Seyfettin, Ali Canip, Celal 
Sahir, Hamdullah Suphi, Enis Behiç, Orhan 
Seyfi, Hakkı Süha Gezgin.. gibi isimler var. 

Tevfik Fikret?

Tevfik Fikret davet edilmiş, fakat o sırada 
çok ciddi bir şekilde hasta. Zaten 1915 Ağus-
tosunda, yani cepheye gidenler döndükten 
bir süre sonra ölüyor. Ahmet Haşim de o 
sırada ihtiyat zabiti olarak cephede... Bunu 
unutmamak lazım.

Heyet-i Edebiye’ye o yüzden çağrılmıyor 
herhalde. Peki, eser istenmiyor mu Ahmet 
Haşim’den?

Evet, Haşim bilfiil Çanakkale cephesinde 
bulunuyor. Hatta “heyet-i edebiye” Arıbur-
nu’nda sırtlara tırmanırken Ahmet Haşim’le 

karşılaşıyor. Haşim’den hiçbir şey istenmiyor, 
bu bir gerçek! Zaten “heyet-i edebiye”ye 
katılan genç şairler de sanırım Ziya Gökalp 
tarafından belirlenmiştir. Ziya Gökalp, İttihat 
ve Terakki’nin fikri lideriydi, sözü en çok 
geçen kişiydi. Aslında Yeni Lisan hareketi 
ve Milli Edebiyat Cereyanı onun görüşleri 
istikametinde şekillenmiştir. Milli Edebiyat 
demek, bir bakıma Ziya Gökalp demektir. 
Karar verecek tek adam o olduğu için, isimleri 
tek tek tespit ettiğini zannediyorum. Davet 
edilenlerin bir kısmı muhtemel tehlikeleri 
düşünerek kabul etmemiş olabilirler. Mesela 
Abdülhak Hâmid...

Yahya Kemal?

Yahya Kemal davet edilmiyor. Az önce sözünü 
ettiğim Nevsâl-i Millî’de Yahya Kemal, Yakup 
Kadri’yle birlikte Peyam gazetesinin yazarı 
olarak görülüyor. Peyam kimin gazetesi? Ali 
Kemal’in... Gerçi Ziya Gökalp’le arası iyi, ama 
henüz ortada dişe dokunur bir eseri yok 
Yahya Kemal’in. Biliyorsunuz Yahya Kemal 
de Çanakkale Deniz zaferi dolayısıyla Sultan 
Reşat tarafından Çanakkale kahramanlarına 
adanan o meşhur gazel-i hümayuna tahmis 
yazıyor. En güzel tahmisi o yazdığı için de 
altın bir saatle ödüllendiriliyor. O da böyle 
katılmıştır hadiseye. 

Heyet-i edebiye cepheden döndükten sonra 
neler yazıyor Beşir Bey?

Cepheye gidip gördüklerini anlatsınlar, zaferin 
destanını yazsınlar diye gönderilenler döndük-
ten sonra kaale alınacak şeyler yazmadılar. 
Hatta doğru dürüst seyahat intibalarını bile 
yazmadılar. Ciddi manada cephede neler 
gördüklerini yazan tek isim, Hamdullah Sup-
hi’dir; yazdıkları İkdam gazetesinde sekiz gün 
tefrika edildi. Bir de İbrahim Alaeddin Gövsa 
var, daha sonraları biyografileriyle meşhur 
oldu; “Çanakkale İzleri” başlığı altında on yedi 
manzume yazdı. Çeşitli gazete ve dergilerde 
yayımlanan bu manzumeler ancak 1926’da 
kitap olarak yayınlanabildi. Ömer Seyfettin 
de dört hikâye yazmıştır, bunlardan üçü Ziya 
Gökalp ve arkadaşlarının 1917 yılında çıkar-
maya başladığı Yeni Mecmua’da yayımlandı. 
Bu hikâyelerden biri olan “Müjde”, bütünüyle 
söz konusu geziden intibalarla yazılmıştır. 
Unutmadan söylemeliyim: Bu edebi heyeti 
cepheye gönderenlerin amaçlarından biri, 
çıkarmayı düşündükleri Harp Mecmuası’na 

Balkan Harbi, 
Trablusgarp Harbi, 
Birinci Dünya 
Harbi derken neye 
uğradıklarını şaşırmış 
vaziyetteler, ne 
söyleyeceklerini 
bilemiyorlar. Yani 
şuurları ve idrakleri 
durmuş gibi. O dönemde 
yazılan şiirlere 
bakarsanız hepsi son 
derece sıradan, kötü 
şiirlerdir. Hatta öyle ki 
Harbiye Nezareti, yani 
Enver Paşa, kendini 
şairleri ve yazarları 
harbi yazsınlar diye 
teşvik etmek zorunda 
hissediyor. Ziya Gökalp
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malzeme temin etmekti. İlk sayısı 1915 
Kasımında çıkan bu mecmua, savaş sonuna 
kadar yayımlandı. Cepheye gönderilen şair ve 
yazarlardan hiçbir şey yazmayanlar da var, bir 
kaç kötü şiir yazanlar da. Çanakkale İzleri kötü 
şiirlerden oluşuyor, ama en azından cepheden 
birtakım intibaları aktarıyor. Hüseyin Cahit de 
bu gruptan on- on beş gün önce Enver Paşa 
ve Şehzade Ömer Faruk Efendi’yle gitmiş ve 
intibalarını dönüşte Tanin gazetesinde üç gün 
üstüste yazmış. Bunun dışında önemli bir şey 
yok. Bir de Yeni Mecmua’nın 1918 yılında 
çıkarılan Çanakkale Nüsha-i Fevkalâdesi’nde 
o edebi heyette bulunan bazılarının kırık 
dökük manzumeleri var. Mehmed Emin’in, 
Hakkı Süha’nın… 

Mehmet Âkif için ayrı bir başlık üzerinde 
konuşmak lazım herhalde?

Şimdi... Mehmet Âkif cepheye davet edilmiş 
midir? Bilmiyorum. Edilebilirdi, fakat ona 
başka bir vazife verilmiş, Berlin’e gönde-
rilmişti. Orada yazdığı Berlin Hatıraları’nın 
son mısraları Çanakkale’ye dairdir ve hem 
Âsım’daki “Çanakkale Şehitleri” tiradını, hem 
de İstiklal Marşı’nı müjdeler. Berlin’den dön-
dükten sonra da hemen Hicaz’a gönderildi 
Teşkilat -ı Mahsusa tarafından. Mehmet Âkif 
hem fiili olarak, hem de kalemiyle harbin 
içerisinde bulunan en verimli şairlerden biri. 
Köse İmam ağzından söylediği “Çanakkale 
Şehitleri” tiradı olmasaydı, Çanakkale zaferi 
edebiyatsız kalacaktı.

Çanakkale harbi sırasında dönemin edebi 
muhiti böyle bir harbe hiç girilmemiş gibi bir 
görüntü veriliyor. Oysa basında da bu harbin 
bir varlık yokluk harbi olduğu yazılıyor. Böyle 
hayati bir harp sırasında edebiyatçıların tavrı 
size de biraz tuhaf gelmiyor mu? Yoksa dönemin 
tabiatı biraz da böyle miydi?

Biraz tuhaf tabii. Mevcut şiir anlayışları böyle 
büyük bir hadiseyi anlatmaya müsait değil. 
Mesela Servet-i Fünuncular Abdülhamit 
döneminde toplumsal meselelere hiç gir-
memişler. Bu hadiseler onlara çok yabancı 
geliyor, kendi meseleleri gibi hissetmiyorlar. 
Abdülhak Hâmid de öyle; Çanakkale ile ilgili 
bir şeyler yazıyor, ama ısmarlama şeyler, 
kayda değer değil. Çanakkale ruhunu derin-
lemesine hissetmiş diyemiyorsunuz. Bir de 
o kadar büyük bir hadise yaşanırken herkes 
“Zafer bizim olacak” duygusunda. Ömer 

Seyfettin’in “Çanakkale’den Sonra” hikâyesi 
de çok ilgi çekicidir. Bir Osmanlı aydınından 
bahseder; her şeyden ümidini kesmiş, “Ruslar 
her yeri işgal edecek, hepimizi esir edecekler” 
diye düşünüyor. Niçin evlenmediğini soran 
dostlarına dediği şu: “Evlenip de bu dünyaya 
bir esir daha mı getireceğim?” Fakat Çanak-
kale’den zafer haberleri gelince birden bire 
canlanır, düğün dernekle evlenir. Çanakkale 

Zaferi’nden önce Balkan Harbi’nin ruhlarda 
yarattığı yılgınlığı ve Çanakkale zaferinin bu 
yılgınlığın psikolojisinden kurtulmakta ne kadar 
önemli bir rol oynadığını anlatmak bakımından 
güzel bir hikâyedir. Zaten Çanakkale zaferi 
Balkan Harbi’ndeki acı yenilgi yüzünden 
yerlerde sürünen haysiyetimizi kurtarmak 
savaşı olarak görülüyordu. Askerler bunun 
için savaşıyorlardı. 

Yahya Kemal de 
Çanakkale Deniz 
zaferi dolayısıyla 
Sultan Reşat 
tarafından Çanakkale 
kahramanlarına 
adanan o meşhur 
gazel-i hümayuna 
tahmis yazıyor. 
En güzel tahmisi 
o yazdığı için de 
altın bir saatle 
ödüllendiriliyor.

Yahya Kemal
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Çanakkale müdafaası bir hayat müdafaası-
dır. Bu müdafaanın neticesinde ya kanlı bir 
ölüm veya şanlı bir hayat vardı. Yaşamak ise 
ancak bu müdafaayı kazanmakla mümkün 
olacaktı. Türkler Çanakkale’yi yaşamak için 
müdafaa ettiler. 

İsmail Hakkı (Baltacıoğlu)1

Çanakkale Zaferi’nin 100. yılını büyük bir 
gururla andığımız günlerdeyiz. Yazının ba-
şındaki epigrafta İsmail Hakkı (Baltacıoğlu) 
Çanakkale’nin bir hayat müdafaası olduğunu 
ifade ediyor. Türk Milleti için Çanakkale’yi 
bu denli önemli ve değerli kılan sebep veya 
sebepler neydi? Osmanlı Devleti, geçmişte 
Harb-i Umumi denen, bugün Birinci Dünya 
Savaşı diye isimlendirilen “Seferberlik” 
yıllarında birçok cephede savaşmıştır. Bu 
cephelerden biri cephe olan Çanakkale, 
niçin bir ölüm-kalım meselesi hüviyetini 
kazandı? Çanakkale Savunması’nı bir hayat 
savunması kılan sebeplerin en başında el-
bette ki İstanbul’un yani başkentin düşme 
tehlikesi gelmektedir. Çanakkale geçilirse 
İstanbul düşecektir. Bu korkunç gerçeği 
Yeni Mecmua’nın Çanakkale Özel Sayı-
sı’nda yayınlanan yazısında İsmail Hakkı 
(Baltacıoğlu) şöyle ifade eder: “Çanakkale 
Müdafaası İstanbul’un müdafaasıdır. Payitahtın 
kapısını müdafaa eden Türkler dayandıkları ve 
öldükleri nisbette ruhlarındaki İstanbul aşkının, 
İstanbul hissinin büyüklüğünü ispat ettiler.” 

