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E itim Fakültesi  
 

Tarihimize genel olarak bakõldõ õnda, sava larõn a õrlõklõ yer aldõ õ bir 
tarih oldu u hemen anla õlõr. Bõrakalõm Osmanlõ öncesi üç bin yõllõk eski 
tarihimizi, sadece Osmanlõ mparatorlu u döneminde, kurulu undan 
da õlõ õna dek geçen 600 yõllõk süre içinde, ortalama her on yõlda bir ve 

çok farklõ cephelerde sava mõ õz. Ku kusuz bu; seçkin zaferler ile 
kahramanlõk destanlarõ yazarak yitirdi imiz sava larõn da yer aldõ õ, uzun 
bir dönemdir. Dünyada böyle bir geçmi e sahip ülke de sanõrõm çok 
de ildir. 

Ancak bu sava lar içinde birisi var ki, neresinden bakõp, hangi boyutuyla 
ele alõrsanõz alõn, benzeri çok az görülen bir sava tõr. Bunun adõ, 1915 

Çanakkale Sava larõ’dõr. Aradan neredeyse bir asõr geçmesine kar õn 
bugün de ilgi çeken, hala ara tõrõlõp, bilinmeyen yönleri ortaya 

çõktõkça tartõ õlan bir sava  olu u bile tek ba õna, Çanakkale 1915’in bu 
özel konumunu anlatmak için yeterlidir. 

Çanakkale 1915 bir destandõr ve bu destan kolay yazõlmamõ tõr. 
Daracõk bir toprak parçasõnda, sekiz ayõ a kõn bir süre, gö üs gö se 
verilen bir mücadele sonunda, özvatan topraklarõnõ i gale yeltenen, 
maddi açõdan bizden çok daha üstün güce sahip yedi düvelin, önce 

denizde donanmasõna, ardõndan da karada ordularõna geçit 

vermeyerek kazandõk Çanakkale’de. Çanakkale’yi geçilmez kõlan, 
sayõlarõ yüz bine varan insanõmõzõn kanõdõr, canõdõr. Bu çok a õr bir 
bedeldir ku kusuz… 
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Peki, nasõl olmu tur bu? Nasõl olmu tur da, daha birkaç yõl önce irili 
ufaklõ Balkan devletlerinin ordularõ kar õsõnda bozguna u rayan aynõ 
asker, 1915’te Çanakkale’de denizde ve karada co up kükremi , 
inanõlamaz bir eyi inanõlõr kõlabilmi , olamaz denileni 

ba arabilmi tir? 

Tarihin bize ö retti ine göre bir sava õn sonucunu, kaderini belirleyen 
birçok ko ul vardõr. De i ken olan bu ko ullarõn her birinin etkisi ve 
önemi sava a, sava õn meydana geldi i zaman ve ortama göre öne çõkar 
ya da geride kalõr. Ama gene biliyoruz ki, bu ko ullarõn olmazsa olmaz 
olanlarõ vardõr. Bunlar: Asker, komutan, silah gücü ve sava an 

taraflarõn o sava a olan inancõ, yani iman gücüdür. Bunlardan sadece 
birisi olmaz ya da yetersiz kalõrsa, sonuç çok farklõ olur. Çanakkale 
1915’e yakõndan bakõldõ õnda görülecektir ki bu ko ullarõn hepsi vardõr. 
Olmazsa olmaz bu dört ko ul Çanakkale 1915’te bir araya gelmi  ve 

sava õn sonucunu, kaderini belirlemi tir. 

Ancak bu ko ullardan birisini özellikle vurgulamamõz gerekiyor: bu 
sava larda; üstün asker ve dahi bir komutan olarak Mustafa Kemal’in, 
ulusun karanlõk kaderini aydõnlatmak, ona yol göstermek üzere tarih 
sahnesine çõkõ  olgusudur vurgulanmasõ gereken. Mustafa Kemal’in 
1881’de Selanik’te do umuyla ba layõp O’nu Çankaya’ya 
Atatürkle meye ula tõran uzun ve mücadeleli yolda Çanakkale 1915 bir 

mihenk ta õ, dönüm noktasõdõr. Sava  bitip i gal kuvvetleri çekilip 
gittiklerinde, daha 1916’da Mustafa Kemal, ulusun gönlünde 

Anafartalar Kahramanõ olarak yerini almõ tõr. Dü manlarõnõn bile 
kabul etti i gibi, Çanakkale kara muharebelerinin kaderini de i tiren, 
Mustafa Kemal’in Türk askerlerinin ba õnda, onlarõn önünde komutan 
olmasõdõr. Büyük önder 19 Mayõs 1919’da Samsun’a çõkarak ulusal 
kurtulu  sava õnõ ba lattõ õnda en güçlü referansõ Anafartalar ve 
Conkbayõrõ’ydõ. Belirtti imiz bu husus bile tek ba õna, Çanakkale 
1915’in bizim için, ça da  Türkiye Cumhuriyeti için ne denli önemli 
oldu unu gösterir. 

