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Haz›rlayan:Ahmet Okur

Çanakkale Muharebeleri 90. y›l an›s›na...



Ö Z E L  T E fi E K K Ü R
Çanakkale Muharebeleri'yle ilgili yapt›klar› akademik çal›flmalarla 

gerek kitap, gerekse belgesel filmimizin haz›rlanmas›nda 
bizlere manevi desteklerini esirgemeyen de¤erli hocalar›m›z 

PPrrooff.. DDrr.. MMeettee TTuunnççookkuu,, PPrrooff.. DDrr.. ZZeekkeerriiyyaa KKuurrflfluunn,, 
YYrrdd.. DDooçç.. DDrr.. ‹‹ssmmeett GGöörrggüüllüü,, YYrrdd.. DDooçç.. DDrr.. MMuuhhaammmmeedd EErraatt,, 
DDooçç.. DDrr.. AAhhmmeett EEsseennkkaayyaa ve DDrr.. MMeehhmmeett NNiiyyaazzii ÖÖzzddeemmiirr'e

Çanakkale Muharebeleri'nin gerçekleflti¤i co¤rafya üzerindeki 
mekanlar› çok iyi bilen ve bu konuda bizlere rehberlik eden; 

bilgi, belge ve foto¤raflar› temin eden, de¤erli araflt›rmalar›yla 
bize yön gösteren rehber dan›flmanlar›m›z

MMeehhmmeett KKaappllaann,, fifiaahhiinn AAllddoo¤¤aann,, KKeennaann ÇÇeelliikk,, BBüünnyyaammiinn NN.. TToonnkkaa,, 
EErrddoo¤¤aann GGüünnddoo¤¤dduu ve MMaahhmmuutt ÇÇeettiinn'e

Belgesel ve kitap için bizlere arflivlerini açan ve 
de¤erli desteklerini esirgemeyen

ÇÇaannaakkkkaallee 1188 MMaarrtt ÜÜnniivveerrssiitteessii,, AAttaattüürrkk vvee ÇÇaannaakkkkaallee SSaavvaaflflllaarr›› AArraaflfltt››rrmmaa MMeerrkkeezzii,,
ÇÇaannaakkkkaallee SSaavvaaflflllaarr›› AArraaflfltt››rrmmaa vvee TTaann››ttmmaa TToopplluulluu¤¤uu'na teflekkür ederiz.
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Savafllar bir toplumun en derin haf›zas›d›r. Yarayla kaz›nm›fl
bir hat›ra olarak toplumla birlikte yaflar savafllar. Kurtulufl savafl-
lar›n›n, ba¤›ms›zl›k savafllar›n›n anlam› ise bütün savafllardan
farkl›d›r. Bir milletin hürriyetine ve ba¤›ms›zl›¤›na düflkünlü¤ünün
kanl› birer ispat› olarak kutlu ve yücedir kurtulufl savafllar›. Genel-
likle fethetmeye al›flm›fl büyük milletin kurtulufl savafl›, bu bak›m-
dan çok yönlü anlamlar ifade etmektedir. Kurtulmak, topra¤› kur-
tarmak, namusa uzanan namahrem elini k›rmak, her fleyden ön-
ce milletimizin büyük bir gururu, yaflama anlay›fl›n›n billurlaflt›¤›
bir talihli an, bir haf›za, bir terbiye misali, bir hat›ra, bir direnç nok-
tas› ve bir irade beyan›d›r. Bu bak›mdan çok önemlidir Çanakkale
Savafl› ve Gelibolu Yar›madas›’nda cereyan eden çat›flmalar. Geli-
bolu topra¤›nda giriflilen kavgan›n anlam›, bu yüzden kavgan›n
kendisinden daha büyük ve anlaml›d›r.

Gelibolu’nun yaln›zca bir yar›mada olmad›¤›n› çocuklar›m›za,
gençlerimize nas›l anlatabiliriz? Gelibolu’yu toplumsal haf›zam›z-
da nas›l bir süreklili¤e kavuflturabiliriz? Bizim Zeytinburnu Bele-
diyesi olarak temel kayg›m›z budur? Sosyal belediyecilik anlay›fl›-
m›z›n bir sonucu olarak Gelibolu ile ilgili giriflti¤imiz bir tak›m fa-
aliyetlerin yan›s›ra bir de kitap haz›rlamay› bu bak›mdan elzem
gördük. 

Bizi bu ifle giriflmeye yönelten en önemli etmenlerden birisi de
Avustralyal›lar›n, binlerce kilometre uzakl›ktan her y›l gelip An-
zaklar için dua etmeleri ve Anzaklar’›n hat›ras›na anlaml› bir bi-
çimde sahip ç›kmalar› oldu. Her 25 Nisan’da binlerce Avustralya-
l›, Çanakkale’ye ak›n ediyor. Dedelerinin savaflt›¤› topraklar› gör-
mek ve mezarlar›n› ziyaret etmek için bu faaliyete Avustralya hü-
kümeti, yerel yönetimler ve bir çok sivil toplum kuruluflu hem
maddi hem de manevi olarak büyük destek veriyorlar. Ayr›ca her
y›l ‹ngiltere’den, Avustralya’dan, Fransa’dan ve Yeni Zelanda’dan
onlarca araflt›rmac› Gelibolu Yar›madas›’nda incelemeler yap›yor,
belgesel filmler çekiyor, makaleler ve kitaplar yaz›yor.

Onlar dünyan›n en uzak ucundan kalk›p Gelibolu’ya kadar ge-
liyorlar ama biz, kendi topra¤›m›zda cereyan eden bir savaflta fle-
hit düflen atalar›m›z› görmek için fluradan fluraya gitmiyoruz diye
düflündük. Bu bize yak›flan bir durum olamazd› ve bu vurdumduy-
mazl›¤› derhal ortadan kald›rmak gerekiyordu. 

Zeytinburnu Belediyesi, tarihine ve kültürüne sahip ç›kan,
sosyal belediyecilik anlay›fl›n›n bir sonucu olarak Çanakkale ile il-
gili bir çok faaliyete ön ayak oldu. Bunlardan ilki bu günlere geli-
flimizin en önemli ad›mlar›n›n at›ld›¤› Gelibolu’yu Zeytinburnu’na
yak›n etmekti. Bu düflünceden yola ç›karak öncelikle Zeytinbur-
nu’nda yaflayan binlerce ö¤renciyi bir program çerçevesinde reh-
berler eflli¤inde Gelibolu’ya götürdük. Bu faaliyetimize halen de-
vam ediyoruz. 

Ard›ndan, gerek sinemalarda, gerekse televizyon kanallar›n-
da büyük be¤eniyle izlenen belgesel film “SON KALE ÇANAKKA-
LE” ile bu ruhu tekrar yaflatmak istedik. fiimdi ise her kesimden
büyük övgü ald›¤›m›z bu belgeselin kitab›yla bu ruha bir nebze ol-
sun katk›da bulunmak istiyoruz.

Zeytinburnu Belediyesi olarak böyle bir teflebbüsün içinde bu-
lunmam›z›n tek bir nedeni var; milletimizin bu günlere geliflinin
kolay olmad›¤›n› gençlerimize göstermek! 

Bu yolda bir mesafe kat edebildiysek ne mutlu bize.

Önsöz
Murat AYDIN
Zeytinburnu Belediye Baflkan›
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Evet bu bir önsöz ama yaz›lan kitap farkl› olunca önsözde
farkl› olmal› diye düflünüyor insan. Bu kitap bir roman, hikaye,
fliir ya da araflt›rma kitab› de¤il ama bunlar›n hepsini de içinde
bar›nd›r›yor tür olarak. 15 Haziran 2003 günü bafllay›p 15 fiubat
2004 tarihinde bitirilen "Son Kale Çanakkale" belgesel filmimi-
zin kitap haline getirilmesiyle bu eser ortaya ç›kt›. Bu belgesel
filmle hepimizin gururland›¤› bir baflar› elde ettik. Bu baflar›, fil-
mi kitaba aktarma fikrini ortaya ç›kard›. Zeytinburnu Belediye
Baflkan› Say›n Murat Ayd›n, bu filmin kitab›n› da yazal›m dedi¤in-
de akl›m›za yine özgün bir eser yapma fikri geldi. Bir kitap yaza-
l›m ama bu bir senaryo - metin olsun diye düflündük. Böylelikle
hem Çanakkale Muharebeleri'ne ilgi duyan okuyucular tatmin
olacak hem de senaryo tekni¤ini merak eden veya bu alanda e¤i-
tim görenler faydalanacakt›. Elinizdeki kitap iflte bu kayg›larla
haz›rlanm›flt›r.

Gelelim belgeselimizin öyküsüne… Bafllad›¤›m›z gün ne yap-
t›¤›m›z›n ve nereye do¤ru gitti¤imizin fark›nda de¤ildik.  Sonuçta
bir belgesel film yap›yorduk ve iflimizi en do¤ru flekilde yaparak,
güzel bir eser ortaya ç›karmakt› amac›m›z. Ama gün geçip birbi-
rinden güzel rastlant›lar, peflpefle gelmeye bafllay›nca  anlad›k ki
bu ifl s›radan bir ifl de¤ildi... Çanakkale öyle bir konuydu ki, her-
kesin bir fikri ve iste¤i vard›. Bütün farkl› fikirleri dinleyip, anla-
t›lanlardan gerçekleri c›mb›zla ç›karmak gerekiyordu. Hata yap-
mamak herfleyden önce tarihimize karfl› borcumuzdu. Sonra se-
naryonun perdeye aktar›lma süreci... Muharebenin yap›ld›¤› me-
kanlarda çekimler, yerli ve yabanc› uzmanlarla yap›lan röportaj-
lar, yurt d›fl›ndan temin edilecek foto¤raf ve filmler… Filmcilik,
tabiat› gere¤i birçok sanat› bir arada toplad›¤› gibi, çok de¤iflik il-
gi alanlar›na giren konulara da hakim olman›z› gerektiriyordu.
Hem akademisyenlerle çal›fl›lacak, hem yurtd›fl›yla temaslar ku-
rulacak, hem de bir film çeker gibi ekip kurulacakt›. Sadece bu
çal›flmalar bile, bafll› bafl›na bir film yapacak sürece efl bir u¤ra-
fl› gerektiriyordu. Üstelik belgesel film Türkiye de çok popüler bir
dal de¤ildi. ‹flin bitiminde görece¤i ilgi konusunda flüphelerimiz,
bizi daha titiz çal›flmaya sevk etti. Film oluflumunda, ekibi seçer-
ken de, uzmanlarla konuflurken de hep bu kayg›larla hareket et-
tim. Bu projede görev alan herkes, iflin iyi olmas› ad›na hiçbir fe-
dakarl›ktan kaç›nmad›, gecesini gündüzünü bu ifle verdi. Sonuç-
ta ortaya koydu¤umuz ürün çok be¤enildi ve yabanc› filmler ka-
dar ilgi görüp izleyici toplad›ysa, bunda bu kayg›lar sonucu yap›-
lan çal›flmalar›n pay› büyüktür.

Kitab›n ilk k›sm›ndaki “özel teflekkür’’ bölümünde ekipte yer
alan kiflilerin hepsini and›¤›m›z için burada tekrar saymayaca-
¤›m ama Zeytinburnu Belediye Baflkan› Say›n Murat Ayd›n için
birkaç sat›r yazmak, Türkiye'deki film sektörü için ayr› bir anlam
tafl›maktad›r. Onun itici gücü ve büyük düflünme tarz› olmasayd›
aç›kças› çok zorlan›rd›k. Sanat›n hem sanat, hem de toplum için
yap›labilece¤ini gösterdi. Film sürecindeki heyecan›, bizi de
kamç›lad›. Yerel yönetimlerin sanata nas›l katk› sa¤layaca¤›n›n
iyi bir örne¤iyle san›yorum ki, di¤er belediyelere de ilham kayna-
¤› oldu. Senaryo süreci ve kitapla  ilgili söylenecekleri senaryo
yazar›m Cemil Yavuz’a b›rakt›¤›m için, ben daha çok filmle ilgili
anekdotlar yazd›m. Faydal› bir kaynak eser oldu¤unu ümit ediyo-
rum. Daha güzellerinin haz›rlanmas›nda bir parça katk›s› olursa
kendimi mutlu hissedece¤im. 

Bir Belgeselin
Öyküsü
Ahmet OKUR
Yönetmen



Derler ki; Çanakkale Muharebeleri bir kiflinin haf›zas›na
s›¤maz. Bu söz "Son Kale Çanakkale" filminin senaryosunu
yazmaya bafllad›¤›mda iliklerime kadar iflledi. Bir milyona yak›n
insan, küçücük bir co¤rafyada tarihte efli görülmemifl bir mu-
harebe yapm›fllar; ak›llara durgunluk verecek olaylar yaflam›fl-
lard›. Güçler, teknikler, taktikler, silahlar ve hepsinin ötesinde
insanüstü bir mücadele... Her tepenin, derenin, tafl›n ayr› bir hi-
kayesi; her devletin de ayr› bir hesab› vard›. Onlarca kitap oku-
mak, bir o kadar uzmanla konuflmak ve o kutlu co¤rafyay› ad›m
ad›m ö¤renmek… Çanakkale benim de haf›zama  s›¤mad›…

Daha önce "Son Kale Çanakkale" belgesel filminin senaryo-
sunu üstlenmifltim. Sonra bu senaryoyu kitap haline getirme
fikri önüme geldi. Bir senaryoyu kitap haline getirmenin kendi
içinde birçok zorlu¤u vard›. Senaryoda baz› cümleleri yar›m b›-
rak›r gerisini konuflmac›n›n veya görüntünün gücüne havale
edersiniz. Bu hem bir zorunluluk hem de film tekni¤inin kendi-
ne özgü gücüdür. Filmin etkisini güçlendiren bu özellik, konufl-
mac›lar ve görüntü ortadan kalk›nca kitapta bir zafiyet olarak
ortaya ç›kt›. Bu eksikli¤i, senaryo ve metnin ruhunu bozmadan,
eklemeler yaparak aflmaya çal›flt›m. Ayr›ca film için belirlenen
süre, yazd›¤›m›z metnin baz› bölümlerini senaryodan ç›karmay›
mecbur k›lm›flt›. Kitap gündeme gelince ç›kard›¤›m›z bölümleri
yeniden ekledik. Filmin yönetmeni Ahmet Okur’un film boyunca
yapt›¤› titiz ve sab›rl› çal›flma burada da kendini gösterince, ki-
tap görselli¤i de ön planda tutan bir eser haline dönüfltü.

Zannederim ki, elinizde bulunan bu eser, CD’leriyle birlikte
takip edildi¤inde, televizyon programc›l›¤› ve film sektörüne ilgi
duyanlar için, bir ders kitab› özelli¤ini tafl›yacakt›r. Bu sektöre
ilgi duymayanlar ise  Çanakkale Muharebeleri’ni sebepleri, çar-
p›flma süreci ve sonuçlar›yla, birlikte ö¤renebilecekler. Kitab›n
sonuna eklenen gezi rehberi ise çarp›flman›n geçti¤i bölgeleri
anlatan mütevaz› bir bölüm olarak yaz›lm›flt›r. Bir bütün olarak
bak›ld›¤›nda Çanakkale Muharebeleri’ni anlatan her eser gibi
eksik yanlar› kalacakt›r. Zaten hiçbir filmin veya kitab›n tek ba-
fl›na bu muharebeleri her yönüyle anlatmas› mümkün görül-
memektedir. Bu sebeple daha çok kitap, film, belgesel ve ro-
mana ihtiyaç duymaktay›z. Son y›llarda artan duyarl›l›k buna
imkan tan›d›¤› gibi suistimal riskini de beraberinde getirmekte-
dir. Yine de Çanakkale için herkesin söyleyece¤i bir söz olmal›-
d›r. ‹yi veya kötü yap›lan her çal›flmay›, atalar›m›za bir vefa bor-
cu olarak alg›lamal›y›z. Bu alanda yap›lacak çal›flmalar için,
özel sektörün yan›nda devlet birimlerinin de katk›s›n›n olmas›
Çanakkale ruhunun genifl kitlelere yay›lmas› aç›s›ndan önemli-
dir. Zeytinburnu Belediye Baflkan› Say›n Murat Ayd›n'›n yapt›rd›-
¤›  çal›flma bu aç›dan bak›l›nca daha da anlaml› durmaktad›r.
Bu eser, belediyelerin toplumun fiziksel alt yap›s›n›n yan›nda,
duygusal derinli¤ine de yapaca¤› önemli yat›r›mlar olaca¤›n›n
göstergelerinden biridir. 

Son olarak elinizde tuttu¤unuz eser Çanakkale'de çarp›flan
atalar›m›z›n aziz hat›ras›na yaz›lm›flt›r. Onun için taraft›r. Ar›-
burnu'nun yarlar›nda, Seddülbahir'in koylar›nda, Gelibolu’nun
da¤lar›nda vatanlar› için ölenlerin; Anadolu’nun kah›rl› köyle-
rinde asker yolu bekleyenlerin taraf›ndad›r. Okuyucular›m›z›n
eseri bu ruh haliyle okumalar›n› ve bu kutlu co¤rafyay› gezme-
lerini beklemekteyiz. Bunu sa¤layamazsa bu eser hedefine
ulaflmam›fl olacakt›r.
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Sunufl
Cemil YAVUZ

Senarist
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Okuyaca¤›n›z sahne Avustralya'da yaflanm›fl bir olay›

anlatmaktad›r. Çanakkale Muharebeleri s›ras›nda 

bir Anzak askeri taraf›ndan kesilerek, Gelibolu'dan 

Avustralya'ya götürülen Türk askerine ait kafatas›yla 

ilgili bir hikaye...

1915 y›l›nda kesilerek Avustralya'ya götürülen bu 

kafatas›, 10 Mart 2003 tarihinde Türkiye'ye getirilmifl.

Ard›ndan "Meçhul Asker An›t›" yap›larak 18 Mart 2003'de

Gelibolu'da arkadafllar›n›n yan›na defnedilmifltir. 

Bu olay hem Çanakkale Muharebeleri'nin etkilerinin

günümüzde bile sürdü¤ünü gösteren çarp›c› bir gerçek,

hem de savaflanlar›n ruh halini ortaya koyan dramatik

bir örnektir. 
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SAHNE 1
DIfi MEKAN - GECE - ÜÇ KATLI B‹R V‹LLA
Film bafllad›¤›nda perdede gördü¤ümüz ilk fley, gece ›fl›¤›yla
ayd›nlat›lm›fl üç katl› bir villad›r. Bu görüntünün üzerinde
"Avustralya" yaz›s› okunur. Bu filmimizin de ilk sahnesidir.

Daha jenerik gösterilmemifl vurucu bir giriflle seyircinin filmin
içine çekilmesi planlanm›flt›r. 

SAHNE 2
‹Ç MEKAN - GECE - V‹LLANIN B‹R ODASI - YAfiLI B‹R ADAM-
B‹R ERKEK - B‹R KADIN 
Bir odaday›z. Oda k›rm›z› ve sar› renklerin hakim oldu¤u bir
tonla yatakta yatan hasta ve yafll› adam›n ruh haline uygun ay-
d›nlat›lm›flt›r. Kap›dan girip adam›n karfl›s›na oturan orta yafll›
iki kifli; adam›n k›z› ve o¤ludur. Yatakta yatan yafll› adam konufl-
makta, konuflmalar› öksürüklerle bölünmektedir. Afla¤›da
okuyaca¤›n›z senaryo tekni¤ine uygun yaz›lm›fl konuflmalar bu
sahnenin diyaloglar›n› oluflturmaktad›r. 

YAfiLI ADAM: Art›k  bedenim gibi ruhum da yaflland›. Duygula-
r›m› bile hissedemiyorum. Akl›m kar›fl›yor. Çok fleyleri unut-
tum, her fley siliniyor sanki.                                                                
ERKEK: Yorma kendini baba, öksürüyorsun.
YAfiLI ADAM: Ama bir yer akl›mdan hiç ç›km›yor.
ERKEK: Gelibolu mu?
YAfiLI ADAM: (Kafas›yla onaylayarak devam eder): Onca y›l, ba-
fl›m› yast›¤a her koyuflum da film fleridi gibi geçti gözlerimin
önünden.
KADIN:Biliyoruz baba. Nerede ise her gün anlatt›n. Ama flimdi…

Kad›n bu hikayeyi defalarca dinledi¤ini belli etmifl, bu tavr› da
yafll› adam› k›zd›rm›flt›r.

YAfiLI ADAM: (Adam sözüne biraz k›zarak bafllar): Sözümü
kesme! 1915 y›l›ndan beri herkesten hatta annenizden bile giz-
ledi¤im bir fley getirdim oradan. Ama art›k ölüyorum, saklama-
n›n bir anlam› kalmad›. Tavan aras›nda, eski bir sand›¤›n için-
de. Gidin, getirin onu. 

Adam›n o¤lu ve k›z› odadan ç›karken, kamera yafll› adam›n yü-
züne do¤ru yaklafl›r.  

(Bu sahne biter. Yeni sahne adam›n bahsetti¤i sand›¤›n bulun-
du¤u tavan aras›nda geçecektir.)



SAHNE 3
‹Ç MEKAN - GECE - TAVAN ARASI - KADIN - ERKEK  
Lofl ›fl›kl› bir tavan aras›nday›z. Kamera tavan aras›na ulaflma-
y› sa¤layan merdivenlerden ç›kan erkek ve kad›n› takip eder. ‹ki
kardefl tavan aras›na ç›k›nca çevreyi aramaya bafllarlar. Fonda
bu aray›fl›n gerilimine uygun bir müzik duyulmaktad›r. Aray›fl
bir müddet devam ettikten sonra kad›n bir sand›k bulur ve ara-
d›klar› sand›¤›n bu oldu¤unu düflünerek kardefline seslenir.

KADIN: Buldum, bu olmal›…
ERKEK: Bakal›m, ne imifl bu gizemli fley? 

Adam kad›n›n yan›na gelir. Beraber sand›¤› açarlar. Sand›¤›n
içinde ilk dikkati çeken fley, kumafllara sar›l› yuvarlak bir cisim-
dir. Sarg›lar› aç›nca bu iki kifliyi oldukça flafl›rtan fleyi bizde gö-
rürüz. Bu bir kafatas›d›r. Kamera kafatas›na do¤ru yaklafl›r.
Kafatas› bütün görüntüyü kaplay›nca, bu görüntüden bir sonra-
ki  sahneye geçilir. 

(Bir sonraki sahne Gelibolu’da bir an›t mezard›r. Bu tip geçifller
sinema tekni¤inin sa¤lad›¤› avantajlardan ve hoflluklardan biri-
dir. Bu geçifllerle hem anlat›m güçlü k›l›nmakta hem de bir-
biriyle ilintili ama farkl› zamanlarda yaflanm›fl konular birlefl-
tirilmektedir. Biraz sonra okuyaca¤›n›z sahne de, yukar›daki
sahneyle ba¤lant›l› ama farkl› zamanlarda yaflanm›fl olaylar›
anlatmaktad›r.)
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SAHNE 4
DIfi MEKAN - GÜNDÜZ - ÇANAKKALE fiEH‹TL‹⁄‹
fiimdi karfl›m›zda bu "Meçhul Asker An›t›"n›n görüntüsü vard›r.
Bu görüntünün üzerinde "Gelibolu" yaz›s› okunurken anlat›c›
da bu hazin olay› anlatmaktad›r.

ANLATICI: 1915 y›l›nda kesilerek, Gelibolu’dan Avustralya’ya
götürülen bu kafatas› 10 Mart 2003 tarihinde Türkiye’ye getiril-
mifl ve 18 Mart 2003'de omuz omuza savaflt›¤› arkadafllar›n›n
yan›na gömülmüfltür.  fiimdi izleyece¤iniz hikaye, iflte bu kah-
ramanlar›n, vatanlar› için  herfleylerini feda eden bu yi¤itlerin,
efsaneleflen direniflinin hikayesidir.

(Sözün bitmesinden sonra jenerik bafllar. Jenerik bitiminde ek-
rana bugün Troya’daki kaz› alan›nda bulunan Troya At›'n›n gö-
rüntüsü gelir. Bu görüntü ile birlikte anlat›c›n›n sesi duyulur ve
anlat›c› Troya Efsanesi'ni anlatmaya bafllar. Bu efsane Asya-
Avrupa aras›nda en önemli geçifl noktas› olan Çanakkale Bo-
¤az›’n›n ilk ça¤lardan beri istilac›lar›n sald›r›lar›na u¤rad›¤›n›
anlatmaktad›r. Bugün dünyan›n ortak miras› haline gelmifl
Troya Efsanesi bu istilay› anlatan en eski ve en bilinen destan-
d›r. Filmde anlat›c› efsaneyi Troya kaz› alan›n görüntüleri üze-
rine anlatmaktad›r.)

ANLATICI:Asl›nda her fley Troya'da bafllad›. Do¤udaki bereket-
li topraklar› ve zengin flehirleri ele geçirmek isteyen Akhal›lar;
Paris’in Helen’i kaç›rmas›n› bahane ederek Troya'ya sald›r›rlar.
Agamemnon komutas›ndaki Akhal›larla Troyal›lar›n savafl› y›l-
larca sürer. On y›l›n sonunda cin fikirli Odysseus'un akl›na ge-
len plan savafl›n Akhal›lar taraf›ndan kazan›lmas›n› sa¤lar.

(Anlat›c›n›n bu anlat›m›ndan sonra dramaya geçilir. Draman›n
bu ilk sahnesi Troya sahillerinde kaleyi kuflatan Akhal› askerle-
rin aras›nda geçen konuflmay› anlatmaktad›r.)
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SAHNE 1
DIfi MEKAN - GECE - AKHALI ASKERLER
Gecedir, giyimlerinden ilk ça¤lardan oldu¤u anlafl›lan bir Akha-
l› savaflç› görülür. Sakland›¤› yerden, kameran›n yan›ndan bir
yeri gözlemektedir. Arkas›ndan belli belirsiz görülen denizin
sesini duyar›z. Gecenin sessizli¤ini  denizin kenar›ndan koflarak
gelen baflka bir askerin, iyice k›s›k sesi bozar. ‹lk askerin yan›-
na saklanarak, yüzüne bakmadan konuflur.
ASKER 2: Gemiler yaklaflt›.  
ASKER 1: ‹çeriden bir iflaret gelmedi daha.
ASKER 2: Ya yakaland›larsa.   
ASKER 1: Yakalansalar gürültüler olurdu. Savaflmadan teslim
olmaz bizimkiler. Her fley sakin, nöbetçilerin uyumalar›n› bek-
liyorlard›r.

SAHNE 2
‹Ç MEKAN - GECE - TROYA ATI’NIN DIfiI - AKHALI ASKERLER
Troya At›'ndan - ki bu at›n görüntüsü kaz› alan›nda bulunan
sembolik att›r - bir d›fl görüntü ve bu planda pencereden d›fla-
r› bak›p, sonra da içeri çekilen bir asker plan› görürüz. 

SAHNE 3
‹Ç MEKAN - GECE - TROYA ATI’NIN ‹Ç‹ - AKHALI ASKERLER
fiimdi Troya At›'n›n içindeyiz. D›flar›da gördü¤ümüz askerlerle,
ayn› k›yafetlerdeki askerler çeflitli yerlere saklanm›flt›r. Bir ön-
ceki sahnede d›flar› bakan asker içeriye döner.
ASKER  1: Geç kal›yoruz, gemiler yaklaflm›flt›r flimdi.
ASKER  2: Her taraf sessiz, fazla nöbetçi yok. Zaferlerini
kutluyorlard›r flimdi. Bafllar›na geleceklerden  haberleri olsa…
ASKER  1: Herkes haz›r m›?
TOPLU: Haz›r›z!

SAHNE 4
DIfi MEKAN - GECE - TROYA ATI’NIN DIfi GÖRÜNTÜSÜ - 
AKHALI ASKERLER
fiimdi ekranda Troya At›'n›n d›fl plan görüntüleri vard›r. Anlat›-
c› bu görüntüler üzerine Odysseus’un kurdu¤u müthifl plan›
anlat›r.                
ANLATICI: Plana göre tahtadan bir at yap›lacak ve içine asker-
ler saklanacakt›r. Sonra bu at Troya surlar›n›n d›fl›na b›rak›la-
rak kuflatma kald›r›lacak. Troyal›lar savafl at›n›, savafl ganime-
ti san›p içeri al›nca da, at›n içinde saklanan askerler gece ç›k›p
on y›ld›r d›flar›dan açamad›klar› kale kap›s›n› içerden açacak-
lard›r. 
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SAHNE 5
‹Ç MEKAN - GECE - TROYA ATI’NIN ‹Ç‹ -
AKHALI ASKERLER
Troya At›'n›n içindeyiz. Gerginlik askerlerin yü-
züne yans›maktad›r. At›n içindeki askerler d›fla-
r› ç›kmak için son haz›rl›klar›n› yapmaktad›rlar.

ASKER 1: Baflaramazsak burada ölürüz. Kur-
tulsak bile Agememnon bizi affetmez. Kap›y›
açmaktan baflka çaremiz yok. Ben ç›k›yorum.
‹flaretimle sald›r›n.

SAHNE 6
DIfi MEKAN - GECE - SURLARIN DIfiI -
AKHALI ASKERLER
Kalenin surlar›nda sallanan beyaz bir bayrak ve
aç›lan kap›n›n belli belirsiz görüntüsü görülür.
Arkas›ndan Akhal› savaflç› yan›ndaki arkadafl›-
na döner.

ASKER 3: Kap› aç›ld›. Kofl haber ver.    

SAHNE 7
DIfi MEKAN - GECE - TROYA ATI’NIN YANI -
AKHALI ASKERLER
At›n içinden ç›kan askerler kameran›n yan›n-
dan geçerek giderler. Ellerindeki k›l›ç ve m›z-
raklar belli olmaktad›r.

SAHNE 8
DIfi MEKAN - GECE - SURLARIN YANI -
AKHALI VE TROYALI SAVAfiÇILAR
Troya surlar›n›n dibinde Akhal› ve Troyal› savafl-
ç›lar çarp›flmaktad›r. At›n içerisinden ç›kan as-
kerler nöbetçilere sald›rm›fl ve karfl›l›kl› k›l›ç ve
m›zraklarla yap›lan bir vuruflma bafllam›flt›r.
Biz geceden dolay› bu çarp›flmalar› silüet ola-
rak görürüz.

(Anlat›m bu plan›n üzerinde bafllayarak, anlat›-
lana uyumlu resimler, görüntüler ve animas-
yon görüntüleri üzerine devam edecektir.)
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Kale düflmüfl, Troya Kahraman› Hektor’un ölümüne dökülen gözyafl-
lar› Çanakkale’nin sular›na kar›flm›flt›. Bu Çanakkale’nin sular›na
kar›flan ne ilk ne de son gözyafl›d›r. ‹flte bu yüzden bir baflka akar Ça-
nakkale Bo¤az›'ndan sular. Üstten mavili yeflilli ruhu dinlendiren sa-
kin bir ›rmak akar, altta nice istilalar görmüfl, ac›lar› katmerleflmifl,
yüre¤i nas›rlaflm›fl tarih yatar. 

Akhal›lardan sonra Perslerin, ‹skender’in, Romal›lar›n ve Haçl›lar›n
geçiflleriyle huzuru bozulan bu co¤rafya, 1354 y›l›nda Süleyman
Pafla’n›n Rumeli yakas›na geçmesiyle as›l sahibini bulur. Ondan son-
ra yüzy›llar süren bir dinginlik dönemi bafllar. Osmanl›’n›n üç k›taya
yay›lan kudreti, ufak tefek olaylar›n d›fl›nda, burada bir hadise yaflan-
mas›na engel olur. Venedik ve Cenevizliler'le Osmanl›'n›n ilk yüzy›l-
lar›nda  yap›lan mücadele daha çok gemi savafllar› fleklinde ve ehem-
miyetsiz kalm›flt›r. Bo¤az k›y›lar›nda emniyet ve huzur vard›r. Ama,
19 fiubat 1807'de Amiral Duckwort komutas›ndaki ‹ngiliz Donanma-
s›'n›n Bo¤az’dan geçip ‹stanbul’a kadar gelebilmesi bir gerçe¤i de or-
taya koymaktad›r: Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nun zay›flamaya baflla-
mas›yla bu huzur bozulacakt›r.

Çanakkale Bo¤az› yüzy›llarca her türlü gemiyi sular›nda gördü.
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19. yüzy›l, Osmanl› ‹mparatorlu¤u için "›st›rap yüzy›l›" desek yan›l-
m›fl olmay›z. Bir yandan geri kalm›fll›¤›n verdi¤i kompleksle yap›lma-
ya çal›fl›lan ›slahatlar, bir yandan imparatorluktan ayr›lan uluslar,
bir yandan da di¤er devletlerin ifltah›n› kabartan topraklar, iç kar›fl›k-
l›klar, savafllar, savafllar, savafllar... Kötü gidifl durdurulam›yor, çöküfl
bir kabus gibi memleketin her köflesinde hissediliyordu. Ama Osman-
l› ‹mparatorlu¤u hala büyük bir devlettir. Yirminci yüzy›l›n bafl›nda
ise yüzy›llard›r bile¤i bükülemeyen cihan pehlivan› Osmanl›, art›k
miras› paylafl›lacak hasta adamd›r. Yaflad›klar› destanlaflan ak›nc›lar
unutulmufl, üç k›tada topra¤› titreten nal izleri silinmifl, ordular›n ba-
fl›nda seferden sefere koflan padiflahlar saraylar›na kapanm›flt›. 

Y›llard›r süren ve hep yenilgiyle sonuçlanan savafllar yüzünden halk
bezgin, her savaflta k›r›lan ordu y›lg›n, Rumeli'de katliamlar›n kuca-
¤›na b›rak›p çekildi¤imiz in-
sanlar›m›z k›rg›nd›. Gidip de
dönmeyenlerin ac›lar›; anala-
r›n ak tülbentlerine sinen göz
yafllar›nda nemli birer hayal,
yavuklular›n utangaç a¤›tla-
r›nda sessiz birer beddua olup
ça¤l›yordu. Mehmet Fuat
Köprülü’nün muhteflem an-
lat›m›yla; Tuna boylar›nda s›-
ra serviler tan yeli estikçe ses-
siz a¤l›yor, eskiden bizim
olan gül bahçelerinde flimdi
baykufllar ötüyordu.

Trablusgarp Savafl›'nda yenil-
mifl, Balkan Savafl›'nda ezil-
mifl, hepsinden önemlisi bir-
lik ve beraberlik kaybedilmifl-
ti. Sömürgecilik, sanayi devri-
mi ve milliyetçilik ak›mlar›
gibi d›fl etkenlere, yanl›fl yöne-
tim ve ç›kar kavgalar›n›n da eklenmesiyle  koca bir imparatorluk kurt
gibi kemirilmifl, yenile k›r›la Anadolu’ya do¤ru çekilmifltik. Biz ken-
dimizle kavga ederken Avrupa'da olanlar bir cihan harbinin ilk ifla-
retlerini veriyordu.

H›rs›n akla, ideolojinin liyakate, ç›¤›rtkanl›¤›n sükuta üstün geldi¤i
zamanlard›. ‹ktidardaki ‹ttihat ve Terakki Partisi'nin genç, h›rsl› ve
deneyimsiz liderleri, ak›llar›yla baflaramad›klar›na, h›rslar›yla ulafl-
maya çal›fl›yorlard›. ‹çeride bask›larla iktidar› elinde tutsalar da, d›fla-
r›da zor oyunu bozuyor, dünyada saflar›n netleflmeye bafllamas› da
hareket sahalar›n›  daralt›yordu.

Baflkumandan Vekili Enver Pafla savafl öncesi denetlemede
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‹ttihat ve Terakki Partisi'nin lider kadrosu “hem kaybedilen toprakla-
r› nas›l alaca¤›m›z› hesapl›yor hem de hangi büyük devletin yan›nda
yer al›rsak, toprak bütünlü¤ümüzü koruruz” sorusunun cevab›n› ar›-
yordu.

Bu arada düvel-i muazzama denilen büyük devletlerin kendi arala-
r›ndaki sürtüflmesi sonucu hava ›s›nm›fl, dünyay› dört y›l boyunca sa-
racak yang›n›n ç›kmas› için sadece bir k›v›lc›m beklenir olmufltu. Ta-
rihler 28 Haziran 1914'ü gösterirken milyonlarca insan›n ölümüne
yol açan o k›v›lc›m, bir S›rp'›n silah›ndan ç›k›yor ve Avusturya - Ma-
caristan veliahd›n›n vücuduna bir savafl mührü olarak saplan›yordu.
Veliaht ölüyor, Avusturya - Macaristan ‹mparatorlu¤u, S›rbistan’a sa-
vafl ilan ediyordu. Pim çekilmiflti; Almanya, 1 A¤ustos 1914'te Rus-
ya’ya, arkas›ndan da 3 A¤ustos'da Fransa’ya savafl ilan edip, Belçika
üzerinden sald›r›ya geçiyordu.

Tam bu tarihte ‹ngiltere’nin Deniz Bakan› Winston Churchill, ‹ngil-
tere’ye siparifl etti¤imiz ve paralar› fakir halk›n yard›m›yla peflin öde-
nen gemilerimize el koydu¤unu aç›klay›nca, bizimde kap›m›za daya-
nan savafltaki yerimiz, netleflmeye bafllad›. Asl›nda bu netleflme, biz-
den daha çok di¤er devletlerin politikalar› sayesinde oldu diyebiliriz.
‹ngiltere’nin sömürgelerini koruma ve petrol yataklar›n› kontrolde
tutma düflüncesi, Almanya ile çat›fl›yor, büyük bir savafl›n ayak sesle-
ri y›llard›r duyuluyordu. ‹ngiltere’nin kurmay› düflündü¤ü ittifak
içinde Rusya önemli bir yer tutuyor, Rusya’n›n planlar› aras›nda da
Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nun topraklar›na konmak vazgeçilmez bir
rüya olarak duruyordu. Balkan Savafllar›'ndaki a¤›r yenilgimiz ise ‹n-
giltere’nin, Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nun toprak bütünlü¤ünü koru-
ma politikas›ndan iyiden iyiye vazgeçmesine neden olmufltu. Küçü-
cük Balkan Devletleri karfl›s›nda yenilen Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nun
toprak bütünlü¤ünü koruyabilece¤i epeyce flüpheliydi. Öyleyse parça-
lanacak bu ülkeden aslan pay›n› almak ve petrollerin üzerine kon-
mak gerekiyordu. Bu düflünceler ‹ngiltere’nin müttefik olarak Rus-
ya’y› seçmesinde çok önemli etkenlerdi. Yani Osmanl›'n›n karfl› safta
olmas› hem ‹ngiltere hem de Rusya’n›n ç›karlar›yla örtüflüyordu. Za-
ten son y›llarda Almanya’yla askeri alanda yapt›¤›m›z iflbirli¤i ve Al-
manya’n›n bizi yan›na çekebilmek için gösterdi¤i ola¤anüstü çaba-
lar, bizi onlar›n yan›na itmifl, Çanakkale Bo¤az›’na may›n döflemeye
bafllam›flt›k bile. Almanya’yla, Rusya’ya karfl› imzalad›¤›m›z savun-
ma anlaflmas›na ra¤men tarafs›zl›¤›m›z› ilan etmifltik ama yang›n›n
bizim evimize de s›çrayaca¤› her halinden belli idi. Üstelik ‹ngiltere,
Fransa ve Rusya’ya güvenmiyor; tarafs›z kalsak bile savafl›n bitimin-
de özellikle bo¤azlar›n ve petrol bölgelerimizin istila edilece¤inden
korkuyorduk. Y›llar sonra aç›klanan belgeler bu korkumuzda ne ka-
dar hakl› oldu¤umuzu da ispatlayacakt›.

