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Çanakkale Muharebeleri’nin 100. Yılında

Bildiğimiz üzere Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi (AÇA-
SAM), 1992 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak 
kurulmuş bir araştırma merkezidir. Merkezimiz Atatürk’ün devlet adamı ve inkılâpçı 
kişiliği ile önderliğini araştırmak, Çanakkale Muharebeleri’nin önemini ortaya koy-
mak, bu alanda araştırmalar yapmak, belge, bilgi ve fotoğrafları temin etmek, Çanak-
kale Ruhu’nu milletimize anlatmak gibi gayelerle yola çıkmıştır. 

Kuruluşundan günümüze kadar AÇASAM, kendine düşen vazifeyi hakkıyla 
yerine getirmiş, Çanakkale Muharebeleri’ne dair önemli çalışmalara imza atmıştır. 
Muhtelif kitaplar yayınlarken, Çanakkale Zaferi’ni daha iyi anlatabilmek adına konfe-
rans ve kongreler tertip etmiştir. Her şeyden önce 2003 yılından itibaren Çanakkale 
Araştırmaları Türk Yıllığı adıyla bir ulusal hakemli bir dergi çıkarmıştır.

Merkez müdürlüğü vazifesi uhdemize tevdi edildikten sonraki çalışmalarımız 
merkezin amacına uygun faaliyetler yapmak doğrultusunda olmuştur. Bu amaçla 
merkezimizin web sayfası yenilenmiştir. Ayrıca merkezin çıkardığı dergi için de bir 
web sayfası hazırlanarak, tüm geçmiş sayılar taranıp bu sayfaya yüklenmiştir. Böylece 
dergiye tüm dünyanın ulaşmasının yolu açılmıştır. 

Bununla birlikte derginin eksik sayılarının altı ayda bir olacak şekilde ikmaline 
başlanmış, Ekim 2013’te 12. Sayısı (2012 Bahar) çıkarılmıştır. Takip eden aylarda ek-
sik sayılar ard arda çıkarılmaya başlanmış, 2015 yılı başına gelindiğinde de 17. Sayı 
(2014 Güz) yayımlanarak tüm eksik sayılar (15 ayda 6 sayı) tamamlanmıştır. 2015 yılı 
Bahar sayısı olan 18. Sayı ise Çanakkale Muharebeleri’nin 100. Yılı münasebeti ile 
“Özel Sayı” olarak hazırlanmıştır. Toplamda 30 makale olan elinizdeki bu sayı bir yılı 
aşkın bir sürelik bir çalışmanın sonucudur. 

Önem verdiğimiz diğer bir husus da, derginin TUBİTAK ULAKBİM sosyal bilgi-
ler veri tabanı tarafından taranmasının temin edilmesi olmuştur. 2014 yılı baharında 
bu neticeye ulaşılmış, dergi 2012 yılı sayıları itibari ile de taranmaya başlanmıştır. 

2013 yılından itibaren ise bir dizi konferans, panel, çalıştay ve sempozyum faa-
liyetleri yapılmıştır. Faaliyetlerin hazırlık ve icrası sırasında Türk Tarih Kurumu, Ça-
nakkale Valiliği ve Genelkurmay ATASE Daire Başkanlığı ile işbirliğine gidilmiştir. 
Bu süreçte ayrıca “Çanakkale Komutanları” ve “Osmanlı Arşiv Belgeleri” adlı fotoğraf 
sergileri açılmıştır. 

Ayrıca merkezimizin koleksiyonu olan fotoğraflar ve bazı belgeler, devamlı olacak 
şekilde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Troia Kültür Merkezi’nde sergilenmeye 
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başlanmıştır. Bu vesile ile çalışmalarımızda desteklerini hiçbir zaman bizden esirge-
meyen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü’ne, Çanakkale Valiliği’ne ve 
merkezimiz yönetim kurulu üyelerine en içten duygularımızla teşekkür ederiz. 

Ayrıca bizleri kırmayarak faaliyetlerimize iştirak eden, çalışmalarını bizimle pay-
laşan tüm dostlarımıza da en kalbi muhabbetlerimizle saygılarımızı sunarız.