Çanakkale Muharebesi esnasında Çanakkale 
Boğazı geçildiği takdirde İstanbul’un düşme 

1 İsmail Hakkı, Çanakkale Müdafaası Nedir?, Yeni 
Mecmua Çanakkale Nüsha-yı Fevkaladesi, 1918

Çanakkale Bir Varlık          
Savaşıdır

Murat Adalı*

Deneme

Balkan Savaşları sırasında Bulgarlar tarafından idama götürülen iki masum Türk 
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tehlikesi vardır ve bu tehlikeye karşı hükümet 
Anadolu’ya taşınma hazırlıkları yapmaktadır. 
Hükümet erkanı ve birçok kurum Eskişehir’e 
taşınma hazırlıklarına girişmişlerdir. Padişah 
ve ailesinin Eskişehir veya Konya’ya gönde-
rilmesi söz konusudur. Memur aileleri ve 
halkın zengin kesimleri Bursa, Eskişehir gibi 
Anadolu şehirlerine taşınmaya çalışmaktadır. 
Ayrıca hükümet adaları boşaltma kararı 
almıştır.2 Yahya Kemal Beyatlı da Siyasi ve 
Edebi Portreler isimli eserinde Çanakkale’de 
savaşın hararetlendiği günlerde İstanbul’u 
boşlatma girişimi hakkında şunları söyler: 
“Nihayet Müttefikler’in Çanakkale’ye donanma 
ile saldırdığı Mart ayında mühim bir sebep 
çıktı. Hükümet Boğaz’ın müdafaasından hayli 
me’yus olmuş, İstanbul’u terk ederek Anadolu’ya 
geçmeye karar vermiş, İstanbul halkını da kime 
bırakacağını düşünmüş…” 

 Türk Milleti Çanakkale’de yalnız 
payitaht İstanbul’u kurtarmış 
olmadı, milletin özgüvenini yerle 
yeksan eden Balkan Faciası’nın 
acısını da bir nebze dindirmiş oldu. 
Öyle ki cirmi kadar yer yakacağı 
düşünülen Balkan Devletleriyle 
yapılan Balkan Savaşları büyük 
bir hezimetle sonuçlanmış ve 
Osmanlı Devleti bu savaş sonunda 
Balkanlar’daki topraklarının yüzde 
83’ünü kaybetmiştir. Bulgar ordusu 
Edirne’yi teslim almış, Osmanlı 
ordusu Çatalca’ya kadar geri 
çekilmek zorunda bırakılmıştır. 
Aydınlarımızın önemli bir bölümü 
Balkan Faciasını “milletimizin alnına sürülen bir 
leke” olarak görmüştür. Çanakkale Müdafaası 
zaferle sonuçlandığında aydınlarımız Balkan 
Savaşları’nda alnımıza sürülen lekenin artık 
temizlendiğini söylemişlerdir. Kuvvet bakı-
mından, teknik açıdan, sayıca bizden katbekat 
üstün olan İtilaf güçlerine karşı kazanılan bu 
zafer sayesinde kendine güvenini kaybetmiş 
bir ordu/millet kendine güvenini yeniden 
kazanmıştır. Ömer Seyfettin, Çanakkale’den 
Sonra3 isimli hikayesinde aydınımızın içine 
düştüğü bu buhranı ele almış ve hikayesinin 
kahramanı olan gelecekten ümidini kesmiş 

2 Erol Köroğlu, Türk Edebiyatı ve Birinci Dünya 
Savaşı 1914-1918 Propagandadan Milli Kimlik 
İnşasına, s. 184-185, 2010, İstanbul

3 Ömer Seyfettin, Çanakkale’den Sonra, Yeni Mec-
mua S.6, 16 Ağustos 1917

Türk aydınına, Türk ordusunun Çanakkale’de 
düşman güçlerine geçit vermeyerek bu top-
raklarda bir milletin yaşadığına olan inancı 
yeniden yeşerttiğini söyletmiştir.

Türk Edebiyatı’nın değerli kalemlerinden 
Sami Paşazade Sezai de Çanakkale Savun-
ması’nın önemine dair şunları söyler:“Hiçbir 
gün düşünen zihinleri terk etmeyen, feci ve 
elemli hatırası her sabah uyanan gözlerden 

bir an bile uzaklaşmaması gereken Balkan 
yenilgisi, altı Osmanlı asrının birbirini çiğneyerek 
karanlık ve sonsuz bir çöküşe doğru kaçışıydı 
ki; o zaman Avrupa’nın hakkımızdaki düşünce 
ve kanaati tamamen değişmişti. Bunun için 
Çanakkale Savunması “üç mucizeler” savaşıdır. 
Hâli kurtardı. Mazinin “hamaset ve azametini” 
geri getirdi. Vatanımızı bir “ebedî vatan” yaptı.” 

Sami Paşazade Sezai Çanakkale Zaferi’nin 
Balkan Faciası’nda aldığımız yaraları sardığının 
ve bu toprakları ebedi bir vatan kıldığının 
altını çizmektedir. 

İstiklal Marşımızın dördüncü bendindeki 
“Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar / 
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var” 
mısraları İstiklal Savaşı’nda Batı’nın tekniğine 
karşı imanımızla karşı durduğumuzu söyler. 

Bu durum Çanakkale savunmasında aynıyla 
vaki olmuştur. Kahraman askerlerimiz 
Çanakkale’de karadan, denizden, havadan, 
tekniğin her türden aracıyla saldıran düşmana 
karşı iman dolu göğüsleriyle karşı durmuş ve 
Çanakkale’nin geçilmemesi için bedenlerini 
siper etmiştir.

Türk askeri Çanakkale’de İngiliz-Fransız 
ordusunu kaçmak zorunda bırakmakla 

yalnızca başkentini ve milletin 
varlığını muhafaza etmiş olmadı. 
Boğazları kapatmakla Rusya’ya 
yardım götürülmesine mani olu-
narak Rusların savaştan çekilmesi 
hızlandırılmış oldu. 

Balkan yenilgisinin akabinde 
Türk kahramanlığının sonsuza 
kadar söndüğüne hükmeden 
Avrupalılar, Çanakkale savunması 
karşısında hayretler içerisinde 
kalmışlardır. 18 Mart Zaferi 
milli kahramanlığın hayranlık 
uyandıran yansımalarından biri 
olmuştur. Yılmayan ve sinmeyen 
milli karakterimiz kendini Çanak-
kale’de yedi düvele karşı bir kere 

daha göstermiştir. İstiklal Marşı şairimizin 
de söylediği gibi “Girmedikçe bir millete tefrika 
düşman giremez/ Toplu vurdukça yürekler onu 
top sindiremez.” 

Çanakkale “kuvvetsiz bir hakkın” “haksız 
kuvveti” alt ettiği destansı bir savaşın adıdır. 
Çanakkale Müdafaası bu yönüyle yalnız 
Türk tarihinin değil dünya tarihinin en 
önemli sayfalarından biridir. Asırlar boyunca 
hiçbir zaman bitmeyen bir mücadeledir 
hak-kuvvet mücadelesi. Çanakkale’de bir kez 
daha “zorba ve haksız kuvvet” değil “Hakk” 
kazanmış, Çanakkale Zaferi “Hakk’ın va’d 
ettiği günlerin doğacağı”na olan inancımızı 
tazelemiş ve güçlendirmiştir. 

* İstanbul İl Milli Eğitim Strateji Geliştirme Bölümü 
Şube Müdürü

Murat Adalı*

Çanakkale “kuvvetsiz bir hakkın” “haksız kuvveti” alt ettiği destansı 
bir savaşın adıdır. Çanakkale Müdafaası bu yönüyle yalnız Türk 
tarihinin değil dünya tarihinin en önemli sayfalarından biridir. 
Asırlar boyunca hiçbir zaman bitmeyen bir mücadeledir hak-kuvvet 
mücadelesi. Çanakkale’de bir kez daha “zorba ve haksız kuvvet” değil 
“Hakk” kazanmış, Çanakkale Zaferi “Hakk’ın va’d ettiği günlerin 
doğacağı”na olan inancımızı tazelemiş ve güçlendirmiştir. 

18 Mart Deniz Savaşı’nda İngiliz savaş gemisi Ocean’ın batışını 
gösteren bir resim
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Çanakkale muharebelerin seyri ile yurtta 
ve dünyada nasıl takip edildiğine dair dö-
nemin gazetelerinde yer alan sayısız haber 
vardır. Bu haberler çoğunlukla ‘Tebliği 
Resmi’ yoluyla, yani Osmanlı Genel-
kurmayının verdiği bilgiler üzerinden 
gazete sayfalarına yansımıştır. Bazen 
de dış basından iktibas yoluyla haber 
verilmiştir. Nadir olarak da gazeteler 
kendi muhabirleri aracılığıyla haberler 
geçmişlerdir.

Matbuatın Harp Bilinci

“Beşeriyet hayatı içinde bazı günler 
vardır ki tarih bunları, birbirinden 
tamamen ayrılan iki devrin hududu 
olarak tanır. İstanbul’un fethi böyle 
günlerden biriydi; şüphesiz İstan-
bul’un müdafaası da bunlardan bir 
diğeri olmuştur.” 21 Aralık 1915 ta-
rihli Tanin gazetesinin başyazısından 
aldığımız bu ifade bir yıl kadar süren 
Çanakkale Muharebeleri esnasında 
her fırsatta dile getirilen düşünceyi 
özetler: Çanakkale’nin savunulması 
İstanbul’un savunulmasıdır.

Başlangıcından bu yana bir asır geçmiş 

olan Cihan Harbinin “Hilafet-i İslam” için en 

önemli cephesi Çanakkale’dir. Karşı taraf 

için savaşın amacının “Türkiye’nin dünya 

haritasından silinmesi, hiç olmazsa Türklerin 

Avrupa kıtasından kamilen çıkarılarak Asya’ya 
sürülmesi” olduğunu Paris’te yayınlanan 
Matin gazetesinin yazdığını da (Servet-i 
Fünun 7 Kanunusani 1331) gazetelerden 

okuyoruz. Her daim bunun farkında 
olan gazeteler de o günlerde “Kale-i 
Sultaniye’nin Müdafaası” konusuna 
hususî yer tahsis ederler.

Aslında o günlerde,  “... henüz ortada 
resmi bir haber neşredilmemişken 
bütün İstanbul kulaktan kulağa yayılan 
müjde haberine inanıvermişti. Biraz 
sonra resmi tebliği bekleyen akşam 
gazeteleri intişar edince payitahtın her 
köşesinde halk gazeteleri kapışmaya 
başladı. (Tanin 21 Aralık)” haberinden 
de anlaşılmış olduğu gibi “halkın da tek 
haber membaı gazeteler” idi.

Çanakkale Deniz                      
Muharebelerinin Başlangıcı
Gazetelerin hepsi savaşın seyrini “Ka-
rargah-ı Umumiden” bildirilen “Tebliği 
Resmî” ile veriyor, ertesi gün de ayrın-
tılarını aktarıyorlardı.

İlk haberimiz Çanakkale Muharebelerinin 
başlangıcını işaret ediyor: 20 (7) Şubat 

Osmanlı Basınında Çanakkale 

“Tebliği Resmi”
İsmail Toprak*

Çanakkale ve Basın
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1915 tarihli İkdam Gazetesinin “Tebliğ-i 
Resmî” sütununda şu satırları okuyoruz: “6 
Şubat 1330 tarihiyle Karargah-ı Umumiden 
tebliğ edilmiştir: Bu sabah İngiliz ve Fransız 
sefain-i harbiyesi (harp gemileri) Çanak-
kale Boğazının en haricindeki tabyalarını 
bombardıman etmiş ve 400 mermi atmışsa 
da hiçbir muvaffakiyet elde edememiştir. 
Yalnız bir nefer taş parçalarından hafifçe 
bacağından yaralanmıştır.” “6 Şubat tarihli 
tebliğe zeyldir (ek): Sekiz İngiliz ve Fransız 
zırhlısı bugün Çanakkale’nin harici tabya-
larını yedi saat bombardıman etti. Fakat 
tabyalarımızı susturamadı. Düşman büyük 
çaplı ve 15 santimetrelik toplarıyla altı yüz 
mermi attı. Düşmanın amiral gemisi ağır 
surette olmak üzere üç zırhlısı hasarzede 
olmuştur, lehü’l-hamd yalnız bir zabit 
ve bir nefer şehidimiz bir nefer de hafif 
yaralımız vardır.”