Avusturya - Macaristan Kral›

Avusturya - Macaristan Veliaht›

Alman Kral›

Alman Veliaht›
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Bir sabah vahflice  dald›lar sular›m›za…
Demirden, çelikten gemileri; ölüm kusan silahlar›, toplar›- tüfekleri, yedi düvelden askerleri vard›…
Çanakkale Bo¤az›’n› geçerek ‹stanbul’a varmak, namlular›n› hançer gibi payitaht›n yüre¤ine sokmak, sonra da her fleyimi-
ze çöreklenmekti niyetleri…
Binlerce y›l önce istilaya gelen atalar› gibi: Akhal›lar gibi; h›rsl›, kindar ve kibirliydiler.
Görünürde askeri bir manevrayd› yap›lan. Rusya, Almanya’n›n karfl›s›nda zorlan›yor; ‹ngiltere ve Fransa'da bo¤azlar› geçe-
rek müttefikleri Rusya’ya yard›ma koflmaya çal›fl›yordu.
Ama bo¤azlar Osmanl›’n›n elinde, Osmanl›'da savaflta Almanya’n›n yan›nda idi. Dolay›s›yla bo¤azlar› zorlayarak geçmek-
ten baflka çareleri yoktu.
Müttefik donanmas› bo¤azlar› geçip Almanlarla savaflan Ruslar›n yard›m›na gidebilse, Almanlar s›k›flt›r›lacakt›. Böylelikle
savafl›n bir y›l içinde bitirilmesi sa¤lanacakt›. Müttefik kuvvetlerin bo¤azlar› geçme niyetlerinin görünen yüzü böyle idi.

Ama madalyonun di¤er yüzü baflka gerçekleri gösteriyordu. Asl›nda flimdi yap›lan sald›r›, önceden yap›lm›fl bir paylaflman›n
hayata geçirilme çabalar›ndan baflka bir fley de¤ildi. Birinci Dünya Savafl› patlak vermifl, Avrupal› devletler dünyay› paylafl-
maya bafllam›fllard› bile. Epeydir toprak kaybeden, eski parlak günlerini özleyen Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun topraklar› da,
paylaflmadaki aslan pay›n› oluflturuyordu. 
Bunu fark eden Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun ittifak çabalar›; ‹ngiltere, Fransa ve Rusya’n›n baflkentlerinde itibar görmüyor;
Osmanl› ‹mparatorlu¤u, sanki özellikle Almanya’n›n kuca¤›na, yani karfl› safa itiliyordu. ‹ngiliz Deniz Bakan› Winston
Churchill daha yirmi y›l önce Miammar'da bir gazeteci olarak görev yaparken "Savrola" diye bir hikaye yaz›yor, bu hikayede

‹ngiliz z›rhl›s› Çanakkale Bo¤az›’n› bombal›yor.
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Çanakkale Harekat›'n› anlat›yordu. Halen Londra arflivlerinde bulu-
nan bu öykü, Osmanl› topraklar›n› ele geçirme planlar›n›n hiç de ye-
ni olmad›¤›n› ortaya koyuyordu. Ayn› Churchill görev süresi boyunca
Çanakkale Bo¤az›'n›n zorlanarak geçilmesi fikrini sonuna kadar ta-
kip edecek ve yüz binlerin ölümünün baflkahraman› olarak tarih sah-
nesindeki yerini alacakt›r.

Çar ‹kinci Nikola’n›n, savafl›n bafllamas› üzerine halk›na  söyledik-
leri de bu savafl›n asl›nda y›llard›r beklendi¤inin de en büyük göster-
gelerinden biridir. Çar bu konuflmas›nda halk›na flöyle sesleniyordu:
““BBuu hhaarrbbiinn ÇÇaannaakkkkaallee ssaahhiilllleerriinnddee eeccddaadd››mm››zz ttaarraaff››nnddaann bbiizzee vvaassiiyyeett
eeddiilleenn ttaarriihhii eemmeelllleerriinniinn ggeerrççeekklleeflflmmeessiinnee iimmkkaann vveerreeccee¤¤iinnee iinnaann››yyoo--
rruumm””.

Ruslar›n o tarihi emelleri; bo¤azlara sahip olup s›cak denizlere in-
mek, ‹ngiltere’nin ise; Osmanl›’n›n bütün topraklar›n› özellikle de
Irak petrollerini ele geçirmekti. ‹ngiltere’nin son dönemde yapt›¤›
Queen Elizabeth gibi büyük gemiler yüzünden petrol ihtiyac› iyice
artm›fl, özellikle Irak petrolleri vazgeçilmez enerji kayna¤› olarak
imparatorlu¤un ifltah›n› iyiden iyiye kabart›r olmufltu. 

‹ngiltere, büyük imparatorlu¤unun devam› için Londra’n›n siyasi,
‹stanbul’un da ekonomik baflkent olmas› gerekti¤ine inan›yor; bu
olmad›¤› takdirde üzerinde günefl batmayan 28 milyon kilometre ka-
relik imparatorlu¤un, iskambil ka¤›d›ndan yap›lm›fl bir kule gibi
devrilece¤ini düflünüyordu. Almanya ise cepheyi geniflleterek üzerin-
deki bask›y› azaltmak istiyordu. Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nun savafla
girmesi Almanlar için her aç›dan faydal› olacakt›. Bir kere  karfl›s›n-
dakiler için yeni bir cephe aç›lm›fl oldu¤undan savaflt›¤› devletler
güçlerinin bir k›sm›n› Osmanl›'n›n üzerine kayd›rmak zorunda ka-
lacaklard›. Ayr›ca Berlin y›llard›r izledi¤i Osmanl› ‹mparatorlu-
¤u'nun kendi kontrolünde olma politikas›n› sa¤lamlaflt›racakt›.

Alman Kral› ‹kinci Wilhelm’in ‹stanbul’daki büyükelçisi Wangenhe-
im’e verdi¤i  talimat tarafs›z kalmaya çal›flan Osmanl›'y› nas›l bir tu-
za¤›n bekledi¤ini gösteriyordu. Bu talimatta Kral: ““OOssmmaannll›› kkaabbiinnee--
ssiinniinn bbüüttüünnüüyyllee mmuuvvaaffaakkaattiinnii aallmmaakk mmüümmkküünn oollmmaadd››¤¤›› ttaakkddiirrddee,,

oorrdduu vvee ddoonnaannmmaann››nn aannii bbiirr eemmrriivvaakkii yyaarraattmmaass›› ssuurreettiiyyllee TTüürrkkii--
yyee ssaavvaaflflaa ssookkuullmmaall››dd››rr..”” diyordu.

Bu emrivakinin olmas› gecikmedi. ‹ngilizler'den kaçan Go-
ben ve Breslau adl› iki Alman gemisi Osmanl›’ya s›¤›n›yor;
Osmanl›’da  bu gemileri sat›n ald›¤›n›, mecburen aç›kl›yor-

du. Enver Pafla’n›n gemiler Osmanl› ‹mparatorlu¤u’na s›¤›-
n›nca söyledi¤i “Müjde bir çocu¤umuz oldu” sözü asl›nda bu
mecburiyetin, birilerinin iflini kolaylaflt›rd›¤›n›n da tek cümle-

lik izah›yd›. 

‹ngiliz Deniz Bakan› Winston Churchill
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Osmanl› yöneticilerine göre müttefikimiz olan Almanya’n›n gemile-
rini, ‹ngilizler'in yok etmesine göz yumulamazd›. Ayr›ca bu gemile-
rin Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nun elinde olmas›, Osmanl›'y› bir anda
Yunanl›lar ve Ruslar›n karfl›s›nda da üstün duruma geçiriyordu.
Ama hesapta olmayansa bu gemilerin üzerine çekilen bayraktan bafl-
ka herfleyleri Alman'd› ve Almanya’n›n emellerine hizmet etmek için
burada bulunuyorlard›. Bu olaya birazda baflka bir gözle bakarak
akl›m›za gelen flu sorulara beraber cevap arayal›m. Ege ve Akde-
niz'de bulunan güçlü ‹ngiliz savafl gemileri ve denizalt›lar› varken,
bu iki gemi Bo¤az’a kadar nas›l ulaflabilmifllerdir? ‹ngiltere, bizim
paralar›n› peflin verip siparifl etti¤imiz gemileri vermiyorken, Alman-
lar›n bu f›rsat› kaç›rmay›p Osmanl› ‹mparatorlu¤u’na gemi vermeyi
teklif edece¤ini düflünmemifl midir? Bu sorular› peflpefle sordu¤u-
muzda, varaca¤›m›z sonuç tarihe ayr› bir bak›fl aç›s› getirebilir. Aca-
ba ‹ngiltere ince bir politikayla Osmanl›'y› iyice çaresiz b›rakm›fl ola-
bilir mi? Yine bu gemiler Bo¤az’a kadar, kaçarak de¤il Osmanl› ‹m-
paratorlu¤u ile Almanya aras›nda var›lan gizli bir anlaflman›n ve de
‹ngiltere’nin ince politikas›n›n sonucu mu getirilmifllerdir?

Nitekim bu gemilerin komutan› Amiral fiuson bir süre sonra Osman-
l› Donanma Komutanl›¤›'na atan›p tatbikat amac›yla Karadeniz’e
ç›kma izni al›nca da olanlar oluyordu. Amiral fiuson komutas›nda-
ki bu gemiler, Rus limanlar›n› bombal›yor, bu emrivakiyle de, Os-
manl› ‹mparatorlu¤u’nun; Almanya ve Avusturya-Macaristan ‹mpa-
ratorlu¤u yan›nda savafla dahil olmas› kesinlefliyordu.

Asl›nda anlafl›laca¤› gibi ortada bir emrivakinin olmamas› da ih-
timal dahilindedir. Sanki her fley planlanm›fl, geriye bu plan›n uy-
gulanmas› kalm›flt›. Bahsedilen olaylar tamam› kararlaflt›r›lm›fl bir
resmin, çizimine bafllanan ufak detaylar› gibiydi.

Tarih, denize do¤ru yol alan bir nehir gibi, önüne ç›kan her engeli
aflarak kaderin çizdi¤i yoldan ilerliyordu.

‹ngiliz donanmas›ndan
kaçarak Osmanl›’ya
s›¤›nan Goben ve Breslau
z›rhl›lar›, daha sonra 
Yavuz ve Midilli adlar›n›
alm›fllard›r.
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Bir sonbahar günü verdik ilk flehitlerimizi…
‹lan edilmeyen bir savafl›n, kaybedilen ilk masumlar› olarak düfltü-
ler topra¤a…
Sinsi bir sald›r›n›n, korkak bir hücumun kurban›yd›lar…
Daha savafl ilan edilmeden, daha k›l›çlar çekilmeden k›n›ndan, bir-
leflik donanmalar›yla vurdular Seddülbahir'i…
86 can, 86 civan, 86 gül soldu…
Bu yi¤itlerimiz Çanakkale Muharebeleri'nin ilk flehitleri oldu.

3 Kas›m 1914’de Seddülbahir Kalesi'ne yap›lan bu sald›r› bize savafl
ilan› anlam› tafl›yordu. Bu sald›r›dan sonra biz de ‹tilaf Devletleri'ne
karfl› savafl ilan ediyor ve bo¤azlara karfl› bekledi¤imiz sald›r›lar için
haz›rl›klar›m›z› h›zland›r›yorduk.

‹tilaf Devletleri, biraz da Deniz Bakan› Winston Churchill’in bask›la-
r›yla, bo¤azlar› sadece donanmayla geçebileceklerine inan›yorlar, bir
kara ordusuna ihtiyaç duymuyorlard›. 25 Kas›m’da toplanan ‹ngil-
tere’nin savafl konseyinde Winston Churchill, Bo¤az’dan geçip ‹stan-
bul’a ulaflmak için sadece donanman›n yeterli olaca¤›n› savunmufl,
onun bu iste¤i Harbiye Naz›r› Lord Kitchener’in  muhalefetiyle karfl›-
laflm›flt›. Bu toplant›da geri ad›m atmak zorunda kalan Churchill’in
arad›¤› f›rsat 2 Ocak 1915’de Rusya’n›n baflkenti Petrograd’dan ge-
len bir telgrafla aya¤›na gelir. Bu telgrafta büyükelçi Rusya’n›n zor
durumda oldu¤unu belirterek, bir deniz veya kara harekat›nda bulu-
nup bulunulamayaca¤›n› soruyordu. Böylesine bir harekat, Türk-
ler'in Kafkasya'daki kuvvetlerinin bir k›sm›n› Çanakkale'ye kayd›ra-
ca¤›ndan, Rusya’y› rahatlatacakt›. Winston Churchill ertesi günü
Amiral Carden'a bir mektup yazarak sorar: BBoo¤¤aazzllaarr›› yyaallnn››zz ddeenniizz
kkuuvvvveettlleerriiyyllee  zzoorrllaammaakk ssiizzccee mmüümmkküünn mmüüddüürr?? Müttefik donanman›n
büyük amirali Carden, ilk olarak bunun çok zor olaca¤›n› söylese de,
sonras›nda bir ayda Marmara Denizi’ne  ç›kabilecek dört devrelik
plan›n›, 11 Ocak’ta Bahriye Nezareti'ne bildirir. 

‹tilaf Devletleri taraf›ndan ilk sald›r› 3 Kas›m 1914’de Seddülbahir Kalesi’ne yap›ld›.
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Bu plana göre:
1-Önce Çanakkale Bo¤az›’na girifli önleyecek olan Türk batarya ve
mevziler tahrip edilecek.
2-Kilitbahir-Çanakkale aras›ndaki torpiller taranacak ve merkez ba-
taryalar›n tahribi yap›lacak.
3-Kepez bölgesindeki di¤er torpil tarlas›n›n taranmas› bitirilecek.
4-En dar yerdeki (Kilitbahir-Çanakkale) kara tahkimat›n›n tahribi
tamamlan›nca da, donanma Marmara’ya ç›kacakt›r.

‹flte savafl konseyi taraf›ndan onaylanan bu plan›n ilk hamlesini ba-
flarmak isteyen müttefik donanmas›, 19 fiubat 1915’de bir sald›r› ger-
çeklefltirir. Sald›r› için seçilen bu tarih enteresand›r. 19 fiubat 1807'de
Amiral Duckwort komutas›ndaki ‹ngiliz Donanmas›, bo¤azlar› geçe-
rek ‹stanbul önlerine kadar gelmifl ama lodosun etkisiyle geri dön-
mek zorunda kalm›flt›. O geçiflte askerlerimizin bayram namaz›nda
olmas› ve böyle bir hareketin beklenmeyifli belirleyici olmufltu. fiimdi
sald›r›n›n 19 fiubat olarak seçilmesi de sanki geçmifle dönük bir he-
sab›n devam› gibiydi. Asl›nda bu örnekleri, muharebelerin ilerleyen
safhalar›nda da görmek mümkündü. Bo¤az’› zorlayan gemiler ara-
s›nda bulunan Agememnon, Troya'ya sald›ran Akhal›lar›n komuta-
n›n›n ad›yd›. Ertu¤rul Koyu'na ç›karma yaparken kullan›lan kömür
gemisi River Clayd, Troya At›'ndan esinlenerek seçilmiflti. Ayr›ca Müt-
tefik ordular› komutan› Hamilton’un "Tanr› bu sefer Türkler'in ya-
n›nda idi" sözü, yine Troya Savafl›'na bir at›ft›r. (Bilindi¤i gibi Troya
Destan›'nda, Tanr›lar›n›n Akhal›lar›n yan›nda oldu¤u anlat›lmakta-
d›r.) Çanakkale Muharebeleri'nin, Troya Savafl›'yla olan ba¤›n› birde
Atatürk’ün muharebe sonras› de¤erlendirmesiyle pekifltirelim. Ata-
türk, ‹zzettin Çal›fllar ile yapt›¤› bir sohbette flunu söylüyordu: “ÇÇaa--
nnaakkkkaallee MMuuhhaarreebbeelleerrii ssoonnuunnddaa,, TTrrooyyaa’’nn››nn iinnttiikkaamm›› aall››nnmm››flfl oolldduu..”” 

Görüldü¤ü gibi milletler de¤iflsede, co¤rafyalar›n kaderi de¤iflmiyor.
‹stila etmek, baz› co¤rafyalar›n üzerlerinde yaflatt›¤› halklara verdi¤i
bir karakter oluyor. Sanki günümüzde olan geliflmelerde bu tespiti
do¤rular gibi cereyan etmiyor mu?

Kald›¤›m›z yerden devam ederken 3 Kas›m 1914 sald›r›s›n› hat›rla-
makta fayda var. Bu sald›r› bizi derinden yaralam›fl ama gözümüzün
de iyiden iyiye aç›lmas›na sebep olmufltu. 19 fiubat 1915’e kadar bir
sald›r› olmamas› da, Türk taraf›na haz›rl›klar için zaman kazand›r-
m›fl; tabyalar› pekifltirip, seyyar bataryalar ve ›fl›ldaklar yerlefltirilmifl,
toplar aras›ndaki denge sistemini kurmufltuk. Ad›m ad›m yaklaflan
savafl kendini haz›rl›klarla hissettiriyor, Müstahkem Mevki Komutan›
Cevat Bey, bu haz›rl›klar› titizlikle kontrol edip denetliyordu.

18 Mart Kahraman› ünvan› verilen
Çanakkale Müstahkem Mevki Komutan› 

Cevat Pafla (Cevat Çobanl›)
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fiehzade Ömer Faruk Efendi ve Cevat Pafla orduyu teftiflten sonra.

Ç›karma yapan Anzak askerleri.



27

Amiral Carden'in dört aflamal› plan›n›n ilk aflamas› olan 19 fiubat
sald›r›s›nda Kumkale, Seddülbahir, Orhaniye ve Ertu¤rul tabyalar›
sabahtan akflama kadar bombaland›. 4 asker ve 19 topun kaybedil-
di¤i bu bask›n›n arkas›ndan 25 fiubat’ta daha fliddetli bir sald›r› ya-
p›ld›. ‹kinci sald›r›yla Carden'in plan›n›n ilk aflamas› baflar›lm›fl ol-
du. Türkler aç›s›ndan bak›ld›¤›nda ise bu sald›r›da girifl tahkimat›
zedelenmifl olsa bile, bir haftal›k zaman kazan›lmas› sa¤lan›yor ve
18 Mart’›n bir bask›n harekat› olmas›n› engelliyordu. Arkas›ndan de-
vam eden sald›r›larla da karfl›l›kl› güçler test ediliyor, as›l savafl›n bir
provas› yap›l›yordu. Türk taraf›, donanman›n at›fllar›ndan vurulan
toplar› onarmaya çal›fl›yor, toz toprak içinde kalan tabyalar temizle-
nip, toprak alt›nda kalan toplar, tekrar at›fla haz›r hale getiriliyordu.
Bo¤az’a bakan s›rtlar›n arkas›ndaki bataryalar›n yerleri sürekli de-
¤ifltirilerek de, nerede olduklar›n›n tespit edilmesi engelleniyordu. Al-
manya’dan al›nan kara barutla da, sahte at›fllar yap›p düflman›n
yanl›fl hedefler saptamas› sa¤lan›yordu.

Nerede ise her gün ayn› fleyler yaflan›yordu: 18 Mart’a kadar her gün
bir iki muharebe gemisi Bo¤az’dan içeri giriyor, onlar›n korumas›n-
daki may›n arama gemileri, Bo¤az’a dökülen may›nlar› toplamaya
çal›fl›yordu. Bu gemiler birkaç may›n› patlatmay› baflarsalar da, ma-
y›n koruma bataryalar›n›n at›fllar›yla geri çekilmek zorunda kal›yor-
lard›. Gece oldu¤unda ise Türk taraf› yeni may›nlar döfleyip gedikle-
ri kapatmaya, donanma gemileri de gece karanl›¤›ndan faydalana-
rak may›nlar› temizlemeye çal›fl›yordu. Geceleri devreye giren ›fl›l-
daklarla, bir ›fl›ldaklar savafl›n›n yafland›¤› zamanlarda oluyordu.

‹tilaf donanmas›, arama tarama gemileriyle Bo¤az’›n girifl k›sm›n›
taray›p may›nlar› temizlemeye çal›fl›rken, hem bu gemilerle hem de
tayyarelerle, yeni may›nlar›n dökülüp dökülmedi¤ini kontrol ediyor-
du. Yine bu ön çal›flmalar çerçevesinde 4 Mart tarihinde bir koman-
do birli¤i ç›karmas›na karar verildi. Bu komando birli¤i ç›karmas›n-
daki amaç, hem bu zamana kadar hasar verilen tabyalar›n tama-
men susturulmas›n› sa¤lamak hem de keflif yapmakt›. 400 askerle
Kumkale’ye, 200 askerle de Seddülbahir'e yap›lan bu ç›karma bafla-
r›s›zl›kla sonuçlan›yordu.

Oysa daha iki gün önce Lond-
ra’ya çekti¤i telgrafta Ami-
ral Carden flöyle demiflti:
““HHaavvaallaarr iiyyii ggiiddeerrssee 1155 ggüünn
ssoonnrraa ‹‹ssttaannbbuull öönnlleerriinnddee--

yyiimm..””
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Zaferden o kadar emindiler ki; Bo¤az geçildikten sonra uygulanacak
siyaset, plan ve raporlara dökülmüfl, askerleri için ‹stanbul'da kulla-
n›lmak üzere özel para bas›lm›fl, askerlere haremle ilgili vaatlerde
bulunularak kutlamalar› peflinen bafllatm›fllard›. ‹ngiltere’de tur flir-
ketleri turizm için haz›rl›klar yap›p Bo¤az turu için ilanlar veriyor-
du. Onlar› durduracak güç, ne Bo¤az'a yerlefltirilen toplar ne de Türk
askerinin savaflma azmi ve kahramanl›¤›yd›. Onlar› korkutan tek
fley; havan›n kötü gitme olas›l›¤›yd›. Çünkü donanmadan bak›nca
her fley yolunda görünüyordu. Karfl›lar›nda ald›klar› a¤›r yenilgilerle
afallayan bir ülke vard›. Hesaps›z planlar ordular›m›z› k›r›yor; Os-
manl› askerleri, Sar›kam›fl Harekat›'nda karlar, Kanal Harekat›'nda
ise kumlar alt›nda kal›yor, Enver ve Cemal Paflalar'›n zafer hayalle-
ri, seraba dönüflüyordu. Henüz birkaç ay önce al›nan bu yenilgilerin
›zd›rab› yüreklere çöreklenmiflti. Arkadafl›n› Kafkaslar'da, kardeflini
M›s›r Çölleri'nde topra¤a veren gencecik insanlar, bu çelik a¤›zl› ce-
hennem toplar›n›n ya¤d›raca¤› ölüm güllelerini bekliyordu. Memle-
ketin her köflesi yang›n yerine dönmüfl, bu yang›n Bo¤az’da nöbet
bekleyen askerlerin de yüre¤ini da¤lar olmufltu. 

‹flte yüre¤i da¤l› bu askerlerden Yüzbafl› Tophaneli Hakk› ve Haf›z
Nazmi Bey, 7 Mart’› 8 Mart’a ba¤layan gece Nusret May›n Gemisi ile
Erenköy Koyu’na gelirler. Elde kalan son 26 may›n› oraya  k›y›ya dik
yerlefltirilen 11 may›n hatt›n›n aksine, 12. may›n hatt› olarak k›y›ya
paralel döflerler. Bu bölgenin seçilmesinde 19 ve 25 fiubat sal-
d›r›lar›n›n önemli rolü vard›. Bu sald›r›lar yap›l›rken görülmüfltür
ki, denizcilikte "durgun su" diye tabir edilen bu sahada düflman
gemileri hem durarak sabit kaleler gibi isabetli at›fllar yapabiliyorlar
hem de genifl bir alan oldu¤u için manevra sahas› olarak da kul-
lanabiliyorlard›.

18 Mart günü Çanakkale Savafl›’n›n kaderini belirleyen may›nlar› döfleyen Nusrat May›n Gemisi.
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18 Mart’a kadar hala çözülemeyen bir gizemle, fark edilemeyen bu
may›nlar, deniz savafl›n›n sonunda Churchill’e yüre¤ini yakan flu
sözleri söyletecektir: ““BBuuggüünn ddüünnyyaa üüzzeerriinnddee ggöörreevv yyaappmmaakkttaa oollaann
bbeeflflbbiinnii aaflflkk››nn ssaavvaaflfl ggeemmiissiinnddeenn hhiiççbbiirrii NNuussrreett vvee oonnuunn ddöökkttüü¤¤üü
mmaayy››nnllaarr kkaaddaarr hhaarrbbiinn ggiiddiiflfliinnee vvee ddüüflflmmaann››nn ggeelleeccee¤¤iinnee eettkkiillii oollaaccaakk
bbiirr bbaaflflaarr›› ggöösstteerreemmeemmiiflflttiirr..””

Bu baflar›da haftalarca süren bombard›man sonunda hangi teh-
likelerle karfl›laflaca¤›n› ö¤renmeye çal›flan müttefik donanmas›n›n
o gün k›y›ya paralel döflenen 12. may›n hatt› sürpriziyle karfl›laflmas›
etkili olmufl, hiç hesaplayamad›klar› bu may›nlar› döken zeka ve
cesaretin kurban› durumuna düflmüfllerdi.

17 Mart’› 18 Mart’a ba¤layan gece ‹tilaf donanmas›, Bo¤az’› üç
muhrip ve yedi may›n arama tarama gemisiyle arad›lar. Carden’in
yerine atanan yeni komutan Amiral De Robeck komutas›nda yap›lan
savafl toplant›s›nda, Bo¤az’›n Kepez Burnu'na kadar temiz oldu¤u
rapor edildi.

De Robeck’in komutanlar›yla toplant› yapt›¤› saatlerde Müstahkem
Mevki Komutan› Albay Cevat Bey’de elinde bir mektupla, Dardanos
tabyas›na do¤ru yol almaktad›r. 

(Bundan sonra filmde gösterilen drama bölümünde Müstahkem
Mevki Komutan› Albay Cevat Bey ve Üste¤men Hasan’›n yapt›¤›
konuflma yer almaktad›r. Gerçekten yaflanm›fl olan bu olay, Türk as-
kerinin Çanakkale Muharebeleri'nde hangi ruh  haliyle savaflt›¤›n›n
en büyük göstergelerinden biridir.)

Nusret May›n Gemisi Komutanlar›ndan, 
Binbafl› Nazmi Bey ve Yüzbafl› Tophaneli Hakk› Bey .

Nusret May›n Gemisi’nin maketi.



SAHNE 1
DIfi PLAN - GECE - DARDANOS TABYASI - CEVAT BEY - ER
Dardanos tabyas›nday›z. Albay Cevat'›n geldi¤ini gören er kofla-
rak gelir. Albay Cevat, askerin konuflmas›na f›rsat vermeden
konuflur.

CEVAT: Komutan›n nerede o¤lum?
ASKER: Toplar› denetliyor komutan›m.
CEVAT: Peki, tamam.

Cevat Bey, at›ndan inerek  toplar›n bulundu¤u alana do¤ru ya-
ya olarak ilerler.

SAHNE 2
DIfi PLAN - GECE - DARDANOS TABYASI - CEVAT BEY -
HASAN - ASKER
Üste¤men Hasan toplar›n bafl›nda askerleriyle birlikte çal›fl-
maktad›r. Cevat Bey’in geldi¤ini askerin uyarmas›yla fark eder.
ASKER: Komutan›m, Cevat Komutan geldi. 

Üste¤men, Cevat Bey’i selamlar.

HASAN: Hoflgeldiniz komutan›m.
CEVAT: Hoflbulduk Hasan. Haz›rl›klar ne alemde?
HASAN: Gelecekleri varsa, görecekleri de var komutan›m.
CEVAT: Aferin Hasan. Zaten kendine güvenmeni hep takdir 
etmiflimdir.
HASAN: Sa¤olun komutan›m.
CEVAT: fiimdi sana güzel bir haber vermeye geldim.
HASAN: Hay›rd›r komutan›m. Son günlerde güzel haber ala-
maz olmufltuk.
CEVAT:Güzel, güzel. Bu sefer gerçekten güzel. Bir k›z›n olmufl.

Albay Cevat, cebinden ç›kard›¤› mektubu Hasan'a uzat›rken
konuflmufltur. Bir yandan da Hasan'›n mimiklerini incelemek-
tedir. Hasan mektubu açmaya çal›fl›rken Cevat Bey konuflma-
y› sürdürür.

CEVAT: Sana üç gün izin verdim. Git k›z›n› gör.

Bu söz üzerine Hasan mektubu açmay› b›rak›p komutan›na
döner ve inand›r›c› bir tonla içten konuflur.

HASAN: Gidemem komutan›m.Düflman donanmas›nda bu
gün çok hareket var. Ola ki sald›r› ben oradayken olursa, ben
vicdan azab›ndan k›z›m›n yüzüne nas›l bakar›m. Arkadafllar›m
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burada ölümüne savafl›rken ben rahat döfleklerde uyuyamam
komutan›m. Beni affedin. Vatan tehlikedeyken hiçbir Türk evla-
d› ailesini düflünemez. Yaln›z bir vasiyetim var: Ola ki flehitlik
nasip olursa k›z›m›n ad›n› ““DDiiddaarr"" koysunlar.

Cevat Bey’in gözleri dolar, Hasan'a sar›larak gözyafllar›n› on-
dan saklar. Sar›lm›fl halde iken konuflur.

CEVAT: Bu milletin senin gibi evlatlar› varken, bu vatana düfl-
man çizmesi de¤emez o¤lum. Zafer elbette bizim olacakt›r.

(Sahne bu sözlerle biter. Sahnenin bitiminden sonra tekrar an-
lat›c›n›n sesi duyulur.)

Ertesi gün zafer elbette bizim olmufltu ama, Yüzbafl› Hasan ne zaferi
ne de k›z›n› görebilecek, düflman güllesiyle bir gül gibi topra¤a
düflecekti. Ama o  zaferi göremese de, zafere inanm›fl bir yi¤it komu-
tan idi. Belki de yüce yarat›c›; ailesini, can›n›, kan›n› vatan yolunda
vermekten çekinmeyen bu kahramanlar yüzünden bizim yan›m›zda
olmufl, 8 Mart gecesi Nusret'in döktü¤ü o may›nlar› hem tayyarelerin
hem de may›n arama tarama gemilerinin keskin taramalar›ndan on
gün boyunca saklam›flt›.
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18 Mart günü 
düflman gemilerini 

Çanakkale Bo¤az›’na
yaklaflt›rmayan 

Türk toplar›ndan biri.
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OO ssaabbaahh vvaahhflfliilleerr ggiibbii ddaalldd››llaarr ssuullaarr››mm››zzaa......

‹flte geliyorlard›... Binlerce y›l önce istilaya gelen atalar› gibi; h›rsl›
kindar ve kibirliydiler.

Bugün Troya surlar›na dayanan Akhal› Komutan Agamemnon yok-
tu ama Agememnon ad›nda bir z›rhl›n›n yan›nda 15 tane daha sa-
vafl gemisi, 4 kruvazör, 14 muhrip, 21 may›n tarama gemisi ve 6 de-
nizalt› ile 6 uça¤› tafl›yan bir gemi vard›. ‹mha gemisi, muhripler ve
gambotlarla say›s› yüzü geçen bu tarihin en büyük donanmas› saat
10.05'de Bo¤az’dan girmeye bafllad›.

Üç grup halinde s›ral›yd›lar. ‹lk grupta; merkez tahkimat›m›z› uzak-
tan vuracak Amiral De Robeck komutas›ndaki ‹ngiliz z›rhl›lar›(Qu-
een Elizabeth, Agamemnon, Lord Nelson, ‹nflexible), ikinci grupta;
5-6 kilometreye kadar yaklafl›p merkez tahkimat›m›z› imha edecek
Frans›z z›rhl›lar› (Gaulois, Charlemagne, Bouvet, Suffren), üçüncü
grupta ise; yine ‹ngiliz gemileri (Prince George, Majestic, Vengeance,
‹rresistible, Albion, Ocean, Triumph, Swiftsure, Corn Wallis, Cana-
pos) vard›. Bunlardan baflka her grubun yan›nda may›n korumas›
için may›n tarama gemileri, orta bölgedeki küçük Türk topçusunu
sindirecek kruvazörler ve muhripler bulunuyordu.

‹lk at›fl 11:15’te yap›ld›. Sonra merkez tahkimat›m›za karfl› fliddetli
bir bombalama bafllad›. Anadolu ve Rumeli hamidiyeleri, Rumeli
mecidiyesi ve Namazgah tabyalar› atefl alt›ndayd›.

Müttefik gemileri merkez tabyalar›m›za 14.000 yarda mesafeden atefl
etti¤i için, menzili 12-13 kilometreye ancak ulaflan Türk toplar›n›n
etki alan›n›n d›fl›nda kal›yorlard›.

Türk taraf›ndan ise, menzilleri d›fl›nda kalan bu gemilere, c›l›z top
at›fllar›yla cevap veriliyor; yaklaflmalar›, etkili top at›fl› menziline gir-
meleri bekleniyordu. fiimdilik ufak toplarla at›fllar yap›l›yor; bu at›fl-
larla may›n tarama gemilerinin ileri sokulup may›nlar› sökmeleri
engelleniyordu.

Bu nerede ise tek tarafl› at›fllardan sonra Amiral De Robeck, Frans›z
z›rhl›lar›na merkez tahkimat›m›z› imha etmek için "ileri" emrini
verdi. Bunun üzerine Frans›z z›rhl›lar›, ‹ngilizler'i geçerek birinci s›-
raya yerlefltiler. Bu gemiler art›k etkili at›fl menzilimize girmifllerdi.
‹flte as›l çarp›flmada  o zaman bafllad›. 

Düflman›n 276 topuna 78 topla karfl›l›k vermeye çal›fl›yorduk ama et-
kili at›fllar›m›z, ‹ngiliz ve Frans›z z›rhl›lar›n› sars›yor, gemilerde yan-
g›nlar ç›kar›yor, emirler emirleri, top sesleri tekbir seslerini koval›-
yordu.

18 Mart günü Bo¤az’a giren ‹ngiliz gemileri.
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Gemilerden at›lan toplarsa tabyalar›m›za isabet etti¤inde canlar al›-
yor, toplar›m›z ya toprak alt›nda kal›yor ya da hasar görerek kullan›l-
maz hale geliyordu. Telefon telleri koptu¤undan, toplarla gözetleme
kuleleri aras›nda ba¤lant› sa¤lanam›yor, bu da bir süre sonra top at›fl-
lar›m›zda azalmaya sebep oluyordu. 

Atefl gücümüzdeki bu azalma De Robeck'in  son hamlesini planlad›-
¤›ndan bir buçuk saat önce yapmas›na neden oluyor, en arkadaki ‹n-
giliz z›rhl›lar›na ileri geçin emri veriyordu.

‹flte çarp›flman›n kaderini belirleyecek anlardan biri bafllam›fl, arka-
dan gelen ‹ngiliz z›rhl›lar›na yer açmak için kayan Frans›z z›rhl›lar›,
Erenköy Koyu'ndaki trafi¤i kar›flt›rm›flt›. Bu koyda ise on gün önce
Nusret May›n Gemisi'yle dökülen ve bu ana kadar bütün kontrollere

ra¤men fark edilemeyen 12. may›n hat-
t› kendilerine çarpacak z›rhl›lar› bekli-
yordu. Bu may›nlardan habersiz do-
nanma amirali savafl› kazand›¤›n› dü-
flünüyor; ‹ngilizlerin meflhur befl çay›n›
Marmara Denizi’nde içme hayalini ku-
ruyordu.

‹flte tam da bu anlarda donanmadakile-
rin kan›n› donduran bir bat›fl, beklen-
medik bir sonun ilk iflaretini veriyordu:
Türk topçusunun ateflinden h›rpalan-
m›fl olan Bouvet, varl›¤›n› bilmedikleri
12. may›n hatt›ndaki may›nlara çarp›p
üç dakikada, içindeki 604 kifliyle 
Bo¤az’›n serin sular›na gömülmüfltü.
Donanmadaki korku ve dehflet dalga
dalga yay›larak Amiral Gemisi Queen

Elizabeth’deki General De Robeck'e kadar ulafl›yor, Türk taraf›nda ise
sevinç ve gurur,  askerlerin izin alarak ç›kt›klar› tepelere tafl›yordu. Bu
tepelerde ezan sesleri, sevinç ç›¤l›klar›na kar›fl›yor Bo¤az’›n onurlu
çocuklar› atalar›n›n al›flk›n oldu¤u zaferlerden birini daha kutlama-
ya haz›rlan›yorlard›.

Donanma için felaket Bouvet’in batmas›yla bitmedi. Bir süre sonra
Bouvet'i sulara gömen kader, ‹rresistible’› da yakal›yor, o da topçu
ateflleriyle iyice sersemledikten sonra intihar eder gibi Nusret'in dök-
tü¤ü may›na çarparak bat›yordu. Bo¤az’›n tepelerinden gelen atefl
gülleleri, derinliklerdeki may›nlarla birleflip bir kabus gibi donanma-
n›n üstüne çökmüfltü. Türk topçular›n›n usta at›fllar› ve tabyalar›n
konumlar› iyi bir haz›rl›k ve usta bir plan›n izlerini tafl›yordu. Seri
at›fllar bu batan kibirli z›rhl›lar›n yan›nda dört z›rhl›y› da savaflama-
yacak hale sokmufltu. Art›k çarp›flman›n kaderi belirlenmifl oluyordu.

Majestik z›rhl›s› batarken.
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Son darbe Mecidiye tabyas›nda tozlar›n topraklar›n aras›ndan do¤rulan bir yi¤itten, Havranl› Onbafl› Koca Seyit'ten geliyor;
275 kiloluk mermiyi milletinin yere düflen baht›n› kald›r›r gibi kald›r›yor, kucakl›yor ve topa koyuyordu. ‹lk at›fl› yap›yor, bu
ilk at›fl bofla gidince bir daha, o da olmay›nca bir daha deniyor, üçüncü denemede mermi Oceon’un dümenine isabet edip
onu da bir ak›l hastas› gibi may›nlara do¤ru sürüklüyordu. Oceon, bir süre sonra may›nlara çarp›p batarken onunla birlik-
te donanman›n Bo¤az’› geçme hayalleri de sulara gömülüyordu. 