Çanakkale 2015, 100. Yıl
Yrd. Doç. Dr. Lokman Erdemir

AÇASAM Müdürü
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Editör’ün Notu

Yüz Yıl Sonra; Yüz Yıl Sonraya Takdim, 
Milletlerin kaderinde önem arz eden tarihî hadiselerin 50. ve 100. gibi yıldö-

nümleri, o hadiseleri hatırlamak için oldukça önemlidir. Milletimizin mazisinde 
unutulmaz bir yeri olan, zaferlerle birlikte hüzünlerin de merkezi olan Çanakkale 
Muharebeleri, mevzu bahis hadiseler meyandadır. Çanakkale Muharebeleri’nin 100. 
yılı münasebetiyle tertip edilen sosyal etkinliklerin yanı sıra söz konusu tarihî hadi-
seyi öğrenmek ve hatırlamak amacıyla da bir takım ilmî çalışmalar icra edilmektedir. 
Nitekim Çanakkale Valiliği, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Atatürk ve Çanak-
kale Savaşlarını Araştırma Merkezi (AÇASAM) işbirliği ile Çanakkale Araştırmaları 
Dergisi’nin 2015 yılı Bahar Sayısının bir ‘Çanakkale Muharebeleri 100. Yıl Özel Sayı’sı 
olarak hazırlanması düşünülmüştür. 

Özel Sayı’lar, geleceğe bırakılacak önemli miraslardır. Çanakkale Muharebeleri 
gibi ehemmiyetli bir hadisenin 100. seneyi devriyesinde, söz konusu zaferin önemini 
ve tarihî yönlerini yeni çalışmalarla tahlil ederek gelecek kuşaklara bırakmak, her 
şeyden önce heyecan verici duygusal bir vecibedir. Diğer taraftan esasen, yönetici-
lerin ve tarihçilerin bu nev önemli yıldönümlerini vesile kılarak bilim dünyasını ha-
rekete geçirmesi gerekmektedir. Nitekim elimizdeki ‘Çanakkale Muharebeleri 100. 
Yıl Özel Sayı’sı bu düşüncelerle ortaya atılmış bir fikrin semeresidir. Bu eserin vücut 
bulması, yaklaşık on sekiz aylık bir emeğin ve takibin neticesidir. Yapılan çağrıya pek 
çok bilim insanı kulak vermiştir. Başvuran çalışmalar içinden en kıymetli olanları 
‘Çanakkale Muharebeleri 100. Yıl Özel Sayı’mıza dâhil olmaya hak kazanmıştır. He-
defimiz, bundan yıllar sonra bir gün, 100. yıl adı altında yapılan çalışmalar tarassut 
edildiğinde elimizdeki eserin yüz akı çalışmalardan biri olmasını temin etmekti. Ni-
tekim bu kitap, mevzu bahis duygu ve düşüncelerle neşredilmiştir.

Çanakkale Araştırmaları Dergisi’nin 18. sayısı olan ‘Çanakkale Muharebeleri 100. 
Yıl Özel Sayı’sında toplam 30 makale yer almaktadır. Söz konusu makaleleri genel 
olarak; muharebeleri ana konularıyla anlatan çalışmalar ve ayrıntıyı ele alan çalışma-
lar olarak ikiye ayırabiliriz. Diğer taraftan, çoğunluğu tarih içerikli olan makalelerin 
yanı sıra harp edebiyatına dair çalışmalar ile müzik ve eğitim içerikli metinler Özel 
Sayı’mızda bulunmaktadır.

Çanakkale Araştırmaları Dergisi editörlüğü, 2013 yılı Mayıs ayından bu yana 
mesai arkadaşımız Yrd. Doç. Dr. Lokman Erdemir ile birlikte uyum ve işbirliği için-
de yürütülmektedir. Söz konusu iki yıllık evrede, dergimizin maziye dönük bazı ek-



xii

sik sayıları da tekmil edilerek toplam altı sayı (12.-17. sayılar) neşretmeye muvaffak 
olunmuştur. Bunun yanı sıra dergimiz, TÜBİTAK ULAKBİM’de dizinlenen dergiler 
arasına girmeyi başarmış, ulusal bilinirliği en üst seviyeye terfi etmiştir. 