Gazete ertesi günkü sayısında; “En Son 
Haberler” sütununda “Çanakkale’de As-
kerimizin Metanet ve Mahareti” başlığı 
ile yer verdiği haberde:

“Kale-i Sultaniye/7 Şubat (Muhabir-i Mah-
susumuzdan) – Düşman filosu bir müd-
detten beri icrasına niyetlendiği taarruza 
nihayet karar vererek dün sabah alafranga 
saat sekiz buçuk raddelerinde boğazın dış 
kalelerini topa tutmuştur. Bu taarruzu icra 
eden düşman filosu dördü Fransız, dördü 
İngiliz olarak sekiz zırhlıdan müteşekkil idi.” 
Habere göre düşman filosu uzak mesafe-
den bombardıman etmeye başladıklarında 
topçularımız herhangi bir harekette bulun-
maksızın beklemişler, düşman gemileri de 
bunları etkisiz hale getirdiklerini düşünerek 
yaklaştıklarında askerlerimiz 13’ünde isabet 
hasıl ettikleri 17 mermi atışıyla üç zırhlıyı 
hemen kullanılmaz hale sokmuşlardır. 
Düşman gemilerinden atılan 600 mermi 
sonucunda bir zabitle bir erimiz şehid olmuş 
bir nefer de yaralanmıştır. Bombardımanın 
ilk gününden anlaşılmıştır ki: “Muhafazası 
böyle arslan yürekli askerlerin hamiyet ve 
şecaatine mevdu’ (emanet edilmiş) olan 
Çanakkale avn-i Hak’la hiçbir zaman hiçbir 
düşmandan korkmayacaktır.”

Sabah Gazetesinin 4 Mart 1915 tarihli nüs-
hasında “Cihad-ı Ekber” için ayrılan sütunun 

ilk başlığı “Çanakkale Bombardımanı Hak-

kında.” “Berlin / 2 Şubat – Deutsche Nager 

Zeitung gazetesi İngilizlerin Çanakkale’yi 

bombardıman etmekle Türkler ve bilhassa 

İstanbul ahalisi üzerinde bir tesir icrası 

maksadını takip etmekte oldukları fikrini 

dermeyan ediyor; diyor ki: “İngiliz-Fransız 

filosu kumandanı kendine hiçbir zararı 

olmayacak bir blöf ile boğazlardan geçmek 

arzusunda bulunmaktadır. Fakat Türk 

gazetelerinin bombardıman hakkındaki 

mutalaat ve tefsiratı (yorumları) Millet-i 

Osmaniye’nin netice-i katiyeden emin bu-
lunduğunu ve Türkiye’nin idame-i hayat için 
bu mücadeleye giriştiğini göstermektedir. ...”

Deniz Muharebelerinde Kazanılan 
Muvaffakiyetler
Bombardımanın başlamasından itibaren 
her gün düşman donanmasına verilen 
zararlar hakkındaki haberlerden biri, 14 
Mart 1915 tarihli Tasvir-i Efkar Gazetesinde 
“Çanakkale’de Düşman Donanmasının 
Zayiatı” başlığı ile verilen haber: “Milan / 

20 (7) Şubat 1915 tarihli İkdam Gazetesinin “Tebliğ-i Resmî” 
sütununda şu satırları okuyoruz: “6 Şubat 1330 tarihiyle Karargah-ı 
Umumiden tebliğ edilmiştir: Bu sabah İngiliz ve Fransız sefain-i 
harbiyesi (harp gemileri) Çanakkale Boğazının en haricindeki 
tabyalarını bombardıman etmiş ve 400 mermi atmışsa da hiçbir 
muvaffakiyet elde edememiştir. Yalnız bir nefer taş parçalarından 
hafifçe bacağından yaralanmıştır.” 
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10 Mart – (Gecikmiştir) Morning Post nam 
İngiliz gazetesi, Atina’dan aldığı malumatı 
neşrediyor. Atina gazeteleri İngiliz filosunun 
Çanakkale Boğazı önünde şimdiye kadar 
duçar olduğu zayiatın 840 maktul 310 
mecruh ile iki torpidobot iki torpil taharrî 
gemisine baliğ olduğunu ve bundan başka 
dört saff-ı harb sefinesinin muharebeden 
hariç kaldığını yazıyorlar. İngilizlerin karaya 
asker ihracı tecrübesinde uğradıkları 700 
kişilik zayiat miktarı işbu zayiat cedvelinde 
dahil-i hesap edilmemiştir.” 

Düşman donanması kayıplar verdikçe 
güçlerine takviyeye hız vermiştir. “Marsil-
ya’dan Napoli’ye vasıl olan Patriya vapuru 
mürettebatı, Corierra De La Sera gazetesine 
âtideki malumatı vermişlerdir: Salı günü 
akşamı on dört nakliye vapuru 20.000 
askeri hamil oldukları halde Çanakkale’ye 
azimet etmişlerdir. Nakliye vapurlarına 
dört İngiliz, üç Fransız sefine-i harbiyesi 
ile birçok torpido ve tahtelbahirler refakat 
etmişlerdir. Bundan maada daha 20.000 
kişilik bir heyet-i seferiye de birkaç gün 
sonra Tulon’dan hareket edecektir.” (12 
Mart İkdam)

“Çıkarma” Teşebbüsleri

“Karaya Asker İhracı Teşebbüsü Nasıl Akim 
Bırakılmıştır?” “Wolf ajansının Çanakkale 
muhabir-i mahsusu Mart’ın üçünde Sed-
dülbahir ve Kumkale’ye düşman filoları 
tarafından vuku bulan taarruza dair sa-
lahiyettar bir membadan aldığı atideki 
malumatı tebliğ ediyor.” (19 Mart 1915 
Tasvir-i Efkar) Verilen malumatta sekiz 
gemiden sabahtan akşama kadar binlerce 
mermi atıldığı halde Osmanlı piyadeleri-
nin bir adım bile gerilemediği, 400 kadar 
askerin karaya çıkarılmakla birlikte 70-80 
kayıp vererek gemilere dönmek zorunda 
kaldıkları bildiriliyor.

20 Mart 1915 Tasvir-i Efkar “Berlin / 18 
Mart – Londra’dan iş’ar olunuyor: (Ajans 
Reuters)’e Bozcaada’dan bildirildiğine göre 
torpil taharrisine mahsus gemiler evvelki 
gün tekrar ibraz-ı faaliyete başlamışlardır. Bu 
gemilerden biri torpile çarparak batmıştır.”

Savaşta Gazetelerin Önemi

Servet-i Fünun (26 Mart 1331)’da yer alan 

“Ketumiyet Politikası” başlıklı makaleden 

bölümler: “Fransız ve İngiliz gazetelerinde 

ekseriya şu cümleye tesadüf edilir: “Al-

man ahalisi muharebe hakkında hakikati 

öğrenmesi şartıyla...” Fakat muharebe 

hakkında kimse ‘Hakikat’e vâkıf değildir. 

Düşmanlarımız bizi kalpgahımızdan vurmak için hemen bir senedir 
bu cephe-i harpte her vasıtaya müracaat ettikleri halde Hakk’a 
istinâd eden ordumuzun bihakkın tarihe geçecek kudret ve şecaat 
ve savletleri karşısında maddi ve manevi birçok telefat ve zayiat 
vermekten başka bir netice elde edememiş ve bütün ümitleri kırılarak 
karşımızdan firara mecbur olmuşlardır.
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Bunu istikbal keşfedecektir. Maamafih 
müverrih-i müstakbelin bu harbin kaffe-i 
vakayiini ihata eden yalanların içinden 
çıkabileceği de meşkûktür. Bununla be-
raber müteharip milletlerden hiçbiri Al-
man kavmi kadar mevsuk ve mükemmel 
malumat alamamaktadır... Fransa, Alman 
gazetelerinin duhulüne meydan vermemek 
için elinden gelen gayreti sarf ediyor. İngil-
tere’de, İngiltere Adalarına yanaşan her 
yolcunun üzerinde bulunan bütün Alman 
gazeteleri zapt ediliyor. Almanya’da ise 
Fransız ve İngiliz gazeteleri Temps, Figaro, 
Times bulunuyor. Kim ister ise bunlara 
abone olabiliyor. Odvasius’un garkı henüz 
ahaliden saklanıyor. 1 Kanunuevvel tarihli 
Times dünyanın her tarafında malum olan 
vukuattan İngilizlerin resmen haberdar 
olmamasından şikayet ediyor idi...”

Donanma gazetesinin 17 Haziran 1915 
tarihli sayısında Abidin Daver imzasıyla yer 
alan haberden Türk kuvvetlerinin daima 
savunmada kaldığını görüyoruz: “Gelibolu 
şibh-i ceziresinde (yarım adasında) 22 ve 
26 Mayıs’ta Seddülbahir ve Arıburnu’nda 
uğradığı 15000 kişilik kanlı zayiattan sonra 
düşman geçen hafta zarfında mühim bir 
harekette bulunmamış ara sıra bir kısım 
kuvvetlerle icrasına giriştiği münferit 
hücumlar ise arslan askerlerimizin muka-
bele-i şedîdesi üzerine tamamen tard ve 
def edilmiştir.”

Sabah gazetesi 16 Temmuz 1915 tarihli 
sayısında “Çanakkale Muharebatı Hak-
kında” başlığıyla verdiği yazıda “Harb 
muhabirlerinden Amerikalı Mösyö Kranvil 
Forteskiyo, İstanbul’dan Çanakkale’ye gidip 
oradaki istihkamat ve ordumuzun ahval-i 
hazırasını gördükten sonra Daily Telgraph 
gazetesine atideki telgrafnameyi göndermiş-
tir ki ehemmiyetine binaen Londra ceraidi 
ve bilhassa Times gazetesi iktibasen kendi 
nüshalarına geçirmişlerdir: ... İngiltere ve 
Fransa’daki sansür siyaseti (dolayısıyla) ... 
İngiliz ve Fransız efkar-ı umûmiyesi lüzumu 
veçhile tenvir ve ikna edilemedi. ...”

“Tebliğ-i Resmi” “Arıburnu açıklarında 
görülen torpidolar himayesindeki düşman 
nakliye gemileri topçularımızın ateşi ile 
hasar alarak uzaklaşmış, öğleden evvel ufak 

bir siper düşmandan geri alınmış, “düşman 
üç yüzü mütecaviz maktul bırakarak firar 
etmiştir.” “Bu muharebede biri binbaşı 
ikisi mülazım olmak üzere 60 İngiliz esir 
alındı. Bu taarruza iştirak eden düşman 
alaylarında ise ancak 30-40 kadar askerin 
sağ kalabildiğini esirler beyan etmişlerdir.” 
(8 Ağustos İkdam)

19 Kanunuevvel 1331 / Tercüman-ı Ha-
kikat: “Tebliğ-i Resmi” “19 Kanunuevvel 
1331 tarihiyle Karargah-ı Umumiden tebliğ 
olunmuştur: “Çanakkale Cephesinde:  Sof-
ran zırhlısı torpido himayesinde ve tayyare 
tarassuduyla bu bataryalara mukabelede 

bulunmuş ise de hiçbir tesir yapamamıştır. 
Bir deniz tayyaremiz düşmanın rasadla 
meşgul tayyaresine taarruz etmiş ve onu 
rasaddan men ederek firara mecbur etmiştir.”

10 Ocak 1916 tarihli Sabah gazetesinde 
adeta ilk defa “manşet” görüyoruz. Sayfayı 
baştan başa kaplayacak şekilde: “İnayet-i 
Bârî ve İmdad-ı Ruhaniyet-i Peygamberî ile 
Kahraman Ordumuz Düşmanı Seddülba-
hir’den de Attı. Gelibolu Şibh-i Ceziresinde 
Tek Düşman Kalmadı”

Yine sayfayı uçtan uca kaplayacak şekilde 
verilen “Tebliğ-i Resmî”de: “Düşmanlarımız 
bizi kalpgahımızdan vurmak için hemen 
bir senedir bu cephe-i harpte her vasıtaya 
müracaat ettikleri halde Hakk’a istinâd 
eden ordumuzun bihakkın tarihe geçecek 

kudret ve şecaat ve savletleri karşısında 

maddi ve manevi birçok telefat ve zayiat 

vermekten başka bir netice elde edememiş 

ve bütün ümitleri kırılarak karşımızdan 

firara mecbur olmuşlardır. Orada vazife-i 

mukaddeselerini ifa yolunda şehid olanları 

tebcil ve kalan gazileri de takdir ederiz.”