Di er taraftan Çanakkale Sava larõ özünde, Ekim 1914’te bo az dõ õ ve 
giri indeki savunma hatlarõnõn bombardõmanõyla ba layõp, Ocak 1916’da 
Kumkale ve ardõndan Gelibolu yarõmadasõnõn, i gal kuvvetlerince 
bo altõlmasõyla sona eren bir bütündür. Ku kusuz, uzun süren her 
büyük sava ta oldu u gibi Çanakkale sava larõ boyunca da, bazõ 

çõkõ lar, zirveler, duraklamalar, ini ler ve hatta geri çekilmeler 
olmu tur. Ama önemli olan bu sava larõn, ilk gününden son gününe 
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kadar bir bütün olarak ele alõnõp de erlendirilmesinin gerçekçi ve 
do ru oldu udur. Di er bir deyi le; Be ige’siyle, Seddülbahir’iyle, 18 
Mart’õyla, Seyit Onba õ’sõyla, Yahya Çavu ’uyla, 57. Alay’õyla, 
Kanlõsõrt’õyla, Conkbayõrõ ve Anafartalar’õyla Çanakkale 1915 ayrõlmaz 
bir bütündür. Bunlarõn bir ya da birkaçõnõ ayõrõp di erleriyle kõyas 

ederek ön plana çõkarmak, en basitinden, Çanakkale 1915’in 

ruhuna, onu yaratan asker ve komutanlara yapõlan bir haksõzlõk ve 
yanlõ  olur. Tõpkõ Çanakkale’de verdi imiz 250 bine yakla an toplam 
zayiatõmõzõ, ehit dü üp ya da gazi olduklarõ yerlere göre 
sõnõflandõrmanõn mümkün olamayaca õ gibi… Örne in, Conkbayõrõ ve 

Anafartalar zaferleri ve onlarõ yaratan dahi Komutan Mustafa 

Kemal ve onbinlerce ehit olmasaydõ, 18 Mart Deniz Zaferi’nin ne 
önemi ne de anlamõ kalõrdõ? Büyük air Mehmet Akif Safahat’ta neyi 
haykõrabilirdi?.. Olsa olsa “gerçi denizde ba arõlõ olduk ama ne yazõk ki 
dü manõ karada durduramadõk” diye hayõflanõrdõk…  Veya, 18 Mart 
Deniz Muharebesinde ba arõsõz olsaydõk ve dü man donanmasõ bo azõ 
geçebilseydi… O zaman da, ne Anafartalar ne de Conkbayõrõ olurdu. I. 
Dünya Sava õ da büyük bir olasõlõkla, çok daha çabuk biter, tarihin seyri 
en ba ta bizim için olmak üzere çok farklõ olurdu… Bu nedenle, õsrarla 
diyoruz ki, Çanakkale 1915’in bütünlü ü, özenle korunmalõdõr. 

Aslõnda Çanakkale 1915’in objektif ve do ru bir de erlendirmesini 
yapabilmek için u soru sorulmalõdõr: Çanakkale Bo azõ Harekâtõ’nõ 

planlayanlarõn – en ba ta Churchill’in – amaç, hedef ve beklentileri 

nelerdi? Bo azõ geçmek, Osmanlõyõ sava  dõ õ bõrakmak, zor durumda 
olan Rus Çarõ’nõn yardõmõna ko mak, Almanya’ya kar õ güneyinden, 
Karadeniz’den yeni bir cephe açmak… Peki, sonuçta ne oldu, bu 
amaçlara ula õlõp gerçekle tirildi mi? Hayõr. Harekât, nereden bakõlõrsa 

bakõlsõn onlarõn ba arõsõzlõ õyla sonuçlanmõ tõr. Ancak, kar õ tarafõn 
her fõrsatta ve bugün bile tekrarlayõp vurguladõ õ bir ey var, do rudur. O 

da; Gelibolu Yarõmadasõ’nõn e i görülmemi  büyük bir ba arõyla 

bo altmalarõdõr. Ama, o zaman da ister istemez akla u soru geliyor: 
Tüm o büyük planlar, verilen onca maddi-manevi kayõp, yitip giden 
canlar… Bunlarõn hepsi, sadece yarõmadayõ ba arõlõ bir ekilde bo altma 
gerçekle tirebilmek için mi yapõldõ?.. Sözün özü, Çanakkale 

Sava larõ’nõn, denizde ve karada galibi müttefiklerin onca plan ve 
projesini bo a çõkartan Türklerdir. 