Elimizdeki eser; bir fikrin, emeğin ve takibin ürünüdür. Bununla beraber onun 
asıl değeri, akademik yıllarını bu konulara hasretmiş yazarlarımızın damıtılmış ifa-
delerindedir. Bu sebeple öncelikle kıymetli yazar kadromuza teşekkür ediyoruz. Ay-
rıca eserin yayına hazırlanmasında ÇOMÜ Tarih Bölümü araştırma görevlileri Erhan 
Acar ile Rabia G. Odabaş’ına emeklerinden dolayı teşekkür ederiz.

Son olarak, Çanakkale Valisi Ahmet Çınar’a, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer’e ve Karesi Belediyesi Başkanı Yücel Yılmaz’a eserin 
destekçileri oldukları için minnettarlığımızı ifade etmek isteriz.

Yüz yıl sonra bugün, zaferin tecelligâhı olan Çanakkale’de, Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi Tarih Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak görev yapma imkânı na-
sip olan bizler, toprak altındaki şühedamızı rahmetle, minnetle anıyoruz. Bu eserin, 
onların aziz ruhlarının yâdına bir vesile olmasını temenni ediyoruz. 100. yıl olan 
2015’ten, 100 yıl sonraya bıraktığımız bu mirasta, olabilecek hata ve eksiklerden do-
layı affımızı istirham ediyoruz.

Yrd. Doç. Dr. Kürşat Solak
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Editor’s Note

One Hundred Years Later; To One Hundred Years Later from Now

Semicentennial and centennial anniversaries are important events to remember 
the defining moments of a nation’s history. The Battle of Çanakkale, an unforgettable 
event of victories and grieves, stands out as one of those. And some scholarly works 
are in the making to commemorate its centennial anniversary. In collaboration with 
the Office of Çanakkale Governor, Çanakkale Onsekiz Mart University and Gallipoli 
Campaign Research Centre, the Spring 2015 issue of the Journal of Çanakkale Studies 
is planned to come out as a special issue of the Centennial of the Battle of Çanakkale. 

Special issues are valuable legacies. On the Centennial of the Battle of Çanakkale, 
it is an exciting undertaking and emotional experience to discuss the significance 
and historical aspects of this event in new studies and to bequeath these works to the 
future generations. As a matter of fact, administrators and historians are expected to 
excite the scientific world by means of such anniversaries to produce works of this 
kind. Such a motive underlies the idea of publishing this special centennial issue, 
which is the fruit of an eight-month effort. Many scholars have responded to the call 
for this special issue. The most valuable of the submitted papers have been put in the 
Special Centennial Issue of the Battle of Çanakkale. 

This 18th issue, dedicated to the Centennial of the Battle of Çanakkale, is com-
posed of 30 articles. These works can be categorized into two, namely the ones elabo-
rating on the battle and the ones focusing on general topics. The Special Issue also 
contains some manuscripts on war literature, music, and education along with the 
prevailing amount of history papers. 

Besides being a product of an idea, an effort and a devotion, this issue’s value 
originates from the distilled years-long experiences of the contributing scholars. 
Therefore, we would like to take this opportunity to thank our authors. Furthermore, 
our special thanks go to Research Assistants Erhan Acar and Rabia G. Odabaş of the 
Department of History for their tireless efforts in the creation of this issue. Finally, 
we would like to express our gratitude to Ahmet Çınar, the Governor of Çanakkale, 
and Prof. Dr. Yücel Acer, the Rector of Çanakkale Onsekiz Mart University for their 
supports. 

One hundred years later - today - in Çanakkale, we gratefully remember and 
honour our fallen ones lying underground. We hope this work to serve to remember 
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them and honour their souls. We ask you to forgive us for any mistake and shortcom-
ing in this work, a legacy from 2015, the Centennial of the Battle of Çanakkale, to one 
hundred years later from now.