Yazının boyutlarını haddinden fazla büyü-

teceğinden; İmparatorların Başkumandana 

tebrik telgraflarını, Kahire’de, Beyrut’ta, 

Belgrat’ta, Erzurum’da, İzmir’de, İran’da, 

Hindistan’da, Fas’ta velhasıl yurdun ve 

dünyanın her köşesinde zafer dolayısıyla 

icra edilen nümayişlerle ilgili haberlere ayrı 

ayrı yer veremedik. Bu baptan olarak Sabah 

gazetesinden bir haber: “Tunus’taki galeyan 

hakkında mevsuk bir membadan atideki ma-

lumatı istihsal ediyoruz: “... İngiliz-Fransızların 

Çanakkale’deki muvaffakiyetsizliklerinden 

bâhis ilanlar Tunus’un büyük caddelerine ve 

bilumum camilere yapıştırılmıştır. Fransa’nın 

Çanakkale muharebatına iştirakle Hilafet-i 

İslamiyeyi ortadan kaldırmak istediklerini 

ifhâm ve istihraç ederek Müslümanların 

düşmanı olan Fransa boyunduruğundan 

kurtulmak için ahaliyi fırsattan istifadeye 

davet ediyorlar. ...”

Sonuç Yerine

1915 Kasım ayında yayınlanmaya başlayan 

Harb Mecmuası, “Niçin Çıkıyor?” başlıklı ilk 

yazıda bir yıldır devam eden Büyük Harbin 

cephelerinde meydana gelen gelişmeleri 

başta Çanakkale Cephesine geniş yer 

vererek özetledikten sonra; “Bugün milli 

meclislerinin kubbelerine, duvarlarına kendi 

mebusları ve milletlerinin sağır kulaklarına 

kendi gazeteleri acı acı bağırıyorlar ki İngiliz 

ve Fransızların bu şark seferleri onlara elem 

ve ölümden başka hiçbir şey getirmedi.” 

diyor ve Mecmuanın çıkış amacı yerinde 

bu yazının da hedefini ortaya koyuyor: 

“... muazzam ordumuzun altın destanını 

yazılar ve resimlerle ebedileştirmek, onu 

bütün dünyanın gözleri önüne yaymak ...”
*Yakın tarih araştırmacısı - Eğitimci

İngiliz-Fransızların 
Çanakkale’deki 
muvaffakiyetsizliklerinden 
bâhis ilanlar Tunus’un büyük 
caddelerine ve bilumum camilere 
yapıştırılmıştır. Fransa’nın 
Çanakkale muharebatına iştirakle 
Hilafet-i İslamiyeyi ortadan 
kaldırmak istediklerini ifhâm ve 
istihraç ederek Müslümanların 
düşmanı olan Fransa 
boyunduruğundan kurtulmak 
için ahaliyi fırsattan istifadeye 
davet ediyorlar. 
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Çizgilerde Çanakkale

Savaşı yüksek moral ve doğru propaganda 
kazandırır. Çünkü savaşı kazanmak için 
milletin morali yerinde ve zaferden de emin 
olmaları gerekmektedir. Bunun temini de 
ancak savaş konusunda devamlı merak 
içinde olan halkı sürekli “pozitif” bilgilen-
dirmeden geçer. Tabiî ki, biraz manipüle 
edilmiş haberler ile bilgilendirmek çok daha 
iyi olur!? Böylece kendi başarılarınızı daha 

büyük karşı tarafınkileri ise daha küçük 

veya yok gösterme şansınız vardır. 

Burada bir soru veya sorun karşımıza çık-

maktadır. Bu nasıl mümkün olur? Elbette 

ki, medyanın gücü sayesinde. Medya 19. 

yüzyıldan bu yana ülkelerin kamuoyları 

üzerindeki etkisini her geçen gün arttır-

mış, önce dördüncü güç, günümüzde de 

tartışmasız süper güç haline gelmiştir. Artık 
istediğini göğe çıkarırken istediğini de yere 
çalabilmektedir. Medyaya sahip olan veya 
yönlendiren güç, ülkenin de bir anlamda 
gerçek sahibi sayılabilir. 

Gazetelerdeki Savaş
1998’de Türk-İngiliz ilişkileri üzerine ilk 

çalışmaya başladığımda yabancı 
basın kadar yerli basında da keli-
melerin yetmediği yerde karikatür, 
illüstrasyon gibi görsellerin ne 
kadar yoğun bir şekilde kullanıldığı 
dikkatimi çekmeye başlamıştı. 
1999’da araştırmaların sırasında 
Çanakkale Savaşları ile ilgili kari-
katürleri ilk kez gördüğümde ise 
savaşın sadece cephede kalmadığını 
gazetelerin köşelerine oradan 
çizerlerin sanatına da yansıdığını 
fark ettim. 

Sanat ve sanatçı büyük sosyal 
travmalardan, hele ki savaş gibi 
toplumların sosyoloji ve psikoloji-
sini derinden etkileyen olaylardan 
azade kalamaz ve muhakkak 
sanatında bir dışa vurum olarak 
eser verir ve o eserde de savaşın 

Dünya Karikatüründe 
Çanakkale Savaşları

Halil Ersin AVCI*

Çanakkale Savaşları 
gerçekten dünya 
kamuoyunda bizim 
bilip gördüğümüzden 
çok daha fazla etki 
yapmış ve zihinlere 
kazınmıştı. Ayrıca 
onlarca ülkenin savaş 
propagandasına karşı 
ecdadımız da müthiş 
bir savunma göstermiş, 
hiçbir saldırıyı cevapsız 
bırakmamıştı.
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izleri görülür. I.Dünya Savaşı da sadece 
Osmanlı coğrafyasında değil tüm dünyada 
büyük etkilere sebep olmuş, her alanda o 
günden bu yana birçok eser verilmiştir. 
Sanat alanında ise yağlıboya tablolardan, 
karikatürlere, illüstrasyondan heykele 
I.Dünya Savaşı adeta sanata sinmiştir.  

Gidererek artan bir bilinç ve farkındalıkla 
çalışmamı, araştırmalarımı ilerlettiğimde 
ise sadece Çanakkale Savaşları ile ilgili 
yerli-yabancı binlerce görsele rast geldim. 

2000’den 2010 yılına kadar süren araştır-
malarımda, başta Osmanlı Arşivleri olmak 
üzere, İngiltere, Fransa, Rusya, Almanya, 
Belkçika, Avusturalya, Yeni Zelanda, Kanada, 
Amerika Birleşik Devletleri arşivlerinde 
yüzlerce hatta binlerce görsele rastladım 
ve bunları eldeki imkânlar müsaade ettiği 
ölçüde kayıt altına aldım. 2010’dan sonra 
da değerlendirme ve yazım aşaması başladı.

Görseller üzerinde çalıştıkça gördüm ki, 
Çanakkale Savaşları gerçekten dünya 

kamuoyunda bizim bilip gördüğümüzden 
çok daha fazla etki yapmış ve zihinlere 
kazınmıştı. Ayrıca onlarca ülkenin savaş 
propagandasına karşı ecdadımız da müt-
hiş bir savunma göstermiş, hiçbir saldırıyı 
cevapsız bırakmamıştı. 

Derin ve İnce Mesajlar
Görsellerin metinleri de çok dikkat çekiciydi. 
Ne yerlilerde ne de yabancılarda asla küfür, 
hakaret yoktu. Ancak alabildiğine derin 
ve inceden mesajlar vardı; yani mizahın 
doruk noktasında çalışmalar yapılmıştı. 
Yıllardır iletişimin içinde olmuş, kırka yakın 
belgesel, onlarca televizyon programı yanı 
sıra Marmara Üniversitesi ve Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitelerinin İletişim 
Fakültelerinde ders vermiş birisi olarak bu 
denli sanat, estetik, söz ustalığı, üslup, seviye 
ve mizahın bir araya geldiği çalışmaları pek 
az gördüğümü ifade etmek isterim.  Ancak 
o çizimler ve alt yazılar nasıl bir dengedir 
inanılmaz. Bugünün gazetecilerine, medya 
çalışanlarına ve de sanatçılarına “kapak” 
olacak tarzda çalışmalar olduğunu söy-
lemeliyim.  

Bu çalışmalar ve araştırmalar neticesinde 
de Çanakkale Savaşlarını bu görsellerin 
eşliğinde onların dilinden anlatmaya ka-
rar verdim. Seçtiğim yaklaşık 400 kadar 
görselden büyük bir kısmını kullanarak, 
Osmanlı, İngiliz, Alman, Rus, Fransız, Ame-
rikan, Kanada, Avusturalya, Yeni Zelanda 
görsellerinden karma Dünya Medyasında 
Çanakkale Savaşları 1915 ismini verdiğim 
eseri hazırladım. 

Ocak 2015’te Dünya Medyasında Ça-
nakkale Savaşları 1915 isimli çalışmama 
konu olan Çanakkale Savaşları karikatür 
ve görsellerinin çizildiği yıllarda henüz, 
televizyon, internet ve radyo yoktu. Sadece 
gazete ve dergiler vardı. Yani yazılı basının 
pupa yelken devriydi. İnsanlar olup biten 
hakkındaki tüm bildiklerini gazete ve 
dergilerden öğreniyorlardı. 

I. Dünya Savaşı çıktığında da belki bu kadar 
büyük önem taşıyacaklarını kimse tahmin 
etmemişti. Ancak yazılı basın, kamuoyunun 
yönlendirilmesinde, insanların cepheye 
koşmasında büyük bir rol üstlendi. O 
kadar ki, gazete tirajları adet bakımından 
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bu günlerdekilere yaklaştı. Gazeteler 
sabah ve akşam baskılarını 5 ila 10 misli 
katladılar. Gelen haberlere göre ekstra 
baskılar yapılmaya başlandı. Aynı durum 
Osmanlı Devleti için de söz konusuydu. 
Okuryazar kitlenin savaş öncesi dönemde 
bir hayli arttığı bilinmektedir. 

Yazılı basın devletlerin sözcüsü, ülkenin 
ateşli savunucusu olmuştu. Ayrıca İttifak 
ve İtilaf devletlerinin yazılı basın organları 
birbirlerinin haberlerini yakinen takip 
ediyor, bir taraf diğer taraf hakkında bir 
haber yayınlasa aynı gün karşı tarafın yayın 
organında cevabını alıyordu. Bu açıdan bir 
örnek olarak, İngiliz basını ve İngiltere De-
niz Lordu Winston Churchill’in Çanakkale 
Savaşlarını “Yeni Truva Savaşları” olarak 
nitelendirmesi, Türk basınından anında 
cevabını bulmuştur. Türk basının “Hec-
tor”un torunlarının kendilerini beklediğini 
satırlarına taşımıştır. Bu tartışma daha 
doğrusu atışmalar savaş sonuna kadar 
devam etmiştir. 

Çanakkale Savaşları sadece karada, havada 
ve denizde olmakla kalmamış, yazılı basının 
satırları arsında da gerçekleşmişti. Bu sa-
vaşta silah, top, tüfek değil kılıçtan keskin 
kalem ve yerinde kullanıldığında mermiden 
daha etkili yazıya dökülmüş sözdür. Yazılı 
basının bunlardan daha etkili, belki kamuo-
yunda bomba etkisi yapan silahı ise yazı ile 
görselliğin birleştiği betimlemelerdir. Yani, 
fotoğraf, karikatür, illüstrasyon, propaganda 
afişi ve kartpostal sayılabilir. 

Çanakkale Savaşları ile ilgili dünya basının da 
yayınlanmış yüzlerce, karikatür, propaganda 
afişi, illüstrasyon ve kartpostal türü betim-
leme bulunmaktadır. Bunlardan elimizde 
bulunan yaklaşık binlerce betimlemeden 
seçtiklerimizi dikkat nazarınıza sunduk. 

Çanakkale Savaşları sadece 1915 yılında değil 
o günden bu güne kadar geçen yıllar içinde 
hiçbir zaman unutulmadı. Ancak savaşların 
yapıldığı dönemde savaşlar sadece cephede 
değil aynı zamanda basın arenasında da 
oluyordu. Bu bakımdan, Osmanlı, Alman, 
İngiliz, Fransız, Rus, Avustralya, Kanada 
ve Amerikan basını karikatür, propaganda 
afişi, illüstrasyon ve kartpostal türü eserler 
yoluyla da birbiriyle mücadele ediyordu. 

Karikatür Cephesi
Osmanlı karikatür ve görsellerinde dikkat 
çeken genel özellik, milleti gayrete getirme, 
çok güçlü düşmana karşı millete ümit aşı-
lama ve moralleri yüksek tutma şeklinde 
tezahür etmektedir. 