Art›k bitmiflti, çarp›flmaya devam etmek donanman›n tamamen mahv›na sebep olacakt›. O perflembe günü, akflam karanl›¤›
basarken manzara fluydu: Yenilmez kabul edilen muhteflem donanma h›rpalanm›fl, yaralanm›fl, üç büyük z›rhl›s›n› geride b›-
rakm›fl, 800 askerini kaybetmifl art›k kendileri için bir cehennemi and›ran Bo¤az’dan uzaklaflmaya çal›fl›yordu. Bizim verdi-
¤imiz 40 flehit ve 70 yaral› bu vatan için ölmeyi göze alan milyonlar›n yan›nda önemsenecek bir rakam› ifade etmiyordu.

Amiral De Robeck'in, ‹ngilizler'in meflhur befl çay›n› Marmara’da içme hevesi kursa¤›nda kalm›flt›. Seferberlik emri ile bir-
likte yap›lan titiz çal›flmalar, donanma sald›r›lar›n› takip ederek ç›kar›lan dersler; Türk askerinin sabr›, tevekkülü ve cesare-
tiyle birleflmifl; yenilmez denilen tarihin bu en büyük donanmas› a¤›r kay›plar vererek muharebe sahas›ndan çekilmiflti. Bu
sonuç ‹tilaf Devletleri aç›s›ndan kolay inan›lacak ve kabul edilebilecek gibi de¤ildi. Türk askerinin gücünü hafife alm›fllar-
d›. Bu yan›lg› ve kibirin cezas›n› da, yenilginin ›zd›rab› ve utanc›yla ödeyeceklerdi. Bir anlam›yla da Ba¤dat petrollerine kon-
mak üzere yap›lan yanl›fl hesap, daha Ba¤dat’a gitmeden Bo¤az’›n sular›ndan dönmüfltü.

Asl›nda durum görüldü¤ünden daha da vahimdi. Hiç bir düflman gemisi Çanakkale’ye 13 kilometreden daha fazla yaklafla-
mam›flt›. Yani yenilgiyi kabul etmek zorunda kald›klar›nda daha birinci savunma hatt›n› bile delememifllerdi. Nusret'in
döktü¤ü may›nlar olmasa bile yüzy›llar›n tecrübesiyle planlanm›fl kale ve tabyalar›n yerleri, arazinin yap›s› ve Türk topçu-
lar›n›n ustal›¤› ifllerini zorlaflt›r›yordu. 

Düflman gemileri Türk topçular›n›n ustal›¤› ile geri püskürtüldü.
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Çöktü denilen Osmanl› Devleti karfl›s›nda al›nan bu yenilgi için za-
man içerisinde birçok  sebep ortaya atm›fllar; acelemiz vard›, gemileri-
miz eskiydi, büyük gemilerimizi yollamam›flt›k, koflullar kötüydü gibi
asla tarihi gerçekleri aç›klayamayacak mazeretlere s›¤›nm›fllard›. Ama
bu gerekçelerin sadece kendilerini rahatlatacak mazeretler oldu¤unu
yine kendi araflt›rmac›lar› söylerken, mobil silahlar›n ve may›n tarla-
lar›n›n donanmaya verdi¤i hasar›n hakk› teslim ediliyordu. Asl›nda
Osmanl› tarihine vak›f olanlar›n, bo¤azlar›n güvenli¤i için yap›lan ça-
l›flmalar›n hiç de yabana at›lmayaca¤›n› da bilmeleri gerekiyordu. Bu-
radaki Hamidiye ve Mecidiye tabyalar›, Çimenlik ve Kilitbahir Kaleleri,
Almanya’dan al›nan toplar, seyyar bataryalar, dökülen may›nlar bo-
¤azlar›n güvenli¤i için yeterli haz›rl›¤›n yap›ld›¤›n› gösteriyordu. Ayr›-
ca Bo¤az’› tekrardan donanmayla zorlamaya çal›flmamalar› bunun
yerine buradaki tabyalar› bir kara harekat›yla etkisiz hale getirme
planlar›n› devreye sokmalar›, Bo¤az’›n, donanman›n zorlamas›yla
afl›lamayaca¤› fikrine, onlar›n da inand›¤›n›n bir göstergesidir.  

Bu zafer nesillerdir zafere hasret kalm›fl kahraman bir ulusun yeni-
den kendi gücüne inanmas›n› sa¤lam›flt›r. On y›llard›r al›nan yenil-
giler, ak›nc› destanlar›n› bile unutturmaya bafllam›fl, Barbaros Hay-
rettin Pafla, Piri Reis ruhunun flahlanmas› için böyle bir baflar› bek-
lenir olmufltu.

Churchill, askerlerimizin bu heybetli  donanmay› görünce tabyalar›
b›rak›p kaçaca¤›n› düflünmüfltü. Yan›ld›¤›n› anlad›¤›nda flaflk›nl›¤›-
n› flu cümleyle ifade edecekti: ""TTüürrkklleerr,, ÇÇaannaakkkkaallee’’yyii zzoorrllaayyaann ççaa¤¤››--
nn››nn eenn iilleerrii tteekknnii¤¤iinnee ssaahhiipp ggüüççlleerr kkaarrflfl››ss››nnddaa,, aaddeettaa bbiirr kkaallee ggiibbii ddii--
kkiillmmiiflfllleerrddii..""

Bugün Çanakkale’nin sakin sular›n› seyreden birinin, tarihte burada
ne muazzam bir muharebenin cereyan etti¤ini anlamas› için kafas›-
n› kald›r›p Kilitbahir Kalesi'nin üzerindeki fliiri, ruhuyla okumas›
gerekmektedir. fiair Orhan fiaik Gökyay bu fliirde, ziyaretçileri adeta
kulaklar›na f›s›ldar gibi, flu dizelerle uyarmaktad›r. ““DDuurr yyoollccuu!! BBiill--
mmeeddeenn ggeelliipp bbaasstt››¤¤››nn bbuu ttoopprraakk,, bbiirr ddeevvrriinn bbaatttt››¤¤›› yyeerrddiirr.. EE¤¤iill ddee kkuu--
llaakk vveerr,, bbuu ssaakkiinn yy››¤¤››nn bbiirr vvaattaann kkaallbbiinniinn aatttt››¤¤›› yyeerrddiirr..””

Tarihe "18 Mart Kahraman›" olarak geçen Cevat Bey, o gün çekilen
düflman gemilerini Dardanos Tepesi'nden seyrederken, yüre¤inde o
gün flehit düflen Üste¤men Hasan'›n hüznü, duda¤›nda Türk komu-
tan›n›n ruhunda yatan milletine sars›lmaz inanc›yla konufluyordu:
""GGiittttiilleerr!! GGeeççeemmeeddiilleerr!! GGeeççeemmeeyyeecceekklleerr!!""

Cevat Pafla'n›n gururla söyledi¤i bu cümlenin sonundaki "Geçeme-
yecekler" sözü; hem muharebenin burada bitmedi¤ini, yeniden ve
daha güçlü geleceklerini, hem de yine hüsranla gideceklerine olan
inanc› anlatan bir kehanet gibi Bo¤az’›n serin sular›na kavufltu.

Oceon gemisini bat›ran Havran’l› Onbafl› Koca Seyit. 
Bu foto¤raf› çekmek için mermiyi kald›rmas› istendi¤inde 
Seyit Onbafl› mermiyi yerinden oynatam›yor, 
içi boflalt›l›p s›rt›na almas› sa¤lan›yordu.

Cevat Bey,  çekilen düflman gemilerini Dardanos Tepesi’nden
seyrediyor. (Filmden bir sahne)
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Avustralyal› askerlerin Sydney’den u¤urlan›fl›.
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‹skenderiye liman›ndan Çanakkale’ye gitmek üzere gemiye binen ‹ngiliz askerleri

Kara harekat›na haz›rlanan Türk askerleri
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‹ngiliz Savafl Bakan› Lord Kitchener, 12 Mart 1915’te General Ion
Hamilton’u kara ordusunun kumandanl›¤›na getirirken flu kehanet-
te bulunmufltu: ““EE¤¤eerr ddeenniizzaalltt››llaarr››mm››zz GGeelliibboolluu kkaarrflfl››ss››nnddaa ssuu yyüüzzüü--
nnee çç››kk››pp,, ‹‹mmppaarraattoorrlluukk bbaayyrraa¤¤››nn›› üüçç kkeezz ssaallllaarrssaa,, TTüürrkklleerr ttaabbaannllaarr››
yyaa¤¤llaayy››pp,, GGeelliibboolluu’’ddaann BBoollaayy››rr’’aa ddoo¤¤rruu eenn kk››ssaa yyoollddaann kkaaççaarrllaarr..””
Kitchener'in bu onur k›r›c› kehaneti tutmam›fl, 18 Mart günü 200
y›ld›r yenilemeyen ‹ngiliz donanmas› periflan halde çekilince, onuru
k›r›lan ülke de ‹ngiltere olmufltu.

Bo¤az’›n sadece donanman›n zorlamas› ile geçilemeyece¤i anlafl›l-
m›fl, ölüm kusan Türk batarya ve tabyalar›n›n susturulmas› için bafl-
ka bir yol aranmaya bafllanm›flt›r. Bu yol 22 Mart 1915’te üst düzey
komutanlar›n, Limni Adas›’nda yapt›klar› toplant›da kararlaflt›r›l›r.
Hamilton bu karar› hükümetine flöyle bildirecektir: DDoo¤¤uuddaa flfleerreeffiimmii--
zzii ssaa¤¤llaammaakk iiççiinn bbiirr sseeffeerr kkuuvvvveettii ggöönnddeerrmmeekk tteekk ççaarreeddiirr..

Hükümetinin onay›n› da alan Hamilton; birliklerin tertiplenip, ge-
milere yerlefltirilmesini bizzat kontrol etmek üzere, ana üstleri olan
‹skenderiye'ye do¤ru yola ç›kar. Ayn› gün ‹stanbul’dan Çanakkale’ye
kalkan vapurda da yeni kurulan ve Gelibolu’nun savunmas›n› üstle-
necek olan 5. Ordunun Alman Komutan› Liman von Sanders vard›r.

‹ki tarafta tarihin bu en büyük savafl› için haz›rl›klar›na 
bafllam›flt›.

Zaten Osmanl› ‹mparatorlu¤u, yang›n yerine dönen memle-
ketin baflka bölgelerindeki atefli söndürmeye çal›flmaktan 
18 Mart Zaferi’ne yeterince sevinememiflti. ‹ngilizler Gazze’yi,
Ruslar Karadeniz’deki limanlar› bombalamakta, içimizde

yaflayan Ermeniler ayaklan›p
Van’da camilere, hastane-

lere, hükümet binalar›na
sald›rmaktad›rlar. Y›llar-
ca ba¤r›m›zda saklay›p

devletin her kademesinde 
görev verdi¤imiz baz› az›nl›klar ülkenin

savaflta olmas›n› f›rsat bilecek ‹ngi-
liz ajanlar›n›n gizli belgelerinde; 
bu insanlar›n durumu için ‘bir
ç›karma yap›ld›¤› anda ayaklan-

mak için haber bekliyorlar’ denile-
cektir. Bütün bunlar yetmiyormufl 

gibi ‹tilaf Devletleri, ‹talyanlar› yan›na alabilmek
için 12 Ada ve Antalya’y› teklif etmektedirler. Yunanis-

tan’›n hemen savafla girme karfl›l›¤› olarak Kral Konstantin'in 
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ordunun bafl›nda ‹stanbul’a girme iste¤i ise Ruslar taraf›ndan kabul
edilmeyecektir. Böylelikle Ruslar hem pastadan kendilerine düflecek
pay› kimseyle paylaflmaya niyetleri olmad›¤›n› ilan ediyor hem de
do¤udaki sald›r›lar›n›, serhat illerimizi iflgal ederek  sürdürüyordu. 

Bu tarihte ünlü ‹ngiliz casusu Lawrence, ‹ngiltere’ye yazd›¤› bir
mektupta flu tespitte bulunmaktad›r: ““ZZaavvaallll›› yyaaflflll›› OOssmmaannll››;; bbiirrllii¤¤ii--
nnii zzoorr ssüürrddüürrüüyyoorr..”” Lawrence'›n bu tespiti yerindeydi. Üstelik bu tes-
piti daha da do¤rulamaya çal›flacak birleflik ordu, Hamilton komu-
tas›nda ‹skenderiye’den yola ç›km›flt›r bile. Yetmiflbeflbin kiflilik bu
orduda hangi ülkenin askerleri yoktu ki: ‹ngiltere, ‹rlanda, ‹skoçya,
Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, Fransa, Sudan, Somali, Senegal,
Cezayir, M›s›r, Rusya, Hindistan, Nepal ve Filistin’den gelen Yahudi-
ler. Mehmet Akif’in m›sralar›ndaki gibi; "...kimi Hindu, kimi yam-
yam, kimi bilmem ne bela."

M›s›r'da ç›kartma e¤itimi yapt›r›lan askerlerin her biri ayr› bir yolla
motive edilmiflti. Müslüman askerlere; ‘Almanlar Halife'yi esir ald›,
Halife'yi kurtarmak için Almanlar'la savafla gidiyoruz’ denmifl; Ya-
hudiler kurmay› düflündükleri Yahudi devletinin ön haz›rl›¤› için
gönüllü olmufllard›. Asl›nda ‹ngilizler, Müslüman askerlere güvene-
miyor, onlar›n bir ayaklanma ç›karaca¤›ndan korkuyordu. Bu dü-
flünce, onlar›n Müslüman askerlerden bir bölümünü M›s›r’dan geri
göndermelerine sebep oluyordu. Hindistan’dan getirdikleri askerler
ise ‹ngilizlerin en sad›k müttefiklerindendi. Bu askerler ‹ngiliz sö-
mürgecili¤inin bir baflar›s› sonucu ‹ngiliz hayranl›¤›yla büyümüfl-
lerdi. Savafl ç›kt›¤›nda bir çok Hindistan zengini mücevherlerini ‹n-
gilizler'e yard›m olarak verecek kadar ‹ngilizlerin etkisi alt›ndayd›-
lar. Avustralya ve Yeni Zelandal›lar›n hemen hepsi zaten ‹ngiliz
as›ll› göçmenlerdi. Onlar›n aile üyelerinin bir k›sm› hala ‹ngilte-
re de yafl›yordu dersek, aralar›ndaki ba¤› daha da iyi anlatm›fl
oluruz.

Asl›nda Avustralyal›lar›n as›l iste¤i bat› cephesine
gitmekti. Burada hem onlar için Güney Pasifik’te
tehlike olan Almanlarla savaflacak hem anava-
tanlar›na olan borçlar›n› ödeyecekler hem de Pa-
ris’i ve Londra’y› göreceklerdi. Gelibolu’yu duyunca
flafl›racaklar ama önemsemeyeceklerdir. Çünkü Kanal Harekat›'nda
Türklerle karfl›laflm›fl  ve onlar›n iyi savaflamad›¤› zann›na kap›lm›fl-
lard›. M›s›r'a gelmeden önce Türkler hakk›nda ön yarg›l› de¤illerdi.
Burada özellikle ‹ngiliz ve Yunanl›lar›n propagandas›yla Türkler
hakk›nda olumsuz yarg›lara varm›fllard›. Bizlerin kuyruklu, barbar,
esirleri öldüren varl›klar oldu¤umuzu san›yorlard›. Ayr›ca M›s›r'da
Abdül ad›n› verdikleri Müslümanlarla iliflkileri Türkler'e olan sayg›-
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lar›n› da yitirmelerine sebep olmufltu. Ama nihayetinde onlar için
Gelibolu, en fazla birkaç haftal›k bir durakt›. 

Görüldü¤ü gibi müttefikler, muharebelere sadece silahlar›yla de¤il
propagandalar›yla da haz›rd›lar. Art›k ç›karma planlar› yap›labilirdi.
10 Nisan 1915'te Queen Elizabeth gemisinde ‹skenderiye’den dönen
Hamilton’un da kat›ld›¤› bir toplant› yap›l›r. Bu toplant›da ‹tilaf
Kuvvetleri'nin komuta kademesi ç›kartma planlar›na son fleklini ve-
recektir.

Türk taraf›nda ise yap›lacak savunma ve tahmin edilen ç›kartma
noktalar› konusunda görüfl ayr›l›¤› vard›r. Türk komutanlar, düflma-
n›n ç›karmay› Seddülbahir ve Ar›burnu'ndan bafllataca¤›na inan›-
yor, Liman von Sanders ise ç›karmay› Rumeli yakas›nda Saros Kör-
fezi'ne, Anadolu yakas›nda ise Kumkale ve Beflike bölgesine bekliyor-
du.

Esat Pafla komutas›ndaki üçüncü kolordunun yapt›¤› çal›flmalarda 
Kabatepe’nin güney ve kuzey sahilleri ile Seddülbahir koylar›n›n ç›-
karma için en uygun alanlar oldu¤u sonucuna var›lm›flt›. Çünkü 
Bo¤az’› geçmek için merkez tabyalar›n› kontrol alt›na almak gereki-
yordu. Bu tabyalar› kontrol alt›na alabilmenin nerede ise tek yolu 
Kilitbahir Platosu'nu ele geçirmekti. Kilitbahir Platosu'nu ele geçir-
mek için ise ç›karman›n üçüncü kolordunun belirledi¤i alanlardan
yap›lmas› en uygun seçenek gibi görülüyordu.

Türk komutanlar›n›n haz›rlad›¤› plana göre belirlenen bu ç›karma
alanlar› kuvvetle tutulacak, düflman daha karaya ayak basmadan
yok edilecekti. Liman Pafla’n›n plan› ise; savunma hatt›n› k›y›dan
geride kurup, düflmana sahile ç›kt›ktan sonra sald›rmakt›. Bu sebep-
le k›y›lar› zay›f, gerideki ihtiyat birliklerini kuvvetli tutarak Türk
komutanlar›n›n önerdi¤i plan› tamamen reddedecekti. 

Zafer duas› yapan askerlerimiz ve gönüllüler.

Saros Körfezi
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Sonuç itibariyle Liman von Sanders'in plan› uygulanacak, birlik-
lerin önemli bir k›sm› Rumeli yakas›nda Saros Körfezi'ne, Anadolu
yakas›nda ise Kumkale ve Beflike bölgelerine konuflland›r›lacakt›r.
Seddülbahir ve Kabatepe bölgesine ise sadece iki piyade taburu kal-
m›flt›r. 

Art›k memleketin kalbi Çanakkale’de atmakta, yurdun her köflesin-
den gönüllüler payitaht› korumak için ak›n ak›n Gelibolu’ya kofl-
maktad›r. E¤itimli - e¤itimsiz, genç - yafll›, köylü - flehirli bir y›¤›n
gönüllü dönemeyeceklerini bile bile yollara düflmüfltü. Herkes son
kaleyi ayakta tutmaya, vatana kurban olmaya haz›rd›. Analar o¤ul-
lar›n›n saçlar›n› k›nal›yor, babalar s›rtlar›n› s›vazl›yor, yavuklular
hasret dolu bak›fllarla u¤urluyorlard›. 

Çanakkale Muharebeleri için Anadolu ve Trakya’n›n her bölgesinden
ve de kaybetti¤imiz topraklar olan bat› Trakya’dan bir çok gönüllü
Çanakkale'ye koflmufltur. 

Filmde bu gönüllüleri temsil eden Ahmet ve niflanl›s› Suna; vatan
topraklar›nda yüzlercesi yaflanm›fl bir hikayenin küçük bir örne¤i
olarak yer alm›flt›r. Yanda okuyaca¤›n›z bu dramada, Gelibolu’ya
savaflmaya giden, bu u¤urda annesini ve niflanl›s›n› ‹stanbul’da b›-
rakan bir gencin hikayesinin ilk bölümü anlat›lmaktad›r. Bu bölü-
mün ilkinde Ahmet’in niflanl›s› Suna’yla, ikincisinde ise mahalle
bakkal›yla vedalaflma sahneleri yer almaktad›r.

Melbourne Liman›’ndan 
Çanakkale’ye gitmek üzere 
gemiye binen Avustralyal› askerler.



SAHNE 1
DIfi MEKAN - GÜNDÜZ - DEN‹Z KENARI - AHMET - SUNA
Bu sahne arkada deniz fonunun oldu¤u bir a¤aç alt›nda geç-
mektedir. Suna bankta oturmufl, Ahmet ise deniz kenar›ndad›r.
Sahnenin ilerleyen bölümlerinde Ahmet, Suna’n›n yan›na gele-
rek konuflmas›n› sürdürür. 

SUNA: Demek gideceksin, kesin kararl›s›n.
AHMET:Gitmek zorunday›m. Tarihim, atalar›m›n aziz ruhu, vü-
cudumun her zerresi adeta emrediyor gitmeliyim. Bu benim
tarihe karfl› borcum, gelece¤ime miras›m.
SUNA: Ya dönemezsen. Ya bir daha seni göremezsem.
AHMET: Bunlar› düflünmedim mi san›yorsun? Sana olan sev-
gimi biliyorsun...

Suna kafas›n› öne e¤erek ‘evet’ anlam›nda sallar.

SUNA: Biliyorum, ben de seni çok seviyorum. ‹flte o yüzden git-
me diyorum.  Annen, okulun, ben... Herfleyi b›rak›p gidiyorsun.
AHMET:Gidiyorum çünkü vatan tehlikede. Art›k ne okul, ne ana
ne yar... Vatan elden giderse hangimizin bir anlam› kalacak ki...  

Suna büyük bir heyecan ve içtenlikle adeta bir çocuk gibi konu-
flur.

SUNA: Ben de geleyim... Beni de götür... Duydum ki,  kad›nlar-
dan da giden varm›fl Çanakkale’ye.

Ahmet a¤lamamak için kendini zor tutmaktad›r.

AHMET: Ah cesur niflanl›m ah! Bilmez miyim, gel desem
gelece¤ini. Ama olmaz. Sen kal, evimizi haz›rla, anneme göz
kulak ol yeter. Bir de duan› esirgeme.

‹ki sevgili sar›larak deniz kenar›na do¤ru yürürler...
Sahne karar›r.

45
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SAHNE 2
‹Ç MEKAN - GÜNDÜZ - BAKKAL DÜKKANININ ‹Ç‹ - AHMET -
BAKKAL RÜSTEM
Bakkal Rüstem raflardan bir fleyler al›rken içeri Ahmet girer.

AHMET: Selam›n Aleyküm Rüstem Amca…
RÜSTEM: Ooo! Ve Aleykümselam Ahmet. Gidiyorsun demek…
AHMET: Gidiyorum Rüstem Amca. Helallik almaya geldim.

Rüstem, Ahmet’e sar›larak konuflur.

RÜSTEM: Bizden yana helal olsun o¤ul. Sende helal et. ‹nflal-
lah gitti¤in gibi dönersin. 

Ahmet  tam ç›kacakken dönerek konuflur.

AHMET: Bizim için dua etmeyi unutma.
RÜSTEM: Dualar›m›z sizinle evlat.
AHMET: Allaha›smarlad›k Rüstem Amca. 
(Bir iki ad›m atan Ahmet geriye döner ve s›k›larak konuflur)
Annem al›flverifl yapacak. Ne isterse ver. Gelince hallederiz.
RÜSTEM: Gönlünü ferah tut o¤ul. Gözün arkada kalmas›n. Al-
lah’a emanet ol.
AHMET: Allaha›smarlad›k.

Sahnenin bitiminde anlat›c›n›n sesiyle hikayeye devam edilir.
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‹ngiliz ve Anzak askerlerinin Seddülbahir’e ç›karma harekat›

Anadolu’dan gönüllüler bulabildikleri vas›talarla Çanakkale’ye ko-
flarken, ‹tilaf Kuvvetleri'de bofl durmuyordu. Limanlar, tabyalar ve
flehirler; gemilerin toplar›, tayyarelerin bombalar›yla dövülüyordu.
23 Nisan'da Maydos’a yap›lan bombard›mansa hem sivil bölgelerin
bile güvenlikte olmad›¤›n› gösteriyor hem de karfl›m›zdaki düflma-
n›n ruh yap›s›n› ele veriyordu. Yaklaflan savafl›n ac›mas›z olaca¤› her
halinden belliydi. 

24 Nisan günü Hamilton, ‹tilaf Donanmas›'na Bo¤az’a hareket em-
ri verirken askerlerine flu cümlelerle seslendi: ““FFrraannssaa’’nn››nn vvee KKrraall''››nn
aasskkeerrlleerrii flfliimmddii mmiissllii ggöörrüüllmmeemmiiflfl bbiirr sseerrüüvveenniinn kkaarrflfl››ss››nnddaa bbaakk››nn››yyoo--
rruuzz..”” Hamilton’un bu ç›karmay› ne kadar önemsedi¤i ise yine onun
flu cümlelerinde sakl›yd›: ““EEyy zzaaffeerr ttaannrr››ss››!! BBuu ssaavvaaflfl›› kkaazzaanndd››kkttaann
ssoonnrraa aarrtt››kk rraahhaatt öölleebbiilliirriimm””. Hamilton bu sözü söylerken sömürgeci
ruhunun asla anlayamayaca¤› bir gerçe¤i, daha fark edememiflti:
Anadolu’nun kahraman insanlar› savafl› kazand›ktan sonra rahat
ölmek için de¤il, savafl› kazanmak için ölmeye geliyorlard›.



48

S o n k a l e  Ç a n a k k a l e

Ka
le-

i S
ul

ta
ni

ye
 (

Ça
na

kk
al

e)
 B

o¤
az

› v
e 

M
ar

m
ar

a 
De

ni
zi

.





50

S o n k a l e  Ç a n a k k a l e

ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ

Gelibolu Da¤lar›'n›n rüzgar›
Mahzun eser utanc›ndan ar›ndan
Dindiremem içimdeki efkar›
Dara düfltüm yarin ahu zar›ndan

Düflman tutmufl Ar›burnu ard›n›
Yahya Çavufl, Haktan bekler yard›m›
Koca Seyit top bafl›na vard› m›
Düflman korkar güllesinin har›ndan

Kocaçimen sen afl›lmaz da¤ m›s›n
Seddülbahir siper tutmaz ba¤ m›s›n
Kimse sormaz ölü müsün, sa¤ m›s›n
Haber gelmez sevgilinden, kar›ndan

Tabyalardan toplar at›l›r suya
Kuytularda feryad›m› kim duya
Ölür isem beni flehitler yuya
Kefen ola Kocaçimen kar›ndan

Dokunmay›n iflah olmaz yarama
Kurflun yedim haber sal›n anama
Gelinli¤i giydirmesin Suna'ma
Kefen diksin efkar›n›n nar›ndan

Engelimiz ister ya¤mur ister boran kar olsun
Vazgeçeriz ister ana, isterse de yar olsun
‹steriz ki aziz vatan özgür olsun, var olsun
Ölürüz de çekilmeyiz ata topraklar›ndan

Cemil YAVUZ 

Ar›burnu’na ç›karma yapan Anzaklar



51

Bahard›r, havalar ›s›nmaya bafllam›fl, meyvelere su yürümüfl, ça¤la-
yanlar coflmufl, zorlu bir k›fl›n ard›ndan kufllar, tabiatla kucaklafl-
mak için gökyüzüne aç›lm›flt›r. Tabiat uykusundan uyan›yor, herfley
sanki yeniden canlan›yordu. Tabiat›n bu hali insanlara yans›yor; c›-
v›l c›v›l, rengarenk, yaflama sevinci afl›layan günler, insanlar›n ru-
hunu okfluyordu. Dünya yeni bir mevsime merhaba diyor, bahar
mutlulu¤a aç›l›yordu. Ama Osmanl› ülkesi y›llard›r a¤›r bir k›fl› ya-
fl›yor; Osmanl› ülkesinde bahar hüzne, geceler korkuya, flafak savafla
aç›l›yordu.

Tarihler 25 Nisan 1915'i gösterirken düflman donanmas›; 19’u mu-
harebe, 11’i kruvazör, 27'si muhrip olmak üzere 95 parçay› bulan ge-
mileri, bunlar›n tafl›d›¤› 75 bin askeri, 15 bin hayvan› ve 3 bin araba-
s›yla ç›karma harekat›na bafllad›. Bunlar›n yan›nda 35 uça¤› ve bu
uçaklar› tafl›yan gemisi, 140 adet topu, 12 denizalt›s› ve savafla peyder-
pey sürece¤i 400 binin üzerinde askeri vard›. Ç›karma befl ayr›
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bölgeden bafllam›flt›: Anadolu Yakas›'nda; Beflikeler ve Kumkale'ye,
Rumeli Yakas›'nda ise; Seddülbahir, Ar›burnu ve Saros Körfezi'ne.

Bu befl ç›karmadan ikisi gösteri biri aldatma ç›karmas›yd›. (Saros
Körfezi ve Beflikeler bölgesine gösteri, Kumkale'ye aldatma ç›karma-
s› yap›lm›fl. Saros Körfezi ve Beflikeler'den o gün, Kumkale'den ise iki
gün sonra çekilmifllerdir.) As›l ç›karma Seddülbahir ve Ar›burnu'na
yap›lacak ve karfl›lar›nda Seddülbahir’de bir tabur, Ar›burnu'nda ise
sadece bir bölük bulacaklard›r. Türk komutanlar›n özellikle de Mus-
tafa Kemal ve Esat Pafla'n›n tahminleri do¤ru ç›km›fl; ç›karmay› Sa-
ros Körfezi'ne bekleyen Liman von Sanders Pafla yan›lm›flt›.

‹flte zehirli bir y›lan gibi beyin k›vr›mlar›m›za yerleflen ve güvenimi-
zi sürekli kemiren flüphe, o zaman ortaya ç›kt›: Liman von Sanders
gerçekten yan›lm›fl m›yd›, yoksa müttefikimiz Almanya’n›n baflka bir
hesab› m› vard›?

Asl›nda bu sorunun tek bir cevab› yok gibidir. Daha do¤ru bir anla-
t›mla bu soruya çeflitli tarihçiler birbirinden farkl› fikirlerle cevap
vermektedirler. Kimi araflt›rmac› ve tarihçiler; kumandan›n görevi-
nin zafer kazanmak oldu¤unu, askerleri farkl› bölgelere yerlefltirme-
nin bir komuta takti¤i say›labilece¤ini söylerler. Onlara göre zafer-
den baflka bir düflüncenin tasarlanm›fl olabilece¤i iddias› komik kar-
fl›lanabilecek bir komplo teorisine kadar ulaflabilirdi. Ayr›ca iflgal
kuvvetlerinin yapt›¤› keflifler sonucu y›¤›nak yap›lan bölgeler belir-
lenmiflti. Dolay›s›yla Saros, Beflikeler ve Kumkale bölgelerine y›¤›nak
yap›lmasa ç›karma bu bölgelere olabilirdi.

Ama bunun karfl›s›nda yer alan baz› tarihçi ve uzmanlar›n tespitleri
de hiç yabana at›lacak cinsten de¤ildir. Bu karfl› teorideki en akla
yatk›n tez fludur: K›y›lar›n zay›f tutulup düflman›n karaya ayak bas-
mas›na müsaade edip, sonra da ona s›k s›k sald›rmak, böylelikle düfl-
man›n kendisini tehlikede hissetmesine ve asker say›s›n› günden gü-
ne ço¤altmas›na sebep olmak, Almanlar›n ifline gelmektedir. Çünkü
düflman bafllang›çta 75.000 olarak planlad›¤› asker say›s›n› daha
sonras›nda 500.000’e kadar ç›karm›flt›r. Gelibolu’da y›¤›lan bu as-
kerler buraya gönderilmese Bat› cephesinde Almanlara karfl› savafla-
caklard›. Dolay›s›yla düflman›n Gelibolu’da çak›l›p kalmas› ve zorlu
bir savafla tutuflmas›, Almanlar› bat› cephesinde oldukça rahatlata-
cakt›. Bu düflencelere bir de Liman Pafla’n›n ç›karma an›nda haki-
miyet kuramamas›, ç›karma yapanlar için en zay›f anlar olan ilk 
yirmidört saatin yeterince de¤erlendirilmemifl olmas› ve düflman›n
k›y›larda tutunmas›n› engelleyememesi eklenince flüpheler iyice be-
lirginleflmifltir.

5. Ordu Komutan› General Liman von Sanders
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Peki bu büyük plan›n sadece Almanya taraf›ndan kurgulanmam›fl ol-
du¤u düflünülebilir miydi?  Ya da iki ülke (Almanya ve Osmanl› ‹m-
paratorlu¤u) ortak bir planla 500.000 kifliyi buraya toplayarak Alman-
ya’n›n bat› cephesindeki muharebeyi kazanmas›n› sa¤lamaya çal›fl-
m›fl olabilirler miydi? Bu ihtimal yabana at›lmayacak kadar önemli
olsa bile bilinen fludur ki; bu plana evet diyecek Osmanl› yöneticileri-
nin say›s› fazla de¤ildi. Bu planlanm›fl olsa bile kapal› kap›lar ard›nda
birkaç kiflinin kotard›¤› tehlikeli bir oyun olarak an›lmal›d›r. 

‹flte büyük ç›karma akla bu gibi zehirli sorular› getirecek flartlar al-
t›nda bafllam›flt›r. As›l ç›karman›n yap›ld›¤› Seddülbahir ve Ar›bur-
nu'nu savunan 3. Kolordunun Komutan› Yanya Kahraman› lakab›y-
la tan›nan Esat Pafla’d›r. Esat Pafla alt kademelerinden gelen haber-
ler do¤rultusunda ç›karman›n kendi bölgesinde bafllad›¤›n› ö¤renin-
ce Liman von Sanders'e ulaflmaya çal›fl›r. Pafla ç›karmay› bekledi¤i
bölge olan Saros Körfezi'ne tepeden bakan Bolay›r'dad›r. Esat Pafla
bu saatleri hat›ralar›nda flöyle anlatmaktad›r: ""BBiirr ttaarraaffttaann dduurruummuu
bbiillddiirrmmeekk,, ggeerreekkllii eemmiirrlleerrii aallmmaakk,, aayynn›› zzaammaannddaa EEcceeaabbaatt''aa ççaabbuukk
ggiiddeecceekk bbiirr aarraaçç iisstteemmeekk üüzzeerree kkeennddiissiinnii aarraammaayyaa ggiittttiimm...... BBeennii ggöö--
rrüünnccee ddüüflflmmaann ggöörrüürr kkoorrkkuussuuyyllaa tteellaaflflaa kkaapp››llaarraakk ‘‘yyeerree yyaatt’’ iiflflaarreettii
vveerrddii.. BBuunnuunn üüzzeerriinnee yyeerree yyaattmmaakk zzoorruunnddaa kkaallaarraakk ssüürrüünnee ssüürrüünnee
yyaann››nnaa ggiittttiimm.. GGeerrççii bbiirrççookk ttaaflfl››tt ggeemmiissii ssaavvaaflfl ggeemmiilleerriiyyllee bbiirrlliikkttee BBoo--
llaayy››rr’’››nn kkaarrflfl››ss››nnddaa dduurrmmaakkttaa iiddii.. FFaakkaatt ggüüvveerrtteeddee aasskkeerr çç››kkaarrmmaa bbee--
lliirrttiissii ggöörrüünnmmüüyyoorrdduu.. AAss››ll çç››kkaarrmmaann››nn SSeeddddüüllbbaahhiirr vvee AArr››bbuurrnnuu’’nnaa
yyaapp››llmmaakkttaa oolldduu¤¤uunnuu,, bbuu çç››kkaarrmmaann››nn bbiirr ggöösstteerrii çç››kkaarrmmaass›› oollmmaass››--
nn››nn mmuuhhtteemmeell bbuulluunndduu¤¤uunnuu ssööyylleeddiimm.. EEcceeaabbaatt''aa ggiiddiipp dduurruummaa eell
aattaabbiillmmeekk iiççiinn eemmrriinnddee bbuulluunnaann flfliirrkkeett vvaappuurruunnuunn ggeeççiiccii oollaarraakk eemm--
rriimmee vveerriillmmeessiinnii rriiccaa eettttiimm.. DDüüflflmmaann hhaakkkk››nnddaakkii ggöörrüüflflüümmüü oolluummlluu
bbuulldduu.. KKaarraarrggaahhaa ddöönnüüflflee kkaarraarr vveerreerreekk,, flfliirrkkeett vvaappuurruuyyllaa EEcceeaabbaatt''aa
ggiittmmeemmee iizziinn vveerrddii.. YYaallnn››zz kkeennddiissiinnddeenn yyaapp››llaaccaakk hhaarreekkeett hhaakkkk››nnddaa
hhiiççbbiirr ttaalliimmaatt aallaammaadd››mm..""

Hamilton'un plan›na göre, Seddülbahir’den k›y›ya ç›kacak birlikler,
Alç›tepe'yi; Ar›burnu’ndan ç›kanlar ise Kabatepe-Maltepe-Kocaçimen
Da¤› bölgesini ele geçireceklerdir. Gelibolu’nun bu en hakim tepele-
ri ele geçirilince, koordineli bir taarruzla Kilitbahir Platosu al›n›p ya-
r›madan›n tamam› iflgal edilmifl olacakt›. Bu gerçekleflti mi tabyalar
susacak; ‹ngiliz donanmas› da may›nlar› rahatça temizleyip Bo-
¤az’dan geçerek ‹stanbul’a ulaflacakt›.

Asl›nda Liman von Sanders'in yanl›fl tahminleri Hamilton’a bu f›rsa-
t› vermiflti. Donanman›n deste¤iyle k›y›ya ç›kacak onbinlerce istila-
c›n›n, buradaki atefl gücü düflük bir avuç askeri, hallaç pamu¤u gi-
bi atmas› zor olmayacakt›. Çünkü çok genifl olan bu k›y› fleridini 

3. Kolordu Komutan› Esat Pafla, Kur. Alb. Mustafa Kemal  ve
di¤er komutanlarla...
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3. Kolordu Komutan› Esat Pafla karargah›n›n önünde harita üzerinde çal›fl›yor.

Karaya ç›kan Anzak askerleri
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oradaki birliklerle savunmak mümkün görünmüyordu. Ama o gün,
o k›y›lar kahramanca savunulmufltur. Bu ola¤anüstü savunmay›
mümkün k›lan ise Türk'ün kendine has karakteri olmufltur. Genle-
rinde yetiflip, ruhunda büyüyen; laz›m oldu¤u her zaman da ortaya
ç›kan o kabiliyet, 25 Nisan sabah› yeniden uyanm›flt›. Bu uyanan
""GGeerreekkttii¤¤ii zzaammaann vvaattaann›› iiççiinn ööllmmeeyyii bbeecceerreebbiillmmeekk"" ruhudur. Bu ruh
Alman savafl belgelerine flöyle yans›yacakt›r: ““TTüürrkklleerr iiççiinn ççeekkiillmmeekk--
tteennssee,, ‹‹nnggiilliizz’’ee ssaalldd››rrmmaakk,, iiccaapp eeddeerrssee ööllmmeekk ddaahhaa iiyyiiyyddii..””

‹flte o gün çekilmektense ölmeyi isteyenler, Ar›burnu’nun sert ya-
maçlar› ve Seddülbahir’in hüzünlü koylar›nda elleri tetikte dilleri
duadayd›.