Lokman Erdemir, Kürşat Solak
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Çanakkale Savaşları: Nedenleri, Sorumlusu ve 
Önemine Dair Yaklaşımlar

Memet YETİŞGİN*

Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı
Yıl: 13, Bahar 2015, Sayı: 18, ss. 1-35, 100. Yıl

Öz

Tarihin o güne kadar gördüğü en kanlı ve kapsamlı çatışmalarını barındı-
ran Birinci Dünya Savaşı içerisinde önemli bir yer tutan cephe Çanakkale’dir. 
İtilaf devletlerince Savaşın kanlı gidişine ve uzamasına son vermek için açılan 
Çanakkale cephesi, planlandığı gibi gitmemiş, İtilaf kuvvetlerinin önce denizde 
ve sonra da karada yenilgi almaları üzerine Savaşın uzamasına ve daha kanlı 
olmasına yol açmıştır. İngiltere ve Fransa politikalarına önemli bir darbe alır-
ken, Çarlık Rusya’sı savaşın uzamasına bağlı ağır şartlara dayanamayarak yı-
kılmıştır. Çanakkale savaşlarının zaferle sonlanması Merkezi Kuvvetlerin genel 
bir zafer için ümitlerini güçlendirmişse de Amerika Birleşik Devletleri’nin İtilaf 
güçleri tarafından savaşa girmesi durumu değiştirmiştir. Çanakkale savaşları, 
yaşadıkları kayıplara rağmen, Türklerin gururla anacağı, tarihlerine övgü dolu 
satırlarla kaydedecekleri bir savaş olmuştur. Türkler için büyük bir askerî zafer, 
vatan bilincine değerli bir katkı, millî devlet olma yolunda önemli bir kazanım 
ve Mustafa Kemal’in geleceğin Türkiye Cumhuriyetini kuran lideri olmasında 
etkili olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Çanakkale Savaşları, Birinci Dünya Savaşı, Türkiye, 
Osmanlı İmparatorluğu, Mustafa Kemal, Türk Boğazları.

Çanakkale Wars: Approaches towards its Causes, Responsible and 
Importance

Abstract

The First World War that was the bloodiest and largest war history had 
recorded to that date comprised many battles some of which took place in 

* Prof. Dr., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, me-
metw@gmail.com.
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Dardanelles. In order to end the bloody battles and shorten the war, the Allies 
opened the Dardanelles front. Yet, because of their defeat in both sea and land, 
the Great War lasted longer and became bloodier. While France and England 
experienced the first major impact to their imperialist policies, Tsarist Russia 
collapsed under heavy burden of the war. The victory at Dardanelles and the 
collapse of the Tsarist Russia increased hopes of the Central powers for a final 
victory in the Great War, yet the entrance of the United States into the war on 
the Allies side changed the situation. Despite their great losses in men and ma-
terials, the Dardanelles wars were prideful and worth recording history of the 
Turks. For them, the Dardanelles wars were a great military victory, a great suc-
cess for understanding the meaning of the homeland, an important gain on the 
way to become a nation state and a great help for Mustafa Kemal to become the 
founder of the future Republic of Turkey.

Keywords: Dardanelles Wars, The First World War, Turkey, Ottoman Em-
pire, Mustafa Kemal, Turkish Straits

Bazı savaşlar vardır, bölgeseldir. Mevzidir. Az sayıda çarpışanı vardır. Nedenleri 
sıradandır. Sonuçlarının yarattığı etkiler sınırlı kalmıştır. Bazıları ise dünya tarihini 
etkileyecek oranda evrenseldir. Birçok milletin tarihini derinden etkilemiştir. Çanak-
kale savaşları evrensel niteliği olan savaşlardandır. Nedenlerinin ağırlığı kadar sonuç-
larının doğurduğu tarih son derece önemli bir yere sahiptir. Türkler, İngilizler, Yeni 
Zelandalılar, Fransızlar, Almanlar, Ruslar, Avusturyalılar ve daha başkaları bu savaşın 
nedenlerine katkı sağladığı kadar sonuçlarına da katlanmışlardır. Her kesimin tarihi 
olumlu ve olumsuz yönden etkilenmiştir. Çanakkale savaşları I. Dünya Savaşı’nın gi-
dişatı içerisinde her kesime ağır maddî, insanî ve duygusal yükler ve kayıplar yaşat-
mıştır.