İngiliz görsellerinde ise, düşmanı ve karşıda-
kileri kendinden büyük ve güçlü gösterme, 
her an İngiltere’nin bir işgal ile karşı karşıya 
kalabileceğini, tüm kazanımlarını kaybede-
bileceğini ifade sadedindedir. 

Rus görsellerinde ise, özellikle Türk tarafını 
küçümseme, hor ve hakir gösterme yine 
Almanya ve Avusturya-Macaristan gibi 
Osmanlı Devleti’nin müttefiklerinin de 
güçlerinin abartıldığı hiçbirisinin Rusya 
ile mukayese bile edilemeyeceği vurgu-
lanmaktadır. 

Fransız görsellerinde ise para ve aşk savaşla 
özdeşleşir, bir de buna hasret ve özlem 
eklenir adeta Fransızlar görsellerinde 
kendilerini konuşturmuştur. 

Kanada, Avusturalya, Yeni Zelanda gör-
sellerinde ise uzak memleketlere gidip 
İngiltere için neden çarpışmaları gerektiği 
akla yakın hale getirilmeye çalışılır. Halk 
ikna edilmeye, savaşılmazsa düşmanın 
bir gün onlarında kapılarını çalabileceği 
defaatle vurgulanır.

Amerikan görsellerinde ise ABD’nin I. Dünya 
Savaşı’na girme konusunda gönülsüzlüğü 

veya kendini naza çekişi, en uygun, kârlı 
ve elverişli zamanı kollaması ancak savaş 
girdiğinde önünde durulmaz bir güç olacağı 
yapılan belirgin bir propagandadır. 

Alman, Avusturya görsellerinde ise, it-
tifak eden dört gücün yani, Almanya, 
Avusturya-Macaristan, Osmanlı Devleti, 
Bulgaristan’ın ittifakının nasıl büyük bir güç 
meydana getirdiği ve sonunda bu güçlerin 
zafer kazanacağı, Türklerin, İslam’ın ne ka-
dar büyük bir anlam ifade ettiği ve zaferin 
neredeyse kaçınılmaz olduğu vurgulanmıştır. 

*  Yrd. Doç. Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üni-
versitesi Öğretim Üyesi, Başbakanlık Türk Tarih 

Kurumu Bilim Kurulu Üyesi

Çanakkale Savaşları sadece 
1915 yılında değil o günden bu 
güne kadar geçen yıllar içinde 
hiçbir zaman unutulmadı. Ancak 
savaşların yapıldığı dönemde 
savaşlar sadece cephede değil 
aynı zamanda basın arenasında 
da oluyordu. Bu bakımdan, 
Osmanlı, Alman, İngiliz, Fransız, 
Rus, Avustralya, Kanada ve 
Amerikan basını karikatür, 
propaganda afişi, illüstrasyon ve 
kartpostal türü eserler yoluyla da 
birbiriyle mücadele ediyordu. 
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Tarih, dersler, ibretler deryasıdır. Derin 
birikimlerin meydana getirdiği ışıkları tutar 
yolumuza. Anlayana çok etkili konuşur. 
Anlamayana da aynı filmi tekrar tekrar 
izlettirir.

Bu sebeple Akif’imiz:

“Tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar

 Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi” der.

Özellikle de bizim gibi bin yıllık bir tarihin 
içinden çıkıp gelmişler için… Zira o tarihin 
içinde bizi ayakta tutan değerlerimiz var.

İşte, bugün ülkemizin içinde bulunduğu 
bütün darboğazların sebebi, bizi biz yapan 
bu değerlerimizden uzaklaşmamızdır. Ça-
nakkale’den aldıkları dersle düşmanlarımız 
neremize vuracaklarını öğrenmişlerdir. Biz 
ise, tam tersine bir tembellik ve gaflet içine 
düşüp, sürekli düşman oyunlarına gelmişiz 
ve tarihi tekerrür ettirmişiz.

***

Çanakkale Zaferi,  yokluk ve yoksulluk 
döneminin başarısıdır. Maddi ve siyasi 
açıdan Devlet’in tıkandığı bir dönemde 
meydana gelmiştir.  Maddi imkânların, 
neredeyse tabana vurduğu, düşmanların 
ise çok güçlü bulunduğu bir savaştır. Bu 
gerçeğe rağmen, Çanakkale savaşları, nasıl 
zaferimizle sonuçlandı? Bu zaferin bir tek 
doğru izahı vardır. O da “Mehmetçiğin 
imanı”dır.

“Ölürsem şehit, kalırsam gazi!” dedirten 

iman, askerimizi kahramanlaştırmıştır.

Kana, kine ve inanılamaz bir ateş sağanağına 
rağmen, Mehmetçik, adının ilham ettiği 
imanı hiç unutmamış, bir gül bahçesine 
girercesine şahadete koşmuştur.

Yine bu imanladır ki, fedakârlığın her 
türlüsüne, açlığa, yara bere ile yaşamaya 
sabırla katlanmış, yılmamış, yıkılmamıştır. 
Mehmetçiği ayakta tutan güç, düşmanla-
rını şaşkına çevirmiştir. Zira böylesine bir 
direnci onlar düşünmek değil, hayal bile 
edememişlerdi...

Düşman cephe, her ihtimali hesaba katmıştı 
ama imanın kahramanlaştırma derecesini 
bilememişti... Ateş püsküren çeliğe karşı, 
Mehmetçik, iman dolu göğsünü siper etmişti. 
Hem de onca kan, kin ve acımasızlığa karşı, 

insanlığından birşey kaybetmiyor, düşmanının 
seviyesizliğine asla düşmüyordu. Savaşa da 
güzellik getiriyordu. Hastaya, hastahaneye, 
silahsıza, teslim olana ateş etmiyor, esire 
misafir muamelesi yapıyordu.

İmanından kaynaklanan merhameti öyle 
coşkundu ki, onu “tek dişi kalmış mede-
niyetin” acımasızlığı bile söndüremedi. 
Mehmetçiğin merhametinden düşmanı 
da yararlandı. Kendisini tehlikeye atarak, 

yaralı düşmanını sırtlayıp, siperine götürdü.

Mehmetçik Çanakkale’de insanlık 
dersi verdi

Mehmetçik Çanakkale’de binlerce insan-
lık dersi verdi. Daha aradan bir asır bile 
geçmeden, bırakın düşmanlarını; dostları, 

BİN DESTANDIR 
ÇANAKKALE

Vehbi Vakkasoğlu*

Çanakkale Ruhu
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hatta çocukları ve torunları dahi, o insanlık 

örneklerine yabancılaştı.

Şimdi, Mehmetçiğin Çanakkale’de yaşadığı 

insanlığa bütün dünya muhtaçtır. Çünkü 

açık ve örtülü savaşlarda yine acımasızlık-

lar, sömürüler, bencillikler yaşanıyor. Yine 

insanlar, küçük çıkarlar uğruna açlığa ve 

ölüme terk ediliyor. Özellikle de Müslü-

manlar, yine dünyanın her yerinde, kana, 

gözyaşına, acıya boğuluyor.

Çanakkale’de Mehmetçiğin sergilediği 

insanlığı, samimi olarak yaşatacak bir 

imana şiddetle ve çok acele ihtiyaç vardır. 

Bu imanı yaşayarak, dünyada insanlığın, 

sevginin, hoşgörünün hala var olduğuna 

insanları inandırmak gerekiyor. Aksi halde, 

zayıfın ezilip sömürüldüğü, zenginin daha 

da zenginleştiği bir maddeci zihniyet, çöl-

leşmedik gönül bırakmayacaktır.

 Dünyayı yeniden ve bir daha, merhametle, 

vicdanla, sevgiyle, şefkatle kim tanıştıracak?

Bu insanlık görevi herkesten önce, Çanak-

kale dehşetinde bu güzellikleri yaşayanların 

torunlarına düşer. Yani bize, size, hepimize 

düşen ve alternatifi olmayan bir görevdir bu...

Mehmetçiğin İmanı

İnsanlık, ya yeniden ve bir daha kendine 
gelecek, yaratılış gayesini hatırlayıp, dünyaya 
yaşanılacak bir hayatı gösterecektir, ya da 
gelişini hızlandırdığı kıyameti bekleyecektir...

Mehmetçiğin güzelliklerinin kaynağı yü-
reğindeki imandı. O, imanın doğru adreste 
aranması gerektiğini de adıyla, bütün âleme 
göstermekteydi. Çünkü o, Mehmetçik idi... 
Adı sahibinin güzelliklerine talipti. Bütün 
imkânsızlığına, çaresizliğine ve bilgi eksik-
liğine rağmen, güzelliğin adresini biliyordu.

Kaynaktan kopmamıştı... Güzellik kayna-
ğından uzaklaşmamıştı. Gönlü, Güzeller 
güzeli’ndeydi... Bu millet, onu o kadar çok 
seviyordu ki bu muhabbetle O’nun adını 
askerine ad olarak almıştı. Böylece dünyada, 
Peygamberinin adı kendisinde ad olan tek 
ordu olmuştu...

Hem de bu adı alışta, benzersiz bir incelik 
göstermiş, asla O’nun gibi olamayacağını 
bilmenin ve aşkının derinliğini gösterme-
nin idraki içinde, Muhammed’i Mehmed’e 
çevirmiş, onu da küçülterek askerine isim 
yapmıştır.

İşte Çanakkale, bu askerin yani Mehmetçiğin, 
zaferidir… Çanakkale’yi diğer zaferlerimiz-
den ayıran bir üstünlüğü de, Osmanlı’nın 
son döneminde, daha doğrusu, çöküşü 
sırasında kazanılmış olmasıdır.

Bu zafer, çöktü, bitti, öldü denildiği zamanda 
bile, Osmanlı insanının ne olduğunu bir kez 
daha bütün dünyaya göstermiştir. Osmanlı 
insanını, bütün olumsuzluklara rağmen 
güçlü ve üstün kılan İslam imanını dosta, 
düşmana tanıtmıştır.

O günden sonra, düşmanlarımızın asıl 
hedefi, imanımız olmuştur. Çünkü onlar da 

Çanakkale Zaferi,  yokluk ve yoksulluk döneminin başarısıdır. Maddi 
ve siyasi açıdan Devlet’in tıkandığı bir dönemde meydana gelmiştir.  
Maddi imkânların, neredeyse tabana vurduğu, düşmanların ise 
çok güçlü bulunduğu bir savaştır. Bu gerçeğe rağmen, Çanakkale 
savaşları, nasıl zaferimizle sonuçlandı? Bu zaferin bir tek doğru izahı 
vardır. O da “Mehmetçiğin imanı”dır.
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iyice anlamışlardır ki, yüreklerde bu iman 
olduğu sürece, bu millet ne sürü olur, ne 
de sömürülür...

İşin en acı yanı da, maddi ve manevi var-
lığımızı borçlu olduğumuz İslam İmanı ve 
onun kazandırdığı ahlaktan uzaklaşmış 
olmamızdır.

İslam imanından uzaklaşmak demek, sahip 
olduğumuz temel hayat damarını koparmak 
demektir.

Çünkü bu millet, bin senedir, sahip olduğu 
bütün güzellikleri o imana borçludur. Bütün 
kahramanlığını, güzel ahlakını, sevgisini, o 
imandan ve o imanın en yüksek temsilcisi 
olan GÜZELLER GÜZELİ’nden almıştır.

Devlet çöktü Mehmetçik çökmedi

Bu gerçeği görenler, bu milleti zayıflatmak 
ve yenmek için, doğrudan doğruya her 
vesile ve vasıta ile imana saldırmaktadırlar. 
Bu konuda netice almak için her yolu, daha 

doğrusu her yolsuzluğu deniyorlar... İlmi 
gerçekleri saptırıyorlar, tarihi tahrif edi-
yorlar, güncel olayları tersine çeviriyorlar...

Bütün mesele, İslam’la güçlenmiş, kahra-
manlaşmış olan bu milleti, tarih sahnesinden 
silmektir. Çanakkale’de çok ümitlendiler.

Maddi sebeplere, silah ve asker üstünlü-
ğüne, Osmanlı’nın askeri ve bürokratik 
çözülmesine bakınca da, hemen harekete 
geçtiler. Ancak, Mehmetçik bütün bu olum-
suzlukları tersine çevirircesine şahlandı. Bu 
şahlanış, bütün planları, entrikaları, ince 
ayar hesapları altüst etti...