Ar›burnu'na saat 04:30’da bafllayan ç›karma bask›n tarz›nda idi. Üç
savafl gemisi ve yedi muhrip eflli¤inde bafllayan ç›karmaya daha son-
ralar› su ar›tma gemisi, hastane gemisi gibi lojistik deste¤i sa¤laya-
cak bir çok deniz arac›da kat›lm›flt›. K›y›ya ç›kan 4000 kifliye direne-
cek Türk askerinin say›s›ysa sadece 160't› ve 27. Alay›n 2. Taburuna
ba¤l›yd›lar.

Saatler sabah›n alt›s›n› gösterdi¤inde k›y›ya ç›kan Anzak askerlerinin
say›s› 8000’i bulmufltu. Burada Muharrem Aste¤men, ‹mradal› ‹bra-
him Hayrettin ve Süleyman Çavufl komutas›ndaki tak›mlara ait bir
avuç asker ölümüne çarp›fl›yordu. Karfl›lar›nda bulunan bu bir avuç
gözcü birli¤inin kahramanca direnifli onlara zaman kaybettiriyor
ama ilerlemelerini engelleyemiyordu. Merkeztepe, K›rm›z›s›rt ve
Kanl›s›rt ç›kartma birliklerinin eline geçmiflti.

Ayn› saatlerde Seddülbahir'e yap›lan ç›karma ise befl ayr› koya (Mor-
to, Ertu¤rul, Teke, ‹kiz, Z›¤›ndere Koylar›) ba¤›ra ça¤›ra bafllam›flt›.
Karfl›lar›nda k›y›lar› savunan 3 Türk bölü¤üne karfl›l›k 32 bölük ve
k›yas kabul etmeyecek kadar üstün silahlar› vard›. Askerlerimiz her
koyu ölümüne savunuyorlar, esir düflen askerlerimiz ise düflmana
yanl›fl bilgiler vererek say›m›z› fazla göstermeye çal›fl›yordu. Yani her
komutan ve er elinden ne gelirse onu yaparak k›y› vuruflmalar›nda
düflman› durdurmaya çal›fl›yordu. Seddülbahir bölgesindeki  direni-
flin en flanl› noktas› Ertu¤rul Koyu olmufl, buraya özel önem veren ç›-
karma komutan› yar›m saatte 4650 top mermisiyle, koyu cehenneme
çevirmiflti. Bombalar hafifleyince de yüzen adalara benzeyen gemiler
göründü. Nihayet yüz yüze, erkek erke¤e bir mücadele bafllayacakt›.
Yahya Çavufl emir verilmeden atefl aç›lmamas›n› özellikle tembih et-
miflti.

Ertu¤rul Koyu’na yap›lan ç›karmada 8000 kiflilik 
düflman kuvvvetlerine karfl› Türk askerlerinin say›s› sadece 63‘tü.
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Ç›karma birlikleri karaya yaklafl›rken yap›lan cehennemi bombala-
madan kimsenin kurtulamayaca¤›n› düflünüyorlard›. Yine de bir
Troya At› plan›yla haz›rlad›klar› kömür gemisi River Clayde k›y›ya
yaklafl›yor, bu gemide ç›karma birli¤inin olaca¤›n› kimse tahmin
edemez diye düflünülüyordu. Askerler River Clayde’dan inmeye bafl-
lad›lar. K›y›ya 20 metreye var›ncaya kadar her fley yolundayd›. Ç›kar-
man›n çok baflar›l› geçece¤i hissi herkeste hakim olmufltu. ‹flte Yah-
ya Çavufl komutas›ndaki 63 kiflinin isabetli at›fllar› o anda bafllad›.
Türk askerleri niflan al›yor, nerede ise at›lan her mermi hedefini bu-
luyor; kah bir asker, kah onlara emir veren bir komutan kanlar için-
de sulara yuvarlan›yordu. Filikalar bat›yor, batmayanlar›n üstü k›z›l
kanlara boyal› askerlerle a¤›rlafl›yordu. River  Clayde’dan kafas›n› ç›-
karamayan askerler, komutanlar›n tehditleriyle ç›kmaya zorlan›yor,
ama gösterilen bütün çabalara ra¤men ç›karma tam bir felakete
do¤ru gidiyordu. Bu manzara hava komodoru Albay Sampson’un
gözlem raporuna flöyle  yans›yacakt›: ""AAflflaa¤¤›› bbaakktt››¤¤››mm zzaammaann dduurrgguunn
mmaavvii ddeenniizziinn ssaahhiillddeenn 5500 mmeettrree aaçç››¤¤aa kkaaddaarr oollaann kk››ssmm››nn››nn kkaannddaann
kk››ppkk››rrmm››zz›› kkeessiillmmiiflfl oolldduu¤¤uunnuu ggöörrddüümm.. KKoorrkkuunnçç bbiirr mmaannzzaarraa iiddii..""

‹ngiliz Generali Aspinall Oglender, o saatlerdeki manzaray› flöyle an-
latmaktad›r: ""TTüürrkklleerr,, ssaavvuunnmmaa ddüüzzeenniinnii ssoonn ddaakkiikkaayyaa kkaaddaarr tteerrkkeett--
mmiiflfl ggiibbiiyyddii.. FFaakkaatt RRiivveerr CCllaayyddee ggeemmiissiinniinn kkaarraayyaa oottuurrmmaass››yyllaa,, çç››--
kkaarrttmmaa ggeemmiilleerriinniinn kk››yy››yyaa bbiirrkkaaçç mmeettrree yyaakkllaaflfltt››¤¤›› ss››rraaddaa,, bbiirrii kkaattllii--
aamm eemmrriinnii vveerrddii vvee bbiirrddeennbbiirree ssaannkkii bbiirr cceehheennnneemm bbooflflaanndd››..
BBuu aatteeflfl kkaass››rrggaass›› ssaahhiillee ssookkuullaann ffiilliikkaallaarr››nn üüzzeerriinnee lliimmaa--
nn››nn dduurrgguunn ssuullaarr››nn›› bbiinnlleerrccee kkaammçç››yyllaa kkaammçç››ll››yyoorrmmuuflfl
ggiibbii ggeeççttii.. ‹‹llkk bbiirrkkaaçç ssaanniiyyee kk››rraann ggeeççmmiiflflççeessiinnee zzaayyiiaattaa
uu¤¤rraatt››lldd››kk.. HHaaffiiff hhaaffiiff kk››yy››llaarr›› yyaallaayyaann ddaallggaacc››kkllaarr kkaa--
nnaa bbooyyaannmm››flfltt››.. FFiilliikkaallaarrddaann bbaazz››llaarr›› iiççiinnddee bbuulluu--
nnaannllaarr››nn hheeppssii ööllmmüüflfl vvaazziiyyeettttee uummuuttssuuzz bbiirr
hhaallddee ssuullaarr››nn sseeyyrriinnee kkaapp››llmm››flfl ggiiddiiyyoorrdduu..
EErrttuu¤¤rruull KKooyyuu''nnaa yyaapp››llaann çç››kkaarrmmaa hhaarreekkaatt››,,
iiflflttee bbuu flfleekkiillddee ssaaaatt ddookkuuzzddaann bbiirraazz ssoonnrraa kkeessiinn
oollaarraakk dduurrdduurruulldduu..""

‹ngilizler bu at›fllardan o kadar çaresiz bir duruma düflmüfller-
di ki karfl›lar›ndakilerin bir avuç insan olabilece¤ine asla inan-
mad›lar. Bu ç›karmadan sa¤ kurtulanlar›n an›lar›nda Türklerin
makineli tüfeklerinden bahsedeceklerdi. Oysa o sabah Yahya Çavufl
ve arkadafllar›n›n elinde eski piyade tüfekleri ve el bombalar›ndan
baflka bir fley yoktu. Buna ra¤men ‹ngilizlerin meflhur 29. Tümeni,
donanma toplar›n›n yan›nda sahip oldu¤u k›rk› makineli, binlerce
tüfe¤e ra¤men 12 saat boyunca k›y›da çak›l› kalm›fl, oradaki küçü-
cük bir tümse¤in arkas›na s›¤›narak hayatta kalmaya çal›flm›fllard›.

Yahya Çavufl An›t›
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Yahya Çavufl ve arkadafllar›n›n bu kahramanca direnifli di¤er koylardan ç›kan düflman birliklerinin Ertu¤rul Koyu’nu arka-
dan çevirme ihtimali kaç›n›lmaz oluncaya kadar sürmüfltü. Yahya Çavufl esir olmamak için çekilince Tabur Komutan› Mah-
mut Sabri’nin  dinlen önerisini reddedecek ““AAllnn››mm››zzaa BBaallkkaann SSaavvaaflfl››''nnddaa ssüürrüülleenn lleekkee tteemmiizzlleennmmeeddeenn ddiinnlleennmmeekk bbaannaa hhaa--
rraamm”” diyecektir.

O gün Ar›burnu dolaylar›nda ise as›l kuvvetler gelene kadar canlar›n› tak›m arkadafllar›yla birlikte ortaya koyan Aste¤men
Muharrem, ‹mradal› ‹brahim Hayrettin, Gelibolulu Süleyman Çavufl’un isimlerini, unutulmufl nice kahraman ad›na bir ke-
re daha yad edelim. ‹flte bu kahramanlar›n bu topraklar için topra¤a düflme flerefine ulaflmak isteyen vatan evlatlar›n›n di-
renmeleri dönüm noktas› olacak, onlar ölene kadar geçen sürede gerideki birliklerimiz yetiflecektir. Bu birliklerden ilki Yar-
bay fiefik Aker’in kumanda etti¤i 27. Alay'd›r. fiefik Bey, belki de bütün yar›madada as›l ç›karman›n  Seddülbahir ve Ar›bur-
nu’na yap›ld›¤›n› fark eden ilk komutand›. Saatler 07:55’i gösterirken ba¤l› bulundu¤u 9.Tümen'e bilgi notu gönderiyor,
notta; düflman›n Ar›burnu s›rtlar›n› iflgal etti¤ini, 19. Tümen'in de derhal Kocaçimen bölgesini tutmas› gerekti¤ini bildiri-
yor ve ekliyordu: ""BBeenn ddee 2277.. AAllaayy''llaa AAllllaahh’’››nn llüüttffuunnaa ss››¤¤››nnaarraakk ttaaaarrrruuzzaa bbaaflflll››yyoorruumm.."" Bu düflmana yap›lan ilk taarruzdu.

fiefik Aker’in notu tümen komutan› arac›l›¤›yla 19. Tümen'e yollan›yor ama bu not 19. Tümen Komutan› Mustafa Kemal'e
ulaflm›yordu. Çünkü Mustafa Kemal bu not gelmeden on dakika önce bir da¤ bataryas›n› yan›na alarak karargah›n›n bu-
lundu¤u Bigal› Köyü'nden Kocaçimentepe'ye do¤ru hareket etmifl, 57. Alay'a da ilerle emrini vermiflti. ‹htiyat birli¤i olup di-
rek Liman Pafla'ya ba¤l› olan Mustafa Kemal’in, emir beklemeden, harekete geçmesi bu ç›karman›n dönüm noktalar›ndan
biri olmufltur. Çünkü 27. Alay düflmana taarruz ederken alay›n komutan› fiefik Bey'in gözü Kocaçimen tepedeydi. Bu tepe-
ye ç›kmaya bafllayan Anzak Birli¤i, 27. Alay’› sa¤ yandan saracak ve durum çok daha tehlikeli bir hal alacakt›. ‹flte 57. Alay
böyle kritik bir zamanda Kocaçimentepe s›rtlar›nda görünecek ve fiefik Bey’in kumanda etti¤i alayla birlikte yapt›klar› taar-
ruzla, düflman› Kanl›s›rt, K›rm›z›s›rt ve Yükseks›rt'a kadar atacaklard›r. 

Ar›burnu’nda düflman ç›karmas›n› durduran 19. Tümen Komutan› Kur. Alb. Mustafa Kemal arkadafllar›yla
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Gelibolu’da savaflan askerler ölülerle birlikte yaflamay› ö¤renmifllerdi.
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Y›llar sonra Mustafa Kemal 57. Alay’› flöyle anacakt›r: ""GGöörrüüyyoorrdduumm
kkii oonnllaarr mmuukkaaddddeess vvaattaann ttoopprraakkllaarr›› iiççiinn ccaannllaarr››nn›› sseevvee sseevvee vveerrmmiiflfl--
lleerrddiirr.. ÇÇaannaakkkkaallee SSaavvaaflflllaarr››''nn››nn kkaaddeerriinnii ddee¤¤iiflflttiirrmmiiflfllleerrddiirr.. BBuurraaddaa
ggeeççeenn hheerr ssaanniiyyee,, kkuullllaann››llaann hheerr aann,, öölleenn hheerr nneeffeerr,, TTüürrkk vvaattaann vvee
mmiilllleettiinniinn mmuukkaaddddeerraatt››nn›› ççiizzmmiiflflttiirr.. KKaarraa ssaavvaaflflllaarr››nnaa kkaatt››llaann iillkk bbiirr--
lliikk oollaann 5577.. AAllaayy,, vvaattaann sseevvggiissiinniinn nnee oolldduu¤¤uunnuu iinnssaannll››¤¤aa ggöösstteerrmmiiflfl--
ttiirr.. BBuu kkaahhrraammaann aallaayy›› hhaayyrraannll››kk,, mmiinnnneett vvee rraahhmmeettllee aann››yyoorruumm..""

fiefik Aker’in o güne iliflkin de¤erlendirmesi ise çok nettir: ""ÇÇaannaakkkkaa--
llee BBoo¤¤aazz››’’nn››nn ddüüflflmmee ffeellaakkeettiinnii,, MMuussttaaffaa KKeemmaall’’iinn iinnssiiyyaattiiffii vvee 2277..
AAllaayy''››nn ccüürreettkkaarr ttaaaarrrruuzzuu öönnlleemmiiflflttiirr..”” O gün Mustafa Kemal'in taar-
ruz emrini verirken söyledi¤i söz, belki de Çanakkale’nin neden ge-
çilemeyece¤inin de ipucunu vermektedir: ""BBeenn ssiizzee ttaaaarrrruuzz eemmrreettmmii--
yyoorruumm!! ÖÖllmmeeyyii eemmrreeddiiyyoorruumm.. BBiizz ööllüünncceeyyee kkaaddaarr ggeeççeecceekk oollaann zzaa--
mmaann zzaarrff››nnddaa,, yyeerriimmiizzee bbaaflflkkaa kkuuvvvveettlleerr vvee kkuummaannddaannllaarr kkaaiimm oollaabbii--
lliirr.."" ‹flte ölmeyi emredebilecek kadar askerine güvenen komutanlar
ve vatanlar› için ölmeyi becerebilecek kadar fedakar askerler sayesin-
de 25 Nisan günü düflman ilerleyememifl, k›y›lara çak›l›p kalm›flt›r.
Hatta daha o gün bile çekilmek isteyen birlikler olmufl ama donan-
man›n bunu ancak iki günde yapabilece¤inin söylenmesi üzerine k›-
y›larda tutunmaya mecbur kalm›fllard›r. E¤er gemilerden at›lan ce-
hennemi toplar olmasa k›y›larda bile tutunamayacaklard›. S›rtlar-
dan afla¤›ya bir sel gibi akan kahraman askerlerimiz gö¤üs gö¤üse
çarp›flamadan, gemilerden at›lan top mermileriyle flahadet flerbetini
içiyor, Hamilton’un zafer tanr›s› de¤il ama bu toplar›n gülleleri
müttefik askerlerini koruyordu.

Tüfek bak›m› yapan Türk askerleri
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1914 y›l›na kadar kolonilerle savaflan ‹ngiliz ‹mparatorlu¤u bu çarp›flman›n bir koloni savafl› olaca¤›n› düflünüyordu. Ç›-
karma an›nda küçük bir direniflle karfl›lafl›p, bu direnifli kolayca k›rd›ktan sonra siperleri geçip, içerlere do¤ru ilerleyecekle-
rini zannediyorlard›. Türk askerinin gücünü, cesaretini ve vatan›n› savunma yetene¤ini hiç de hesaba katm›yorlard›. Türk
askerinin daha evvel savaflt›klar› sömürgeci askerlerden fark›n› anlayan Hamilton, daha sonralar› flöyle diyecekti: ““ÇÇookk ccee--
ssuurr ssaavvaaflflaann vvee iiyyii sseevvkk vvee iiddaarree eeddiilleenn aassiill TTüürrkk oorrdduussuunnuunn kkaarrflfl››ss››nnddaa bbuulluunnuuyyoorruuzz..””

Bir baflka ‹ngiliz Generali Oglender’in tespiti ise kulaklara küpe olacak cinstendir. ““TTüürrkk aasskkeerriinniinn ssaavvaaflfl vvee ddöövvüüflfl hhuussuussuunn--
ddaa hhaaiizz bbuulluunndduu¤¤uu öözzeelllliikklleerriinn llaayy››kk››yyllaa ttaakkddiirr eeddiillmmeemmiiflfl oollmmaass›› ‹‹nnggiilliizzlleerr iiççiinn ffeellaakkeett oollmmuuflflttuurr..”” Oysa bu gerçe¤i anlaya-
bilmeleri için daha ilk gün Seddülbahir k›y›lar›n› savunan 26. Alay'›n 3. Tabur'unu görmeleri yeterliydi. Bu tabur kendisin-
den on misli fazla istilac›lara, otuziki saat boyunca yard›m alamadan direnmiflti. Tabur Komutan› Binbafl› Mahmut Sabri
yaral› halde savafl›rken askerlerine flöyle sesleniyordu: ""DDaayyaann››nn eevvllaattllaarr››mm!! DDaayyaann››nn!! VVaattaann iiççiinn ggaayyrreett vvaakkttiiddiirr.. DDaayyaann››nn eevv--
llaattllaarr››mm ttaakkvviiyyee ggeelleecceekk vvee ssüünnggüü hhüüccuummuunnaa kkaallkk››llaarraakk ddüüflflmmaann ddeenniizzee ddöökküülleecceekkttiirr..""

Afla¤›da Genelkurmay Baflkanl›¤›'n›n yay›nlad›¤› kitaptan alaca¤›m›z cümleler, Mahmut Sabri komutas›ndaki bu taburun
kahramanl›¤›na duyulan flükran› ifade etmektedir:  ÇÇaannaakkkkaallee DDeessttaann›› vvee bbuu cceepphheeddee vvaattaann ssaavvuunnmmaass››nn››nn oo mmuuhhtteeflfleemm ttaabb--
lloossuunnddaa 33.. TTaabbuurr''uunn ggeerrççeekktteenn mmüüsstteessnnaa bbiirr yyeerrii vvaarrdd››rr.. KKüüççüüccüükk bbiirr bbiirrlliikk,, ddaa¤¤ bbaaflfl›› ggiibbii ddiikkiillmmiiflfl kk››yy››llaarr hhaatttt››nnddaa bbiinnlleerrccee
ttoopp mmeerrmmiissiinniinn aatteeflfliinnii ggöö¤¤üüsslleemmiiflfl vvee kkeennddiissiinnddeenn oonn kkaatt üüssttüünn bbiirr ddüüflflmmaann ttüümmeenniinnii hhaarrmmaann eeddiipp,, hheeddeeffiinnddeenn uuzzaakkttaa ddii--
zzee ggeettiirrmmiiflflttiirr.. YYaaflflaayyaann vvee yyaaflflaayyaaccaakk oollaann ggeennçç kkuuflflaakkllaarr bbuu ttaabbuurraa ççookk flfleeyy bboorrççlluudduurr..

Frans›z ve ‹ngilizler, sömürgeleri olan müslüman ülkelerden “Almanlarla savaflacaks›n›z” 
diye kand›r›p asker getirmifllerdi.
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‹lk günün akflam›na gelindi¤inde karaya ç›kan iflgalci güçler, Türk
birliklerinin direniflleri ve zaman zaman da karfl› taarruzlar› karfl›s›n-
da ilerleyememifller ama k›y›lara yak›n bölgelerde tutunmay› baflar-
m›fllard›. Art›k peyder-
pey gelecek asker ve teç-
hizatla muharebeye de-
vam edeceklerdi.fiimdi
iki tarafta uzun sürece-
¤i belli olan muharebe-
nin haz›rl›klar›na bafl-
lamal›yd›. Siperler ka-
z›lmaya, siperlerin önü-
nü kum torbalar›yla
destekleyip dikenli teller
çekmeye, sarg› yerleri,
f›r›nlar kurmaya, su
kaynaklar› tespit edip
kullan›ma sunmaya,
muhabere hatlar› olufl-
turmaya baflland›. Bü-
tün bunlar yap›l›rken
gö¤üs gö¤üse mücade-
lelerde devam ediyor,
bir siperin gün içinde
bazen birkaç defa el de-
¤ifltirdi¤i oluyordu. As-
kerler ölen arkadafllar›-
n›n üzerinden atlayarak
taarruz ediyor, yaral›la-
r›n inlemeleri yürekleri
kanat›yor, tekbir sesleri
Gelibolu’nun en izbe
derelerinde yank›lan›-
yordu. Pek zorlu ve pek
çetin çarp›flmalarda iki
taraftan da inatç› savafl-
ç›lar ç›karak birlikleri-
nin ayakta kalmas›n›
sa¤l›yordu. Avustralyal›
askerlerin deyimiyle Türkler, mertçe savafl›yor, bu Türk, Kanal Hare-
kat›'nda kolayca yendikleri Abdul’a hiç benzemiyordu.

Avustralya ve Yeni Zelandal›lar y›llarca Osmanl›'y› Avrupa’n›n hasta
adam› olarak bilmifllerdi. Bir kere de Kanal Harekat›'nda karfl› karfl›ya



savaflm›fllard›. Gelibolu’daki çarp›flmalara kadar Anzaklar›n beynin-
de Türk askerinin imaj› hep tek yönlü ve güçsüz olarak oluflturul-
mufltu. Muharebeler devam ederken yap›lan bu propagandalar›n
do¤ru olmad›klar›n› görüyor ve de¤iflen fikirleri, ailelerine gönder-
dikleri mektuplara da yans›yordu. Türkler esirlere iyi davran›yor, ya-
ral›lara atefl etmiyor ve kahramanca dövüflüyordu.

Onlar›n anlatt›klar› sadece görebildikleri birkaç olaydan ibaretti. Ya
hiç bilemedikleri büyük fedakarl›klar: A¤›r yaral› olduklar› halde te-
lefon tellerini ba¤lamaya çal›flan muhabere erleri, top ve makineli
tüfek at›fllar› alt›nda su tafl›yan sakalar, flahadet flerbeti içmek üzere
iken bile kafas›n› sedyeden kald›r›p, ‘sak›n çekilmeyin, direnin, ba-
flaracaks›n›z’ diyen komutanlar, savafl› yaflayanlar›n yeminli hat›ra-
lar›nda bir kahramanl›k manzumesi olarak yerlerini ald›. Savafl›r-
ken her türlü takdirin üzerinde kahramanl›k gösteren bu askerler,
savafla ara verildi¤i anlarda ya nöbet bekleyerek, ya bir parça uyuma-
ya çal›flarak ya da ailelerine mektup yazarak oyalan›yordu.

fiimdi okuyaca¤›n›z drama, Ahmet’in cephedeki halini anlatan tek
sahnelik bir dramad›r. O dönemde de bütün zor flartlara ra¤men dev-
let, askerlerin iaflesinden, mektuplar›n›n iletilmesine, dinlenmesin-
den tedavisine kadar birçok lojistik hizmeti yerine getirmek için bü-
yük çabalar harcam›flt›r. Cephede savaflanlar kadar geri hizmette ça-
l›flan ve bu görevlerini hakk›yla yerine getiren asker ve sivillerinde
Çanakkale Muharebeleri'ndeki pay› küçümsenmeyecek kadar önem-
lidir.
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SAHNE1
DIfi MEKAN - GÜNDÜZ - MEVZ‹ - AHMET - ERLER
Askerlerin hemen herbiri, bir fleyle ilgileniyordur.
Kimi mektup yaz›yor, kimi yaralar›na bak›yor, kimi düflü-
nüyor, kimi de sigara içiyordur. Kamera bu askerleri tara-
yarak gelir ve Ahmet’i görünce durur. Ahmet mektup yaz-
maktad›r. 

(Bu mektup o dönemde kaleme al›nm›fl üç mektubun bir-
lefltirilmesinden oluflmufltur.)

AHMET: Payitaht›m›n nazl› dilberi, ey güzel hayal... Bugün
yine pek zorlu ve pek çetin geçen bir taarruzdan sonra sa-
bah kaybetti¤imiz siperleri geri ald›k. Taarruz pek kanl› ol-
du. Hücum emri ile siperlerden f›rlad›k. Kah koflarak, kah
yatarak, kah ta sinesini aziz Türk topraklar›na sürerek ve
nihayet önden gitmifl olanlar›n henüz s›cak cesetlerini ge-
ride b›rakarak; öle öle, azala azala devam eden taarruz,
kaçan düflman›n boflaltt›¤› siperlerde son buldu. Sa¤›m›z-
da solumuzda yükselen iniltiler, tüfek ve tekbir sesleri ara-
s›nda bo¤uluyor, flehit olan erlerimizin metanet ve ibadet
edercesine hayattan ayr›l›fllar› çevrelerine sayg› ve intikam
telkin ediyordu. Hücum ederken akl›ma ölece¤im geldi,
ürperdim. Ama vatan› düflman ayaklar›, camileri haç göl-
gesinde görmektense, genç hemflirelerin namuslar› ayak
alt›na al›nmak, ihtiyar annelerin beyaz saçlar› hakaret edil-
mektense, senin, özellikle senin ey güzel hayal, düflman
kuca¤›nda ç›rp›nd›¤›n› duymaktansa bayra¤›m gibi k›rm›z›
kanlara boyanarak ölmeyi istedim. O h›rsla hücum ettim. 
Afla¤›daki fliir sana olan aflk›m›n gücüyle ruhumdan bu-
harlaflarak kaleme al›nm›flt›r.

(Ahmet fliiri yazmaya bafllay›nca bu yaz›m Suna'n›n ve Ah-
met’in görüntüleri eflli¤inde gösterilir.)
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MEMLEKET SEVER G‹B‹
Seni bir memleket sever gibi sevdim.
Toprak damlar›nda kar,
‹sli lambalar›nda rüzgar,
Gurbet türkülerinde efkar gibi,
Su gibi… ekmek gibi… dua gibi…
Yitik gençli¤im gibi…
Namus gibi, ar gibi, suya varmayan p›nar gibi sevdim.
Ay›ran, birlefltiren, k›vr›lan yollar gibi,
Sar›lan, dar›lan, yalvaran kollar gibi,
Ekmek gibi, afl gibi, yare dökülen yafl gibi sevdim.
Askerin son sigaras› gibi Gelibolu'da,
Kurflun gibi, may›n gibi, hay›n gibi,
Ay›n ondördü gibi sevdim.
S›cakl›¤›nda uyudu¤um siper,
Kan›mla y›kad›¤›m yer gibi,
Seni bir memleket sever gibi sevdim. 

Cemil YAVUZ 
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Müttefik ordular›, Seddülbahir bölgesinde ç›karmadan iki gün sonra
Alç›tepe’ye ulaflabilmek için bir taarruz bafllatt›lar. "Birinci Kirte Çar-
p›flmalar›" denilen bu taarruzda baflar› sa¤layamad›lar. Türk Ordu-
su’nun, sald›rganlar› mevzilerine tam yerleflmeden atmak iste¤iyle
düzenledikleri 1-2 ve 3-4 May›s taarruzlar› da istenilen sonucu ver-
medi. Bu sald›r›lar hem Seddülbahir'de hem de Ar›burnu'nda yap›l-
m›fl, özellikle Ar›burnu'nda Queen Elizabeth Z›rhl›s›'n›n toplar› ve
makineli tüfekleri askerlerimizin toplu halde ölmelerine sebep ol-
mufltu. Askerlerimiz donanma ateflinden korunmak için sald›r›lar›
gece düzenliyor, karfl› tarafsa bunu bildi¤inden sürekli ayd›nlatma
fiflekleriyle önlem almaya çal›fl›yordu.

Müttefiklerin yorulan Türk askerlerinin toparlanmas›na f›rsat ver-
meden yapt›¤› 6 -10 May›s sald›r›s› tarihe ‹kinci Kirte Savafl› olarak
kaydedilecektir. Baflar›s›z olan bu sald›r›lar›n arkas›ndan düzenlene-
cek olan Üçüncü Kirte Muharebeleri'ni, 21 - 22 Haziran 1. Kerevizde-
re, 28 Haziran - 3 Temmuz aras› da Z›¤›ndere Bo¤uflmalar› izleye-
cektir. Bunlardan istedi¤i sonuçlar› elde edemeyen müttefikler 
5 Temmuz'da ikinci kez Z›¤›ndere'ye ve 12 - 13 Temmuz tarihlerin-
de de tekrar Kerevizdere’ye taarruz ettiler.

Düflmandan daha fazla ölerek savundu¤umuz Alç›tepe ve di¤er kri-
tik tepeleri düflmana kapt›rmad›k. Buralarda çok kanl› çat›flmalar
yafland›. Onbinlerce yi¤it, analar›n gül kokan sinelerine yaslanama-
dan, yavuklular›n›n hüzünlü özlemlerinde daha hayatlar›n›n baha-
r›n› sürerken, topra¤›n ba¤r›na düfltüler. fiimdi bile ne mezarlar›, ne
de nas›l öldükleri bilinmeden, savunduklar› toprakla kar›flm›fl bu yi-
¤itlerin sessiz ç›¤l›klar›, Gelibolu'nun elemli rüzgarlar›nda seda
bulmaktad›r. fiimdi bile geceler, ›ss›z kovuklar bir flehidin son s›cak-
l›¤›n› saklamaktad›r.

Bu yi¤itlerin bir k›sm›, donanmadan ve tayyarelerden at›lan bomba-
lar yüzünden gö¤üs gö¤üse çarp›flamadan ölmenin ezikli¤i içinde
gittiler. Ne zaman düflman› tepelerden afla¤›ya kovalamaya bafllasak
donanman›n a¤›r toplar› devreye giriyordu. Donanman›n istilac›
güçlere katk›s› büyüktü. Ajanlar›n yapt›klar› istihbaratlara ek olarak
tayyarelerden de bilgiler geliyor, donanma gemileri bu bilgiler do¤-
rultusunda tepelerin arkas›na afl›rtma at›fllar yap›yordu. Bu at›fllar›n
isabet edip etmedi¤i ise yine uçaklardan at›lan iflaret fiflekleriyle
onaylan›yordu. Bazen de balon gemisinden gelen iflaretle at›fllar ya-
p›l›yor, bu at›fllar zaten a¤›r silahlardan yoksun olan Türk birlikleri-
ne ummad›klar› darbeler vuruyordu. Donanma ve tayyareler karfl›la-
r›nda savaflç› bulamayan gladyatörler gibiydiler.

Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nun ne müttefiklere karfl› koyacak donanma-
s› ne de onlarla bafla ç›kabilecek hava gücü vard›. Devlet o y›llarda ye-
ni geliflmeye bafllayan tayyarelerin önemini keflfetmifl ama bafllat›lan
hava gücü oluflturma çabalar› savafl›n bafllamas›yla yar›m kalm›flt›.

Anzaklar›n süngü hücumu.

Balon gemisi ve uçaklar keflif uçuflu yaparak Türk birlikleri
hakk›nda bilgi topluyorlard›.
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Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun yeni oluflturdu¤u 
hava gücünde 3 adet uçak vard›.

Düflman›n 35 uça¤›na karfl›l›k eldeki 3 uçakla keflif uçufllar› yapma-
ya çal›fl›yorduk. Donanman›n durumu da iç aç›c› say›lmazd›. Al-
manya’dan gelen Yavuz ve Midilli, Rus tehdidine karfl› ‹stanbul’u
koruyor, di¤er gemilerimiz de müttefik donanmas›yla bafl edecek gü-
cü bulam›yordu. Buna ra¤men Muavenet-i Milliye, Goliath’› bat›r›-
yor, buna Almanya’dan yard›ma gelen iki denizalt›n›n da May›s ay›
içerisinde Majestik ve Turiumt’u bat›rmas› eklenince ‹ngiltere'de hü-
kümet sallan›yordu. Marmara’ya girmeyi baflaran müttefiklerin 9
denizalt›s› ise irili ufakl› 160'tan fazla gemimizi bat›rm›flt›. Marma-
ra’n›n güvenli¤i sa¤lanamay›nca da hem asker hem teçhizat sevki-
yat›, sekteye u¤ruyordu. Zaten ba¤lant› yollar› kesik oldu¤u için ne
Almanya’dan ne de Avusturya-Macaristan ‹mparatorlu¤u'ndan yar-
d›m alam›yor, adeta tek bafl›m›za savafl›yorduk. 

‹flte bu donanma ve hava üstünlü¤ü, bizim aç›m›zdan bir faciayla
sonuçlanacak olan 19 May›s Taarruzu’nda da etkili olmufltur.

10 May›s’ta Çanakkale’ye gelen Enver Pafla, ‹stanbul’a döndükten üç
gün sonra denetleme sonuç emrini gönderdi. Bu emirde Seddülba-
hir’i bir müddet savunmay› uygun buluyor ama Ar›burnu’nda taar-
ruzda acele edilmeli diyordu. Bunun üzerine Ar›burnu'nda bir bas-
k›n taarruzu yap›lmas›na karar verildi. ‹flte hava hakimiyetinin öne-
mi o günde ortaya ç›kacak ve tayyarelerle yap›lan kefliflerle Türk Or-
dusu’ndaki hareketlenme tespit edilecekti. Bunun üzerine ‹ngilizler
buray› yeni askerlerle takviye edip dikenli tellerle ve a¤›r makineli tü-
feklerle güçlendireceklerdi. Türkler “Annem beni yetifltirdi bu ellere
yollad›" dizeleriyle bafllayan vatan marfl›n› söyleyerek sald›r›yor, bu
marfl›n "Sütüm sana helal etmem, sald›rmazsan düflmana"
dizelerinde iyice cofluyorlard›. Ama hem donanman›n atefli, hem de
a¤›r makineli tüfeklerin mermileri buralar› bir ölüm tarlas›na
çeviriyor, binlerce askerimiz bir daha açmamak üzere gözlerini
kapat›yordu. Atatürk’e ''BBiizz ÇÇaannaakkkkaallee’’ddee bbiirr DDaarrüüllffüünnuunn kkaayybbeettttiikk''
dedirten yer iflte buras›d›r.

Afla¤›da okuyaca¤›n›z drama, bu taarruz sonucu ölen binlerce gen-
cin hat›ras›na yaz›lm›fl bir sahnedir ve gerçek bir hikayeden al›nm›fl-
t›r. Bu sahnede Çanakkale’ye geliflinden itibaren takip etti¤imiz Ah-
met’in flehit oldu¤u an anlat›lmaktad›r. Ahmet’in ölürken söyledi¤i
son söz ise Çanakkale'de yaflanm›fl flahitli kahramanl›k davran›fl-
lar›ndan sadece biridir ve o kahramanlar›n aziz ruhlar›na sayg› için
buraya konulmufltur. Bu söz yaflanm›fl kahramanl›k destanlar›n›n
hangi ruh haliyle gerçekleflti¤ini özetleyen önemli bir belgedir. 

Çanakkale’de ‹ngilizler uçak gemisi dahil 
her türlü teknolojiyi kulland›lar.



SAHNE 1
DIfi MEKAN - GÜNDÜZ - S‹PER - AHMET - KOMUTAN -
SIHH‹YE ERLER‹
Bir çarp›flma sonras› oldu¤unu belli edecek bir manzara
içerisindeyiz. Sa¤da solda yatan ölüler, inleyen yaral›lar ve
düflmana atefl eden birkaç asker. Top ve makineli tüfek
sesleri bu havay› desteklemektedir. Bir sedye içerisinde
getirilen yaral›, siper boyunca tafl›nmaktad›r. Bir top at›fl›
gelmifl ve çok yak›na düflmüfltür. Bu düflüfl da¤›lan topra-
¤›n görüntüsünden bellidir. Bunun üzerine alt rütbeli bir
komutan oldu¤u anlafl›lan biri s›hhiye erlerine seslenir.
Bundan sonraki konuflmalar da hep bu dekor ve çat›flma
havas› içinde geçer.
KOMUTAN: Ç›kmay›n top atefli var. Sa¤ komaz bu meret.
SIHH‹YE 1: (Arkadafl›na) fiuraya yat›ral›m, çok a¤›r garip.
KOMUTAN: Top mu geldi? 
SIHH‹YE 2: Yok, hücuma kalkarken makineli tüfek kurflu-
nu yedi.

Komutan bunu duyunca ac›yarak yaklafl›r. Mimiklerinde ar-
t›k iflah olmaz havas› vard›r. Bizde komutanla birlikte yakla-
fl›r›z. Sarg›lanm›fl yüzüne ra¤men sedyedekinin Ahmet ol-
du¤u belli olmaktad›r. Sedye yere b›rak›l›nca Ahmet’in belli
belirsiz bir fley dedi¤i anlafl›l›r. Komutan Ahmet’in yüzüne
e¤ilerek konuflur.
KOMUTAN: Bir fley mi istedin o¤lum?

Ahmet konuflmak ister ama konuflamaz.

AHMET: Ben…ben…beni...
KOMUTAN: Su mu? Su vereyim mi sana?

Komutan mataras›n› ç›kararak, uzat›r. Ahmet kafllar›n›
kald›rarak "hay›r" iflareti yapar ama komutan ›srarla içir-
meye çal›fl›r.

KOMUTAN: ‹ç o¤lum, rahatlat›r biraz.

Ahmet sudan çok az bir yudum ald›ktan sonra bafl›n›  ya-
na çevirir. Matara a¤z›ndan uzaklafl›r. Tekrar konuflmak
için a¤z›n› açar. Komutan kula¤›n› Ahmet’e do¤ru uzat›r,
Ahmet’in zorlukla konuflmas›n› bizde duyar›z.

KOMUTAN: Ne? Ne dedin?  
AHMET: Ben... Ben... Beni düflman siperine at›n. Ben Al-
lah’›ma düflman siperinde kavuflmak istiyorum.

Bu Ahmet’in son sözüdür. Sahne bu sözle biter.
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Filmde Ahmet’in ölümünden sonra bu film
için yaz›l›p bestelenmifl ve yanda sözlerini oku-
yaca¤›n›z "fiehide A¤›t" türküsü söylenmekte-
dir. Bu türkü Ahmet ve Suna’n›n birlikte oldu-
¤u mutlu günler ve Suna’n›n tek bafl›na ac›l›
görüntüleri üzerine okunur.



fiEH‹DE A⁄IT

Perçem kapatm›fl gözünü
Ölüm y›kam›fl yüzünü
Yaz›n mezar›n üstünü
Cennet mekan, Cennet mekan

Hüzün do¤mufl duda¤›nda
Son öpüflü yana¤›mda
Bundan böyle yata¤›mda
Nas›l yatam, nas›l yatam

Kimler ak›tt› kan›n›
Nas›l ald›lar can›n›
Bundan böyle duva¤›m›
Kimler aça, kimler aça

Giden gitti azar azar
Bu ac›y› kimler yazar
Da¤ bafl›nda sessiz mezar
Yürek yakan, yürek yakan

Gözü yafll› Anadolu
Her flafakta bekler yolu
Bundan böyle Çanakkale
Ac› vatan, ac› vatan

Cemil YAVUZ 

Filmde flark›n›n bitiminin hemen arkas›ndan
giren dramada Ahmet’in niflanl›s› Suna ve
Bakkal Rüstem oynamaktad›r. 
Gerçekte yaflanm›fl olan bu hikaye fedakarl›¤›n
sadece cephede savaflanlar de¤il geride 
yaflayanlar taraf›ndan da gösterildi¤inin ve
Türk halk›n›n her dönem savaflan 
askerinin arkas›nda oldu¤unu göstermektedir.