Savaşan taraflar I. Dünya Savaşına girilirken birçok hesap yanlışı yapmışlardır. 
Bu yanlışlar arasında savaşın kısa sürede sonlanacağı algısı önemlidir. Savaşla ilgili 
tahminlerin çoğu savaşın altı ay gibi bir sürede sonlanacağını zannetmiş, uzun yıllar 
ve ağır kayıplara yol açacağını hesaplayamamıştır.1 Savaşın başlarında Almanya’nın 
kısa sürede Fransa’yı yenerek savaş dışı bırakma planı işlememiş, Batı cephesinde 
meydana gelen tıkanıklık I. Cihan Harbini kilitlemiştir. Almanya’nın eski Genel Kur-
may Başkanı General Alfred von Schlieffen’in geliştirdiği plana göre iki cephede sa-
vaşı göze alan Almanlar “daha güçlü” gördükleri Batı cephesindeki Fransa’ya karşı 
güçlerinin büyük kısmıyla yüklenecek, Fransa tamamen savaş dışı bırakıldıktan sonra 
Rusya’ya karşı tüm güçler seferber edilecekti. Bunun olması için ise öncelikle tarafsız 
olan Belçika’nın ele geçirilmesi gerekiyordu zira bu kısa ve etkili coğrafya üzerinden 

1 Arno J. Mayor, “The Short-War Illusion,” The Outbreak of World War I, editör Holger H. Herwig, 
Toronto: D. C. Heath and Company, 1991, s. 24-31.
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100. Yıl

Fransa’nın daha rahat alt edilmesi umulmuştu. Ancak Belçika’ya saldırının İngiltere’yi 
savaşa sokacağı muhakkaktı. Almanlar Belçika’yı ele geçirmekle Kanal bölgesinde üs-
tünlük kurup İngiltere’nin Fransa’ya yardım etmesini engellemeyi de planlamışlardı. 
Schlieffen planını uygulayacak olan Genel Kurmay Başkanı genç Helmut von Moltke 
gerekli yetenek ve teşkilatçılıktan yoksundu. Onun bu göreve getirilmesinde on do-
kuzuncu asrın önde gelen generallerinden ve Fransa’nın 1870 savaşında yenilmesini 
sağlayan Mareşal Motke ile akraba olması etkili olmuştu. Batı’da Almanların umduğu 
“hızlı zafer” gerek hatalı uygulamalar, gerekse de Fransa ve Rusya’nın daha hızlı ha-
reket etmesi ile gerçekleşememişti. Almanlar Batı’da kullanmayı planladıkları bir kı-
sım kuvvetleri Ruslara karşı göndermek zorunda kalmıştı. Fransız komutan General 
Joffre, Marne Savaşında (6-12 Eylül 1914) gösterdiği başarılı savunma ve saldırılarla 
Almanların istedikleri “hızlı zaferi” elde etmelerini engellemişti. İtilaf güçleri Alman-
ları Fransa ve Belçika’dan çıkarmak için karşı saldırılara geçmişti. Bunun sonucu Batı 
cephesindeki savaş “siper savaşları” şekline dönüşerek bir çeşit “kilitlenme” ortaya 
çıkmıştı. Bu kilitlenmeyi açmak için 1915’te İtilaf güçleri Çanakkale’ye saldırarak bu-
rada yeni bir cephe açmışlardı. İtilaf güçleri için Çanakkale savaşları çok şey vaat 
etmekteydi. Ancak zayıf planlanmış ve yürütülmüştü.2 