1916 yılının şartları 2 yıl sonra değişti. 
Çünkü Mehmetçik elinden geleni, hatta 
gelmemesi gerekeni de, Allah’ın izniyle 
yapmıştı. Ancak, askeri ve sivil bürokrasi, 
kendisinden ve silah arkadaşlarından kay-
naklanan sebeplerle çaresiz kaldı ve Devlet 
çöktü. Ama Mehmetçik çökmemişti. Zira, 
hala aynı imanın sahibiydi mehmetçikler...

Şimdi artık düşülen yerden kalkmanın 

günüydü. Tekrar, yegâne gücümüz olan 
Mehmetçiğe iş düştü. Bu defa bütün millet, 
7’den 70’e Mehmetçik’ti... Yeni savaşın adı, 
İstiklal Savaşı idi.

İstiklal, bağımsızlık demekti. Daha iki asır 
önce dünyaya bağımsızlık armağan eden 
devlet, şimdi son vatan parçasında kendi 
bağımsızlığını kurtarmaya çalışıyordu. Yine 
imkânsızlık vardı... Yine düşman çoktu ve 
güçlüydü. Biraz yorgun ve yaralı da olsa, 
yine karşılarında kahraman Mehmetçik 
vardı. İstiklal Savaşı, Çanakkale’nin verdiği 
tecrübe ve moralle kazanıldı. Mustafa 
Kemal’den Ali Çavuş’a kadar, aynı kadro, 
bir daha cephede saf tuttu. Çanakkale, 
hem Balkan savaşlarındaki acı yenilgimizin 
hüznünü giderdi, hem de İstiklal Savaşımıza 
güç verdi.

Kaht-ı rical Çanakkale ile başladı
Söylemesi biraz zordur ama Çanakkale 
Zaferi, günümüzdeki olumsuzluklardan 

Söylemesi biraz zordur ama Çanakkale Zaferi, günümüzdeki 
olumsuzluklardan bile sorumludur. Çünkü Çanakkale, sekiz buçuk ay 
içinde, ülkemizin en iyi yetişmiş, en kaliteli insanlarını, gelecek vadeden 
parlak gençlerini de alıp götürmüştür. Çanakkale bir subay savaşı 
olmuştur. İstanbul’un ve Anadolu’nun en seçkin liselerinin öğrencileri, 
gönüllü olarak Mehmetçiğin imdadına koşmuş ve büyük bölümüyle de 
burada Mehmetçik olarak şehit olmuşlardır.
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bile sorumludur. Çünkü Çanakkale, sekiz 
buçuk ay içinde, ülkemizin en iyi yetişmiş, en 
kaliteli insanlarını, gelecek vadeden parlak 
gençlerini de alıp götürmüştür. Çanakkale 
bir subay savaşı olmuştur. İstanbul’un ve 
Anadolu’nun en seçkin liselerinin öğrenci-
leri, gönüllü olarak Mehmetçiğin imdadına 
koşmuş ve büyük bölümüyle de burada 
Mehmetçik olarak şehit olmuşlardır.

En kaliteli insanımızın Çanakkale’de dün-
yasını değişmesi, günümüze kadar uzayıp 
gelen bir kahtı ricale (adam kıtlığı) sebep 
olmuştur. Bununla beraber, Çanakkale, 
milletimizin hafızasına kazınmıştır. Hatıra-
larının en canlısı ve etkilisi olarak ibretlerle 
dolu durmaktadır. Çünkü neredeyse her 
iki evden biri Çanakkale’ye evladını gön-
dermiştir. Hem de Çanakkale’de, bugün 
çok muhtaç olduğumuz müthiş bir birlik 
ve beraberlik yaşamışızdır. İstanbul’dan 
Ankara’ya, İzmir’den Adana’ya, Samsun’dan 
Selanik’e, Gaziantep’ten Tunceli’ye, Kahra-
manmaraş’tan Diyarbakır’a, Medine’den 
Bağdat’a, Kudüs’ten Trablusgarb’a, Üsküp’ten 
Saraybosna’ya kadar bütün İmparatorluk 
coğrafyasından insanımız, yan yana, omuz 
omuza düşmana karşı durmuşlardır. Bu 
birlik gönül birliği idi, iman birliği idi, din 
kardeşliğinin verdiği beraberlik idi...

Şimdi, son vatan parçası olan Anadolu’da 
bile, bir avuç insan Çanakkale’deki birlik ve 
beraberliği gösteremiyorsa, burada biraz 
durup düşünmek gerekmez mi? Evet, bu 
noktada durup düşünmek ve “Acaba, biz 
nerede yanlış yapıyoruz?” diye kendimizi 
hesaba çekmek icap etmez mi? Çanakka-
le’nin o zor ve çetin günlerinde var olup da 
bugün kaybettiğimiz ruh, nasıl bir şeydi? O 
ruhu, yani Çanakkale heyecanını yeniden 
bulmak, birçok şeyi bulmamız anlamına 
gelecektir. İnanıyoruz ki yeniden Çanak-
kale ruhunu kazanırsak, bir daha Kuvayı 
Milliye aşkını yakalarsak, maddeten ve 
manen çok güçleneceğiz, önümüz açılacak 
ve biz, bir kez daha dünyaya insanlık nedir 
gösterebileceğiz. Ümitsiz değiliz… O güzel 
insanlara ve hatıralarına layık olmaya çalı-
şıyoruz. Onları anlayan, seven ve yollarını 
yol bilen güzel gençler yetişiyor. Gençler…

Ruh aynı ruh. İman aynı iman. Bütün me-
sele, yeniden ve bir daha inancımızdan 
kaynaklanan ümitle harekete geçmek, 

planlı-programlı bir çalışma disipliniyle 

ilim, fen, sanat ve teknolojinin peşinde… 

Rahatizma hastalığından kurtulmuş, aşkla, 

şevkle, sevgiyle, derin bir istek ve yılmaz bir 

iradeyle donanmış bir gençlik… Her şartta 

insanlığını ve irfani değerlerini unutmayan 

bir gençlik…

Sevgili Gençler!..

Enerji depolamak ve heyecanınızı diri tutmak 

için muhtaç olduğunuz güç;  “Çanakkale 

Zaferi”mizin satır aralarında mevcuttur.
* Yazar - Eğitimci

İstanbul’dan Ankara’ya, İzmir’den 
Adana’ya, Samsun’dan Selanik’e, 
Gaziantep’ten Tunceli’ye, 
Kahramanmaraş’tan Diyarbakır’a, 
Medine’den Bağdat’a, Kudüs’ten 
Trablusgarb’a, Üsküp’ten 
Saraybosna’ya kadar bütün 
İmparatorluk coğrafyasından 
insanımız, yan yana, omuz omuza 
düşmana karşı durmuşlardır.
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Çanakkale Folkloru

Kastamonu ve Kastamonuluların Çanakkale 

ve Kurtuluş savaşında gösterdiği katkılar, 

vatan sevgisine örnek gösterilecek nitelik-

tedir. Özellikle Kurtuluş savaşında cephane 

naklinde Kastamonu kadınlarının gösterdiği 

fedakârlık ve başardıkları büyük işler tam 

anlamıyla bir destan oluşturacak vasıftadır. 

Kastamonu’nun Güzlük köyü, tam 25 kişiyi 

Çanakkale’de şehit vermiştir. ‘Çanakkale 

Türküsü’ olarak bilinen ve “Çanakkale içinde 

vurdular beni” diye başlayan türkünün 

Kastamonu kaynaklı olması, Kastamonulu 

şehit sayısının fazlalığını belirten diğer bir 

göstergedir. 

Gidip de gelmeyenler kitabı…

Bundan bir süre önce Kastamonu’nun 

Çanakkale şehit ve gazi haritasını çıkarmak 

gayesiyle yola düştüm. Araç, Devrekâni, 

Daday, İnebolu, Cide, Taşköprü, Azdavay ve 
Çatalzeytin’i dolaştım. Çanakkale’de şehit 
düşmüş Kastamonulularla ilgili bir belge ya 
da bilgi bulurum umuduyla, özellikle yaşlıları 
konuşturmaya çalıştım. Her konuştuğum 
yaşlıdan aynı cevabı aldım: “Köyümüzde 
filancanın Ahmet ya da falancanın Ali Ça-
nakkale’ye gitti, bir daha dönmedi.”

Gidip de gelmeyenler şehit olsalar bile, sanki 
bir gün gelecekmiş gibi uzun süre yakınları 
tarafından beklenir olmuşlar. Bu gidip de 
gelmemeye dair çok dramatik hikâyeler 
de var. Safranbolu’da aslen Kastamonulu 
bir aileden dinledim: Demirci Ali namıyla 
anılan dedeleri Çanakkale’ye savaşmaya 
gitmiş. Uzun zaman geçmesine rağmen 
ailesi Demirci Ali’den haber alamamış. 
Bunun üzerine oğullarının öldüğüne hük-
metmişler. Evli olan Demirci Ali’nin karısını 
himaye etmek maksadıyla yine evli olan 
kendinden bir yaş küçük kardeşine ikinci 
eş olarak nikâhlamışlar. Birkaç yıl sonra 
öldü sanılan Demirci Ali çıkagelmiş. Köye 
girer girmez durumu öğrenmiş ve bir daha 
dönmemek üzere arkasına bakmadan çık-
mış gitmiş. Demirci Ali’den bir daha haber 
alamamışlar.

Çok gezdik, çok dolaştık, çok insanla ko-

Kastamonu’nun Çanakkale 
Kahramanları ve Boyabatlı Şehit 
Ömeroğlu Mustafa Destanı

Hüseyin Akın*

20. yy’nin başında Kastamonu
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nuştuk Kastamonu’da. Hepsi, “Yaman olur 
Kastamonu uşağı / Salıvermiş ince belden 
kuşağı” türküsünce dilden dile dolaşan in-
san hikâyeleri anlatsalar da, bunun somut 
belgesini istediğimizde “Daha ne belgesi 
istiyorsunuz, Kastamonu’yu gezip dolaşma-
dınız mı” diye şaşkınlıklarını gizlemediler. 
Biz de bu kadar insanın tevatür derece-
sinde üzerinde birleştikleri Çanakkale’ye 
dair hikâyeleri dinlemekten bıkmadığımız 
gibi, aynı zamanda bu hikâyeleri zamanın 
sicilinden geçmiş sağlam belge niteliğinde 
gördük.

Kastamonu İl Kültür Müdürlüğü’nün bu 
meyanda bir çalışması var mıydı acaba? 
Araştırmalarımız neticesi bu anlamda bir 
çalışmanın olmadığı, böyle bir çalışmaya 
kaynaklık edecek bir bilgiye de sahip ol-
madıklarını gördük. Aradan geçen yakla-
şık 100 yıllık bir tarihin şu ana dek kayıt 
altına alınmaması kuşkusuz bir eksiklik. 
Şehitlerden geriye kalan ve tanıklık eden 
birinci kuşaktan neredeyse yaşayan hiç 
kimse kalmamış durumda. Birinci kuşağın 
ikinci kuşağa şifahen aktardıkları arasında 

zihinde zapt edilen ya da hatıra cinsinden 

muhafaza edilen herhangi bir şey yaka-

lamak ise nerdeyse mucize... Zira görsel 

kültür anlatı geleneğini ortadan kaldırmış, 

dededen toruna ya da babadan oğula akan 

şifahi aktarımın yerini alarak böylesine 

zengin bir kaynağı kurutmuştur. 

1297 doğumlu, Daday’ın Bolatlar Köyünden 

Tüfenk lakaplı Ahmet Oğlu Ahmet, I.Dünya 

Savaşında, Çanakkale’de 5. Kolordu 42. Alay 

1. Tabur 4. Bölük piyade sınıfında er olarak 

savaşırken yaralanmış ve 29 Haziran 1915 

tarihinde Cenup Grubu Sevk Mecruhin 

Hastanesinde şehit olmuştur. İşte Halil 

Serdar Bıyıklı’nın “Daday Kültür-Sanat” 

kitabında anlattığı Kastamonu Dadaylı 

Ahmet oğlu Ahmet’in hikâyesi:

Dadaylı Ahmet oğlu Ahmet’in 
hikâyesi…

‘Daday Askerlik Şubesi o gün dolup taşıyor, 

gelenler oğullarının, yakınlarının, kocalarının 

akıbetini öğrenmek için çabalıyor, cephe-

deki yakınlarından bir haber bekliyorlardı. 