72

S o n k a l e  Ç a n a k k a l e

SAHNE 1
‹Ç MEKAN - GÜNDÜZ - RÜSTEM’‹N BAKKALI - SUNA-
RÜSTEM- B‹R KIZ
Rüstem bakkalda bir fleylerle meflgul olurken içeri Suna
ve bir arkadafl› girer. Elbiseleri ve yüzü, matemli oldu¤unu
göstermektedir. Rüstem, Suna’y› görünce yapt›¤› ifli b›ra-
k›r.

RÜSTEM: Bafl›n sa¤ olsun k›z›m.
SUNA: Siz sa¤ olun day›.                         
RÜSTEM: fiehitlere o kadar al›flt›k ki art›k. Ahmet mahal-
lemizin üçüncü flehidi oldu. Bir fley mi eksikti k›z›m?
SUNA:Hatice ana yollad›. Hesap varm›fl ne kadar oldu¤u-
nu sor da kapatal›m dedi. Kapatmazsak Ahmet’in kemik-
leri s›zlarm›fl.

Rüstem sandalyesine oturur, bakkal defterini kar›flt›r›r.
Arad›¤›n› bulunca da uzat›r. Suna defteri al›p bak›nca a¤-
lamaya bafllar. Arapça tutulan defterin sayfas› k›rm›z› ka-
lemle çizilmifl ve büyük harflerle bir fley yaz›lm›flt›r.
Bu yaz›y› Suna’n›n sesinden dinleriz.

SUNA: ""BBuu hheessaapp ÇÇaannaakkkkaallee’’ddee kkaannllaa ööddeennmmiiflflttiirr"".

Sahne bu sözle biter. Sonras›nda anlat›c› hikayeye devam
eder.

Düflman saflar›nda bulunan Müslüman askerden kalan bir Kur’an-› Kerim.
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‹flte Türk insan› o günleri omuz omuza vererek, ac›lar› paylaflarak
atlatmaya çal›flm›flt›r. Mal› olan mal›n› vermifl, can› olan can›n›. Ko-
cas›n› Galiçya’da, kardeflini M›s›r Çölleri'nde savafla yollayan analar;
daha elleri sapan tutamayan, 15 yafl›ndaki o¤ullar›n› Çanakkale'de
ölüme yollad›lar. Daha deniz görmemifl binlerce vatan evlad›, deniz-
den gelen istilac›lara karfl› yüreklerini muska, imanlar›n› kalkan ya-
parak direndiler. Bu yorgun akflamlar›n mütevekkil insanlar›, yara-
lar›na yanamadan, geride b›rakt›klar›na yand›lar. Yavuklular›n göz-
yafllar› analar›n a¤›tlar›na, babalar›n sab›rl› bekleyiflleri bac›lar›n
hüzünlü bak›fllar›na kar›flt›. Koruduklar› topra¤›n ba¤r›na düflenler,
yaralan›p cephe gerisine düflenlerden daha mutlu öldüler. Bugün
mezarlar›na  sahip ç›kamad›¤›m›z, nerelerde gömülü olduklar›n› bi-
le bilemedi¤imiz bu yi¤itler, Seddülbahir'in koylar›nda, Ar›bur-
nu'nun yarlar›nda, yar sinesi göremeden gittiler. Gelibolu'da gezer-
ken bu dehfletengiz bo¤uflman›n havas›n› alamayanlar olursa me-
kan isimlerine bir daha bakmal›d›rlar. Bugün Cesarettepe, Korkude-
resi, Kanl›s›rt denilen yerler;  korkunun cesaretle harmanlan›p, kan-
la yo¤ruldu¤u mekanlard›r. Cesarettepe'de cesaret, Korkuderesi’nde
korku, Kanl›s›rt’ta kan vard›r. Oralarda toprak alt›nda yatan manevi
bir vatan vard›r.

Bugün rahat döfleklerimiz, korkusuz uykular›m›z varsa; evlatlar›m›-
z›n yüzüne utanmadan bakabiliyorsak; günefl hergün yeni bir umut-
la do¤uyorsa ufkumuzdan ve gece korkulu nefeslerle bölünmüyorsa
uykumuz, diyeti Çanakkale'de peflin ödendi¤i içindir. Dedeler torun-
lar›na miras olarak alt›n gümüfl de¤il ama sinesinden ç›kar›lan kah-
pe kurflununu  b›rakt›¤› içindir. 

Bu millet ülkesinin ssoonn kkaalleessii ÇÇaannaakkkkaallee’yi korumak için erkekçe müca-
dele etti. Kahpeli¤e kaçmadan, yi¤itçe, yüre¤iyle, bile¤iyle savaflt›. 

Orduya levaz›mat
haz›rlayan Türk kad›nlar›.



74

S o n k a l e  Ç a n a k k a l e

Savafl›rken cesareti, ateflkes anlar›nda da mer-
hametiyle, kendilerini önceleri küçümseyen
has›mlar›n›n bile hayranl›¤›n› kazand›lar.

Çanakkale’de bir kol ve aya¤›n› kaybeden
Frans›z Genareli Guro, an›lar›nda bu hay-
ranl›¤›na sebep olan onlarca olaydan birini
flöyle anlatmaktad›r: HHiiçç uunnuuttmmaamm,, ssaavvaaflfl
ssaahhaass››nnddaa ddöövvüüflfl bbiittmmiiflfl,, ööllüü vvee yyaarraall››llaarr
aarraass››nnddaa ddoollaaflfl››yyoorrdduukk.. AAzz öönnccee FFrraannss››zz vvee
TTüürrkk aasskkeerrlleerrii ssüünnggüü ssüünnggüüyyee ddöövvüüflflüüpp aa¤¤››rr
kkaayy››ppllaarr vveerrmmiiflflttii.. DDoollaaflfl››rrkkeenn hhaayyaatt››mm bboo--
yyuunnccaa uunnuuttaammaayyaaccaa¤¤››mm bbiirr mmaannzzaarraayyaa
rraassttllaadd››mm.. YYeerrddee bbiirr FFrraannss››zz aasskkeerrii yyaatt››yyoorr,,
bbiirr TTüürrkk aasskkeerrii ggöömmllee¤¤iinnii yy››rrttmm››flfl oonnuunn yyaa--
rraallaarr››nn›› tteemmiizzlliiyyoorrdduu..
-- NNiiççiinn ööllddüürrmmeekk iisstteeddii¤¤iinn aasskkeerree yyaarrdd››mm

eeddiiyyoorrssuunn?? ddiiyyee ssoorrdduumm..

MMeeccaallssiizz hhaallddeekkii TTüürrkk aasskkeerrii cceevvaapp vveerrddii::

-- BBuu yyaarraallaann››nnccaa cceebbiinnddeenn yyaaflflll›› bbiirr kkaadd››nn rreessmmii çç››kkaarr››pp ggöösstteerrddii.. AAnn--
llaadd››mm kkii oo rreessiimmddeekkii aannnneessiiddiirr.. BBeenniimmssee kkiimmsseemm yyookk.. ‹‹sstteeddiimm kkii oo
kkuurrttuullssuunn vvee aannaass››nn››nn yyaann››nnaa ddöönnssüünn..

BBuu aassiill vvee aalliicceennaapp dduuyygguu kkaarrflfl››ss››nnddaa hhüünnggüürr hhüünnggüürr aa¤¤llaammaayyaa bbaaflfl--
llaadd››mm.. BBuu aarraaddaa eemmiirr ssuubbaayy››mm TTüürrkk aasskkeerriinniinn yyaarraass››nn›› aaççtt››.. OO aannddaa
ggöörrddüü¤¤üümm mmaannzzaarraaddaann ddoollaayy›› yyaannaakkllaarr››mmddaann ss››zzaann yyaaflflllaarr››nn ddoonn--
dduu¤¤uunnuu hhiisssseettttiimm.. ÇÇüünnkküü TTüürrkk aasskkeerriinniinn ggöö¤¤ssüünnddee bbiizziimm aasskkeerriinn--
kkiinnddeenn ççookk ddaahhaa bbüüyyüükk bbiirr ssüünnggüü yyaarraass›› vvaarrdd›› vvee oo bbuu yyaarraayyaa bbiirr ttuu--
ttaamm oott tt››kkaamm››flfltt››.. AAzz ssoonnrraa iikkiissii ddee ööllddüülleerr..

Türk askerinin ruhundaki büyüklü¤ün bir örne¤ini de muharebeler-
den y›llarca sonra ‹ngiltere Genelkurmay Baflkan› olan Mareflal Fes-
ting anlatacakt›r. Festing, genelkurmay baflkan› oldu¤unda gelenek-
sel olarak yap›lan askeri atafleler toplant›s›nda Türk ataflesini sorar.
O günkü askeri ataflemiz olan Albay Adnan Orel'i tan›d›ktan sonra
herkese Çanakkale Muharebeleri'nde yaflad›¤› flu olay› anlat›r: ""BBeenn
ÇÇaannaakkkkaallee MMuuhhaarreebbeelleerrii''nnddee ggeennçç bbiirr ttee¤¤mmeennddiimm.. SSeeddddüüllbbaahhiirr bbööll--
ggeessiinnddee ççaatt››flflmmaallaarraa kkaatt››lldd››mm.. BBiirr ggeeccee cceepphhee iiççeerriissiinnddee ddeerrmmee ççaattmmaa
bbiirr kkiilliisseeyyee ggiiddeerrkkeenn yyoolluummuu flflaaflfl››rrdd››mm vvee TTüürrkk hhaattllaarr››nnaa ddüüflflttüümm.. BBiirr
TTüürrkk MMeehhmmeettççii¤¤ii bbeennii eessiirr aalldd››,, kkeennddiissiinnee dduurruummuummuu aannllaattmmaayyaa ççaa--
ll››flfltt››mm.. EElliimmddeekkii ‹‹nncciill’’ii ggöösstteerrddiimm,, dduuaa eettmmeeyyee ggiiddiiyyoorrdduumm,, kkööttüü bbiirr
nniiyyeettiimm yyookk ddeemmeeyyee ççaall››flfltt››mm.. BBeennii aannllaadd›› aammaa kkeennddiissii kkaarraarr vveerreemmee--
ddii.. BBeennii ttaakk››mm kkoommuuttaann››nnaa ttee¤¤mmeenniinnee ggööttüürrddüü.. TTee¤¤mmeennee dduurruummuu

Cephedeki Türk askerleri çarp›flma aralar›nda.
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aannllaatttt››mm,, ttee¤¤mmeenn ddaahhaa rraahhaatt aannllaadd››.. PPeekkii ddeeddii,, sseennii sseerrbbeesstt bb››rraakkaa--
ll››mm.. HHeemm ddee yyaann››mmaa iikkii ttaannee kkoorruummaa vveerrddiilleerr.. GGüüvveennllii bbiirr bbiiççiimmddee
bbeennii tteekkrraarr bbööllggeemmee ggeettiirriipp,, bb››rraakktt››llaarr.. ‹‹flflttee bbuu aassiill TTüürrkk mmiilllleettiinniinn ssii--
llaahhss››zzaa ssiillaahh ss››kkmmaammaakk,, ssiillaahhss››zz›› eessiirr aallmmaammaakk ggeelleennee¤¤ii oollmmaassaayydd››
bbeenn bbuuggüünn kkaarrflfl››nn››zzddaa oollmmaayyaaccaakktt››mm.. BBuuggüünn vvaarrll››¤¤››mm››,, rrüüttbbeemmii vvee
mmaakkaamm››mm›› bbuu aallbbaayy››nn tteemmssiill eettttii¤¤ii aassiill TTüürrkk mmiilllleettiinniinn aassaalleettiinnee
bboorrççlluuyyuumm””

Düflman saf›nda savaflan bir komutan Türklerin asaletini bu kadar
veciz bir hikayeyle anlat›rken, Çanakkale'de ordular›m›z› komuta
eden Liman von Sanders'in de¤erlendirmeleri de baflka bir gurur
kayna¤› olarak not edilmelidir: ““BBiirr aasskkeerr iiççiinn mmuuttlluulluukk ddeenneenn bbiirr

flfleeyy vvaarrssaa ‘‘TTüürrkklleerrllee oommuuzz oommuuzzaa ççaarrpp››flflmmaakktt››rr’’ ddiiyyeebbiilliirriimm.. FFaakkiirr
iinnssaannllaarrdd››,, ssaa¤¤ll››kkss››zz ssuu iiççeerrlleerr,, eenn bbüüyyüükk zziiyyaaffeettlleerrii bbuu¤¤ddaayy kk››rr››¤¤››

ççoorrbbaallaarrdd››,, ttoopprraakk bbaarr››nnaakkllaarrddaa yyaattaarrllaarrdd››.. FFaakkaatt ssaavvaaflfl aann››nnddaa
eenn mmooddeerrnn ssiillaahhllaarrllaa ddoonnaannmm››flfl ddüüflflmmaannllaarr››yyllaa aassllaannllaarr

ggiibbii ssaavvaaflfl››rrdd››.. BBeenn bbuunnllaarr kkaaddaarr ööllüümmee tteebbeessssüümmllee
ggiiddeenn bbiirr mmiilllleett ffeerrddii ddaahhaa ggöörrmmeeddiimm..""

‹ngiliz ve Avustralyal› tarihçilerin verdi¤i bilgilerden de flunu biliyoruz
ki; karfl›m›zda savaflan ‹ngiliz ve Anzak  askerleri  kahramanlar›m›-

z›n gösterdi¤i azamet ve cesaretten dolay› bizlere sayg› duymufltur.
Ama beslenen bu sayg› taraflar›n çarp›flma azmine engel olma-
m›fl, karfl›laflt›klar›nda birbirlerine ac›mam›fl ve savafl› kazan-

mak için var güçleriyle sald›rm›fllard›r.

Cepheye giden Türk askerleri.



‹flte savafl›rken aslana benzeyen Türk askerinin gerekti¤inde bir ana flefkatini de gösterecek kadar asil ruhu, Çanakkale’yi bir
savafl ya da bir destan olmaktan daha fazlas› yapm›flt›r. ‹flte bu yüzden Çanakkale, Türkiye Cumhuriyeti’nin ana rahmidir.
Burada yetiflen komutanlar, ölmeyi becerebilen askerler, daha sonra Kurtulufl Savafl›’n› da bu yi¤itlik ve bilinçle kazanacak-
lard›r. T›pk› 19 May›s Taarruzu'nda oldu¤u gibi ölüme marfllar söyleyerek gideceklerdir.

19 May›s Taarruzu sonras› karfl›l›kl› siperlerin aras› ölülerle dolmufltu. Hava s›cak olunca da ölüler kokmaya bafllam›fl, rüz-
garlarla da¤›lan koku, Gelibolu’nun her taraf›n› sarm›flt›. Art›k ölüleri toplamak için geçici bir ateflkes yapman›n zaman›
gelmiflti. ‹flte bu günlerde yap›lan bir günlük ateflkes taraflar›n hem ölülerini toplay›p gömmelerini sa¤l›yor, hem de birbir-
lerini yak›ndan görmelerine sebep oluyordu. 

Elbetteki ateflkes bir dostluk göstergesi de¤il, mecbur kal›nan bir durumdu ama bu mecburi ateflkes ve ölüleri almak için ya-
p›lan temaslar taraflar›n birbirlerini, yüz yüze görmesine sebep olmufltu. Ayn› ac›lar› farkl› taraflarda çeken bu insanlar›n
karfl›laflmalar›, taraflar›n birbirlerine karfl› bak›fl aç›lar›n› de¤ifltirmiflti. Özellikle Anzaklar›n Türkler hakk›ndaki olumsuz fi-
kirleri bu karfl›laflmalar sonucunda sars›l›yor ve Türklere olan sayg›lar› art›yordu. Bu sayg› çat›flmalar›n tekrar bafllamas›y-
la karfl›s›ndakini öldürme içgüdüsüne dönüflecek ve bo¤az bo¤aza mücadele savafl›n sonuna kadar devam edecektir.             

Bir süre sonra düflman k›y›ya yak›n bölgelerde donanman›n deste¤iyle iyice tutunmufltu. Ama ilerleyememifl, Seddülbahir
bölgesinde 5 km, Ar›burnu’nda ise 3 km’lik bir girifli ancak sa¤layabilmifllerdi. Yapt›klar› taarruzlarda baflar›s›zl›kla sonuç-
lan›nca muharebe, siper savafllar›na dönmüfltü.
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Gelibolu Yar›madas›’n›n küçücük topra¤›na yüzbinlerce asker y›¤›lm›flt›.
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19 May›s Taarruzu sonras› siperlerin aras› ölülerle dolmufltu. Bir günlük ateflkes bu ölüleri toplay›p gömmek için yap›ld›.



Gelibolu Yar›madas›’n›n küçücük topra¤›na yüzbinlerce insan y›¤›lm›flt›. Derinlemesine bir arazi olmad›¤› içinde dünyan›n
baflka bölgelerinde yaflanmayacak bir mevzi harbi bafllam›flt›. Bir metrelik geri çekilme bile çok pahal›ya mal olacak sonuç-
lar ç›kar›yor, ufak bir tepecik ya da dere yata¤›, muharebenin gidiflini etkileyecek önemde görülüyordu. Her kar›fl toprak,
ölümün zimmetinde yalç›n bir da¤ önemine yükseliyordu. Gelibolu Yar›madas› ad›m ad›m ama insan kan›yla parselleni-
yordu. Düflman donanmas›n›n ateflinden korunmak için askerlerimiz, siperlerini düflman siperlerinin çok yak›nlar›na kaz-
m›fl, böylelikle kendi askerlerini vurma korkusuna düflen donanman›n atefli bir ölçüde kesilmiflti. Baz› noktalarda siperler
birbirlerine sekiz metre mesafeye kadar yaklaflm›fl, hatta bir siperi ortadan kesip iki düflman taraf ortak kullan›r olmufltu.
Belki hiçbir savaflta görülmeyecek bu husus, Çanakkale Muharebesi'nin kendine özgü flartlar›ndan biriydi. Zaten Çanakka-
le’de her fley o kadar farkl› ve korkunç, ölüm o kadar yak›n ve aniydi ki; birçok kifli için ölümden kaçmak imkans›z gibiy-
di. Baz› cesetler siperlere gömülür veya siper önü engeller cesetlerden yap›l›rd›. ‹nsanlar ölülerin kat›laflm›fl cesetleriyle fla-
kalafl›r hale gelmiflti. ‹flte Gelibolu'daki muharebe, bu kadar dehfletengiz  bir kap›flmayd›. Siper harbi bafllay›ncada bu har-
bin kendine özgü hususlar› ortaya ç›km›flt›. Art›k el bombalar› çokça kullan›l›r olmufltu. Bunun için ‹tilaf Kuvvetleri man-
c›n›klar gelifltirmifllerdi. Bizimkilerin 'kara kedi' dedikleri bu alet, bomban›n daha uza¤a at›lmas›n› sa¤l›yordu. Türk tara-
f› da bofl durmuyor bombalardan kurtulmak için orada gelifltirdi¤i bir sistemi kullan›yordu. Bu sistem basit bir tel kafesten
ibaretti ve at›lan bomba bu tel kafese çarp›nca siperin gerisine düflüyor, orada patl›yordu.

Siper harplerine geçildi¤inde askerler de tecrübe kazanmaya bafllam›flt›. Art›k bombalar seslerinden tan›n›yor, nerelerde du-
rulmamas› gerekti¤i ac› tecrübelerle ö¤reniliyordu. Her yan› saran bitlerden nas›l korunulur, bir ekme¤i tamamen kapla-
yan sinekler varken nas›l yemek yenilir gibi detaylar, dizanteri ve sar›l›k gibi bafl belas› hastal›klar, askerleri belki de düfl-
mandan daha fazla u¤raflt›r›yordu. Askerler an›lar›nda o günleri flöyle anlatmaktad›r. 
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Çanakkale hastanelerinde tedavi edilen gaziler
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EERR HHEERROOLLDD BBRROOUUGGHHTTOONN:: ""EEnn bbüüyyüükk bbeellaa ssiinneekklleerrddii.. MMiillyyoonnllaarrccaa
ssiinneekk vvaarrdd››.. SSiippeerriinn hheerr yyaann›› kkaarraa bbiirr kküüttllee iillee kkaappll››yydd››..""

Ama bu kadar yak›nman›n bir sebebinin de rahatlar›na düflkünlük-
ten kaynakland›¤›, yine onlar›n hat›ralar›nda ortaya ç›k›yordu.

TTEE⁄⁄MMEENN JJOOSSEEPPHH NNAAPP‹‹EERR:: ""SSeerrtt bbiirr kkaayyaall››kk zzeemmiinnddee iiddiikk.. BBuurraaddaa
ggeecceelleeyyeeccee¤¤iimmiizz ssööyylleennddii.. fifiiimmddii ggeerriiyyee bbaakk››nnccaa bbuunnuunn bbeennddee flflookk eett--
kkiissii yyaapptt››¤¤››nn›› hhaatt››rrll››yyoorruumm.. AAmmaa ppiijjaammaamm yyookk kkii..""

EERR HHEERROOLLDD BBRROOUUGGHHTTOONN:: ""BBiirr kkeerreessiinnddee kkaarraayyaa çç››kkaann üüçç ssuubbaayy›› ssii--
ppeerree ggööttüürrmmeekk üüzzeerree kkuummssaallaa iinnddiimm.. OOnnllaarr›› ssiippeerrlleerriimmiizzee ggeettiirrddii--
¤¤iimmddee iillkk iisstteeddiikklleerrii flfleeyy yy››kkaannmmaakk vvee ddiiflfllleerriinnii ff››rrççaallaammaakk oolldduu..""

Müttefiklerin suyu M›s›r’dan getirdi¤ini düflünürsek bu iste¤in ne ka-
dar komik oldu¤unu daha iyi anlar›z. Evet su s›k›nt›lar› vard› ama
ikmal yollar› kesik olmad›¤›ndan yiyecek içecek problemleri yoktu.
S›¤›r kavurmas›, rom, peksimet, ekmek, reçel, jambon, peynir gibi yi-
yecekler tükettikleri yine onlar›n buraya alamad›¤›m›z hat›ralar›n-
dan ç›k›yordu.

ÜÜSSTTEE⁄⁄MMEENN FFRRAANNKK HHOOWW‹‹TTHH:: ""ÖÖnneemmllii bbiirr flfleeyy ddee ttaaaarrrruuzz bbaaflflllaayyaaccaa--
¤¤›› ggüünn FFoorrttnnuumm vvee MMaassoonn’’ddaann bbiirr ppaakkeett ggeellmmeessiiyyddii.. KKooccaammaann bbiirr ttee--
nneekkee kkuuflflkkoonnmmaazz›› hhaatt››rrllaarr››mm.. SSuuyyuu hheerrkkeessee ddaa¤¤››tt››llmm››flfltt››.. CCeennnneett flflaarraa--
bb››yydd›› bbuu..""

EERR HHAARROOLLDD TTHHOOMMAASS:: ""BBiirr kkeerreessiinnddee ssiiggaarraa,, kkeekk,, ççoorraapp vvee ssaabbuunn ddoo--
lluu bbiirr ppaakkeettiinn iiççeerriissiinnee,, bbeeflfl aalltt›› ttaannee mmuuzz yyeerrlleeflflttiirriillmmiiflfl oolldduu¤¤uunnuu
ggöörrddüümm..""

‹flgalcilerin durumlar›n› özetleyen bu hat›ralardan sonra Türk asker-
lerinin durumunu da yine Türk ve yabanc› kaynaklardan aktaral›m.

fifiAALLVVAARRCCIIOO⁄⁄LLUU AALL‹‹ RRIIZZAA:: ""ÖÖttee yyaannddaann aaççll››kkttaann gguurruullddaayyaann mmiiddeelleerrii--
mmiizziinn üüzzeerriinnee yyuummrruukkllaarr››mm››zz›› bbaasstt››rr››yyoorruuzz.. DDüüflflmmaann bbiizzee kkaarrflfl›› ssiippeerr--
ddeenn ççeeflfliittllii yyiiyyeecceekklleerr ggöösstteerriiyyoorr.. SSüünnggüü ttaakk››pp hheerriifflleerrii bboo¤¤aazzllaammaakk vvee
eelllleerriinnddeekkii yyiiyyeecceekklleerrii aallmmaammaakk iiççiinn kkeennddiimmiizzii zzoorr ttuuttuuyyoorruuzz.. OOnnbbaaflfl››
VVeellii bbiirr ggeeccee ddeenneemmee yyaapptt›› vvee aannccaakk üüçç kkuuttuu ssaarrddaallyyaa iillee ddöönneebbiillddii..""

Alman savafl arflivlerinde ise iki taraf›n malzeme durumu flöyle akta-
r›l›yordu: GGiittttiikkççee aannllaaflfl››ll››yyoorrdduu kkii mmaallzzeemmee kkoonnuussuunnddaa ‹‹nnggiilliizzlleerr
ddüünnyyaa sseerrvveettiinnee,, TTüürrkklleerr iissee ssaaddeeccee ‹‹ssttaannbbuull hhuudduuttllaarr››nnaa mmaalliikkttiilleerr..
BBuu ffaarrkk bbüüyyüükk kküüççüükk hheerr nnookkttaaddaa ggöözzee ççaarrpp››yyoorrdduu.. GGiiyyeecceekk yyiiyyeecceekk
kkoonnuussuunnddaa ‹‹nnggiilliizzlleerr’’ee kk››yyaassllaa TTüürrkklleerr ççookk kkööttüü dduurruummddaa iiddiilleerr.. FFaa--
kkaatt oonnllaarr ggiiyyeecceekk vvee yyiiyyeecceekktteenn ddaahhaa zziiyyaaddee mmeerrmmiilleerriinniinn yyookklluu¤¤uunnaa
üüzzüüllüüyyoorrllaarrdd››.. TTüürrkklleerr ssaaddeeccee aa¤¤››rr ttoopp hhuussuussuunnddaa ddee¤¤iill,, ssiippeerrlleerrddee eell

Havada çarp›flan iki mermi



bboommbbaass››,, mmaakkiinneellii ttüüffeekk,, oottoommaattiikk ssiillaahhllaarr,, llaa¤¤››mm ttoorrppiilllleerrii vvee bbeenn--
zzeerrii flfleeyylleerrddee ddee ‹‹nnggiilliizzlleerrddeenn ggeerrii iiddiilleerr.. BBuunnllaarr hhiiçç yyookkttuu yyaa ddaa mmaahh--
dduuttttuu.. TTüürrkklleerr mmaallzzeemmee yyookklluukkllaarr››nn›› kkaannllaarr››yyllaa tteellaaffii eeddiiyyoorrllaarrdd››.. ‹‹nn--
ggiilliizz ssiippeerrlleerriinnii aarrdd›› aarrdd››nnaa kkoonnuullmmuuflfl tteell mmaanniiaallaarr kkoorruurrkkeenn ççoo¤¤uu
TTüürrkk ssiippeerrlleerriinnddee bbuunnllaarrddaann bbiirr ttaannee bbiillee yyookkttuu.. BBiillhhaassssaa cceepphhaannee
ddaarrll››¤¤›› ffeeccii bbiirr flfleekkiillddee bbaaflfl ggöösstteerrmmiiflflttii..

Düflmanla oldu¤u kadar bu imkans›zl›k-
larla da bafl etmeye çal›flan Türk askeri ba-
zen silah›n› da düflman›ndan elde ediyor-
du. Ar›burnu'nda demirleyen düflman gemi-
lerine yüzerek ç›k›p yiyecek, lastik botlar ve iki te-
kerlekli ‹ngiliz arabalar› al›p getiren Ali Çavufl, kar-
defli Nuri, Bölük Çavuflu Sad›k ve dört arkadafl›n›n yap-
t›¤› dilden dile anlat›l›yordu. 26. Alay'›n cesur komutan-
lar›ndan Kadri, cesur erat› ile düflman hatlar›na dal›yor ve
dokuz makineli tüfe¤i al›p bunlardan bir makineli tüfek bölü-
¤ü kuruyor, ad› 'ganimet bölü¤ü' konulan bu bölü¤ün baflar›s›
gö¤üsleri kabart›yordu.

Baz› savafl teknikleri ise bu muharebede keflfediliyordu. ‹lk olarak
Ar›burnu'nda Türkler taraf›ndan bafllat›lan “La¤›m Dehlizi Taarru-
zu” bu taktiklerden biriydi. Bu teknik daha sonra ‹tilaf Devletleri ta-
raf›ndan da kullan›lacakt›r. Bu dehlizler kendi siperinden bafll›yor
düflman siperinin alt›na kadar ilerliyordu. Düflman siperinin alt›na
gelince buraya patlay›c› yerlefltirip patlat›l›yor, böylelikle düflmana
zayiat verdiriliyordu. 

Patlataca¤›n›z siperdeki düflman› kalabal›k tutmak için sald›racak-
m›fl havas› vermek, sürekli yerleri dinleyip tetikte olmak, la¤›m deh-
lizi kazarken tuza¤a düflmemek gibi hususlar art›k gündelik yafla-
m›n bir parças› olmufltu. Her an bir bomban›n patlamas›, a¤›r bir
makineliden ç›kan bir kurflunun gö¤se saplanmas›, ya da keskin ni-
flanc›lar›n hedefi olmak askerleri bekleyen tehlikelerdi. ‹flgalciler
aralar›nda Türk kad›nlar›n›n oldu¤unu da  söyledikleri bu keskin ni-
flanc›lardan çok korksalar da, bu niflanc›lar›n, askerler taraf›ndan
kaçma f›rsat› olarak da kullan›ld›¤› oluyordu. Bir ‹ngiliz askerinin
""TTüürrkk kkeesskkiinn nniiflflaanncc››llaarr››nn››nn hheeddeeffii oollaann bbiirr yyeerr bbiilliiyyoorrdduumm.. EElliinnii flfluu--
rraaddaann çç››kkaarr››rrssaann,, eevvee ddöönneerrssiinn ddeerrddiikk bbiirrbbiirriimmiizzee"" sözü bu durumu
aç›kça anlat›yordu. 

Yine bir asker olan Joe Murray'›n ""ÇÇaakk››mm›› çç››kkaarrdd››mm vvee ppaarrmmaa¤¤››mm››nn
uuccuunnuu kkeessmmeeyyee ççaall››flfltt››mm.. AAmmaa oorrttaall››kk yyiinnee kkaann ggööllüünnee ddöönnddüü.. SSoo--
nnuunnddaa ppaarrmmaa¤¤›› ttüüffee¤¤iinn ddiippççii¤¤iinnee ddaayyaadd››mm,, üüzzeerriinnee bb››ççaa¤¤››mm›› ddaayyaa--
dd››mm vvee sseerrtt bbiirr yyuummrruukkllaa ppaarrmmaa¤¤›› kkooppaarrdd››mm"" sözü bizim gibi asker
bir milletin, asla hazmedemeyece¤i bir itiraft›.
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‹tilaf ordusunun askerleri savafltan kaçmak için parma¤›n› keserken
Çivril Kazas›'n›n Madenler Köyü'nden Kadir o¤lu Mehmet Çavufl (1.
Kolordu 1. Tümen 7. Alay, 3. Tabur 1. Bölük) bu muharebeyi kazan-
mam›za sebep olan örneklerden sadece birini vermektedir. Mehmet
Çavufl, düflman taraf›ndan at›lan bombalar› patlamadan yine düfl-
mana atarken, bir keresinde bomba elinde patl›yor ve sa¤ el bile¤ini
kopar›yordu. Mehmet Çavufl hastanede yatarken komutan›na gön-
derdi¤i mektupta flöyle diyordu...

MMuuhhtteerreemm kkoommuuttaann››mm
SSaa¤¤ kkoolluummuu kkaayybbeettttiimm zzaarraarr›› yyookk,, ssooll kkoolluumm vvaarr.. OOnnuunnllaa ddaa ppeekkaallaa
iiflfl ggöörreebbiilliirriimm.. BBeennii üüzzeenn flfleeyy;; yyaarraamm››nn kkaappaannmmaammaass››nnddaann ddoollaayy››
kk››tt''aammaa kkaatt››llaammaammaamm vvee ddüüflflmmaannllaa ççaarrpp››flflaammaammaakk.. HHaassttaanneeddeenn
kkuurrttuullaarraakk hhaalleenn hhaarrbbee iiflflttiirraakk eeddeemmeeddii¤¤iimm iiççiinn,, bbeennii mmaazzuurr ggöörrüü--
nnüüzz,, aaffffeeddiinniizz,, mmuuhhtteerreemm kkoommuuttaann››mm.. 

‹flte hastanelerimiz böylesine kahraman askerlerle dolup tafl›yor, Ça-
nakkale ve ‹stanbul'daki hastaneler yaral›lar için yeterli olmuyordu.
Bunun üzerine yak›n illerdeki hastanelerden faydalan›l›yor, gaziler
Bursa’da, Bal›kesir’de, Edirne’deki hastanelere naklediliyordu. Cep-
heden sürekli ölü ve yaral›lar geliyordu. Bu insanlar› getiren vas›ta-
lardan biri de Reflit Pafla Vapuru'ydu. Hastane haline getirilen bu ge-
mi, Çanakkale’ye gelip buradaki yaral›lar› tedavi ediyor, a¤›r olanla-
r› da ‹stanbul’a götürüyordu. Üzerinde K›z›lay iflaretleri olan bu va-
pur yine de uçaklar›n iflaretlemesiyle, gemiler taraf›ndan hem de de-
falarca bombalanm›fl, ‹stanbul'da 'Reflit Pafla Vapuru batt›' söylenti-
leri ç›kar olmufltu. Müttefik kuvvetlerin, sivil yerleflim, sarg› yeri, has-
tane gemisi demeden yapt›¤› bu bombalamalar, ne sarg› yerlerinin
ne de Reflit Pafla Hastane Gemisi'nin çal›flmas›na engel olabiliyordu.
‹flte bu gemide Türkiye’nin ilk hastabak›c›s› olan Safiye Hüseyin’in
bir an›s›n› buraya alarak Çanakkale Destan›'na bir örnekle devam
etmifl olal›m.

SSAAFF‹‹YYEE HHÜÜSSEEYY‹‹NN:: RReeflfliitt PPaaflflaa VVaappuurruu''nnddaa hheerr flfleeyy oo kkaaddaarr ffeevvkkaallaaddee vvee
aacc››kkll››yydd›› kkii aannllaatt››llaammaazz.. KKuuccaa¤¤››mm››zzddaa hheerr ggüünn bbeeflfl aalltt›› ttaannee yyaarraall››
ööllüüyyoorr.. KKiimmiilleerrii ddee ggöözzlleerriinnii,, kkoollllaarr››nn››,, bbaaccaakkllaarr››nn›› kkaayybbeettmmeekktteenn yyaa
ddaa bbiirr ddaahhaa cceepphheeyyee ddöönneemmeeyyeecceekk oollmmaallaarr››nnddaann,, yy››llgg››nn hhaayyaattaa kküüssüü--
yyoorrllaarrdd››.. AAmmaa bbiirrii vvaarrdd›› kkii hhaayyaattaa hhiiçç kküüssmmeemmiiflfl,, öölleennee kkaaddaarr cceepphhee--
ddeeyymmiiflfl ggiibbii ddaavvrraannmm››flfltt››.. CCeepphheeddee öönn ssaaffllaarrddaa ssaavvaaflfl››rrkkeenn aa¤¤››rr yyaarraallaa--
nn››pp ggeettiirriilleenn bbuu kkiiflflii BBeekkiirr ÇÇaavvuuflfl’’ttuu.. BBiirr aayyaa¤¤››nn›› kkeessmmiiflfl aammaa kkaannggrree--
nnii dduurrdduurraammaamm››flfltt››kk.. AArrtt››kk ööllmmeessiinnii bbeekklliiyyoorrdduukk.. BBiirr ggeeccee hheemmflfliirree
''BBeekkiirr ÇÇaavvuuflfl''aa bbiirr hhaalllleerr oolldduu'' ddiiyyee bbeennii ççaa¤¤››rrdd››.. GGiittttii¤¤iimmddee tteekk bbaaccaa--
¤¤››yyllaa aayyaakkttaa ‘‘EEmmiirr ggeellddii,, ggiittmmeemm llaazz››mm'' ddiiyyee bbaa¤¤››rr››yyoorrdduu.. OOttuurrttmmaakk
iisstteeddiimm,, oottuurrmmaadd››.. ''BBööyyllee yyaappaarrssaann ööllüürrssüünn'' ddeeddiimm.. ‘‘BBeenn zzaaffeerrii ggöörr--
mmeeddeenn ööllmmeemm’’ ddiiyyee bbaa¤¤››rrdd››.. SSaabbaahhaa kkaarrflfl›› BBeekkiirr ÇÇaavvuuflfl kkoollllaarr››mmddaa
hhaayyaattaa ggöözzlleerriinnii kkaappaadd››.. BBuu aaddaammccaa¤¤››zz ssoonn ddaakkiikkaass››nnaa kkaaddaarr 

Çanakkale Savafl›’nda bir kolunu kaybeden Mehmet Çavufl. 
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Düflman cephesinin gerek cephane, gerekse yiyecek içecek s›k›nt›s› yoktu.
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Düflman›n ç›karma bölgesine gemilerle sürekli malzeme tafl›n›yordu.



kkuummaannddaann››nn eemmrriinnii,, kkeennddiissiinnee vveerriilleenn vvaattaann vvaazziiffeessiinnii yyaappmmaakkttaann bbaaflflkkaa bbiirr flfleeyy ddüüflflüünnmmüüyyoorrdduu.. BBeemmbbeeyyaazz kkaannss››zz dduuddaakk--
llaarr››nnddaann çç››kkaann ssoonn ccüümmllee ‘‘eemmrrii yyaappaammaadd››mm’’ oolldduu..