Tarihi yazmak, tarih yapmaktan daha zordur sözü do rudur. 
Gerçekten de tarihi yaratmak ne denli zor ve önemli ise, onu do ru 
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ö renip anlamak ve do ru yazõp do ru ö retmek de en az o kadar 
önemlidir, zordur. Di er taraftan tarihe sahip çõkmak da ancak, tarihi 
do ru ve gerçekleriyle, belgelere dayanarak ara tõrõp ö renmek ve genç 
ku aklara objektif olarak aktarmakla mümkün olur. Bu söylenenler 
elbette Çanakkale 1915 için de geçerlidir. Ne var ki bizde durumun, 
yakõn zamanlara dek biraz farklõ oldu unu görüyoruz. Çünkü biz 
Çanakkale 1915 olayõnõ yõllarca a õrlõklõ olarak; kahramanlõk, abartõlõ 

hikâyeler ya da hurafeler boyutuyla, i in destansõ edebiyat yönüyle 
ele alõp ön plana çõkarmõ õz. Genelkurmay Ba kanlõ õmõzõn, sava õn 
askeri yönlerini belgeleriyle açõklayan çalõ malarõ dõ õnda, Çanakkale 

1915’i bilimsel olarak ara tõrõp inceleyen eser sayõsõ ne yazõk ki çok 
de ildir. Oysaki sava a katõlan ngiltere, Fransa, Avustralya ve Yeni 
Zelanda gibi ülkelerde, bu sava  ciddi çalõ malara konu olmakta, bugün 
de doktora tezleri yazõlõp bilimsel kitaplar yayõnlanmaktadõr. 

Ama, bizde de durum yava  yava  de i mekte ve asker-sivil genç 
ara tõrmacõlar Çanakkale Sava larõ’nõn henüz bilinmeyen, karanlõkta 
kalan yönlerine ve günümüze yansõyan sonuçlarõna e ilmektedir. unu da 
gururla belirtmek isterim ki üniversitemiz bünyesinde çalõ an AÇASAM 
bu açõdan gerçekten de çok önemli bir görev yerine getirmektedir. 
Sistemli olarak düzenledi imiz ulusal-uluslararasõ konferanslar, 
buralarda sunulan bildirilerin yayõnlandõ õ eserler; Türkçe’ye 
kazandõrdõ õmõz Çanakkale 1915’i konu alan kitaplar ile, 8 yõldõr 
aksatmadan yayõnladõ õmõz “Çanakkale Ara tõrmalarõ Türk Yõllõ õ” 
adlõ akademik dergimiz, de erli çalõ malarõmõzõn ba lõcalarõdõr. Birçok 
ara tõrmacõ yanõ sõra, sayõn Turgut Özakman da, Çanakkale 1915’i 
i ledi i Dirili  adlõ de erli çalõ masõnda, AÇASAM’õn yayõnlarõna bolca 
atõfta bulunmu , yararlanmõ tõr. Bu arada sizlere, üniversitemiz ve 
AÇASAM’õn bu yõl gerçekle tirece i ba ka önemli bir etkinlikten de 
bahsetmek isterim: 

Bilindi i üzere Genelkurmay Ba kanlõ õ’nca her yõl, stanbul, Ankara ve 
zmir’de Türk Askeri Tarih Sempozyumlarõ düzenlenmektedir. 2010 yõlõ 

Çanakkale Sava larõ’nõn 95. Yõldönümüne rastladõ õndan, bu yõl bu 
seminerin Çanakkale’de yapõlmasõnõ arzu ediyorduk. Üniversitemizin 
deste i ile AÇASAM olarak giri imlerimizi yo unla tõrdõk. Sonunda 
ba ardõk. 24-26 Mayõs 2010 tarihleri arasõnda, Genelkurmay Ba kanlõ õ- 
Garnizon Komutanlõ õ ve ÇOMÜ-AÇASAM olarak; Çanakkale 

Muharebeleri ve Atatürk konulu 3 günlük bir sempozyum 
gerçekle tirilecektir. Üniversitemiz Troia Kültür- Konferans Merkezi’nde 
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ve çok geni  bir katõlõmla yapõlacak bu bilimsel etkinlikte, otuza yakõn 
bildiri sunulacak ve bunlar daha sonra yayõmlanacaktõr. 