Çanakkale Savaşında şehit olanların listesi 

gelmişti...

Bolatlar köyünden Cemile Hanım da asker-

deki eşinden bir haber alabilmek için sabah 

erkenden yola çıkmıştı. Ürkek adımlarla 

Şube binasından içeri girdi. Komutan; 

“Buyur bacım bir şey mi istedin?”

—Kocamdan bir haber var mı? diye so-

racaktım.

—İsmi nedir?

Boyabatlı Ömeroğlu Mustafa’nın hayatta kalan yakınlarının peşine 
düştüm. Şiirin izini sürerek acaba hikâyenin sonuna nasıl varabilirim 
diye tanıdık tanımadık birçok kişinin kapısını çalıp görüşlerine 
başvurdum. Sonunda Boyabatlı Mustafa’nın en yakın akrabası Emin 
Amca’ya (Emin Karaş) ulaştım.
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O anda, Cemile Hanım kocasının ismini 
bir türlü hatırlayamadı. Şube Komutanı-
nın önündeki liste gözüne ilişti. İçerisi kor 
gibi yanmaktaydı. Çünkü dışarıda figan 
edenler vardı.

— Siz listeyi bir okuyun, ben şu derim.

Liste bir hayli kabarıktı. Komutan listeyi 
okumaya başladı: “Bolatlar köyünden 
Ahmet oğlu Ahmet. Çanakkale Gravüz 
Deresinde şehiden vefat...”  dediğinde, 
Cemile Hanım olduğu yerde donup kaldı. 
Hiçbir şey söyleyemedi.

Acısını içerisine gömmüş, eliyle yüzünü 
kapatmıştı. Büyük bir acıyla Askeri Şu-
be’den ayrıldı. Çarşının içerisindeki tahta 
köprüye geldiğinde sağ elinin avucundan 
ve bileğinden akan kanın sıcaklığını hissetti. 
Cemile Hanım ağlamamak için elinin taba-
nını ağzına bastırmış, bu esnada dişleriyle 
elinin tabanını ısırmıştı. Farkında değildi.

Boyabatlı Mustafa
Çanakkale savaşı sıraları vilayet sınırları 
şimdiki gibi değil. Boyabat ilçesi Kastamo-
nu’ya bağlı. Kastamonu’nun Çanakkale 
kahramanlarından bahsedip de Boyabat’ı, 
hele hele şehit Boyabatlı Mustafa’yı unutmak 
mümkün müdür?

24–25 Mayıs 1915 gecesi Arıburnu merkez 
cephesinde şehit düştüğünde göğüs cebinde 

kendisinin yazdığı içli bir şiir çıkmıştır. Şöyle 
başlıyor şiir: Üç yüz otuz, sözüm hakkın ke-
lamı/ Padişah’ın geldi büyük selamı/ Enver 
Bey’in düşmanı kırmak meramı/ Bugün 
bizden vatan razı olacak/ Nefer şehit, ordu 
gazi olacak”  Boyabatlı Mustafa bu şiiriyle, 
gerçekten şair ruhlu olduğunu da gösteriyor.

Şehit Mustafa’nın kanlı elbisesinin cebinden 
çıkan şiirin son bölümü ise şöyle:

“Boyabatlı Ömeroğlu Mustafa / Yazdı bu 
destanı girerken safa / Muradı girmektir 
arşı tavafa / Bugün bizden vatan razı olacak 
/  Nefer şehit, ordu gazi olacak.”

Çanakkale’nin Kastamonu Kahramanları 
kitabıma bu ismi ve şiiri almamamın sebebi, 
onu Kastamonu’dan çok Sinop’la ilişkilendir-
memden dolayıdır. Çanakkale gibi muhteşem 
bir destandan geriye kalan elimizde fazla 
bir şey yok. Bazı araştırmacıların “efsane”, 
kimilerinin “hurafe” dediği şifahi kültüre 
dair malzemeler de olmasa bu alanda tam 
bir sessizlik hâkim olacak.

Çanakkale Romantizmi…
Adına ister efsane ister hurafe densin 
Çanakkale savaşlarına dair anlatılanların o 
ruhu ifade eden bir tarafı her zaman vardır. 
Yaptığım işin bir tür “Çanakkale Roman-
tizmi” olduğunun bilincinde hareket ederek 
Boyabatlı Ömeroğlu Mustafa’nın hayatta 

kalan yakınlarının peşine düştüm. Şiirin 
izini sürerek acaba hikâyenin sonuna nasıl 
varabilirim diye tanıdık tanımadık birçok 
kişinin kapısını çalıp görüşlerine başvurdum. 
Sonunda Boyabatlı Mustafa’nın en yakın 
akrabası Emin Amca’ya (Emin Karaş) ulaştım.

Emin Amca Saraydüzü ilçesine bağlı Cuma 
köyünde yaşıyor. Yetmiş yaşında bir hafız. 
Emin Amca’nın telefonda anlattığına göre 
Boyabatlı Mustafa’nın altı kardeşi Birinci 
Dünya Savaşı’nın değişik cephelerinde 
şehit olmuş. ‘Sadece annemin babası şehit 
olmamış’ diyor Emin Amca, sebebini de 
ekliyor: Anneannemin babası (Zekeriya 
Çavuş) askerden kaçmış. Askerler dağda 
Tepeköy denilen yerde Zekeriya Çavuş’u 
yakalayıp öldürmüşler.

Emin Amca’dan Boyabatlı Mustafa’dan bah-
setmesini istiyorum. Anlatıyor Emin Amca: 
‘Boyabatlı Mustafa’ya lakap olarak Cıkcık 
Mustafa derlermiş, düğünlerde falan insanları 
eğlendiren şakalar yaptığından herkes onu 
bu isimle tanırmış. Evliymiş ama bila-ve-
letmiş (çocuksuz). Şıhlı’ya (Şeyhli) içgüveyi 
olarak gitmiş, şu an benim oturduğum yer 
Ömeroğlu Mustafa’ların mülküdür” diyor.

Boyabatlı şehit Mustafa’nın şiir yazma 
özelliği nereden geliyor diye soruyorum: 
“Askere gitmeden çok önceleri beyit yazarmış 
Mustafa” diyor Emin Amca.

Boyabatlı şehit Ömeroğlu Mustafa’nın mezarı 
acaba biliniyor muydu? Bunu merak edip 
soruyorum Emin Karaş’a: Bunun için 1955 
yılında Çanakkale’ye gittiğini, üç beş gün 
orada kaldığını, o kadar aramasına rağmen 
mezarını bulamadığını söylüyor. Bütün bu 
bilgileri sıraladıktan sonra, ‘En iyisi’ diyor, 
‘Gelin buraya Saraydüzü’ne misafirim olun. 
Yerinde görün şehit Mustafa’nın doğduğu 
toprakları...’ 

Emin Amcanın bu misafirperverliği karşısında 
söz veriyoruz en yakın zamanda Allah kısmet 
ederse Boyabat’a gidip Çanakkale’nin izini 
orada sürmeye...

Sinop-Kastamonu yöresine ait olduğu sanı-
lan ve bir asker mektubundan esinlenerek 
yazılmış bir deyişle noktalayalım: “Sevdiğim... 
Okurken yazımı sakın/Gözünden şimşekler 
çakmasın emi! / Dördüncü yaram kalbime 
yakın/Kirpiğin, elmaslar takmasın emi.”

*Şair-Yazar
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Üç yüz otuz, sözüm Hakk’ın kelamı
Padişahın geldi, büyük selamı,
Enver Bey’in düşman kırmak meramı,
Bugün bizden  vatan razı olacak,
 Nefer şehid, ordu gazi olacak.

Euzü besmele çektim, çıkarken,
Köye baktım, şöyle yüksek bir yerden,
Karargaha koştum, üç günde erken
Bugün bizden  vatan razı olacak,
Nefer şehid, ordu gazi olacak.

Kumandan emrini verdi, bir gece,
Anadolulardan layıktır, nice
Yiğitler şehadet şerbetini içe,
Bugün bizden  vatan razı olacak,
Nefer şehid, ordu gazi olacak.

Rumeli toprağı yoğrulmuş kanla,
Ün alınır ancak, verilen canla,
Herkesin yüreği çarpıyor şanla,
Bugün bizden  vatan razı olacak,
Nefer şehid, ordu gazi olacak.

Kurşunlar atıldı, düşmana karşı,
Şehidler buldular, göklerde arşı,
Gaziler döktüler, hep sevinç yaşı,
Bugün bizden  vatan razı olacak,
 Nefer şehid, ordu gazi olacak.

Düşmanın gür sesli, büyük topları,
Delik deşik etti, toprağı, yarı.
Korkak Frenk’lerin yokmuş hiç arı
Bugün bizden  vatan razı olacak,
Nefer şehid, ordu gazi olacak.

İngilizler, Frenge dostmuş diyorlar,
Bir kötü kötüye elbet uyar,
Onlara bu meydan gelecek pek dar,
 Bugün bizden  vatan razı olacak,
Nefer şehid, ordu gazi olacak.

Çanakkale’yi siz sandınız, boştur,
Davulun sesi, uzaktan hoştur,
Saptığınız bu yol, dik bir yokuştur,
Bugün bizden  vatan razı olacak,
Nefer şehid, ordu gazi olacak.

Arıburnu! hani topların nerde?
Gazilik arzusu var hangi serde?
Şehidlik göktedir, gazilik yerde,
Bugün bizden  vatan razı olacak,
Nefer şehid, ordu gazi olacak.

Ben yorgun değilim, içim tufan,
Müslümandan var mı, savaştan kaçan?
Türk’tür dünyaya al bayrak açan,
Bugün bizden  vatan razı olacak,
Nefer şehid, ordu gazi olacak.

Arıburnu haydi, toplar gürlesin.
Ey düşman kaçma, düşman mı nesin?
Bir hücumda hemen kesildi sesin,
Bugün bizden  vatan razı olacak,
Nefer şehid, Ordu gazi olacak.

Zırhlıların gitti deniz dibine,
İlk hücumdan sonra ya bu kaçış ne?
Kaç, durma girerse fırsat eline,
Bugün bizden  vatan razı olacak,
Nefer şehid, ordu gazi olacak.

Çanakkale’yi hiç verir mi Türkler?
İstanbul’umuzu alacak bir er
Var mıdır dünyada, nerde o asker?
Bugün bizden  vatan razı olacak,
Nefer şehid, ordu gazi olacak.

Boyabatlı Ömer oğlu Mustafa,
Yazdı bu destanı girerken safa,
Muradı gitmektir arşı tavafa,
Bugün bizden  vatan razı olacak,
Nefer şehid, ordu gazi olacak.

* Şiir Yeni Mecmua’nın Çanakkale Özel Sayısı’ndan alınmıştır.

Boyabatlı Ömer Oğlu Mustafa*

Çanakkale Destanı
6-7 Haziran 1915 gecesi Arıburnu’nda merkez cephesinde şehit düşen Ömer oğlu 
Mustafa (Boyabat) tarafından yazılıp, rahmetlinin üzerinde bulunan destandır.

Şiir
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Gezi

Gelibolu Yarımadasını bilerek adımlamak 
aslında tarihi adımlamaktır. Bir büyük 
devletin varlık ve yokluk savaşını tüm 
detayları ile görebilmektir. Düşmanın 
başkent İstanbul’a en çok yaklaştığı bu 
zor zamanda, her şeyi ile kendisini ortaya 
koyabilen ecdadımızı ve onların vatan 
sevgilerini hissedebilmektir. İşte böyle ulvi 
arzularla yola çıkan nice insanımız soluğu 
öncelikle Eceabat’ta alırlar. Burada fazla 
eğlenilmez. Birkaç kilometre ileride bizi 
tarihi bir kale karşılar. Fatih Sultan Mehmet 
Han’ın yadigârı Kilitbahir Kalesi. Boğazı 
kitlesin diye İstanbul kuşatmasından hemen 
sonra yaptırmıştır. Gerçekten de boğazı 
yüzyıllardır düşmana karşı kilitlemektedir 
bu vefakâr kale.