Son nefesinde bile komutan›n emrini yapmaya çal›flmak, ya da komutan›n emriyle son nefesini vatan için vermek… ‹flte
Gelibolu’nun her kar›fl topra¤›nda bu ruh hakimdi. Bu ruhu daha iyi anlayabilmek için Mustafa Kemal Atatürk’ün flu ha-
t›ras› belki de tek bafl›na yeterlidir: ""BBiizz ffeerrddii kkaahhrraammaannll››kk ssaahhnneelleerriiyyllee mmeeflflgguull oollmmuuyyoorruuzz.. YYaallnn››zz ssiizzee BBoommbbaass››rrtt›› VVaakkaass››''nn››
aannllaattmmaaddaann ddaa ggeeççeemmeeyyeeccee¤¤iimm.. KKaarrflfl››ll››kkll›› ssiippeerrlleerriinn aarraass›› 88 mmeettrree,, yyaannii ööllüümm mmuuhhaakkkkaakk.. BBiirriinnccii ssiippeerrddeekkiilleerriinn hheeppssii kkuurr--
ttuullaammaammaaccaass››nnaa ddüüflflüüyyoorr;; iikkiinnccii ssiippeerrddeekkiilleerr oonnllaarr››nn yyeerriinnee ggiiddiiyyoorr.. FFaakkaatt nnee iimmrreenniilleecceekk bbiirr ssoo¤¤uukkkkaannll››ll››kk vvee tteevveekkkküüllllee bbii--
lliiyyoorr mmuussuunnuuzz?? ÖÖlleennii ggöörrüüyyoorr,, üüçç ddaakkiikkaayyaa kkaaddaarr öölleeccee¤¤iinnii bbiilliiyyoorr,, eenn uuffaakk bbiirr ççeekkiinnmmee bbiillee ggöösstteerrmmiiyyoorr;; ssaarrss››llmmaa yyookk!! OOkkuu--
mmaayy›› bbiilleennlleerr eelllleerriinnddee KKuurraann--›› KKeerriimm cceennnneettee ggiirrmmeeyyee hhaazz››rrllaann››yyoorrllaarr,, bbiillmmeeyyeennlleerr kkeelliimmee--ii flflaahhaaddeett ççeekkeerreekk yyüürrüüyyoorrllaarr.. SS››--
ccaakk,, cceehheennnneemm ggiibbii kkaayynn››yyoorr,, 2200 ddüüflflmmaannaa kkaarrflfl›› hheerr ssiippeerrddee bbiirr nneeffeerr,, ssüünnggüüyyllee ççaarrpp››flfl››yyoorr,, ööllüüyyoorr,, ööllddüürrüüyyoorr.. ‹‹flflttee TTüürrkk aass--
kkeerriinnddeekkii rruuhh kkuuvvvveettiinnii ggöösstteerreenn,, hhaayyrreettee vvee tteebbllii¤¤ee flflaayyaann bbiirr öörrnneekkttiirr.. EEmmiinn oollmmaall››ss››nn››zz kkii ÇÇaannaakkkkaallee MMuuhhaarreebbeelleerrii’’nnii kkaa--
zzaanndd››rraann bbuu yyüükksseekk rruuhhttuurr..""

Bu ruh yap›lan bütün düflman taarruzlar›n›n bofla ç›kmas›n› sa¤l›yor, sald›r›lar›ndan sonuç alamayan müttefik ordular›,
yeni takviyelerle yeni taarruzlar planl›yordu. Gelibolu her gün biraz daha kalabal›klaflan ordular›n canh›rafl çarp›flmalar›-
na sahne oluyordu.

Daha fazla düflman öldürmek için bazen daha fazla ölmekte gerekiyordu. Bunun için yap›lmas› gereken fedakarl›k ise va-
tan›n son kalesini korumak içgüdüsü ile hareket eden Türk askerinin ruhuna kadar ifllemiflti. fiüphesiz askerlerin bu kadar
fedakarca savaflmalar›nda, kendileri kadar onlar› motive eden insanlar›n da rolü vard›.
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Yaral›lardan bir k›sm› tedavi için vapurla ‹stanbul’a götürülüyordu.
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Anafartalar Grup Komutan› Mustafa Kemal.

‹ngiltere Kara Ordusu Komutan› General Ion Hamilton ve komutanlar›.



Komutanlar›n ellerinde k›l›çlarla en önde savaflmalar› Hamilton’un notlar›nda bile yer al›yordu. Hamilton an›lar›nda subay-
lar›m›z› flöyle anlatmaktad›r: ““DDüüflflmmaann ssuubbaayyllaarr ççookk üüssttüünn vvaass››ffll›› kkiiflfliilleerr,, eelllleerriinnddee kk››ll››ççllaarr›› eerrlleerriinn öönnüünnddee bbiizzee ddoo¤¤rruu kkooflfluu--
yyoorrllaarr vvee bbiirrlliikklleerriinn cceessaarreettiinnii ppeerrççiinnlliiyyoorrllaarr..”” Komutanlar›n›n cesaretleri askerlerimizi kamç›l›yor, Gelibolu’yu kaybetmenin
asl›nda bir vatan kaybetmek olaca¤›n› gördüklerinden vatan› için gözlerini k›rpmadan ölüme kofluyorlard›. Komutanlar›n
bile duraklad›¤› yerde ortaya tabur imamlar› veya müftüler ç›k›yordu. ‹mamlar, Anadolu’nun saf ve imanl› delikanl›lar›n›n
inançlar›n› tazeliyor, askerlerin yan›nda onlarla birlikte her zorlu¤a katlan›p, onlarla birlikte savafl›yor, bazen de son nefes-
lerini dini telkin vermeye geldikleri bu kahramanlar›n dizlerinde veriyorlard›. Müttefik kuvvetlerin saf›nda yer al›p da kimin-
le savaflt›¤›n› bilmeyen Müslüman askerleri uyarmakda bu din adamlar›na düflüyordu. Okutulan ezanlarla karfl› saflarda 
kiminle savaflt›¤›n› bilmeyen Müslüman askerlere, ‹slam’›n bu evrensel ça¤r›s› duyuruluyordu. Hatta cephede okunan 
Kuran-› Kerimler karfl› mevzilerde bile huzurla dinleniyor, ne dedi¤ini anlamad›klar› yan›k sesli haf›zlar›n sedalar› baz› ak-
flamlar iflgalci askerlerin ruhlar›nda huzurlu dakikalar yaflanmas›na sebep oluyordu. Bu saatlerde at›fllar duruyor, Kuran-›
Kerim’in ulvi sözcükleri Gelibolu topra¤›n›n ac›l› izbelerinde yank›lan›yordu.

Haziran ve Temmuz’un ortalar›n› Kirte, Kerevizdere, Z›¤›ndere muharebeleriyle geçiren taraflar Temmuz ortas›ndan A¤us-
tos bafl›na kadar sükunet bulmufl bir muharebeye al›flmaya çal›fl›yorlard›. Nispeten siper savafllar›yla geçen bu günler asl›n-
da f›rt›na öncesi yaflanan  sinir bozucu bir  duraklamayd›. 

Çanakkale Savafllar›'ndaki baflar›s›zl›k, hem Fisher’in istifa etmesine hem de Churchill’in bakanl›ktan al›nmas›na sebep ol-
mufltu. Art›k Londra ve Paris, Çanakkale seferini iyiden iyiye sorguluyordu. Bu yüzden s›k›flan cepheyi bir an önce aç›p 
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Gelibolu Yar›madas›’na getirilen askerler günden güne ço¤al›yordu ama sonuç al›nam›yordu.
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‹stanbul’a ulaflmak için bir fleyler
yapmak gerekiyordu. Hamilton’un
Haziranda Çanakkale’yi geçmek için
daha çok asker iste¤i A¤ustosda ger-
çeklefltiriliyor, 50-60 bin askerin Lim-
ni’de topland›¤› bilgisi Türk Genel-
kurmay›’na da ulafl›yordu. Art›k son
büyük taarruz ve son büyük savun-
man›n tarihi yaklaflm›flt›. 

Hamilton'un plan›na göre sald›r› bu
kez, Suvla Liman›'ndan bafllayacak
ve Anafartalar ovas›ndan t›rman›p
Conkbay›r› ele geçirilmeye çal›fl›la-
cakt›. Bu cephede bulunan Türk bir-
liklerine, di¤er bölgelerden yard›m
gelmemesi için Anzak Koyu'ndan da
bir sald›r› düzenlenerek oradaki  Türk
birliklerini yerlerinde tutacakt›. Türk

taraf›nda ise Liman von Sanders’in Saros tak›nt›s› bizi zor durumda
b›rakacakt›. Liman Pafla sald›r›y› yine Saros Körfezi'ne bekledi¤inden
Anafartalardaki Türk birliklerinin say›s›n› s›n›rl› tutuyordu. 

6 A¤ustos'ta  ç›karma ve sald›r› bafllad›¤›nda bu bölgedeki Türk bir-
li¤inin say›s› 1500’dü. Suvla Körfezi'ne ç›kar›lan iflgal askerinin
mevcudu ise 20.000’di. Bu dengesiz mücadeleye ra¤men, hem asker-
lerimizin büyük direnifli hem de iflgalcilerin yanl›fl kararlar› sonucu
tepelere ulaflamam›fllard›. K›y›dan içeriye kadar ancak birkaç kilo-
metrelik bir alan› kontrol edebiliyorlard›. Toplu sald›r›ya ancak 
9 A¤ustos'ta geçebileceklerdi. Bu arada yar›m adan›n boyun k›sm›n-
da yedekte bekletilen iki Türk tümeni, Albay Ahmet Fevzi Pafla komu-
tas›nda bölgeye hareket etmiflti. Bu birlikler, 8 A¤ustos günü muha-
rebe alan›na ulaflt›¤›nda hepsi yorgundu. Bu yüzden Albay Fevzi, Li-
man Pafla'n›n taarruz emrine karfl› ç›karak askerlerin bir gece din-
lenmesini isteyecek, bu istek Liman Pafla'n›n, Albay Fevzi’yi görevden
al›p yerine Mustafa Kemal’i getirmesine yol açacakt›.

9 A¤ustos’ta taarruza bafllayan müttefik güçlerini bir sürpriz bekli-
yordu. Bir gün önce Anafartalar Grup Komutan› olan Mustafa Ke-
mal, önceki komutan Albay Fevzi Bey’in plan›n› de¤ifltirmeyecek ve
9 A¤ustos günü Türk Birlikleri'de taarruza bafllayacakt›. Bu sürpriz
karfl›laflma sonucu ‹ngiliz kuvvetleri bozgun fleklinde geriye çekiliyor
ve 7 A¤ustos'ta ele geçirdikleri bütün tepeleri ve 18 bin askerini kay-
bederek, yazlar› kuruyan tuz gölüne hatta denize kadar kaç›yorlard›.
13 Türk taburu, 22 ‹ngiliz taburunu yenmiflti. 

Ar›burnu Kanl›s›rt’ta düflman siperine dikilen alay sanca¤›



Tarihimize 1. Anafartalar Zaferi olarak kaydedilen bu zaferin büyük-
lü¤ünü Genaral Hamilton'un o gece defterine düfltü¤ü nottan ö¤re-
nelim: ""YYaarr››mmaaddaaddaakkii ççaarrpp››flflmmaallaarr ss››rraass››nnddaa kkaallbbiimm nnaass››rr bbaa¤¤llaadd››..
AAmmaa bbuu ssaahhnneenniinn aacc››ss›› yyüürree¤¤iimmii ppaarrççaa ppaarrççaa eettttii.. KKeelliimmeelleerr yyeetteerrssiizz"".

Bugünün morali ile Conkbay›r›'nda Anzak kuvvetlerine karfl› da bir
bask›n taarruz planland›. Bu taarruz, 10 A¤ustos günü Mustafa Ke-
mal'in konuflmas›yla bafllayacakt›. 

Mustafa Kemal, o gün birliklere Balkan Savafllar› bozgununu hat›r-
latarak, bugün baflar›l› olamazlarsa kendilerini nelerin bekledi¤ini
anlat›r. Zaten Balkan bozgunu Türk askerinin yüre¤inde bir yarad›r.
Bu savafllardan sonra yaflanan ölümler, hastal›klar, göçler ve teca-
vüzler en nas›rl› yürekleri bile kanatm›flt›r. Bu sözler askerin savafl-
ma azmini kamç›lar ve Mustafa Kemal’in iflaretiyle birlikte da¤ tafl
Allah Allah sesleriyle inler. Gerisini Hamilton'un kaleminden okuya-
l›m: ""BBuu mmuuhhaarreebbee,, CCoonnkkbbaayy››rr››''nn›› ttuuttmmaakk iiççiinn yyaapp››llaann ddöörrtt ggüünnllüükk
mmuuhhaarreebbeelleerriinn eenn flfliiddddeettlliissii oollmmuuflflttuurr.. ZZaammaann››mm››zz ffeennnniinniinn hhaazz››rrllaa--
mm››flfl oolldduu¤¤uu ssiillaahhllaarr››nn hheeppssiinnii eelllleerriinnddeenn aattaarraakk,, hhaass››mmllaarr››yyllaa bboo¤¤aazz
bboo¤¤aazzaa ddöö¤¤üüflfleenn eerrlleerriimmiizziinn yyaann››nnaa ggeenneerraalllleerriimmiizz ddee kkaatt››llmm››flflllaarrdd››..
GGeennaarraall CCaayylleeyy,, CCooooppeerr,, vvee BBaallddwwiinn bbuuggüünn tteerrkkii ddiiyyaarr eeddeennlleerr aarraass››nn--
ddaa iiddii.. TTüürrkklleerr bbiirrbbiirrii aarrdd››nnccaa ''AAllllaahh AAllllaahh'' hhaayykk››rr››flflllaarr››yyllaa,, hhaakkiikkaatt
ppeekk yyii¤¤iittççee ssaalldd››rrdd››llaarr vvee ssaavvaaflfltt››llaarr.. BBuu bboo¤¤uuflflmmaayy›› ssiizzee ttaassvviirr eettmmeekk
kkaabbiill ddee¤¤iillddiirr..""

‹ngiliz Generali Aspinal Oglender’in o güne dair de¤erlendirmesi hü-
zünlü bir çaresizli¤i resmetmektedir: ""1100 AA¤¤uussttooss’’ttaa 0044..4455’’ttee bbiirrddeenn--
bbiirree kkeessiiff TTüürrkk ttaaaarrrruuzz ddaallggaallaarr›› tteeppeenniinn üüzzeerriinnddeenn aaflflaa¤¤››yyaa aakkmmaayyaa
bbaaflflllaadd››.. ‹‹nnggiilliizz ssiippeerrlleerrii hhaaddddiinnddeenn ffaazzllaa aasskkeerr ddoolluu iiddii.. BBuunnllaarrddaann
ppeekk aazz›› kkuurrttuullaabbiillddii..""

Kesin ve net bir zafer daha kazan›lm›fl, art›k Conkbay›r› civar›nda da
iflgal askeri kalmam›flt›. 10 A¤ustos günü Mustafa Kemal’in de mil-
letimize ba¤›flland›¤› gündür. O an› Mustafa Kemal hat›rat›nda  flöy-
le anlat›r: HHeerr ttaarraaff dduummaann iiççiinnddee vvee hheeyyeeccaann hheerr yyeerree hhaakkiimm oollmmuuflfl--
ttuu.. DDüüflflmmaann››nn ttooppççuu aatteeflflii,, ggüülllleelleerrii bbüüyyüükk ççuukkuurrllaarr aaçç››yyoorr hheerr ttaarraaff--
ttaann flflaarraappnneell vvee kkuurrflfluunn yyaa¤¤››yyoorrdduu.. BBüüyyüükk bbiirr flflaarraappnneell ppaarrççaass›› ttaamm
kkaallbbiimmiinn üüzzeerriinnee ççaarrpptt››,, ssaarrss››lldd››mm,, eelliimmii ggöö¤¤ssüümmee ggööttüürrddüümm,, kkaann
aakkmm››yyoorrdduu.. OOllaayy›› YYaarrbbaayy SSeerrvveett BBeeyy''ddeenn bbaaflflkkaa kkiimmssee ggöörrmmeemmiiflflttii..
OOnnaa ppaarrmmaa¤¤››mmllaa ssuussmmaass››nn›› eemmrreettttiimm.. ÇÇüünnkküü vvuurruulldduu¤¤uummuunn dduu--
yyuullmmaass›› bbüüttüünn cceepphheelleerrddee ppaanniikk oolluuflflttuurraabbiilliirrddii.. KKaallbbiimmiinn üüzzeerriinnddee,,
cceebbiimmddee bbuulluunnaann ssaaaatt ppaarraammppaarrççaa oollmmuuflflttuu.. OO ggüünn aakkflflaammaa kkaaddaarr
bbiirrlliikklleerriinn bbaaflfl››nnddaa ddaahhaa hh››rrssll›› ççaarrpp››flfltt››mm.. YYaallnn››zz bbuu flflaarraappnneell vvüüccuu--
dduummddaa,, kkaallbbiimmiinn üüzzeerriinnddee aayyllaarrccaa ggiittmmeeyyeenn ddeerriinn bbiirr kkaann lleekkeessii 
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Conkbay›r›’nda Mustafa Kemal’in saatinin parçaland›¤› yer.
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Anzak askerleri süngü hücumunda.



90

S o n k a l e  Ç a n a k k a l e

bb››rraakkmm››flfltt››.. AAyynn›› ggeeccee yyaannii 1100 AA¤¤uussttooss ggüünnüü bbeennii mmuuttllaakk ööllüümmddeenn
kkuurrttaarraann vvee ppaarrççaallaannaann ssaaaattiimmii OOrrdduu KKoommuuttaann›› LLiimmaann vvoonn SSaannddeerrss
PPaaflflaa''yyaa hhaatt››rraa oollaarraakk vveerrddiimm.. ÇÇookk flflaaflfl››rrmm››flfltt››,, hheeyyeeccaannllaannmm››flfltt››.. KKeenn--
ddiilleerrii ddee aalltt››nn cceepp ssaaaattiinnii bbaannaa hheeddiiyyee eettttiilleerr.. BBuu hhüüccuummllaarrddaa ‹‹nnggiilliizz--
lleerr,, bbiinnlleerrccee ööllüü bb››rraakkaarraakk ttaammaammeenn ggeerrii ççeekkiillddii vvee ÇÇaannaakkkkaallee’’nniinn
ggeeççiilleemmeeyyeeccee¤¤iinnii iiyyiiccee aannllaamm››flfl oolldduullaarr..

Müttefik kuvvetlerin hali perifland›. Yazar Alan Moorrehead o günler-
de ve sonras›nda müttefik kuvvetlerin durumunu ac›yarak not etmifl-
ti: ““BBüüyyüükk oorrdduu bbooflfl yyeerree hhaarrccaannmm››flfltt››rr.. DDöörrtt ggüünn aarraall››kkss››zz ssüürreenn ççaarr--
pp››flflmmaallaarrddaann ssoonnrraa bbiirrlliikklleerr,, iillkk hhaarreekkeettee bbaaflflllaadd››kkllaarr›› yyeerree ddöönnmmüüflfl--
lleerrddiirr.. AAsskkeerrlleerr SSuuvvllaa kk››yy››llaarr››nnddaa,, AAnnzzaakk bbööllggeessiinnddee,, SSeeddddüüllbbaahhiirr ssii--
ppeerrlleerriinnddee ddoommuuzz hhaayyaatt›› yyaaflfl››yyoorrllaarrdd››.. OO kkaallaabbaall››kk ssiippeerrlleerree aabbddeesstthhaa--
nnee vvee ööllüümm kkookkuullaarr›› ssiinnmmiiflflttii.. SSiinneekklleerr vvee bbiittlleerr aasskkeerrlleerree iiflflkkeennccee eeddii--
yyoorrdduu..””

15 A¤ustos’ta Hamilton adeta yenilgisini ilan eden 100 bin kiflilik ye-
ni asker istiyor ama sadece komutanlar› de¤ifltirme yetkisi alabiliyor-
du. Yine de flans›n› deneyecek, 21 A¤ustos’ta tekrar taarruz edecekti.
‹kinci Anafartalar Savafl› denilen bu taarruz 7 bin Anzak, ‹ngiliz ve
Hint askerinin ölümüyle sonuçlanacakt›. 

Anafartalar'dan düzenlenen
sald›r› hem iyi plan-
lanm›fl hem
de Liman
von San-
ders’in bek-
lemedi¤i yerden
bafllam›flt›. Ama yine ve son kez ol-
mam›flt›. Çanakkale’nin geçilemeyece¤i iyi-
den iyiye anlafl›lmaya bafllanm›flt›. Hamilton’un
ne sald›racak gücü ne de asker isteyecek yüzü kalm›flt›
ama ‹stanbul’a ulaflma hülyas› bitmemiflti. Bu yüzden
Frans›zlar'›n 1 Eylül'de Anadolu yakas›na ç›karma yapal›m tekli-
fini heyecanla karfl›layacakt›. 

Hamilton bast›ramad›¤› zafer h›rs›yla yanarken Londra'da, Hamil-
ton'un görevinden al›nmas› hatta yar›madan›n boflalt›lmas› fikri
tart›fl›lmaya bafllanm›flt› bile. 14 Ekim'de toplanan Bo¤azlar Konse-
yi, beklenen karar› alacak, Hamilton yerine General Monro atana-
cakt›. 28 Ekim'de ‹mroz'a (Gökçeada) gelen Genaral Monro’nun Ya-
r›mada’y› boflaltma teklifine önce tepki gösteren Savafl Bakan› Kitc-
hener, sonras›nda durumu yerinde görmek için, Çanakkale’ye gelme
karar› al›r.
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11 Kas›m’da bizzat incelemeye gelen Kitchener’in bir dizi toplant›-
dan sonra harp dairesine sunaca¤› teklif, "çekilelim" olmufltu. S›r-
bistan’›n yenilip Almanya - Türkiye yolunun aç›lmas› sonucuda 
Almanya’dan gelecek toplarla çarp›flmalar›n müttefikler aleyhine 
geliflece¤i muhakkakt›. Art›k çekilme karar› tart›fl›lmal›yd›. ‹ngiliz
Hükümeti bu karar› tart›fl›rken Gelibolu’da o tarihe kadar hiç yaflan-
mam›fl bir f›rt›na oldu. Sa¤anak ya¤mur, tipi ve müthifl so¤uk baflla-
d›. Siperler su ve çamurla doluyor, askerler bo¤uluyor, seller  malze-
melerinin bir k›sm›n› al›p sürüklüyordu. Türk askerleri tepelerde ol-
du¤u için, seller, k›y›lardaki düflman birliklerini y›prat›yordu. 5000
asker, donmufl, çeflitli yerlerinden yaralanm›fl ve hastalanm›flt›. Kim-
bilir belki de topra¤›na sahip ç›kan kahraman ulusa, topraklar› da
sahip ç›k›yordu. Gelibolu’nun ya¤muru, çamuru, rüzgar›, f›rt›nas›
yani topyekün tabiat› da müttefik askerlerine ““ggiiddiinn”” diyordu.

Anzak Mezarl›¤›



‹flte ‹ngiliz Hükümeti, bu tavsiyeyi 7 Aral›k 1915’de dinliyor ve çekilme karar› al›yordu. Art›k Çanakkale Muharebeleri bit-
mifl, muharebenin galibi Türkler olmufltu. 

fiimdi müttefikler aç›s›ndan yap›lmas› gereken en az kay›pla onurlu bir çekilmeydi. Onlar  çekilme iflini ustaca yapm›fllar,
hiçbir zayiat vermeden 19 Aral›k 1915'de Ar›burnu’ndan, 9 Ocak 1916'da Seddülbahir’den ayr›lm›fllard›. Dünyan›n en bü-
yük iki imparatorlu¤unun güçleri, kaçarken zayiat vermemelerini, büyük bir baflar› sayarak sessiz sedas›z gittiler. Bir yüz-
bafl›n›n çekilirken defterine düfltü¤ü notlar asl›nda Gelibolu’daki muharebeyi onlar aç›s›ndan özetliyordu: TTeezzaadd››nn ffaarrkk››nnaa
vvaarrmmaammaakk iimmkkaannss››zzdd››.. OO ppaarrllaakk AA¤¤uussttooss ssaabbaahh››,, ssaavvaaflfl aazzmmii,, ggaayyrreettii vvee aarrzzuussuu iillee ddoolluu 775500 mmeevvccuuttlluu ttaabbuurruumm oo kkaarraannll››kk
AArraall››kk ggeecceessiinnddee 110000''üünn aalltt››nnddaa bbiirr mmeevvccuuttllaa ccaann››nnddaann bbeezzmmiiflfl,, kkiirr ppaass iiççiinnddee,, kkaann››kkssaamm››flfl hhaayyaalllleerrii kk››rr››llmm››flfl ss››vv››flfl››yyoorr.. GGeerrii--
ddee bb››rraakktt››kkllaarr››mm››zzddaann uuttaann››yyoorruumm..

Peki bu sessiz gidifl gerçekten iflgalcilerin büyük bir becerisi miydi, yoksa ortada yaz›l› olmayan bir mutabakat m› vard›? fiim-
di serinkanl› bir de¤erlendirme yapal›m. Müttefik güçler, Ar›burnu'ndan hissettirmeden çekildiler dersek, bir gerçe¤inde or-
taya ç›kt›¤›n› kabullenmifl oluruz. Bu gerçekte fludur: E¤er düflman Ar›burnu'ndan çekilmiflse bütün yar›madadan da çeki-
lecektir. O halde iflgalcilerin Ar›burnu'ndan çakt›rmadan çekildi¤ini kabul etsek bile, bu tarihten 21 gün sonra, Seddülba-
hir'den yapt›klar› çekiliflin beklendi¤ini varsayabiliriz. Asl›nda Türk askerlerinin Seddülbahir cephesinde, tafllara sar›l› 
ka¤›tlarla karfl› tarafa att›klar› mesajlarda bu çekiliflin beklendi¤ine dair mesajlar da vard›. 
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Gelibolu Yar›madas›’nda Anzaklar›n ç›karmas›n› baflar›yla durduran Türk subay ve askerlerinin ödül töreni.
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Peki o halde kay›ps›z gitmelerine neden izin verildi? Bunun cevab›n›
o zaman ki flartlar içinde de¤erlendirmekte fayda var. Çanakkale
Cephe'sinde çarp›flmalar bitmifl ama Cihan Harbi devam ediyordu.
Di¤er cephelerde de savaflacak askere ve kullan›lacak silahlara ihti-
yaç vard›. Düflman çekilirken yap›lacak sald›r›lar bizim askerlerinde
ölmesine sebep verecekti. Bizimse art›k, bir tek askeri bile kaybetme-
ye tahammülümüz yoktu.  

Ama her fleye ra¤men bu  gidiflin ustaca yap›lm›fl bir planla baflar›l-
m›fl olabilece¤i ihtimalini de  gözard› etmemek gerekiyor. Sonradan
yap›lan mülakatlarda müttefik güçlerindeki hareketlenmenin kesin-
likle fark edildi¤ini anlatan Türk komutanlar, bu hareketlenmenin
bir taarruz haz›rl›¤› olabilece¤i flüphesini de do¤urdu¤unu söylerler.

Gidiflleri nas›l olursa olsun ezilerek gitmifllerdi. Daha sonralar› kur-
duklar› komisyonda bu yenilginin sebep ve suçlular›n› araflt›racaklar
ve bir rapor yay›nlayacaklard›r. Kraliyet raporunda bu seferin kötü
planland›¤› ve beceriksizce yürütüldü¤ü yaz›larak binlerce can›n bofl
yere harcand›¤› vurgulanm›flt›. Belki de böyle bir raporu yazmak için
bu kadar zamanl›k çarp›flmaya, yüz binlerce can› topra¤a vermeye
gerek yoktu. Bu tespiti Yeni Zelandal› bir er bile çok veciz bir ifadey-
le bak›n nas›l anlatm›flt›: ""DDiikkkkaatt ççeekkiiccii bbiirr sseebbeebbee ggeelliinnccee,, GGeelliibboo--
lluu’’nnuunn ttaappuullaannmm››flfl oollmmaass››yydd››.. YYaannii GGeelliibboolluu,, TTüürrkklleerr''iinn ttaappuulluu mmaa--
ll››dd››rr.. BBuunnuu bbiizzee kkeessiinnlliikkllee vveerrmmeeyyeecceekklleerrddii..””

Vatan›n ve milletin, namusunu korumak u¤runa biny›llard›r sava-
flan, ölen ve yaralanan atalar›m›z, Napolyon’a ““TTüürrkklleerr ööllddüürrüülleebbii--
lliirr aammaa yyeenniilleemmeezz”” dedirtmifltir. Onun torunlar› bu tespiti yeterince
ciddiye almam›fllar, bir gün flafakla birlikte topraklar›m›za, insanla-
r›m›za, mukaddesat›m›za sald›rm›fllard›. ‹çlerinde nereye ve ne için
geldi¤ini bilmeyen masum zavall›lar da vard›, Haçl› ruhunu yüre¤i-
nin derinliklerinde gizleyenler de. Bir süre sonra savaflt›¤› insanlara
sayg› duyanlar da oldu, kafataslar›n› memleketine götürecek kadar
nefret edenler de. Onlar›n da susuz kald›klar›, geceleri a¤lad›klar›, is-
yan ettikleri de oldu. Hepsi savafl planlay›c›lar› kadar kinle dolu de-

¤ildiler. ‹çlerinde savafl›n çözüm olmad›¤›n› düflünenlerde vard›,
baflka bir cephede Türk'ün kan›n› ak›tacak olanlar da. Za-

fer kazanma arzusuyla  topra¤›m›za ayak bas›p, ar-
kadafllar›n›, kollar›n›, bacaklar›n› ve de

canlar›n› burada b›rak›p, utanarak git-
tiler. Giderken ölü, yaral› ve hastalarla

birlikte büyük kay›plar verdiler. 

Bizde ölü, yaral›, kay›p ve hastalar›m›zla birlikte
birçok insan›m›z› yitirmifltik. Asl›nda bunlar savafl›n 



sadece matematiksel yönü. Çanakkale’yi h›rslar, taktikler, planlar,
rakamlar anlatamaz. Çanakkale’yi bunlarla anlatmak asl›nda anla-
tamamakt›r. Çanakkale, Seddülbahir’de direnifl, Conkbay›r›’nda ta-
arruz, Z›¤›ndere’de bo¤uflmad›r. Gelibolu'nun en izbe derelerinde
korku, en zirvelerinde cesarettir. Kolundan yaralanm›fl çavuflun ko-
lunu keserek savaflma azmi, yaralan›p geri dönen bir erin yüzüne
yans›yan utanc›d›r. Çanakkale son nefesinde düflman kullanmas›n
diye tüfe¤ini bozan komutan›n direnci, ölürken gülebilen erin meta-
netidir. Yetim hakk›, ana ah›, kimsesizlerin eyvah›d›r Çanakkale.
Rüzgarlar›nda flehit nefesi, yamaçlar›nda gazi menk›beleridir. Hala
mezarlar› olmayan, sevdiklerine kavuflamayan flehitlerimizin duas›-
d›r. ‹man›n topa, tüfe¤e, demire, çeli¤e isyan›d›r. YYookkssaa ÇÇaannaakkkkaallee
zzaatteenn ggeeççiilleemmeeyyeecceekkttii kkii.. ÇÇüünnkküü,, ÇÇaannaakkkkaallee’’ddee ddiirreenneennlleerr TTrrooyyaall››llaarr
ddee¤¤iill;; KKoossoovvaa’’ddaa,, SS››rrpp SS››nndd››¤¤››''nnddaa,, NNii¤¤bboolluu’’ddaa ssaavvaaflflaann mmuuzzaaffffeerr iinn--
ssaannllaarr››nn ttoorruunnllaarr›› TTüürrkklleerrddii..
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Müttefik ordular›n›n Gelibolu’yu boflaltmalar›, Cihan Harbi'nin de¤il ama Çanakkale Muharebeleri'nin bitti¤ini gösteriyor-
du. Belki de Birinci Dünya Savafl›'ndaki onlarca cepheden en önemlisi Çanakkale Cephesi'ydi. Bir milyona yak›n askerin,
yüzlerce savafl gemisinin, binlerce arac›n ve dehflet veren a¤›r silahlar›n y›¤›ld›¤› bu cephede, zafer Osmanl› ‹mparatorlu-
¤u’nun olmufl; son kale Çanakkale düflmemiflti. Çanakkale’nin zorlu co¤rafyas›nda say›lamayacak kadar destan yazan bu
kahramanlar›n, cansiperane direnifli dünya tarihini de¤ifltirmifl, bu direnifl o zaman asla tahmin edilemeyen sonuçlar› da
beraberinde getirmiflti.

Bizim için Çanakkale, milli mücadele ruhunun do¤du¤u yer olarak kabul edilmelidir. Ayr›ca Kurtulufl Savafl›’nda Türk Ulu-
su’nun arkas›ndan gitti¤i önder olan Mustafa Kemal’in, lider olarak ortaya ç›kt›¤› yer de yine Çanakkale’dir. Bir Alman ta-
rihçi Çanakkale’de çok flehit verdi¤imizi ama bir gerçe¤i de dünyaya gösterdi¤imizi yazar. BBuu ÇÇaannaakkkkaallee’’nniinn aassllaa ggeeççiilleemmee--
yyeeccee¤¤ii vvee ssoonnssuuzzaa kkaaddaarr TTüürrkk yyuurrdduu kkaallaaccaa¤¤›› ggeerrççee¤¤iiddiirr..

Bu muharebeler, yenilenlerin bir k›sm› aç›s›ndan da olumlu sonuçlar do¤urmufl; Avustralya ve Yeni Zelanda gibi uluslar›n
milli tarihlerinin bafllang›c› olmufltur.

Churchill, Çanakkale Muharebeleri'nin sonuçlar›yla ilgili yapt›¤› kapsaml› de¤erlendirmede bu muharebelerden ma¤lup
ayr›lmalar›n›n Birinci Dünya Savafl›'n› iki buçuk y›l uzatt›¤›n› ve sekiz buçuk milyon Avrupal›n›n öldü¤ünü söyler. Ayr›ca
Çanakkale geçilemedi¤i için Rusya’da ihtilal oldu¤unu ve komünizmin Rusya’n›n arkas›ndan Çin’e de s›çrad›¤›n› ifade
eder. Ayr›ca yine Churchill’in  tespitlerine göre Çanakkale yenilgisi sonucu, üçüncü dünya ülkeleri ‹ngiltere’nin gücüne kar-
fl› flüphe duymaya bafllayacak ve bu flüphe  Hindistan’›n ve Endenozya’n›n elden ç›kma sürecine katk›da bulunacakt›r.

Bu kadar küçük bir alanda yap›lan çarp›flmalar›n, böylesine büyük sonuçlar do¤uraca¤›, o zaman için bilinmiyordu. Çün-
kü herkes devam eden Birinci Dünya Savafl›'yla meflguldü. Evet ''SSoonn KKaallee'' ayaktayd› ama, savafl baflka cephelerde bütün h›-
z›yla devam ediyordu. 18 Mart Deniz Zaferi’ni doyas›ya yaflayamayan millet, kara savafl›n›n zaferle bitti¤ine de sevinecek za-
man› bulamam›flt›. Buradan çekilen askerler k›sa bir dinlenmeden sonra baflka cephelerde savaflmak üzere yollara koyul-
mufltu. Anadolu’nun yi¤it evlatlar› arkadafllar›n› topra¤a, cesaretlerini kalplerine, destanlar›n› tarihe saklayarak yola ç›kt›-
lar. Baflka cephelerde de savafllar oldu; öldüler, öldürdüler ama Gelibolu’daki bo¤uflman›n izi ne onlar taraf›ndan unutul-
du, ne de istilac›lar buradaki yenilginin ac›s›n› sindirebildi.

Anafartalar kahraman› Mustafa Kemal, milletvekillerine düflman mevzilerini gezdirerek bilgi veriyor (14 Ekim 1915)
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Çanakkale’deki büyük bo¤uflman›n müttefikler üzerinde b›rakt›¤› et-
kiyi anlamak için, Mondros Mütarekesi sonras›na bakmakta fayda
vard›r. Birinci Dünya Savafl›'nda yenilemeyen Osmanl› ‹mparatorlu-
¤u, kader birli¤i etti¤i Almanya, Avusturya-Macaristan ‹mparatorlu-
¤u ve Bulgaristan’›n savafl d›fl› kalmas›yla antlaflma yapmaya mec-
bur kalm›flt›. Özellikle Bulgaristan yenilince Trakya s›n›r›m›z savun-

mas›z kalm›fl, buradan girecek müttefik ordular›n›n ‹stanbul’u
iflgal etmelerinin önünde bir engel kalmam›flt›. ‹s-

tanbul’a en yak›n ordumuz o s›ralarda Kafkas-
lar'da savafl›yordu. O zaman ki flartlarda bu or-
dunun ‹stanbul’a gelmesi seksen gün sürüyor-

du. Yapacak bir fley kalmam›flt›. Osmanl› ‹mpa-
ratorlu¤u’nu yenik ilan eden Mondros Mütareke-

si, 30 Ekim 1918 tarihinde Midilli Adas›'n›n Mond-
ros Liman›'nda imzaland›. Asl›nda alt›na imza at›-
lan bu belge  antlaflmadan çok, zorla yazd›r›lm›fl
bir vasiyetnameyi and›r›yordu. Hasta adam Osman-
l› ‹mparatorlu¤u ölmüfl, miras› Müttefik Devletler
taraf›ndan paylafl›lmaya bafllanm›flt› bile. Art›k Os-

manl› ‹mparatorlu¤u iflgal alt›ndayd›. Napolyon’un
‘‘bbiirr ddeevvlleett eeddeerr’’ dedi¤i bo¤azlarda bu iflgalden nasibini al-

m›flt›. Yüzbinleri bulan flehit ve yaral› vererek savundu¤umuz Geli-
bolu Yar›madas›'da iflgal komutanlar›n›n kinlerini kusmalar›n›, ses-
siz ve savunmas›z izleyecekti. ‹flgal alt›ndaki an›tlar›n tahrip edilme-
si, toplar›m›z›n kullan›lmayacak duruma sokulmas› ise, hala bast›-
r›lamayan bir kinin intikama dönüflen haliydi.

Düflmanlar›m›z böyle yaparken bizim Çanakkale ilgisizli¤imiz hay-
ret derecesindedir. Sebebinin zaferlere al›flm›fl bir ulusun duyars›zl›-
¤› m› yoksa Cihan Harbi'nin kaybedilmesi mi oldu¤u bilinmez ama;
Çanakkale Zaferi'ni de¤erlendiremedi¤imiz bir gerçektir. Buralara
yap›lan an›tlar da, gösterilen ilgi de bir devlet politikas›ndan çok bi-
reysel çabalar›n sonucu olmufltur. Türk Devleti'nin Çanakkale Sava-
fl›’n›n idrakine varabilmesi için savafl›n üzerinden y›llar›n geçmesi
gerekmifltir. 

Atatürk bu konuyla ilgili fikrini flu cümlelerle aç›klamaktad›r: ""BBiizz
ddee MMeehhmmeettççii¤¤iimmiizzii aannmmaakk iiççiinn bbüüyyüükk,, ççookk bbüüyyüükk aabbiiddeelleerr yyaappmmaall››--
yy››zz aammaa bbuu bbiirraazz ddaa zzaammaann vvee iimmkkaann mmeesseelleessiiddiirr.. AAnnccaakk bbuu ttoopprraakk--
llaarr››nn TTüürrkk hhuudduuttllaarr›› iiççeerriissiinnddee kkaallmmaass››yyllaa MMeehhmmeettççiikk,, eenn bbüüyyüükk aabbii--
ddeeyyii bbiizzzzaatt  kkeennddii kkuurrmmuuflflttuurr..""