14 Nisan 1915 tarihli Roma Ataşemiliterliğinin İstanbul’a gönderdiği bir yazı Ça-
nakkale savaşlarının nedenleri hakkında doğru tespitlerde bulunmuştur. Aynı tespit-
ler 1916’da I. Dünya Savaşı’nın devam ettiği yıllarda kitabını yazan Albay Patterson 
tarafından da kaydedilmiştir. Bu tespitlere göre Çanakkale cephesi İtilaf güçlerine 
sayısız “ihtimaller” sunuyordu. Bu ihtimaller arasında Rusya’ya giden yolun açılması, 
Boğazlar üzerinden Rusya’ya silah ve cephanenin taşınması, Rusya’dan müttefikleri-
ne buğday getirilmesi bulunmaktaydı. Dahası İtilaf kuvvetlerinden yeterli kararlılık 
görmedikleri takdirde Balkanlı milletler İttifak kuvvetleri yanında savaşa girebilecek-
ti. Osmanlı toprakları peşkeş çekilerek Balkanlı milletler İtilaf kuvvetleri tarafında 
savaşa sokulacaktı. Daha savaş kararı alınmamışken Yunan Başvekili Venizelos’un 
İngiltere’ye gönderdiği bir mektupla Yunan kuvvetlerinin İngiliz emrine verilebilece-
ğini, bunun için Bulgarların da Osmanlılara karşı savaşmasını şart koşması Çanakka-
le cephesinin açılmasını tetiklemişti.3 

Çanakkale’de İtilaf kuvvetleri başarılı bir operasyon gerçekleştirdiği takdirde 
“Yunanlılar ve Romanyalılar İtilaf güçleri tarafında çarpışıyor” olacaktı. Bulgarlar 
“tarafsız” veya İtilaf safında yer alacaktı. Sırbistan ve Karadağ yerle bir edilmiş ol-
mayacaktı. En az “üç milyon” asker ile Balkanlar üzerinden Viyana’ya yürüyen İtilaf 
kuvvetleri burasını alacak ve savaş kısa sürede İtilaf kuvvetlerinin zaferi ile sonuçla-
nacaktı. Bu olmasa bile Balkanlar ve Rusya üzerinde açılan yeni cepheler çok sayıda 
Alman kuvvetinin buralara sevkine yol açacaktı. Bu durumda da Batı cephesinde İn-

2 Jeremy Black, European Warfare, 1815-2000, London: Palgrave Macmillan, 2001, s. 81-83.
3 Fahri Belen, Çanakkale Savaşı’ndan Alınan Dersler, İstanbul: Yeditepe, 2009, s. 3.
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giliz ve Fransızlar Almanya’yı kolayca alt edebilecekti. İstanbul’u almış olan İngilizler 
Doğu’da şan ve şöhrete ulaşılacaktı. Almanların bölgedeki ekonomik faaliyetleri ke-
silecek, onun yerine İngilizlerin ekonomik denetimi gelecekti. Osmanlı savaş dışına 
itilecek, Mısır üzerindeki baskısı kaldırılacak ve yılgınlık emareleri gösteren Rusların 
savaşa daha bir iştahla devamı sağlanacaktı.4 

İngiltere, Çanakkale’de açılacak bir cephe ile Karadeniz üzerinde İtilâf güçleri-
nin denetimini kurarak bölgenin stratejik ve ekonomik gücünü ele geçirmek, doğu 
cephesinde gerek malzeme eksikliği ve gerekse de ülke içerisindeki devrimci unsur-
ların baskıları ile zor durumda olan Rusya’ya yardım etmek, Rus hububatına muh-
taç olan İtilaf güçlerine hububat sağlamak, Rusya’nın isteği ile Osmanlı Devleti’nin 
Kafkasya cephesinde konuşlandırdığı askerî gücü kırmak istemişti.5 Fransız diplo-
mata göre İtilaf güçleri Büyük Savaş’ın batıdaki kilitlenmesi ve savaşın uzaması ne-
deniyle İslâm dünyasında geniş çaplı bir Müslüman ayaklanmasından korkmaya 
başlamıştı. Bu tür bir ayaklanmayı önlemek için de İslâm dünyasının siyasî merkezi 
gibi görülen İstanbul’a saldırmayı uygun görmüşlerdi.6 İtilâf güçleri İstanbul’u alarak 
Osmanlı’yı savaş dışı bırakacak, Rusya’ya yardımcı olacak, Suriye, Irak, Kafkaslar ve 
Doğu Akdeniz’de Osmanlı ile savaş halinde olan askerî birliklerini batıya kaydırarak 
bu cephede Almanya’yı kısa sürede yenecek ve savaşı kazanacaklardı.7 Türkler için 
Çanakkale hayati öneme haizdi. Onlar vatanlarını korumak için savaştaydı. Düşman 
işgaline karşı koymak, emperyalizmin eline düşmemek ve varlıklarını korumak gibi 
meşru ve anlamlı nedenler için Çanakkale’deydiler.8 