Kalenin devamında Namazgah tabyalarını 
görürüz. Denizden bakıldığında normal 
gibi görülen tepeler, karadan bakıldığında 
muhteşem bir kamuflaj ile gizlenmiş barınak 
ve cephanelikler haline geliverir. Artık savaş 
alanlarına çok az kalmıştır. Birkaç kilometre 
sonra Mecidiye Tabyasına geliriz. Yani 18 
Mart deniz harekâtında Seyit Onbaşı’nın 
vazife yaptığı yer. Ocean zırlısını batıran 
mermiyi gönderdiği yer. Seyit Onbaşı hala 
kucağında bir mermi o günleri hatırlatır-
casına orada durmaya devam etmektedir. 
Bizler de onun durduğu yerde durur ve 
oradan boğaza bakarız. Düşmanın yenilmez 
armada dedikleri dev donanmanın uğra-
dığı hezimeti o gün gibi görmeye çalışırız. 
Cideli Mahmud’da orada öyle yapmıştı. 

İki bacağı düşman saldırısında kopmuş ve 
kan kaybından iyice halsizleşmişti. Ama 
fırlattığı top mermisi de Bouve’yi batırı-
yordu. Kendisini sargı yerine götürmek 
isteyenlere engel olarak – “Beni burada 
bırakın ben Bouve’nin batışını seyretmek 
istiyorum” demiş ve bu seyir esnasında 
ruhunu Rahman’a teslim etmişti.

Rumeli Mecidiyesinden az ötede bizi yine 
deniz kıyısındaki bir başka şehitlik, Havuzlar 
karşılar. Burada Yüzbaşı Kemal Bey ve şehit 
arkadaşlarının ruhaniyetlerini şad eder ve 
bu kez deniz kıyısından ayrılarak içerilere, 
Gelibolu Yarımadası’nın uçlarına doğru 
ilerleriz. Hemen sağımızda Soğanlıdere 
Şehitliği’ni görürüz. Kerevizdere çarpış-
malarının yüce kahramanları.

Adım Adım Gelibolu
Talha Uğurluel*

Denizden 
bakıldığında 
normal gibi 
görülen 
tepeler, 
karadan 
bakıldığında 
muhteşem 
bir kamuflaj 
ile gizlenmiş 
barınak ve 
cephanelikler 
haline 
geliverir.
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Şehit verdik Kirte’yi vermedik…
Artık Gelibolu’nun uçlarında yüksek bir 
tepenin yanındayız. Burası Alçıtepe. Eski 
adı ile Kirte bölgesi. Düşman bu muhkem 
tepeyi alabilmek için çok uğraşmıştı. Üç 
büyük Kirte savaşı yapmıştık onlarla. 1. 
Kirte’de 8 bin, 2. Kirte’de 10 bin, 3. Kirte’de 
15 bin şehit vermiş ama bu tepeyi verme-
miştik düşmana. Çanakkale gezilerimizde 
devamlı ziyaret ettiğimiz bir yerde bu şirin 
köy içerisindeki bir bakkal dükkânı. Salim 
Amca’nın bu ilginç bakkal dükkânında bildiği-
miz şeyler bulunmuyor. Aksine burada yığın 
yığın kurşun ve şarapnel parçası görüyoruz. 
Bu köye 1936 da yerleşenler 70’lere kadar 
hurdacılıkla geçinmiş tarlalarındaki savaş 
artıklarını toplayıp satmışlar. Salim Amca 
biriktirmiş ve bu müzeyi kurmuş.

Köyün orta yerinden sağa doğru sapıyor 
ve bu kez Sargı Yeri’ne doğru ilerliyoruz. 
Burası Çanakkale’nin en büyük ve kuytu 
hastanesi. O kadar büyükmüş ki, burada 
30-40 hatta 50 bin yaralı birikirmiş. Bu-
ranın en büyük zaafı ise Ege Denizi’ne 
birkaç km. uzaklıkta olması. Ama düşman 
acımasızdır. Buranın hastane olduğunu bile 
bile 28 Haziran gecesi uzun menzilli topları 
ile burayı sabaha kadar döverler ve bir 
gecede tam 18 bin yaralımız kaçamadan 
saklanamadan şehit düşer. Onların ruhlarını 
şad ediyor ve yolumuza devam ediyoruz. 
Sargı Yerinden bir km. kadar ileride tam 
Ege Denizi kıyılarında Nuri Yamut Anıtı 
ile karşılaşıyoruz. 1940 lı yıllarda şehitle-
rimizin mübarek kemikleri hala tepelerde 
yığın yığın durmaktadır. Nuri Paşa bu 
manzaraya dayanamaz ve Çanakkale’de 
kendi imkanları ile yaptırdığı bu anıtın içine 
onları toplattırarak defnettirir. Bu anıtın 
altındaki mermer kapağın altında bugün 
10 bin parça şehid kemiği bulunmaktadır.

Şimdi yeniden geriye dönme zamanı. Alçı 
Tepe köyüne kadar geriye gidiyoruz. Ora-
dan geldiğimiz yöne değil, doğru karşıya 
geçiyor ve bu kez Gelibolu Yarımadası’nın 
en uç noktasına, Seddülbahir’e geçiyoruz.

Seddülbahir kan rengi…
Seddülbahir, 67 Mehmetçiğimizin, 3 bin 
düşman askerine tam bir buçuk gün, 
“Dur!” dediği yer. Düşmanın River Clayt 

ve Albiom gemileri ile yaptığı saldırıda, bir 

adım bile gerilemeden öyle bir durmuşlardı 

ki; düşman ancak tamamını şehit ederek 

burayı ele geçirebilmişti. 25 Nisan akşamı 

İngiliz tayyareleri Seddülbahir üzerinden 

geçerken bu koy için şu raporu yazıyorlardı. 

“Çıkarma koyu kıyıdan 50 m. içeriye kadar 

kıpkırmızı bir kan gölü görünümündedir.”

Seddülbahir kıyılarındaki, ecdat yadigarı 

Seddülbahir Kalesi’nin şahsında tarih-

teki annemiz 1. İbrahim’in hanımı, 4. Meh-

met’in annesi Hatice Turhan Sultan’ı yâd 

ediyor ve geriye dönüyoruz. Seddülbahir 

sırtlarında İngilizlerin bu coğrafyadaki en 

büyük anıtları Helles ile karşılaşıyoruz. 
Aklımıza, bir İngiliz’in bu topraklarla ilgili 
hatıraları geliyor: “Seddülbahir’de 20 esir 
almıştık. 18’ i Türk askeri, 2’ si Alman’dı. 
Bir barakaya kapattık ve yaktık. Bir hafta 
sonra ben Türklere esir düştüm. Onlarda bizi 
yakarlar diyorduk. Bizi Kilitbahir kalesinin 
arkasına götürdüler ve savaş bitene kadar 
futbol oynadık.” diyor.

Ölü Koyu Morto…

Şimdiki durağımız Morto koyu. Fransızların 
çıkarma yaptıkları yer. Buradan çıkarken o 
kadar çok ölü bırakmışlar ki buraya Morto, 
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ölü koyu adını vermişler. Bugün hala Morto 

koyunda azıcık ayaklarınızı suya soksanız 

suyun içinde yığın yığın suda taşlaşmış 

şarapnel parçaları görürsünüz.

Artık Abideye çıkma zamanı. Morto sırtlarında, 

Eski Hisar Tepesi’nde Abide Şehitliğimize 

uğruyor ve en gür sesimizle İstiklal Marşımızı 

seslendiriyoruz. Abidenin altındaki müzeyi 

gezerken bir mülazımımızın hatıralarını 

okuyor ve ağlamaklı oluyoruz.

Türk askerinin vurduğu bir siyahi askerin 

üzerinden çıkan Kuran’ı Kerim’i görüyor 

ve kendimizden geçiyoruz. Düşmanın 

kandırdığı Müslüman askerlerin nasıl bize 

kırdırıldığını görmek içimizi yakıyor.

Gelibolu uçlarındaki bu seyahat sonrasında 

artık yukarılara tırmanabiliriz. Alçıtepe Kö-

yü’ne kadar geriye dönüyor fakat buradan 

Eceabat’a değil, Ege Denizi istikametinde 

kuzeye çıkıyoruz. Hedefimiz Anzak Koyu. 25 

Nisan sabahı düşmanın on binlerce askeri 

ile çıkartma yaptıkları yer. Tabi yanlış yere 

çıkartma yapmışlardı. Aslında Kabatepe’ye 

çıkacaklardı. Ve önce dağlar onlara dur 

der, sonrasında Mehmetçiklerimiz. Anzak 

Koyunda yüzlerce mezar arasında kıbleye 

bakan üç mezar dikkatimizi çekiyor. Üzer-

lerinde Hüseyin, Hasan isimlerini okumak 

bizi daha bir üzüyor.

Çörçil’in zehirli gaz planı…
Karşımızdaki devasa dağ sıralarına bakıyoruz. 
Düşmanın çakılıp kaldığı yerler işte buralar. 
Hatta burayı aşabilmek için İngiliz deniz 
bakanı Churchill’in zehirli gaz kullanma 
planlarını hatırlıyoruz. Temmuz ayları 
rüzgâr alabildiğine denizden karaya doğru 
esiyor. Tam sırası demişlerdi. Ama zehirli 
gazlar Gelibolu önlerine getirildiğinde bu 
kez rüzgâr yön değiştirmiş aradan denize 
doğru esmeye başlamıştı. Kullanamıyorlar. 
Bu ve bunun gibi daha nice akıl almaz 
olay sonrasında Churchill, hatıralarına şu 
cümleleri yazacaktır: “Biz Çanakkale’de 
Osmanlılar ile değil, Tanrı ile savaştık ve 
haliyle de yenildik.”

Düşmanın defalarca saldırdığı Kanlı Sırta 
tırmanıyoruz. Bir gecede kıpkızıl kan olan 
tepeler. Tam önümüzde 57. Alay Şehitliği 
var. Atatürk’ün Miralay rütbesi ile onları 
düşmana sevk ettiği yer. Ve düşmanı dur-
durma adına bütün bir alayın şahadeti. Az 
yukarıda bir uçurumun başında 57.Alay 
komutanı Hüseyin Avni Paşa’nın kabriyle 
karşılaşıyoruz. Dualarımız ruhlarına.

Conkbayırı Gazi tepe…
Tam Conkbayırı sırtlarında Atatürk’ün anıtı 
ile karşılaşıyoruz. Göğsüne şarapnel par-
çasının çarptığı yer. Bu savaş hem Mustafa 

Kemal, hem de Kurtuluş Savaşımız için 

büyük önem taşıyordu. Trablusgarp’ta ön 

plana çıkan Mustafa Kemal, bu savaş ile daha 

bir göz dolduracak ve Kurtuluş Harekâtı’nı 

örgütlemek için bizzat vazifelendirilecekti.

Karşımızda Anafartalar Ovası duruyor. Yani 

Ağustos Ayı savaşları. Düşmanın var gücü 

ile hem Anzak Koyundan hem de Suğla’dan 

saldırdığı günler. Savaşta asker yaşımızın 

14’lere düştüğü zamanlar. Hamilton’un 

İngiltere’ye yalvardığı ve bana son bir birlik 

gönderin dediği demler. Evet, İngiltere 

İstanbul’u almayı o kadar önemsiyordu ki; 

bu isteğe cevap verecek ve bizzat İngiliz 

Kraliyet Ailesini koruyan Norforlk Kraliyet 

Alayını göndereceklerdir. Bu birlikten bir 

daha haber alamazlar. Ve yine asılsız soy-

kırım hikâyeleri uydurarak bunun filmlerini 

yaparlar. Conkbayırı düşmanın bir türlü 

alamadığı ve İstanbul önünde bir sed gibi 

duran bir gazi tepemizdir. Bizler aradan 

geçen bu kadar yıl sonrasında işte şimdi 

tam bu tepedeyiz. Bir yıl süren Çanakkale 

Savaşı’nda aylarca siperlerde yatan, en 

kıymetli varlığını; canını hiç düşünmeden 

veren nice şehidimizi saygı ile anıyor ve 

ruhlarına Fatihalarımızı gönderiyoruz.
*Gezi rehberi - Yazar