Çanakkale Savafl›, Türk’ün en zor döneminde dünyan›n en güçlü
devletlerine karfl› koydu¤u bir savunma destan›d›r. Çanakkale y›llar-
ca yenilen, yorulan, azalan bir milletin yeniden flahlan›fl› ve kükre-
mesidir. Hasta adam›n miras›na konmaya çal›flanlara karfl› ölüm
döfle¤indeki direniflidir. Çanakkale, Türk’e yeniden flanl› mazisini
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hat›rlatacak k›v›lc›m, onu Kurtulufl Savafl›’na haz›rlayacak moral-
dir. Modern Türk Devleti’nin önsözüdür. Asl›nda Çanakkale Muhare-
beleri bugün bile devam eden bir savafl›n ilk ve en kritik  rauntlar›-
d›r. Onun için bu muharebeyi herhangi bir çarp›flmadan farkl› 
de¤erlendirmemiz gerekmektedir. Çünkü bu muharebelerdeki mu-
hataplar›m›z, bu çarp›flmalar› herhangi bir çarp›flmadan farkl› de-
¤erlendirmeyi baflarm›fllard›r. Biz büyük bir zaferi görmezden geldi-
¤imiz y›llarda, muhataplar›m›z bir yenilgiden zafer ç›karmas›n› be-
cermifl hatta bu savafl› milli fluurlar›n›n uyanmas› ve milli birli¤in
sa¤lanmas› için ustaca kullanm›fllard›r. Belki de Çanakkale Muhare-
beleri'yle ilgili neler yapmam›z gerekti¤ini Avustralya ve Yeni Zelan-
da Devletleri'nin yapt›klar›na bakarak anlamam›z gerekmektedir.

Avustralya ve Yeni Zelandal›lar, bu savafllarda ulusal kimliklerinin
fark›na varm›fllar, kendilerinin ‹ngilizlerden farkl› ba¤›ms›z bir ulus
olduklar›n› görmüfllerdir. Bu muharebeler genç bir ülke olan Avust-
ralya ve Yeni Zelanda’n›n ulus olma yolunda att›¤› önemli ad›mlar
olmufltur.

Avustralya'n›n baflkenti Canberra’daki an›tta savafllarda ölen Avust-
ralyal›lar›n mezarlar› vard›r. Bu mezarlar›n yan›ndaki Türk askerle-
ri ve Mustafa Kemal’in an›t› ise Avustralya’n›n bu muharebelere ver-
di¤i de¤erin ve Türk askerinin onlar›n tarihinde b›rakt›¤› izin önem-
li bir göstergesidir. Türk milletinin; kahramanl›¤›, yard›mseverli¤i ve
direnme azmi düflmanlar› taraf›ndan bile takdir edilmifl, aradan
bunca y›l geçmesine ra¤men bu sayg›dan eksilme olmam›flt›r.

Ailesinden Gelibolu’da savaflanlar›n hala buralar› ziyaret etmeleri ve
yak›nlar› burada öldü¤ü halde Türk halk›na karfl› sevgi beslemeleri,
atalar›m›z›n bize en büyük arma¤anlar›ndan biridir. Buray› ziyaret
eden yabanc›lar böylesine etkilenirken bizim y›llarca Gelibolu’ya du-
yars›z kald›¤›m›z bir gerçektir. Son y›llarda iletiflim araçla-
r›n›n geliflmesi, tarih bilincinin yükselmesi, kültür em-
peryalizmine duyulan tepki sonucu, Çanakkale Muha-
rebesi’ne olan ilgi artm›fl,
hem hükümetler hem de
halk, Çanakkale’yi adeta
yeniden keflfetmifltir. Bu
ilgi “Gelibolu’da neler
yapmak gerekiyor” so-
rusunu da gündeme ge-
tirmifltir.

Zaferini yapan millet bu-
nu gelecek nesillere de ak-
tarabilmelidir. Biz zaferi-
mizi 1915 - 1916 aras›na 
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s›k›flt›rm›fl, co¤rafyas›n› düzenlememifl, sonraki nesillere yeterince
aktaramam›fl›z. Çanakkale Muharebeleri, filmde, resimde edebiyatta
hak etti¤i yeri bulamam›flt›r. Hatta bat›l›laflma süreci içinde bat›l›la-
ra ay›p olmas›n diye onlara karfl› kazand›¤›m›z bu zaferi dillendir-
mekten bile çekinmifliz.

Oysa yap›lan araflt›rmalar, Çanakkale Muharebeleri'nin geçti¤i böl-
geyi gezen insanlar›n, gezmeden önceki ruh haliyle, gezdikten son-
raki ruh halinin farkl› oldu¤unu, biz duygusunun geliflti¤ini ve  mil-
let olarak kenetlenme ihtiyac› hissetti¤ini göstermifltir. 

‹flte s›rf bunun için bile flehitliklerin ortaya ç›kar›lmas›, flimdiki sem-
bolik flehitliklerin yerine, buralar›n gezdirilmeye çal›fl›lmas› önemli-
dir. Ziyaretçilerin bir ço¤u sadece an›t› görüp dönmektedir. Bu du-
rumda Çanakkale Muharebeleri'nin ruhunun anlafl›lmas› çok zor-
dur. ‹yi bir envanter çal›flmas›na ve hangi bölgede nelerin yafland›¤›-
n›n hakk›yla bilinmesine ihtiyaç vard›r.

Son y›llarda Gelibolu’yu, burada doksan y›l önce yap›lan savafl› ve bu
savafl›n günümüze etkisini genifl kitlelere anlatmak amac›yla çeflitli
çal›flmalar yap›lmaktad›r. Buraya yap›lan ve yapt›r›lan ziyaretler, ye-
niden yaz›lan kitaplar, gönüllülerin flahsi gayretleri  flüphesiz ki Ça-
nakkale ruhunu ayakta tutmada faydal› olmaktad›r. Ama bu çal›fl-
malar›n kiflisel çabalardan ziyade kurumsal çat›lar alt›nda örgütlen-
mesi ivedilikle ele al›nmas› gereken bir konudur. Bu sadece Çanak-
kale’nin de¤il bütün ülkenin meselesidir. Bütün ülke  Çanakkale ru-
hunu yaflamak ve yaflatmak için çaba göstermelidir. Her Türk, Geli-
bolu’yu gezip, buran›n tafl›na topra¤›na, havas›na sinmifl Çanakka-
le Muharebeleri ruhunu içine çekmelidir. Hem hükümet hem de ye-
rel yönetimler bu davay› milli fluurla sahiplenip çal›flmalar yapmal›-
d›r. Halk›n yol, su, elektrik gibi fiziki ihtiyaçlar›n›n yan›nda tarihini
bilmek ve yorumlamak gibi duygusal ihtiyaçlar›n da oldu¤u unutul-
mamal›, bu konuda yap›lan örnek çal›flmalar ülke geneline yay›l-
mal›d›r. ""HHeerr TTüürrkk hhaayyaatt››nnddaa eenn aazz bbiirr ddeeffaa GGeelliibboolluu’’yyuu ggeezzmmeelliiddiirr""
sözü yabana at›lmamal›d›r. 

Çünkü bu topraklar gezenlerin ruhuna hükmeden bir tarihin niflan
tafllar›n›n oldu¤u yerdir. Bo¤az’›n her iki yakas›ndaki tabya ve flehit-
likler içinizi titreten bir sakinlik ve görevini lay›k›yla yapman›n
huzuruyla ziyaretçilerini beklemektedir.

Gelibolu öyle bir co¤rafyad›r ki daha Kilitbahir Kalesi'nden girerken
içinizi kaplayan heyecan, bütün gezi boyunca ruhunuzu esir al›r.
Tabyalar coflku, siperler hüzün, an›tlar duygu yüklüdür. Morto Ko-
yu'na tepeden bakan Çanakkale fiehitleri Abidesi, gelen ziyaretçileri-
ni içinde çok fley saklayan ihtiyar bir veli gibi karfl›lar. Bu mekan›
gezdi¤inizde sizi sevinçten hüzne, oradan coflkuya ve durgunlu¤a 

Avustralya’n›n baflkenti Camberra’da bulunan
savafl müzesindeki Gelibolu Galerisi.
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sürükleyecek hat›ralarla karfl›lafl›rs›n›z. Abideden Yahya Çavufl'a, ‹lk
fiehitler An›t›’ndan Sarg› Yeri'ne kadar bir çok mekan sizi doksan y›l
öncesine götürür. Bu mekanlar›n her biri, buradaki kahramanl›k
destan›n›n günümüze kalan roman› gibi ruhunuza hükmeder.

Buralardaki mekanlar›, onlar›n ziyaretçiler üzerinde b›rakt›¤› et-
kileri  anlamak için buralar› görmek gerekiyor. Gezi rehberleri elbet-
te bu ziyaretlerin yerini tutamaz. Asl›nda gezi rehberlerine bak›pta
Çanakkale’yi çözmeye çal›flanlar›n damaklar›ndaki tat epeyce eksik
kalacakt›r. Çünkü bu co¤rafya kanla harmanlanm›fl bir yerdir.
Buray› herhangi bir tarihi mekandan ay›randa, bu harmanlaman›n
izlerini aramakt›r. Nerede ise her haneden bir yi¤idin topra¤a düfl-
tü¤ü bu mekan›, her haneden en az bir kiflinin gezmesi flartt›r.
Vatan, bayrak, millet diyorsak bunun için birazda kendimizin
çabalamas› laz›m. Buradaki muharebenin ma¤luplar›, dünyan›n
di¤er ucundan gelip kutlamalar ayinler yaparken, bizim duyars›z
kalmam›z en az›ndan atalar›m›z›n aziz ruhuna karfl› yap›lm›fl bir
vefas›zl›kt›r. 
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Bolay›r
Gelibolu Yar›madas›’ndaki muharebe alanlar›n› gezmek için, e¤er
Edirne yönünden geliyorsan›z  u¤rayaca¤›n›z ilk yer Bolay›r olmal›.
Buradaki Gazi Süleyman Pafla Türbesi, gezinin anlam›na uygun bir
bafllang›ç olacakt›r. Bu de¤erli Pafla, 1354 y›l›nda Anadolu’dan Avru-
pa yakas›na geçerek Bolay›r’›n merkezine 2 km mesafedeki Çimpe
Kalesi'ni al›r. Bu Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nun Avrupa fethine baflla-
d›¤› ilk noktad›r. Tarihin bir cilvesi ki, Avrupal›lar›n bizi bu toprak-
lardan atmak için geçmeleri gereken yerde, yine bu topraklar olacak-
t›. Burada, Çimpe Kalesi'ni, Gazi Süleyman Pafla Türbesi'ni, Vatan
flairi Nam›k Kemal’in mezar›n› ziyaret ettikten sonra gezinin havas›-
na girmifl olacaks›n›z.

Bolay›r'dan Gelibolu'ya do¤ru giderken sa¤ tarafta kalan körfez Sa-
ros Körfezi'dir. 5. Ordu Komutanl›¤›'na getirilen ve Çanakkale Muha-
rebeleri'nde ordumuzu komuta eden Liman Pafla, ç›karman›n Avru-
pa yakas›nda bu körfeze yap›laca¤›n› düflünmüfltü. Onun için bura-
ya iki tümen y›¤arken, ç›karman›n yap›ld›¤› yere bir tümen b›rak-
m›flt›. Bu büyük yanl›fl, ç›karma sabah› ve onu takip eden iki gün bo-
yunca askerlerimizi çok zor durumda b›rakm›fl, düflman›n on binler-
ce kuvvetine karfl› say›ca ve silahça yetersiz bir durumda savaflmam›-
za neden olmufltu. Liman Pafla'n›n bu tarihi hatas› askerlerimizin
kan›yla düzeltilmeseydi, bu muharebeleri belki de daha ilk günden
kaybedecektik. 

GGeelliibboolluu
Bolay›r'dan sonra mola vermeniz gereken ilk yer, Gelibolu ilçesidir.
Tarihi çok eski olan bu flirin ilçemiz, Osmanl›'n›n Avrupa’ya ayak
basmas›yla önemli bir merkez olmufltur. Bu tarihi durak, evliyalar›n
türbeleri, namazgah› ve ruhunuza huzur katan sahiliyle içinizi ›s›ta-
cakt›r.

Sahile paralel giden asfalt yoldan ilerlerken yol kenar›n-
da görece¤iniz Akbafl fiehitli¤i, sizlere, nas›l bir düflma-
na karfl› savaflt›¤›m›z› da gösterecektir. Buras› muhare-
be alan›ndan uzakta oldu¤u için, yaral›lar›n ‹stanbul’a
tafl›nmas›nda, bir durak vazifesi görüyordu. Buradaki li-
mana yaklaflan gemilerimiz, yaral›lar› al›p hastanelere
götürüyordu. Ama bu mekan›n dokunulmazl›¤› hem
antlaflmalarla hem de vicdanlarla korunmuflken muha-
taplar›m›z rahat durmam›fllar, bir bombalama sonucu,
burada tedavi gören 200 kadar yaral›m›z› flehit etmifller-
di. Dahas›n› anlatmaya gerek var m›?

Biraz ilerdeki Bigal› Kale, ilgisizli¤imiz ve duyars›zl›¤›-
m›z›n örneklerinden birisi olarak mahzun ve hüzünlü
bir sab›rla karfl›layacakt›r sizi. Tarihimizi yapanlara 

Gelibolu’da bulunan Namazgah.

Gelibolu Liman›’n›n hemen yan›nda tarihi kale ve müzeye
dönüfltürülmüfl kale burcu bulunuyor.
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bile sahip ç›kamayan bizlerin, tarihi mekanlar›m›za sahip ç›kmas›
elbette abart›l› bir beklenti olur. Buradan kuzeye Bigal› Köyü ve Ata-
türk’ün evine gidilebilirse de biz bu köyü gezimizin sonunda anlata-
ca¤›z. fiimdi yolumuza devam edip Kilye Liman›’na varal›m. Bu li-
man›n sa¤›ndan giden yola saparsan›z yol sizi Kabatepe Liman›'na
kadar götürür. Amac›m›z tarihi mekanlar› belli bir s›rayla gezmek ol-
du¤undan bu yolu kullanmay›p Eceabat’a do¤ru devam ediyoruz. 

Eceabat, Gazi Süleyman Pafla'n›n komutanlar›ndan Ece Bey taraf›n-
dan fethedilmifl ve  sonra da O'nun ad›yla an›lm›flt›r. 

KKiilliittbbaahhiirr 
Bu ilçemizi geçince varaca¤›n›z köy, Kilitbahir Köyü'dür. Kilitbahir
Kalesi'nin hemen yan›ndaki bu flirin köy, kalenin yap›m› için gelen
iflçiler ve aileleri taraf›ndan kurulmufl. "Deniz kilidi" anlam›na gelen
Kilitbahir, kalenin infla amac›na da uygunluk göstermektedir. Fatih
Sultan Mehmet Han, ‹stanbul’u fethetmenin yetmeyece¤ini, gün ge-
lip bu kutlu flehri korumaya da ihtiyaç duyulaca¤›n› bildi¤inden, bu-
raya, Bo¤az’a hükmedece¤i bir kale yapt›rmay› uygun görmüfltü. Bu
büyük padiflah daha o zamanda bile, ‹stanbul’un savunmas›n›n Ça-
nakkale Bo¤az›'ndan bafllayaca¤›n› bilmekteydi. Bu amaçla Bo¤az’›n
en dar ve ak›nt›l› bölgesine, karfl›l›kl› iki kale yapt›rm›flt›. Anadolu ya-
kas›na yapt›r›lan Kale-i Sultaniye( Çimenlik Kalesi) ve Avrupa yaka-
s›ndaki Kilitbahir Kalesi iflte bu bilinçle gezilmelidir. Yap›m› 1462'de
biten bu kalelerin, sade mimarisinin alt›nda parlayan sanatsal zeka
ise genç padiflah›n ince zevkinin bir ürünüdür.

Kilitbahir Kalesi
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TTaabbyyaallaarr
Kilitbahir Kalesi'nden güneye do¤ru ilerleyen yolu takip etti¤inizde
karfl›n›za ç›kacak toprak öbekler Hamidiye tabyalar›d›r. ‹lk bak›flta
sa¤laml›¤› fark edilemeyen bu tabyalar, Çanakkale Muharebesi gibi
dehfletli bir çarp›flman›n galibi oldu¤u düflünülürse daha yak›ndan
incelenmeyi de hak etti¤i anlafl›l›r. 1892-1894 y›llar› aras›nda Sultan
‹kinci Abdülhamit Han taraf›ndan yapt›r›lm›fl olan bu tabyalar, 22
adet odadan oluflmufl ve hepsi tünellerle birbirine ba¤lanm›flt›r. Ke-
merli yap›lar›, çarp›flma s›ras›nda at›lm›fl 750 kg’l›k toplara di-
renmifltir. 1915 y›l›nda ‹stanbul Beylerbeyi Saray›'nda hapis hayat›
yaflayan Abdülhamit Han’a gelen Genelkurmay Baflkan› Enver Pafla,
‹stanbul'un iflgal edilece¤i endiflesinden dolay› kendisinin Bursa'ya
nakledilmesinin daha uygun olaca¤›n› söylemiflti. Büyük Sultan'›n
bu teklife cevab› ise ""AAttaallaarr››mm››zz vvee bbeenniimm yyaapptt››rrdd››¤¤››mm kkaallee vvee ttaabbyyaa--
llaarr aayyaakkttaa iikkeenn,, ddüüflflmmaann ÇÇaannaakkkkaallee BBoo¤¤aazz››''nn›› ggeeççeemmeezz"" olmufltu. 

Sadece bu söz bile özellikle 18 Mart Deniz Zaferi'nin bir tesadüf ol-
mad›¤›n› göstermektedir. Muhataplar›m›z bu muharebeyi kaybetme-
lerini çeflitli flanss›zl›klara ba¤lasalar da, bu mazeretler, onlar›n inci-
nen gururlar›n› kurtarmaya yönelik yak›nmalar olarak görülmelidir.
Çünkü Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun yönetici kademesi bo¤azlar›n
önemini bildi¤inden, buran›n savunmas›na da özel bir önem vermifl-
lerdir. Buralar fethedildikten sonra yap›lan kaleler ve tabyalardan,
teknolojinin ilerlemesiyle takviye edilen toplara kadar yap›lan bir sü-
rü düzenleme, bu önemin göstergeleridir. Bu çabalar sonucudur ki,
en zay›f an›m›zda bile sald›rganlar›n buray› geçmeleri mümkün ol-
mam›flt›r.

fiimdi hak etmedi¤i bir ilgisizlikle ayakta kalma savafl› veren bu tab-
yay› geride b›rakarak yolunuza devam ederseniz bir kilometre sonra
Mecidiye tabyas›na ulafl›rs›n›z. Bu tabya, Sultan Abdülmecid taraf›n-
dan yapt›r›lm›fl ve dokuz bölümden oluflmufltur. Hamidiye tabyala-
r›ndan daha basitçe olmas›na ra¤men, konum itibariyle Bo¤az giri-
flini daha iyi görebilmektedir. Kitab›m›z›n önceki bölümlerinde oku-
du¤unuz Seyit Onbafl›'n›n kahramanl›k destan› iflte burada yaz›lm›fl-
t›r. O gün 276 kiloluk mermiyi kucaklayarak asansörü bozulmufl to-
pun a¤z›na ç›karan ve Ocean’› bat›racak at›fl› yapan Seyit Onbafl›, ifl-
te bu tabyan›n sessiz kahramanlar›ndan biriydi. Bu kahraman›n
flimdi orada bulunan heykeline bakarken, onun asil ruhunu ö¤ren-
mek için, verilen mükafat iznini ve fazladan ekme¤i kabul etmedi¤i-
ni ‘Arkadafllar›m bir ekmekle yetinirken benim bo¤az›mdan iki ek-
mek geçmiyor’ sözünü hat›rlatal›m. fiimdi uzanan k›y›ya, yeflil a¤aç-
lara, mis gibi kokan topra¤a bakarak burada geçen muharebenin
dehfletini anlamak ve anlatmak mümkün olmayabilir. Ama 3 Kas›m
1914'den, düflman›n çekilmek zorunda kald›¤› Ocak 1916'ya kadar,
buralara düflen top mermilerinin haddi hesab› yoktu. Bu topraklar,
hem flehitlerimize mezar, hem de yüreklerinde aç›lan çukurlarla
gazi olmufltur.

Seyit Onbafl› An›t›

Hamidiye Tabyalar›
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SSoo¤¤aannll››ddeerree fifieehhiittllii¤¤ii
Biraz daha ilerde görece¤imiz üç flehitlik ise, Havuzlar, So¤anl›dere ve
Yüzbafl› Sami Mustafa fiehitli¤i'dir. So¤anl›dere fiehitli¤i bu bölgede-
ki bir çok flehitli¤imiz gibi zaman›n y›prat›c›l›¤›na b›rak›lm›flt›. Vata-
n› için canlar›n› verecek kadar vefal› olan aziz flehitlerimiz  her za-
manki ilgisizli¤imizden pay›na düfleni alm›fl, mezar tafllar› bile toz
toprak aras›nda kaybolup gitmifl, kendilerini tekrar aç›¤a ç›karacak
vefal› bir dost eli bekler olmufltu. ‹flte bu dost el kabirlerin bulundu¤u
yere yüzlerce kilometre öteden ‹stanbul’un Zeytinburnu ilçesinden
geldi. Kendisini Çanakkale muharebelerinin hat›ras›na adayan Zey-
tinburnu Belediye Baflkan› Murat Ayd›n bu mezarl›klar› görünce ka-
y›ts›z kalamad›. Özel olarak tuttu¤u otobüslerle her y›l onbinlerce ki-
fliyi bu bölgeye tafl›y›p Çanakkale ruhunun yeniden canlanmas›na
yard›mc› olan baflkan, flehitli¤in ihyas› içinde kollar› s›vad›. fiimdi bu-
rada gördü¤ünüz an›t, Murat Ayd›n’›n çabalar› sonucu ziyaretçilerini
selamlamaktad›r.

Bu vefal› davran›fl›n di¤er belediyelere de örnek olmas› gerekmektedir.
Çünkü buraya dikilecek her tafl zaman›n silici¤ine karfl› bir duvar gö-
revi üstlenmektedir. Dikilen an›tlar, onun çevresinde toplanan flehit
kemikleri sadece bir flehitlik olmas›n›n ötesinde anlam tafl›yacakt›r.
Bu yap›lar ayn› zamanda buray› ziyaret edenler için bilgilendirme ve
hat›rlatma görevini de üstlenmektedirler. Muharebenin geçti¤i alan-
lardaki hat›ralar ancak böylelikle tarihin haf›zas›ndaki yerini koruya-
bilmektedirler. Bu vesileyle bizde bu bölgenin Çanakkale Muharebele-
ri s›ras›ndaki rolünden biraz bahsedelim.

So¤anl›dere bölgesi 10 Ocak 1915 tarihinden sonraki günlerde donan-
ma gemilerinden sökülen küçük çapl› toplardan oluflturulan set-
bataryalar›n›n bir k›sm›n›n mevzilendirildikleri bölgelerden biri

So¤anl›dere fiehitli¤i’nin eski hali

Mezar tafllar› bile yokolmaya bafllam›flt›...

Zeytinburnu Belediyesi 
taraf›ndan yapt›r›lan 

So¤anl›dere fiehitli¤i’nin 
maket görüntüsü...
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olmufltur. Kara savafllar›n›n bafllamas›yla da buras› lojistik destek ana
üslerinden biri haline getirilmifltir. Güney grubu (Seddülbahir cephe-
si) komutanl›klar›n›n erzak ambarlar› ve da¤›t›m merkezleri de bu
bölgede yer alm›flt›r. Düflman topçu at›fl›n›n hedefi haline gelece¤in-
den muharebe alan›n›n arkas›na kurulamayan seyyar mutfaklarda
burada kurulmufltur.

So¤anl›dere’den bahsetmiflken muharebeler s›ras›nda bu bölgede ya-
flanm›fl önemli bir baflar›ya da yer verelim.  ‹flgalci güçlerin deniz kuv-
veti bizimle k›yaslanamayacak kadar üstündü. Bu üstünlük kara
harplerinde bile onlara ola¤anüstü faydalar getiriyor ve k›y›larda tu-
tunmalar›n› sa¤l›yordu. Denizdeki gemilerden at›lan toplar Türk as-
kerleri için k›y›daki düflmandan daha tehlikeli oluyordu. Bunun için
Türk taraf›n›n ald›¤› önlemlerin yan›nda bu gemileri bat›rma yoluna
da gidilmiflti. ‹flte Muavenet-i Milliye bu amaçla yola ç›kan gemileri-
mizden biriydi. Goliath'› bat›rmak için yola ç›km›fl sessizce yol alm›fl
ve son sald›r› öncesi So¤anl›dere aç›klar›nda beklemiflti. 12-13 May›s
gecesi buradan harekete geçen Muavenet-i Milliye Gemisi, Morto koyu-
na ulafl›p Goliath’› bat›r›p gelecek ve yine So¤anl›dere koyuna demir-
leyecekti. Goliath’›n 570 mürettebat›yla birlikte yok olmas› ‹ngiltere’de
krize sebep olacak, bu kriz Deniz Kuvvetleri Komutan› Amiral Fisher ve
Çanakkale seferinin fikir babas› Churchill'in istifas›na yol açacakt›.
Çünkü teknik olarak çok geride gibi görülen Türk askerlerinin bu ba-
flar›s› iflgalcilerin gelecekte karfl›laflacaklar› hezimetlerin önemli bir
örne¤i gibiydi. Halbuki iflgalci kuvvetler imkan olarak  dünyan›n bü-
tün kaynaklar›na ulaflabilirken, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun ‹stanbul
hudutlar› d›fl›ndan baflka yard›m temin etme imkan› yoktu.

‹flte bugün burada gördü¤ünüz flehit kabirleri imkans›zl›klar içinde
büyük baflar›lar kazanan kahraman atalar›m›z›n huzurla uyudukla-
r› mekanlard›r. Burada  büyük  sarg› yerlerinin yan›nda, 15. Tümen
Hastanesi ve “Melek Han›m Çiftli¤i Reviri” olarak hizmet veren teda-
vi ve sarg› kurulufllar›nda ölenlerin kabirleri bulunmaktad›r. Muha-
rebe zaman›nda yaralanan askerlerimizin bir bölümü daha gerilerde-
ki sa¤l›k merkezlerine götürülürken bir bölümü de buralara getirilip
tedavi edilirdi. Yaral› askerlerimizin çekti¤i  ac›lar çevrede gördü¤ü-
nüz tabiat›n ruhuna kadar ifllemiflti. Bu yüzden buralar› gezerken
geçmifli hat›rlamak, kahraman ecdad›m›z›n fedakarl›klar›n› bilmek
ve tarihe bu ruhla bakmak gerekmektedir. Asl›nda her metresini bir
flehitlik gibi düflünmemiz gereken bu topraklar, ad› konulmam›fl bir
mezarl›k gibidir. fiimdi buralarda dolafl›rken zaman›n korkunç silici-
li¤iyle karfl›lafl›r, bir zamanlar yaflanm›fl dehfletli bo¤uflmalar›n izine
rastlayamazs›n›z. Bu topraklarda yatan yi¤itlerin bir ço¤unun meza-
r› bile yoktur. Buradaki muharebede yendi¤imiz muhataplar›m›z›n
itinayla yap›lm›fl ve bak›lm›fl mezarl›klar›n› gördükçe, içimizin ince
bir s›z›yla kavrulmas› elbette do¤ald›r. fiimdi pek az›n›n mezar taflla-
r›n› ve kahramanl›k hikayelerini bilebildi¤imiz bu yi¤itlerimizin ha-
t›ralar› geçti¤imiz topraklar›n her zerresine sinmifltir. Bize düflen bu
yar›maday› hiç de¤ilse bu bilinçle gezmektir. 

Zeytinburnu Belediyesi’nin yapt›rd›¤› So¤anl›dere fiehitli¤i inflaat›

fiehitlik yap›lmadan önce So¤anl›dere çal›larla kapl›yd›...

So¤anl›dere fiehitli¤i
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AAllçç››tteeppee KKööyyüü
Stratejik öneminden dolay› çarp›flmalar›n  tam ortas›nda kalan Alç›-
tepe Köyü muhakkak görmeniz gereken yerlerden biri. Eski ad› Kirte
olan bu köy, Alç›tepe'nin eteklerinde kald›¤›ndan muharebeler bo-
yunca devaml› hedef olmufltur. Alç›tepe,  Bo¤az’›n her iki yakas›na da
hakim bir konumdad›r. 25 Nisan sabah›, Seddülbahir bölgesine befl
koydan birden bafllayan ç›karman›n ilk hedefi, bu tepeyi ele geçir-
mekti. Bu tepe ele geçirilmifl olsayd› daha ilk günden, muharebenin
bizim taraf›m›zdan kaybedilmesi kesinleflecek, Bo¤az’› kilit alt›na
alan tabya ve bataryalar›m›z savunmas›z kalacakt›. ‹lk birkaç gün
say› ve techizat aç›s›ndan yetersiz askerlerimiz, iflte bu tepenin düfl-
man eline geçmemesi için canlar›n› ortaya koymufllar, yard›m gele-
ne kadar buralar› savunmufllard›. Savafl›n ilerleyen safhalar›nda da
Z›¤›ndere, Seddülbahir, Kirtederesi, Kanl›dere, Kerevizdere ve Domuz-
dere çarp›flmalar› hep bu köyün çevresinde cereyan etmifltir. Hatta ifl-
galciler, Kocaçimentepe'ye yap›lan sald›r›larda baflar›l› olsalar dahi
Alç›tepe’yi ele geçirmeden gemilerinin güvenli¤ini sa¤layamayaca¤›-
n› bildi¤inden, bu tepe iflgal edilmesi zorunlu bir hedef olarak komu-
tanlar›n planlar›ndaki yerini korumufltur. Alç›tepe eteklerindeki bu
köy küçük motelleri, flirin lokantalar›, bakkal›, kahvesi  ve camisi ile
gelen ziyaretçilerin soluklanmas›na yard›mc› olmaktad›r. Türki-
ye’nin ilk özel müzesi de yine bu köyde bulunmaktad›r. Salim Mutlu
ve efli Fatma Mutlu’nun kendi çabalar›yla kurduklar› bu müzede, si-
zi zafere ant içmifl yi¤itlerimizin aziz hat›ralar› ve muharebe mey-
danlar›ndan toplanm›fl savafl araçlar› karfl›layacakt›r.

Bu köyden fiehitler Abidesi veya Ertu¤rul Koyu'na gitmeden önce,
Yarbay Hasan Bey fiehitli¤i'ne u¤ray›p bu asil komutana da dua et-
mek isteyenleri, köyün güney k›sm›na do¤ru iki kilometrelik bir yol
beklemektedir. Yarbay Hasan Bey, bir çarp›flma sonras› yaral›lar› top-
lama ifline nezaret ederken, yaral› rolü yapan bir Frans›z askeri tara-
f›ndan hunharca öldürülür. Kendine sald›ran bir milletin askerlerine
bile flefkatle yaklaflan komutan›n bu asil tavr›, art›k bu abidenin so-
¤uk mermerinde yank›lanmaktad›r.

‹‹llkk fifieehhiittlleerr AAbbiiddeessii
Bu flehidimizi ziyaretten sonra u¤rayaca¤›m›z yer; ‹lk fiehitler Abide-
si ve bu abideyi içinde bar›nd›ran Seddülbahir Kalesi'dir. Seddürbahir
Kalesi, Sultan 4. Mehmet’in annesi Hatice Sultan taraf›ndan mimar
Mustafa A¤a'ya yapt›r›lm›flt›r. fiimdi kalenin giriflinde yatan askerle-
rimiz, bu kalenin içinde flehit düflmüfllerdir. Düflman donanmas›, da-
ha savafl ilan edilmeden 3 Kas›m 1914 y›l›nda buray› bombard›mana
tutmufl, bu bombard›man neticesi de burada görev yapmakta olan 
5 subay›m›zla 81 erimiz flehit düflmüfltür. Bu vatan evlatlar› Çanak-
kale Muharebeleri'nin ilk flehitleridir. Kale'nin yan› bafl›nda uyuyan
bu kahramanlar ad›na dikilen abide ise, hemen giriflte, bu korkak
sald›r›y› ziyaretçilerine hat›rlatmak üzere beklemektedir.
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Buraya kadar gelen ziyaretçilere yine bu bölgede yaflanm›fl bir kah-
ramanl›k destan›n› anlatarak, bir savafl›n sadece demir ve çelikle ka-
zan›lmayaca¤›n› tekrar hat›rlam›fl olal›m. Bo¤az girifl tabyalar›m›z›
devre d›fl› b›rakmak isteyen iflgal güçleri, as›l yüklenme öncesi bir
sald›r› yaparlar. Bu sald›r›daki hedef Kumkale ve Seddülbahir'dir.
Befl z›rhl› ve yedi torpido ile gerçeklefltirilen bu sald›r› sonucu kaleler
bombalanacak, k›y›ya ç›kan birliklerde toplar›m›z› tahrip edecekti. 
4 Mart 1915 tarihinde yap›lan bu bombard›man›n arkas›ndan 400
kifli Kumkale'ye, 100 kiflide Seddülbahir'e ç›kar›l›r. Bu ç›karman›n
detaylar›n› o zaman 9. Tümen Komutan› olan Yarbay Mustafa Ke-
mal’in raporundan okuyal›m:
SSöözz kkoonnuussuu ggüünn öö¤¤lleeddeenn eevvvveell ssaaaatt ddookkuuzzddaa üüçç ddrreettnnoott vvee bbeeflfl ttoorrppii--
ddoossuu ttaarraaff››nnddaann SSeeddddüüllbbaahhiirr vvee cciivvaarr›› bboommbbaarrdd››mmaann eeddiillmmeeyyee bbaaflfl--
llaanndd››.. BBuu ss››rraaddaa nnaakklliiyyee ggeemmiissii iillee üüçç mmaavvnnaass›› SSeeddddüüllbbaahhiirr iisskkeelleessii--
nnee yyaakkllaaflflaarraakk aasskkeerr çç››kkaarrmmaayyaa bbaaflflllaamm››flfl vvee bboommbbaarrdd››mmaann hhiimmaayyeessii
aalltt››nnddaa bbiirr ssuubbaayy kkuummaannddaass››nnddaa yyeettmmiiflfl kkiiflflii ttaahhmmiinn eeddiilleenn bbiirr kkuuvvvveett
vvee mmaakkiinneellii ttüüffeekk iisskkeelleeyyee çç››kkmm››flfltt››rr.. 2277.. AAllaayy’’››nn 1100..BBööllüü¤¤üü’’nnddeenn MMuuss--
ttaaffaa oo¤¤lluu MMeehhmmeett ÇÇaavvuuflfl kkuummaannddaass››nnddaakkii yyaarr››mm ttaakk››mm ((4400 kkiiflflii)) ttaa--
rraaff››nnddaann,, çç››kkaann ddüüflflmmaann üüzzeerriinnee SSeeddddüüllbbaahhiirr ttaabbyyaass››nnddaann aatteeflfl aaçç››ll››rr
vvee ddüüflflmmaannddaa kkaarrflfl›› aatteeflflee bbaaflflllaarr.. MMuuhhaarreebbee üüçç ssaaaatt kkaaddaarr ddeevvaamm eett--
mmiiflfl,, mmeessaaffeenniinn aazzll››¤¤›› vvee aasskkeerrlleerriimmiizziinn flfliiddddeettllii aatteeflflii aalltt››nnddaa eenn nniihhaa--
yyeett ssüünnggüü hhuuccüümmuunnaa kkaallkkmmaass›› ssaayyeessiinnddee,, ddüüflflmmaann aasskkeerrii sseebbaatt eeddee--
mmeeyyeerreekk bbiirr ççoo¤¤uu vvuurruullmmuuflfl hhaallddee ssaannddaallllaarr››nnaa bbiinneerreekk kkaaççmm››flflllaarrdd››rr..

Bölük Çavuflu Mustafa o¤lu Mehmet’in kahramanl›¤›n› da yine Mus-
tafa Kemal’den dinleyelim: ""MMeehhmmeett ÇÇaavvuuflfl,, ttüüffee¤¤iinniinn mmeekkaanniizzmmaass››--
nn››nn iiflfllleemmeemmeessii üüzzeerriinnee,, ttaaflflllaa yyaann››nnddaakkiilleerree öörrnneekk oollaaccaakk flfleekkiillddee
ddüüflflmmaannaa ssaalldd››rrmm››flfl,, kkeennddiissii bbaaflfl››nnddaann vvee ggöö¤¤ssüünnddeenn yyaarraallaannmm››flfltt››rr..
‹‹hhttiiyyaatt ççaavvuuflflllaarr››nnddaann oollaann aadd›› ggeeççeenniinn,, mmaaddaallyyaa vveeyyaa bbaaflflkkaa bbiirr bbii--
ççiimmddee ööddüülllleennddiirriillmmeessiinnii ddiilleerriimm..""

‹flte Türk askeri budur. Silah› çal›flmad›¤› zaman taflla kürekle, o da
olmazsa bile¤iyle, onu da kaybetmiflse yüre¤iyle çarp›flarak vatan›n›
savunur. Bu topraklar› gezen herkes anlayacakt›r ki, Türk askerinin
bu kan›m›z› kaynatan cesareti olmasa, bugün Çanakkale Zaferi diye
bir fley olmayacakt›. Bu kahramanlar› anarken bir noktay› özellikle
vurgulamakta fayda var. Ne Mehmet Çavufl, ne Seyit Onbafl›, ne de
kahramanl›klar›n› okuyaca¤›n›z di¤er yi¤itler, yapt›klar› sonras›nda
bir beklenti içerisine girmemifl hatta verilen izinleri kabul etmemifl-
lerdir. Savafl bitip memleketlerine döndüklerinde ise hemen hepsi fa-
kirli¤in ac›mas›z kollar›na düflmüfl, ömürlerinin sonuna kadar çal›fl-
mak zorunda kalm›fllard›r. Bu kahramanlar›n emekli maafllar›, flifl-
kin keseleri yoktu. Hepsi vatan için yap›lmas› gereken bir vazifeyi
hakk›yla yerine getirmifl olman›n rahatl›¤›yla öldüler. Seyit Onbafl›
Havran'da, Mehmet Çavufl ise Kayseri'de bir lokmaya muhtaç ama
huzur içinde ölürken, arkalar›nda flanl› bir tarihin kahramanl›k ha-
t›ralar›n› b›rakt›lar. Bugün sokaklarda amaçs›z dolaflan, tarlas›nda
bahçesinde çal›flan erkeklere, çocuk bakan, inek sa¤an kad›nlara 
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birazda bu gözle bak›n. Bu vatan ne zaman korunmaya ihtiyaç duy-
muflsa, ba¤r›nda yetifltirdi¤i bu insanlar cepheye koflmufltur. Bu top-
raklar›n ve tarihi miras›m›z›n bize kazand›rd›¤› karakter budur. Bu
karakteri hafife alan herkes hüsrana u¤ram›flt›r. Balkan Savafllar› gi-
bi a¤›r bir yenilgiden, Çanakkale Cephesi'ndeki kahramanl›k desta-
n›na uzanan çetin yolu iflte bu bilinçle de¤erlendirmek gerekmekte-
dir. ‹ki sene içinde küllerinden yeniden do¤arak dünyaya kafa tut-
mak ancak Türk ulusunun genlerinde var olan bir flifrenin sonucu-
dur. Bu flifre; dininden, gelene¤inden, yaflad›¤› topraklardan miras
olarak kalm›fl kutlu bir hediyedir. Türk ulusunun esaret alt›nda ya-
flamaktansa ölmeyi kabullenmesi, analar›n›n ak sütlerinden ald›¤›
bir g›dad›r. Böyle olmasa idi, analar çocuklar›n› cepheye yollarken
saçlar›n› k›nalar m›yd›?