Böylece, Çanakkale 1915’in belgelerden, do ru ve objektif olarak 
ara tõrõlmasõna, AÇASAM olarak biraz daha katkõda bulunaca õmõza 
inanõyorum. Di er bir deyi le, bizler geç de olsa Çanakkale 1915’e 
gerçek anlamda sahip çõkmaya, o’nu do ru anlayõp do ru anlatmaya 
ba ladõk. Bu geli mede AÇASAM’õn yapabilece i çok ey vardõr. 
Aslõnda bugün bu toplantõda AÇASAM üyesi üniversitemiz 
ara tõrmacõlarõnõn sunaca õ bildiriler Çanakkale 1915’in belgelerle nasõl 

ara tõrõlõp ortaya konabilece i açõsõndan güzel örnek 
olu turmaktadõr. 

Kõsacasõ Çanakkale 1915’e gerçekten sahip çõkmak, onu do ru anlamak, 
do ru ara tõrõp do ru anlatmakla mümkündür. Aslõnda Çanakkale 

1915’in abartõlmaya hiç gereksinimi yok. Her sayfasõ zaten ayrõ bir 
insanlõk dramõ ve destan. Elbette halkõmõz tõpkõ lyada-Odise gibi, 
Çanakkale Sava larõ’nõn destanõnõ da söyleyecek, yazacaktõr, zengin bir 
edebiyat yaratacaktõr… Zaten bunu çok güzel yapõyor da… Ama 
Çanakkale 1915’i anlatõrken, i in tarihsel boyutu öncelikli olmalõ, onu 
yaratanlarõn anõsõna saygõ ve sorumluluk gere i, Çanakkale Sava larõ 
Edebiyatõ ile Çanakkale Sava larõ Tarihi birbirine karõ tõrõlmamalõ, biri 
di erini gölgelememelidir. 

Di er yandan ilginç bir ba ka husus, günümüzde var olan ve giderek 
güçlenen Türk-Avustralya-Yeni Zelanda dostlu unun da, Çanakkale 
1915’in bir sonucu olmasõdõr. Bu barõ  ve dostluk Gelibolu 
Yarõmadasõ’ndaki siperlerde, aylarca ve inanõlmaz zor ko ullarda, gö üs 
gö se geçen çatõ malarda, Mehmetçik ve Anzak askerlerinin yarattõ õ 
ortak bir eserdir… Mustafa Kemal Atatürk’ün 1934’te Anzak askerlerine 
o sõmsõcak sözlerle sesleni i, bu dostlu a õ õk yakmõ , destek olmu tur. 
Çeli kili ama gerçek: Sava õn yarattõ õ bir barõ  ve dostluktur. 
Canberra ve Wellington’daki Gelibolu Parkõ ve Atatürk Anõtlarõ ile 
Anzak Koyu adõnõ verdi imiz Suvla Körfezi ve Uluslararasõ Gelibolu 

Barõ  Parkõ dedi imiz, Gelibolu Milli Parkõ, bu açõdan, ilgili ülkelerin 
anlamlõ jest ve tutumlarõnõ yansõtõr. Elbette, Türk-Anzak barõ  ve 
dostlu u çok önemlidir, de erlidir, iyi korunmalõ, güçlendirilmelidir. 
Ancak bunu yaparken, bu dostluk ve barõ õn hangi zorluklar ile ne 

büyük ve ne acõ bedeller kar õlõ õ kazanõldõ õ unutulmamalõ, gözardõ 

edilmemelidir. 
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Osmanlõ’nõn son, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulu una varan süreçte ise, 
ilk büyük zafer kalesidir Çanakkale 1915. Bu sava lar bir anlamda, 
Mustafa Kemal’in do u unun da müjdesidir. O’nunla özde le mi tir. te 
tüm bu nedenlerledir ki sonuç olarak unu rahatlõkla söyleyebiliriz: 

Çanakkale 1915’e sahip çõkmak; Anafartalar’õn kahraman komutanõ 

Mustafa Kemal’e, Ulusal Kurtulu  Sava õ’na, devrimlere ve büyük 

devlet adamõ Atatürk’e; kõsacasõ Türkiye Cumhuriyeti’ne sahip 

çõkmaktõr. Bu sahipleni in ön ko uludur.   

 

 

 

 

 

  


