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ÇANAKKALE…
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Çanakkale deniz savaúõ ile kara savaúlarõ Türk tarihinde bir dönüm
noktasõdõr. øleriye dönük çok önemli sonuçlarõ olmuútur. Bir úairimizin
dedi÷i gibi Cumhuriyet'in önsözüdür. Ben bu büyük zaferin
yõldönümünde, bu çok önemli konudaki bazõ yanlõúlara, eksikliklere
de÷inmek istiyorum.
1. Kilitbahir ile Eceabat arasõndaki bir tepenin üzerinde, Mehmetçi÷in
dev bir resminin yanõnda Necmettin Halil Onan'õn bir úiirinin iki dizesi
yazõlõdõr:
Dur yolcu! Bilmeden gelip bastõ÷õn
Bu toprak bir devrin battõ÷õ yerdir.
Bu úiirin Çanakkale ile hiçbir ilgisi yoktur. 30 A÷ustos 1922 zaferi için
yazõlmõútõr. Mehmetçik resmi durur, buraya M.Akif'in Çanakkale
úiirinden bir dize yakõúõr. Böylece sürüp gelen bu yanlõúlõk da sona erer.
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2. Conkbayõrõ'nda iki anõt var: Biri, büyük olanõ Yeni Zelandalõlarõn anõtõ,
ikincisi, bu anõtõn yarõsõna gelen Atatürk'ün anõtõ. Burada iki büyük
yanlõú, haksõzlõk var.
a. Yeni Zelandalõlar anõtlarõnõn bulundu÷u yeri hiç bir aúamada ele
geçirmiú de÷ildir. Buraya uzaktan bakmõúlardõr. Yeni Zelanda anõtõnõn
orada bulunmasõ bir iúgaldir. ( kaynaklar: Atase, Çanakkale 3, s. 378,

454, ek 14; Cemil Conk, Conkbayõrõ Savaúlarõ, s. 55, 60, 61, 63, 80)
Binbaúõ Allonson'un iúgal etti÷i yer Conkbayõrõ de÷il, øngilizlerin Q
tepesi dedikleri Besimtepe'dir. Bnb. Allonson kendi toplarõnõn ateúleri
altõnda kaldõ÷õnõ yazõyor ama øngiliz Çanakkale Savaúlarõ Resmi
Tarihinde (C.F.Aspinall-Oglander, 2.c., s.243, dipnot) bu ateúin Türk
ateúi oldu÷u kabul ediliyor. Bu anõt orayõ koruyan, korumak için bir adõm
geri gitmeyen komutanlara, subaylara, askerlere, úehitlere, gazilere büyük
haksõzlõk.
b. økinci yanlõúlõk, haksõzlõk, burada bulunan Atatürk anõtõnõn Yeni
Zelanda anõtõnõn yarõsõ kadar olmasõ. Biri buraya adõm bile atmamõú. Biri
bu zaferin tacõnõ taúõyan komutan.Dünyanõn son büyük süngü hücumunu
yaptõran kahraman.Yeni Zelandalõlarõn büyük anõtõnõ yõkamayõz, geri
çektiremeyiz. Diplomatik sorunlar çõkar. Bu ayõbõ, haksõzlõ÷õ Atatürk için
Yeni Zelanda anõtõndan büyük ve daha gösteriúli bir anõt dikerek
temizleyebiliriz.
Milli Park yönetiminin bu sorunu dikkate alaca÷õnõ ümit etmek isterim.
3. Çanakkale Savaúlarõnda taraflarõn kayõplarõ hakkõnda yazõk ki resmi
açõklamalarda bile yanlõú sayõlar verilir. ùehit sayõmõz 250.000 gösterilir.
øki yanõn resmi açõklamalarõna ve güvenilir kaynaklara dayanarak gerçek
sayõlar úöyle: øngilizler savaú boyunca Çanakkale'ye 410.000, Fransõzlar
79.000 asker göndermiúlerdir. Kayõplarõ: øngilizler, 43.000 ölü, esir,
kayõp, 72.000 yaralõ, 90.000 hasta, genel kayõp 205.000. (genel kayõp
sözcü÷ü ölü, yaralõ, hasta, kayõp ve esirler için topluca kullanõlan bir
terimdir) ; Fransõzlar 47.000 genel kayõp.
Bizim kaybõmõz: ùehit sayõsõ 57.084, yaralõ 96.847. Yaralõlardan
18.746'sõ hastanelerde ölmüútür. Bunlarla birlikte úehit sayõsõ 75.830.
Yo÷un savaú úartlarõnõ ve kayõt zorluklarõnõ dikkate alan bazõ askeri
tarihçiler úehit sayõsõnõ 100.000'e yaklaútõrõyorlar. Mesela Korg. Fahri
Belen. (Kesin kaynak: Atase, Çanakkale 3, s. 499-500 ve 4 sayõlõ cetvel)
Kõsacasõ úehit sayõmõz 250.000 de÷ildir.