Ertu¤rul Koyu
Seddülbahir Kalesi'nin hemen yan›bafl›nda Ertu¤rul Koyu uzan›yor.
Bu koyu anlat›rken muharebe öncesini tekrar hat›rlamakta fayda
var. Türk komutanlar›n bir ç›karma olacaksa bunun için en uygun
yerlerden birinin Seddülbahir koylar› olaca¤›n› düflündüklerini bili-
yoruz. Buran›n savunma sistemini de bu düflünceye göre oluflturma-
y› planlamaktayd›lar. Seddülbahir-Anafartalar aras›ndaki birliklerin
komutan› olan ve Yanya Kahraman› lakab›yla an›lan Esat Pafla ve di-
¤er komutanlar k›y›lar› güçlü birliklerle tutmay› düflünmüfllerdi. Bu
düflünceleri, 5. Ordu Komutanl›¤›'na Liman von Sanders Pafla ata-
n›nca uygulanamaz oldu. Çünkü Alman Pafla ç›kartmay› Saros Kör-
fezi ve Kumkale-Beflike bölgesine bekledi¤inden birlikleri bu bölgele-
re y›¤m›flt›. Seddülbahir-Ar›burnu aras›ndaki bölgeyi savunmakta sa-
dece 26. Alay'›n 3. Tabur'una kalm›flt›. ‹flte bu taburdan Ertu¤rul Ko-
yu'na düflen pay ise 64 kifliydi. Bu bir avuç yi¤it 25 Nisan sabah› ka-
raya ç›kan binlerce düflman askerine karfl› öyle flanl› bir direnifl gös-
termifllerdi ki; düflman komutanlar› karfl›lar›nda savaflanlar›n, 64 ki-
fli oldu¤una asla inanmam›fllard›. Bu direniflin sonunda yavafllamak
zorunda kalan düflman birlikleri, yetiflen di¤er Türk birlikleri karfl›-
s›nda zor duruma düflecek ve Gelibolu Yar›madas›'n›n düflme felake-
ti önlenecektir. Buray› gezerken görece¤iniz ‹ngiliz mezarl›¤›ndan
sonra tepeye ç›k›p Yahya Çavufl ve arkadafllar›n›n bulundu¤u siperle-
re bir daha bak›n. Buradaki an›t›, sonra siperleri tekrar tekrar incele-
yin. 64 kiflinin 61'i bu siperlerde canlar›n› vatan için vermifller, at›lan
4650 top mermisine, onbinlerce kurfluna ra¤men çekilmemifllerdi.
Ellerindeki eski piyade tüfekleriyle her türlü sald›r›ya karfl› koyup bu
k›y›lar›  binlerce düflmana mezar etmifllerdi. Buradan sa¤ kurtulan
Yahya Çavufl savaflmaya devam edecek ve vatan için göç etmeye ha-
z›r ruhu, yine Çanakkale Muharebeleri s›ras›nda flehit düflen arkadafl-
lar›n›n yan›na ulaflacakt›r. Üçüncü Tabur'un Komutan› Mahmut
Sabri ve Bölük Çavuflu Yahya’n›n yan›nda di¤er yi¤itleri de sayg›yla
anarak yolumuza devam edelim.

Ertu¤rul Koyu

Yahya Çavufl An›t› 
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Morto Koyu
Seddülbahir Köyü'nden fiehitler Abidesi'ne giderken geçmek zorunda
kalaca¤›n›z koyun ad› Morto'dur. 25 Nisan sabah› seçilen ç›karma
alanlar›ndan biri de buras›d›r ve amaç Alç›tepe'yi ele geçirmektir. Bu-
radaki kanl› çarp›flmalar›n sonucu ölen Frans›z askerleri için yap›lan
mezarl›kta bu koyun hemen yukar›s›ndad›r. Bu mezarl›¤›n aç›l›fl›n›
ise daha önce Çanakkale fiavafllar›'na kat›lan ve yaralanan Frans›z
Genarali Guro yapm›flt›.

Çanakkale fiehitler Abidesi
Morto Koyu'nu geçip t›rmanmaya bafllayaca¤›n›z tepenin ad› Hisarte-
pe'dir. Bu tepe 25 Nisan sabah› bir avuç Türk askeri taraf›ndan bafla-
r›yla savunulmufl ve ancak bir gün sonra Frans›zlar taraf›ndan iflgal
edilebilmifltir. Bu tepede görece¤iniz  41.5 metre yüksekli¤indeki an›-
t›, önündeki flehitli¤i ve alt›ndaki müzeyi gezerken, buray› düflmana
kapt›rmamak için canlar›n› veren kahramanlar› unutmay›n. Meçhul
Asker An›t›'na gelince kitab›m›z›n bafl›nda okudu¤umuz kafas› kesi-
lerek Avustralya'ya götürülen askerimizi tekrar hat›rlay›n. fiimdi Ça-
nakkale'de bir kolu ve baca¤›n› veren Genaral Guro'nun muharebe-
ler k›sm›nda anlatt›¤› hat›rayla Meçhul Asker'in dram›n› gözönüne
getirin ve Türk askeri ile düflman askerinin karakterini k›yaslay›n. Bu
k›yaslama sizi, dünyaya yüzlerce y›l a¤abeylik yapan bir ulusun da-
marlar›nda akan asil kan›n köklerine götürecektir. Düflman askerine
çarp›flma alan›nda dahi merhamet gösteren bu millet, kendi vücudu-
na bu kadar merhametli davranmam›fl, kendini vatan savunmas›n-
dan al›koyan kolu bile olsa onu kesmeyi bilmifltir. Bu tespitimizin ha-
yal mahsulü bir övünmeden ibaret olmad›¤›n› yine buradaki an›tta
görece¤iniz Edincikli Mehmet’in hikayesi göstermektedir.

Olay› bizzat yaflayan Emekli Albay Saip Bey, kaleme ald›¤› hat›rala-
r›nda bu kahraman› da anlat›r. Bu hat›ralardan ö¤rendi¤imize göre,
22 Haziran 1915 Kerevizdere çarp›flmalar›nda bir flarapnel Edincikli
Mehmet’in kolunu parçalar. O zaman te¤men rütbesiyle görev yapan
Saip Bey, bu eri sarg› yerine götürmeye karar verir. Ama Mehmet, ko-
mutan›n›n tüm direnmelerine ra¤men kolunun kesilmesini fliddetle
istemektedir. Tam bir flaflk›nl›k içerisinde olan Te¤men Saip, Meh-
met’in kolunu keser. Kolu eline alan Mehmet ""BBuu kkooll vvaattaannaa ffeeddaa ooll--
ssuunn"" diyerek kolunu f›rlat›p atar. Kendisini çarp›flmadan al›koyan ko-
lundan kurtulunca da süngüsünü tek koluyla kavrayarak Frans›z si-
perlerinin içine dalar. Bir gün sonra ele geçirilen siperlerdeki flehit be-
denlerinin aras›nda Edincikli Mehmet’in tek kollu vücudu da vard›r.

‹flte vatan› u¤runa her fleyini feda eden bu kahramanlar için dikilen
abidenin yap›lmaya bafllanmas› ancak 1954'te olmufltur. 1960 y›l›n-
da bitirilen bu abide planland›¤› gibi olmam›fl, flimdi bulunan yap›-
n›n üzerine dikilmesi planlanan Mehmetçik heykeli rüzgar›n y›k›c›
etkisinden korkularak yap›lmam›flt›r. fiimdi bu yar›m kalm›fl yap›,

Morto Koyu

Frans›z Savafl Mezarl›¤› ve An›t›
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bedeninde savafl› anlatan figürleri, çevresinde temsili flehit mezarlar›,
müzesi, camisi ve an›tlar›yla gelen ziyaretçilerin damaklar›nda  bu-
ruk ama gururlu bir tat b›rakmaktad›r.

Z›¤›ndere Sarg› Yeri 
Son Ok fiehitli¤i, Z›¤›ndere Sarg› Yeri ve Nuri Yamut An›t›, Alç›tepe
Köyü'ne yak›n bir noktadad›r. Bu yerlerden özellikle Sarg› Yeri, insan
olan› insanl›¤›ndan utand›racak bir ibret vesikas› olarak ziyaretçile-
rini beklemektedir. Z›¤›ndere Sarg› Yeri, çarp›flmalarda yaral›lara ilk
müdahalenin yap›lmas› için oluflturulan sarg› yerlerinden bir tanesi-
dir. Dost düflman bütün yaral›lara burada ilk müdahaleleri yap›ld›k-
tan sonra durumu a¤›r olanlar, daha teflkilatl› sa¤l›k mekanlar›na
gönderilirlerdi. ‹flte bu mekan çarp›flmalar s›ras›nda düflman›n bom-
bard›man›na maruz kalarak binlerce yard›m bekleyen yaral›n›n öl-
mesine tan›kl›k etmiflti. Gözünü kan bürümüfl iflgalcilerin, sa¤lam
yaral› demeden gördükleri her canl›y› öldürme tutkusu sadece bizim
de¤il, burada tedavi etmeye çal›flt›¤›m›z kendi askerlerinin de ölümü-
ne sebep olmufltu.  Sadece buras› bile hiç de adil bir muharebenin ya-
p›lmad›¤›n›n en büyük göstergelerinden biridir.

Çanakkale fiehitler Abidesi
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Sarg› Yeri'nden sonra gidece¤iniz Nuri Yamut An›t›, ziya-
retçileri düflündürecek bir mekand›r. Çanakkale Muhare-
beleri'nde kaybetti¤imiz onbinlerce flehidimiz vatanlar›
için ölürken elbetteki kabir h›rs› içinde de¤illerdi. Fakat
bizim en az›ndan onlara bir mezar tafl› arma¤an edecek
kadar vefal› olmam›z gerekmez miydi? Belki çarp›flmadan
çarp›flmaya koflan atalar›m›z›n, mezar tafl› yapacak vakti
yoktu ama hiç olmazsa sonraki y›llarda yapaca¤›m›z fle-
hitlikler en az›ndan bir vefan›n sembolü olabilirdi. Biz ne
yapt›k?.. Çarp›flmalar›n bitiminden sonra yurdumuzdan
kovdu¤umuz düflmanlar, askerleri için bak›ml› mezarl›k-
lar infla ederken, bizler ak›l almaz bir kay›ts›zl›kla, onlar›,
korumak için canlar›n› verdikleri topra¤›n alt›nda öylece
b›rakt›k. Kah sapan darbeleri, kah bir kazman›n delici
ucu, bu flehitlerin geriye kalan parçalar›nda vefas›zl›¤›n bir sembolü
olarak çeflitli delikler açt›. Zaman› gelipte duyarl› bir vatan evlad›n›n
flahsi çabalar›yla yap›lan çal›flmalar bizi biraz teselli etse de daha faz-
las›n› beklemek her Türk vatandafl›n›n  hakk›d›r. Bu flahsi çabalara
en iyi örneklerden biri Nuri Yamut an›t›d›r.  Nuri Yamut Pafla 2. Ko-
lordu Kumandanl›¤› yapt›¤› s›ralarda kilometrelerce alan› taratm›fl
ve flehit kemiklerini toplatarak bir çukura koydurtmufltur. Askerle
köylülerin el ele toplad›klar› bu kemiklerin koyuldu¤u çukurun üze-
rine bir de an›t diktirerek flehit kemiklerine bas›lmas› önlenmifltir.
fiimdi Nuri Yamut An›t› ad›yla  bilinen yer bu çabalar›n bir sonucu
olarak toplu bir flehitlik alan› olmufltur. 

Buradan ayr›larak kuzeye do¤ru hareket edersek mola verece¤imiz
ilk alan Kabatepe Tan›t›m Merkezi olacakt›r. Bu merkez savafla ait
birçok eserin sergilendi¤i bir mekand›r. Kanl›s›rt'a ç›kan yolun ilk
düzlü¤ü olan bu alan 25 Nisan sabah›, Anzak askerleriyle çarp›flma-
lara sahne olmufltur.

Anzak Koyu
Yolunuzu Ege Denizi'ne do¤ru çevirip kuzeye do¤ru ilerlerseniz An-
zak Koyu'na var›rs›n›z. Buras› 25 Nisan sabah› ilk ç›karman›n yap›l-
d›¤› yerdir. Avustralya ve Yeni Zelanda askerlerinin oluflturdu¤u An-
zak kolordusu karaya ç›kt›klar›nda iflgalin kolay olaca¤›n› düflün-
müfllerdi. Karfl›lar›nda say›ca az, silah bak›m›ndan yetersiz Türk as-
kerleri çok fazla direnememifl, bu azg›n sald›rganlar›n ilerlemelerini
canlar›n› vererek, ancak yavafllatabilmiflti. Gerçi bu cansiperane di-
renifl muharebelerin kaderini etkileyecek ve kazan›lan zaman di¤er
Türk birliklerinin yetiflmesini sa¤layacakt›. Bununla ilgili detaylar›
kitab›m›z›n çarp›flmalar› anlatan bölümlerinde okudu¤unuzdan bu
ç›karman›n üzerinde durmayaca¤›z. Bununla birlikte buradan kafa-
n›z› kald›r›p tepelere do¤ru bakarsan›z bu zorlu co¤rafyan›n çarp›fl-
malara ayr› bir güçlük katt›¤›n› ancak buray› görünce anlayaca¤›n›-
z› fark edersiniz. ‹flte Türk birliklerinin uçarcas›na düflmana sald›r-
d›¤› yarlar hemen yukar›dan sizlere bakmaktad›r. 

Z›¤›ndere Sarg› Yeri

Anzak askerlerinin sfenkse benzettikleri tepe

Anzak Koyu
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Hemen karfl›n›zda görece¤iniz sivri tepe, ya da alt›ndaki nazl› nazl›
sallanan a¤aç veya ilk bak›flta göremedi¤iniz dere yata¤›, nice kahra-
manlar›m›z›n kanlar›yla y›kanm›flt›r. fiimdi her 25 Nisan sabah›
Avustralya ve Yeni Zelanda’dan gelenlerin ayin ve e¤lence yapt›klar›
bu alanlar hiç de masum bir sald›r›n›n mekanlar› de¤ildir. Onlar
anavatanlar› gibi bildikleri ‹ngiltere’ye vefa borcu olarak buraya gel-
mifller, karfl›lar›nda vatan›n›, namusunu ve de mal›n› korumak iste-
yen Anadolu'nun çileli evlatlar›na sald›rm›fllard›. Sonradan sayg›
duysalar, ad›na sayg› an›tlar› dikseler de bu çabalar› ölen askerleri-
miz› geri getiremedi. Buraya yap›lan ziyaretler sonras› atalar›n yap-
t›klar›ndan bir nebze olsun üzüntü duyuyorlar, bu ac›lar›n bir daha
yaflanmamas› için bilinçleniyorlarsa ziyaretlerinin bir anlam› olabi-
lir. E¤er buraya sadece atalar›n›n kahramanl›¤›yla övünmek için ge-
liyorlarsa, bilmelidirler ki burada çarp›flan uluslar aras›nda kahra-
manlar, tarihinin en zor döneminde vatan› için can›n› hiçe sayarak
savafl›p topraklar›n› savunan Türkler'dir.

Anafartalar
Yolunuza devam ederseniz Anafartalar Köyü'ne, Anafartalar ç›karma-
s›n›n yap›ld›¤› Suvla Körfezi'ne ve Tuz Gölü'ne ulaflabilirsiniz. Bura-
dan yukar›ya do¤ru yükselen Mestantepe, ‹smailo¤lutepe, Yusufçuk-
tepe, Kireçtepe ve bunlar›n aralar›ndaki bölgeler çok kanl› çarp›flma-
lar›n yafland›¤› alanlard›r. Anafartalar Muharebeleri, düflman birlik-
lerinin son ç›rp›n›fllar›yd›. Bu çarp›flmalarda Anafartalar Grup Komu-
tanl›¤›'na getirilen Mustafa Kemal’in cesur hücum emirleri, O'nu y›l-
d›zlaflt›rm›fl ve ad›n› tarihe alt›n harflerle yazd›rm›flt›r. Komutan›yla,

Conkbay›r›’ndaki siperlerden koylar›n genel görüntüsü.
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askeriyle ve vatan›n her köflesinden halk›m›z›n maddi manevi deste-
¤iyle direnen vatan evlatlar› düflmana son darbeyi bu alanlarda indir-
miflti. Anafartalar Muharebeleri sonras› bütün ümitleri k›r›lan iflgal-
ciler için çekip gitmekten baflka çare kalmam›flt›. Onlara, tarihin bu
en büyük dersini veren askerlerimizin bir k›sm›n›n mezar› buradad›r.
Anafartalar Köyü'ndeki flehitli¤imiz özellikle ziyaret edilmelidir.

Geriye dönüp tekrar Kabatepe bölgesine gelirseniz kuzey taraf›nda
görece¤iniz an›t, Türk'ün asil ruhunu yans›tan en iyi örneklerden bi-
ridir. Bu an›t›n aç›l›fl›na gelen Avustralya Genel Valisi( Baflbakan) 
L. Casey, o zamanlar bize karfl› buralarda savaflm›fl bir subayd›. Ca-
sey'in bizzat flahitlik etmifl oldu¤u olay flöyle geliflmiflti: Çarp›flmalar
bütün fliddeti ile devam ederken vurulan bir ‹ngiliz subay›, askerleri
taraf›ndan bu alanda yaral› olarak b›rak›lm›flt›. Subay›n feryatlar›
her iki mevzide de duyuluyordu. Subay›n ölmesi beklenirken mevzi-
sinden ç›kan bir Türk yi¤idi pervas›zca subay›n yan›na gidiyor, onu
kuca¤›na al›yor ve düflman siperlerinin önüne kadar götürüp b›rak›-
yordu. fiaflk›n bak›fllar alt›nda yapt›¤› bu ola¤anüstü davran›fltan
sonra hiçbir fley olmam›fl gibi dönüp kendi siperindeki yerini al›yor-
du. Bu davran›fl, düflman siperlerinden gelen alk›fllarla övülürken
y›llar sonra da olsa Mehmetçi¤e Sayg› An›t› dikilerek bu yi¤idin flah-
s›nda bütün askerlerimiz kutlan›yordu. Bu olaydan sonra yazaca¤›-
m›z her türlü yorum, bu asil davran›fl›n yerini tutmayaca¤›ndan sö-
zü, sükuta b›rakarak ilerliyoruz.

Kanl›s›rt ve K›rm›z›s›rt
Bölgede yukar›lara t›rman›rken geçece¤iniz mekanlar Kanl›s›rt ve
K›rm›z›s›rt't›r. Bu yerler 25 Nisan sabah› dehfletli bo¤uflmalar›n ya-
fland›¤› aland›r. Ç›karman›n ilk saatlerinde karfl›lar›ndaki bir avuç
Mehmetçi¤e karfl› binlerce kifliyle hücum eden iflgalciler bu tepeleri
ele geçirmiflti. Ama Mehmetçiklerin amans›z direnifli sonucu kazan›-
lan zaman, arkadan gelen birliklerin yetiflmesini sa¤lam›fl ve yap›lan
karfl› taaruzla buralar›n onlar›n elinde kalmas› engellenmifltir. Özel-
likle Yarbay fiefik Aker komutas›ndaki 27. Alay'›n cesur hucümlar›na
Mustafa Kemal'in insiyatifi eklenince buralar›n düflman eline geçme
felaketi önlenmifltir. Kitab›m›z›n muharebeyi anlatan k›sm›nda oku-
du¤unuz Ar›burnu Çarp›flmalar› iflte bu alanlarda cereyan etmifltir.
Buradaki kitabe ise 6 A¤ustos 1915'te Anzaklar›n Kanl›s›rt'a yapt›¤›
bask›n› anlatmaktad›r. 6-7 A¤ustos'ta ‹ngiliz kuvvetleri Anafartalar
bölgesine bir ç›karma yaparlar. Bu çarp›flmalar olurken buradaki
Türk birliklerinin yard›ma gitmesini önlemek için Anzak kolordu-
suyla buraya bir sald›r› düzenlenmifl. Bu sald›r› neticesinde 1520 fie-
hit veren Türk birlikleri çekilmeyerek buray› kahramanca savun-
mufllard›r. Burada görece¤iniz Lone Pine Mezarl›k ve An›t›, Avustral-
yal› ve Yeni Zelendal›lara aittir. 4228 Avustralyal› ve 708 Yeni Zelen-
dal›ya ithaf edilmifltir. Anzaklar 25 Nisan törenlerine geldi¤inde ayin
ve törenlerini, sahildeki Anzak Koyu'nda ve buradaki Lone Pine
Mezarl›k ve An›t›'nda yaparlar.

Menmetçi¤e Sayg› An›t›

Avustralya ve Yeni Zelendal›lara ait Lone Pine (Yaln›z Çam) 
Mezarl›k ve An›t› 
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Buralar› istila etmek için gelip, canlar›n› b›rakanlar›n mezarlar› da
yine bu topraklarda birer ibret vesikas›d›r. Bu mezarlar, hem yerli
hem de yabanc› ziyaretçilerin kulaklar›na; istila niyetiyle ayak basan-
lar› bekleyen sonu ve Türk insan›n›n ali cenapl›¤›n› buruk bir hü-
zünle f›s›ldamaktad›r. Çanakkale Muharebeleri'nin efsane komutan›
Mustafa Kemal onlara ve ailelerine seslenerek Türk halk›n›n  hoflgö-
rüsünü flu cümlelerle anlatmaktad›r: ""BBuu mmeemmlleekkeettiinn ttoopprraakkllaarr›› üüss--
ttüünnddee kkaannllaarr››nn›› ddöökkeenn kkaahhrraammaannllaarr,, bbuurraaddaa ddoosstt bbiirr vvaattaann››nn ttoopprraa--
¤¤››nnddaass››nn››zz.. HHuuzzuurr vvee ssüükkuunn iiççiinnddee uuyyuuyyuunnuuzz.. SSiizzlleerr MMeehhmmeettççiikklleerrllee
yyaann yyaannaa,, kkooyyuunn kkooyyuunnaass››nn››zz.. UUzzaakk ddiiyyaarrllaarrddaann eevvllaattllaarr››nn›› hhaarrbbee
ggöönnddeerreenn aannaallaarr,, ggöözzyyaaflflllaarr››nn››zz›› ddiinnddiirriinniizz.. EEvvllaattllaarr››nn››zz bbiizziimm bbaa¤¤rr››--
mm››zzddaadd››rrllaarr.. HHuuzzuurr iiççiinnddeeddiirrlleerr.. VVee hhuuzzuurr iiççeerriissiinnddee rraahhaatt rraahhaatt uuyyuu--
yyaaccaakkllaarrdd››rr.. BBuu ttoopprraakkttaa ccaannllaarr››nn›› vveerrddiikktteenn ssoonnrraa aarrtt››kk bbiizziimm eevvllaatt--
llaarr››mm››zz oollmmuuflflllaarrdd››rr..""

Tepelere do¤ru t›rmand›kça, hem istilaya gelenlerin, hem de canlar›-
n› hiçe sayarak savunanlar›n izlerini görürsünüz. Siperler, la¤›m deh-
lizleri, heykeller, mezarlar insan›n içini burkan bir hüzünle buralar›n
binlerce y›ll›k sakiniymifl gibi durmaktad›r. Baz› noktalara dikilen ve
çarp›flmalar› anlatan kitabelerle an›tlar ise ziyaretçilerin bilgilenme-
sine  yard›mc› olmaktad›r.

57. Alay fiehitli¤i
Daha yukar›da, efsane olan 57. Alay'›n Komutan› Yarbay Hüseyin Av-
ni Bey'e ait bir flehitlik vard›r. 13 A¤ustos 1915’te Ramazan Bayram›
sabah› flehit düflen bu de¤erli komutan, bütün Türk askerleri gibi

ölüme, bayrama gider gibi git-
miflti. Bu an›tlar›n aras›ndan,
çarp›flmalarda mevcudunun ta-
mam›na yak›n›n› kaybeden 57.
Alay'a ayr› bir parantez açmak
vefa borcudur. Ç›karman›n ilk
gününde Mustafa Kemal’in emri
alt›nda düflmana müdahale eden
bu alay›n kahramanl›¤› savafl›n
kaderini etkilemifl, düflman›n da-
ha ilk günde yar›madan›n hakim
tepelerini ele geçirmesini engel-
lemifltir. fiimdi  kurtard›klar› va-
tan topraklar›n›n koynunda hu-
zurla uyuyan bu kahramanlar›n
an›lar›, rehberlerin hüzünlü an-
lat›mlar›nda ziyaretçilerin göz-
yafllar›na dönüflüyor. Her yafl ve
her kesimden ziyaretçinin ortak
tarihi dile geldikçe hissedilen
duygular, böyle gezilerin önemi-

Muharebeler s›ras›nda kahramanl›klar› destanlaflan ve neredeyse tamam›na yak›n› flehit düflen 
57. Alay için yapt›r›lan flehitlik.
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ni de ortaya koyuyor. Hayat›n h›zl› ak›fl› içinde giderken bir an durup
tarihe bakmak, atalar›m›z›n kahramanl›klar›n› ve fedakarl›klar›n›
ö¤renmek, bugünü biraz da bu bilgiler ›fl›¤›nda ve bu uhrevi havada
de¤erlendirmek herkesin ihtiyac› olan ma nevi bir ar›nma ve uyan-
mad›r asl›nda. 

Bombas›rt›, bu ad›n› hakk›yla alan mekanlardan biridir. Bu cephede
siperler o kadar yak›nd› ki, zaman zaman aradaki mesafe 8 metreye
düflüyor ve sürekli el bombalar› kullan›l›yordu. Bombas›rt›'n›n nas›l
ve ne flartlarda elde tutuldu¤unu gösteren an›y› Muharebeler k›sm›n-
da Mustafa Kemal'in kaleminden okumufltuk.

57. Alay› ikiyüz metre kadar geçip sola girerseniz gelece¤iniz nokta
Cesarettepe'dir. Bu tepeye neden bu ad›n verildi¤ini anlatmaya gerek
var m› bilmiyorum. Ama flunu söylemek san›r›m hiçte yalan olmaz:
Asl›nda Gelibolu Yar›madas›'n›n her tepesi Cesarettepe ad›n› hak ede-
cek kadar cesur mücadelelerin geçti¤i bir co¤rafyad›r. Bu co¤rafyan›n
her metre karesi cesur Mehmetçiklerimizin yüre¤iyle, bile¤iyle  savu-
nulmufltur. Yinede bilgileri bize ulaflabilen yi¤itlerin hakk›n› teslim
etmek ad›na burada cereyan eden bir hadiseyi anlatmadan geçmeye-
lim. Burada görev yapan Mehmet Çavufl, çarp›flmalar devam ederken
bölük subaylar› flehit olunca komutay› eline al›p birli¤in da¤›lmas›-
n› önlemifltir. Çat›flmaya devam ederken de silah› tutukluk yap›nca
taflla sopayla hücum etmifl ve çekilmemifltir. Onun bu cesaret ve ak›l
yüklü direnifli bize zaman kazand›rarak takviye birliklerimizin gel-
mesini sa¤lam›fl tepe düflman eline geçmemifltir. 

Burada görece¤iniz Mehmet Çavufl An›t›'ndan sonra bat›ya do¤ru
ilerlerseniz oldukça dik bir uçurum yolunuzu kesecektir. Buras› Ar›-
burnu yarlar›n›n tepe noktas›d›r. Türk askerleri Ege Denizi'ne bakan
ve oldukça dik falezlerden oluflan buralardan,  Birleflik Ordular Ko-
mutan› J. Hamilton'un dedi¤i gibi has›mlar›n›n üzerine uçarak sal-
d›rm›fllard›r. Bu yarlar›n ucundan görünen koy ise Anzak Koyu'dur.
25 Nisan sabah› Anzaklar›n bu koydan bafllatt›¤› ç›karman›n hedefi
Kabatepe-Maltepe-Kocaçimen Da¤›'d›r. Ç›karman›n ilk saatlerinde
buradaki bir avuç Mehmetçi¤e karfl› yap›lan hücumlar baflar›ya ulafl-
m›fl, buradan ç›kan birlikler Kanl›s›rt, K›rm›z›s›rt ve Merkeztepe'yi ele
geçirmiflti. Ama buralardaki askerlerimizin ölümüne direnifli zaman
kazand›rarak arkadan gelen 27. ve 57. Alay'a zaman kazand›rm›fl,
yap›lan karfl› taarruzla istilac›lar püskürtülmüfltü. Mubarebenin so-
nuna kadar burada devam eden çarp›flmalar onbinlerce yi¤it evlad›-
m›z›n flahadetine sebep olmufl ama bu topraklar düflmana teslim
edilmemiflti.

Conkbay›r›
Tarihimizin derinliklerinde çokça örneklerini bulabilece¤imiz bu
olay› akl›m›zda tutarak Conkbay›r›'na do¤ru t›rmanal›m. Conkbay›-
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r›'na geldi¤inizde bu co¤rafyay› daha iyi tan›m›fl olacaks›n›z. Bu te-
penin bir taraf› Ege Denizi, di¤er taraf› ise Çanakkale Bo¤az›'na ba-
kar. Bu iki tarafa da hakim bölgeyi gördükten sonra Conkbay›r› çar-
p›flmalar›n›n önemini daha iyi anlam›fl olacaks›n›z. fiimdi Conkba-
y›r›'nda çevrenize bakt›¤›n›zda gördü¤ünüz an›tlar, burada yaflanan-
lar›n -çok kifayetsiz olsa da- göstergeleri gibidir. Yoksa burada ilk iki
gün yard›m gelmeden direnen Türk birliklerini, sonra Mustafa Ke-
mal'in yapt›rd›¤› cesur hücumlar›, içlerinde vatan sevgisi ile ölen yi-
¤itleri, ne bu an›tlar ne de binlerce sayfal›k kitaplar anlatabilir. Bu-
rada Mustafa Kemal'in gö¤süne gelen flarapnel parças›yla saatinin
parçaland›¤› yeri, bunun yan›nda Pafla'n›n hücum emrini verdi¤i
yerde yap›lan heykelini, biraz ilerde Fevzi Çakmak Pafla'n›n kardefli
Üste¤men Nazif Bey’in mezar›n› görebilirsiniz. Ayr›ca Yeni Zelanda
An›t› ve yine onlara ait mezarl›kta buradad›r. Ege Denizi'ne do¤ru
ilerlerseniz, sizi ilk önce karfl›layacak olan siperlerdir. Buradan ba-
k›nca afla¤›da yükselen tepelerin bitiminden sonra görece¤iniz koy,

Suvla Koyu ve Tuz Gölü'dür.

Yukar›ya do¤ru t›rmand›¤›n›zda
ise varaca¤›n›z en yüksek nokta,
Kocaçimentepe'dir. Buradan bak-
t›¤›n›zda bir yan›n›zda Ege Deni-
zi'ne uzanan Anafartalar Ova-
s›’n›, di¤er yan›n›zda ise Çanak-
kale Bo¤az›'na kadar alçalarak
ilerleyen irili ufakl› tepelerle Ki-
litbahir Platosu’nu görürsünüz.
‹flte doksan y›l önce  müttefikler
bu platoyu ele geçirip, tabya ve
bataryalar› kontrol alt›na almak
için sald›r›ya geçtiler. E¤er bu
plato ele geçirilebilseydi, ‹stan-
bul’a ulafl›p Payitaht› iflgal etmek
çok kolay olacakt›. Yani buray›
geçmek asl›nda ‹stanbul’u iflgal
etmek,  ‹stanbul’u iflgal etmek de
bütün memleketi kontrol alt›nda
tutmak demekti. ‹flte o günlerde
bu darac›k topraklar 'bütün va-
tan' demekti. fiimdi tepelerden
afla¤› geçerken gördü¤ünüz bu
alanlar› savunmak için yap›lan
muharebenin anlam›n› daha iyi
anlars›n›z.

Buradan ayr›lmadan görülecek
iki mekandan da bahsederek ge-

Conkbay›r› Atatürk An›t›
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zimizi noktalayal›m. Bu yerlerden ilki, Kemal Yeri, ikincisi ise Bigal›
Köyü’dür. Conkbay›r›'ndan inerken, geldi¤iniz yolun solundan ayr›-
lan bölümden afla¤› inerseniz Kemel Yeri’ne ulaflabilirsiniz. Bu isim,
buraya Üçüncü Kolordu Komutan› Esat Pafla taraf›ndan, 6 May›s
1915'te verilmifltir. Mustafa Kemal, burada May›s ay› bafl›ndaki çar-
p›flmalar› yönetmifltir. Orada bulunan kitabede ise Mustafa Kemal'in
tümen emri yaz›l›d›r. Bu emri okuyunca muharebenin önemini, ne
kadar güzel özetledi¤ini anlars›n›z: ""BBeenniimmllee bbiirrlliikkttee bbuurraaddaa mmuuhhaa--
rreebbee eeddeenn bbüüttüünn aasskkeerrlleerr kkeessiinn oollaarraakk bbiillmmeelliiddiirr kkii,, bbiizzee vveerriilleenn nnaa--
mmuuss ggöörreevviinnii eekkssiikkssiizz yyaappmmaakk iiççiinn bbiirr aadd››mm ggeerrii ggiittmmeekk yyookkttuurr.. UUyy--
kkuu,, ddiinnlleennmmee aarraammaann››nn,, bbuu ddiinnlleennmmeeddeenn yyaallnn››zz bbiizziimm ddee¤¤iill,, bbüüttüünn
mmiilllleettiinn ssoonnssuuzzaa kkaaddaarr yyookkssuunn kkaallmmaass››nnaa nneeddeenn oollaaccaa¤¤››nn›› bbiillmmeenniizzii
hhaatt››rrllaatt››rr››mm.."" 

Bigal› Köyü ise görmenizi özellikle istedi¤imiz yerlerden bir tanesidir.
Kocaçimentepe'de iseniz buradan Kilye Koyu'na inen yolu takip ede-
rek Bigal› Köyü'ne ulaflabilirsiniz. Bu köy, 25 Nisan 1915'e, yani ç›-
karman›n bafllad›¤› güne kadar Mustafa Kemal’in komuta etti¤i 19.
Tümen'in konuflland›¤› yerdir. Burada bulunan Bigal› Atatürk Evi’ni
Çanakkale Savafllar› s›ras›nda Mustafa Kemal, karargah olarak kul-
lanm›flt›r.

Gezimiz burada bitiyor ama burada girdi¤iniz ruh halinin ve ö¤ren-
diklerinizin sizinle s›cak yuvalar›n›za gitmesi, bu vatan için yapma-
n›z gereken en asgari davran›fl olacakt›r. Buralar tarihin bir daha te-
kerrür etmesi için almam›z gereken derslerle dolu kutsal vatan top-
ra¤›d›r. ‹flte bu yüzden her Türk'ün Gelibolu’ya gelmesi, nice canlar
pahas›na elde tutulmufl bu tepelerden, bu co¤rafyay› gururla izleme-
si gerekmektedir. Bu küçük
kara parças›n›n memleke-
tin kaderini nas›l etkiledi-
¤ini yerinde görmek, bu ik-
limi bedenimizin her zer-
resine etki edecek kadar içi-
mize çekmek, buralar›
unutmay›p, unutturma-
mak gerekmektedir. 

Bu bizim bir daha ayn› ac›-
lar› yaflamamam›z, vatan
evlatlar›n›n bir gül gibi
topra¤›n ba¤r›na düflme-
meleri, vatan›n düflman
çizmeleri alt›nda çi¤nen-
memesi için göstermemiz
gereken asgari tav›rd›r. Bu-
rada canlar›n› hiçe sayarak
bize onurlu bir gelecek b›-

fiu anda müze olarak kullan›lan, Mustafa Kemal’in 
karargah olarak kulland›¤› Bigal› Atatürk Evi.
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rakmaya çal›flan atalar›m›z› ve her zerresi flehit kanlar›yla sulanan bu  aziz vatan topraklar›n› unutmamak; ruhumuzun de-
rinliklerinde saklan›p zor zamanlarda ortaya ç›kan ‘"Vatan u¤runa ölebilmek becerisini" hissedebilmek için 90 y›l önce ac›-
larla yo¤rulmufl analar, babalar ve yarlar için, çocuklar›m›z, torunlar›m›z ve gelece¤e dair umutlar›m›z  için herkesin
Çanakkale’ye en az bir kere gitmesi gerekmektedir.

Zeytinburnu Belediye Baflkan› MURAT AYDIN, Çanakkale’yi ziyaretleri s›ras›nda

Zeytinburnu Belediyesi her y›l binlerce kifliyi ücretsiz olarak, 
rehberler eflli¤inde Çanakkale’ye tafl›yor.
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1. “Dur Yolcu” Yaz›t›

2. Kilitbahir Kalesi

3. Mecidiye fiehitli¤i

4. Seyit Onbafl› An›t›

5. So¤anl›dere fiehitli¤i

6. Yarbay Hasan Bey Mezar›

7. ‹lk fiehitler Abidesi

8. Seddülbahir Cephanelik fiehitli¤i

9. Yahya Çavufl fiehitlik ve An›t›

10. Çanakkale fiehitlik Abidesi

11. Çanakkale fiehitli¤i

12. Sarg›yeri An›t› ve fiehitli¤i

13. Z›¤›ndere Nuri Yamut An›t›

14. Kabatepe Tan›tma Merkezi

15. Mehmetçi¤e Sayg› An›t›

16. Kanl›s›rt An›t›

17. Lone Pine Mezarl›k ve An›t›

18. Yarbay Hüseyin Avni Bey Mezar›

19. Kemalyeri An›t›

20. Yüzbafl› Mehmet fiehitli¤i

21. Türk Askerine Sayg› An›t›

22. 57. Alay fiehitli¤i

23. Mehmet Çavufl  An›t›

24. Conkbay›r› Mehmetçik An›t›

25. Conkbay›r› Atatürk An›t›

26. Anadolu Mecidiye

27. Anadolu Hamidiye

28. Hasan - Mevsuf fiehitli¤i

29. Mesudiye Tabyas›

30. Turgut Reis Tabyas›

Gelibolu Yar›madas› Tarihi Milli Park›