Çanakkale'yi büyük yapan da úehit sayõsõ de÷ildir.
4. Gelibolu'da birçok úehitli÷imiz ve anõtõmõz var. Biri ötekine
benzemiyor. Eskiler benzemiyor olabilir. Bin türlü güçlükle yapõlmõúlar.
Ama yenilerin de aralarõnda hiçbir genel uslup birli÷i yok. Genel olarak
estetik bir de÷er taúõmõyorlar. Seddülbahir'deki øngiliz anõtõna imrenerek
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bakmõútõm. Anafartalar'a yeni bir úehitlik yapõlmõú, foto÷rafõnõ gördüm,
hiçbir usluba sõ÷mõyor. Milli parkõmõzõn bir baúmimarõ, bir estetikçisi,
yapõlacak her eserin estetik açõdan denetimini yapacak bir birimimiz yok
mu? Büyük Çanakkale anõtõnõn çevresine yapõlan úehitlikleri de çok
yadõrgadõm. ùehitliklerimizdeki mezar taúlarõ birbirine benzemiyor. Her
biri ayrõ bir fantezi.Ama burasõ bir deneme alanõ de÷il ki. Saygõ ve sanat
kaygõsõ birbiriyle uyumlu olmalõ. Zevk ve bilinç erozyonu toprak
erozyonundan daha az tehlikeli de÷ildir.
5. Türkiye 95 yõldõr, milletlerarasõ bilim dünyasõna, Çanakkale Savaúõ ile
ilgili milletlerarasõ nitelikte ve düzeyde bir bilim eseri sunamamõútõr. Bu
acõ eksiklik Kurtuluú Savaúõ için de, Cumhuriyet dönemi için de
geçerlidir. Bizim için çok önemli, anlamlõ olan bu olaylarõ bilim dünyasõ
ya pek az, ya eksik, yanlõú biliyor. Genel olarak øngiliz Resmi savaú tarihi
ili Liman Paúanõn anõlarõ dikkate alõnõyor. Özellikle Liman Paúanõn
anõlarõnda birçok yanlõú, saptõrma ve kusur var. Sonuç olarak Çanakkale
biri øngiliz, öteki Alman iki kayna÷a bakõlarak de÷erlendiriliyor. Bu
büyük, kaçõnõlmaz görevi yerine getirmek, bu boúlu÷u gidermek
üniversitelerimize düúüyor.
6. Milli Parkta, bazõ úehitlik ve anõtlarda, Çanakkale ile ilgili anõ eúyasõ
ve kitaplar satõlõyor. Son ziyaretimde hiçbir ciddi kitap görmedim.
Tezgahlarda hurafelerle dolu cicili bicili kõlavuzlar bulunuyor.
Bunu önlemek çok mu zor?
Bu kitaplar satõn alanlara Çanakkale Savaúõ gibi büyük bir askeri olayõ,
hurafeler yuma÷õ bir masal gibi anlatõyor, birkaç kahramanõ tanõtmakla
yetiniyor. Binlerce úehidin, gazinin hakkõnõ yiyorlar. Çanakkale deniz ve
kara savaúlarõ masal de÷il, büyük bir askeri zaferdir. Bu zaferin arkasõnda
komutanlarõn bilgisi, subaylarõn öncülü÷ü, askerlerin yi÷itli÷i, kurmaylõk,
askerlik sanatõnõn gereklerine uymak, yurtseverlik, özveri, özgüven
vardõr.
Çocuklarõmõzõn kafasõnõ hurafelerle zehirleyece÷imize, onlara Çanakkale
Savaúõ'nõ dürüstçe anlatsak, çalõúmanõn, bilginin, bilincin ve yurt
sevgisinin ne büyük bir kudret oldu÷unu ö÷retsek.
7. Çanakkale Savaúõ'nõn kaderi ilk günü belli olmuútur. Seddülbahir'e
çõkmaya çalõúlan øngiliz tümenini 3.Tabur durdurmuú, orduya 36 saat
kazandõrmõú, Alçõtepe yolunu kapatmõútõr. Arõburnu'na çõkarak KabatepeKocaçimen Tepe hattõna ilerlemek isteyen Anzak Kolordusunu da 27 ve
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57.Alaylar durdurmuú ve deniz kõyõsõnda küçük bir alana hapsetmiútir.
Böylece øngiliz Komutanõ Hamilton'un çok ümit ba÷ladõ÷õ planõ
çökertmiúlerdir.
Seddülbahir'de ve Arõburnu'nda, buralarda dövüúen úehit ve gazi olan
atalarõmõzõ anan hiçbir anõt, yazõt yok. Bu iki yere bu kahramanlarõn
úereflerine uygun iki anõt dikerek bu haksõzlõ÷õ gidermeliyiz. Bu büyük
bir borç.
E÷er bu anõtlar yapõlmazsa bilin ki Çanakkale savaúlarõnõ yücelten
konuúmalar yapan yetkililer samimi de÷iller..
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