Harb-i Umuminin sanıldığı gibi kısa sürede son bulacağı tahminleri tutmayıp 
uzayınca, savaşan tarafların kayıpları da ağırlaşarak artmıştı. Savaşın daha ilk yılı 
içinde ağırlaşan yükünü, maddî ve insanî kayıplarını azaltmak ve durdurmak için 
Çanakkale’nin geçilerek İstanbul’un ele geçirilmesi ve böylece savaşın kısa sürede 
sonlandırılması senaryosu İtilaf güçlerine cazip görünmüştü. Savaşın ilk yılı içeri-
sinde İngiltere kısmen, diğer tüm savaşan kesimler ağır bir şekilde savaşın ekono-
mik yükü ve kayıpları altında ezilmeye başlamıştı. Bu bağlamda, Fransa 3.000.000 
askerini aktif, 1.000.000’unu yedekte hazır tutarak 4.000.000 askeri mobilize etmiş-

4 J. H. Patterson, With the Zionists in Gallipoli, London: Hutchinson & Co., 1916, s. 18-21; Osmanlı 
Belgelerinde Çanakkale Muharebeleri I, Ankara: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2005, s. 66-67.

5 John Merriman, A History of Modern Europe: From the Renaissance to the Present, London: Norton 
and Company, 1996, s. 1059; Stanford J. Show ve Ezel Kural Shaw, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern 
Türkiye, cilt 2, İstanbul: e yayınları, 1983, s. 380; Ahmet Altıntaş, Çanakkale İngiliz Orduları Başko-
mutanı Ian Hamilton’un Çanakkale Savaşları Raporu, Çanakkale: Onsekiz Mart Üniversitesi, 1999, 
s. 13; http://www.firstworldwar.com/battles/overview_gf.htm

6 Murat Çulcu, İkdâm Gazetesi’nde Çanakkle Cephesi: 3 Kasım 1914—3 Şubat 1916 Haber-Yorum-
Bildiri-Röportaj-Gözlem ve Anılar, cilt 1, İstanbul: Denizler Kitabevi, 2004, s. 238-239.

7 Alexander Rudhart, Twentieth Century Europe, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 
1986, s. 21; Eric J. Zürcher, Turkey: A Modern History, London: I. B. Tauris Publishers, 1997, s. 122.

8 Ergün Aybars, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi, 1986, s. 73.
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ti. Bunlar için günlük 1.500.000£ harcama yapmaktaydı. Erkek nüfusunun 19 ile 50 
yaş arasını üretimden çekerek savaşa sürmesi ağır ekonomik kayıplar doğurmuştu. 
Ekim 1913’te 28.385.000£ olan ithalatı 1914 Ekiminde 8.127.000£’a gerilemiş; aynı 
dönem ihracatı ise 24.794.000£’dan 7.230.000£’a düşmüştü. 1915 yılı ortalarına kadar 
600.000 insanını kaybetmişti. Fransa’nın 1915 ortalarına kadar toplam maddî kayıp-
ları 1.686.400.000£’u bulmuştu ki bu kayıplar Fransa’nın bir yıllık millî gelirinden faz-
la, toplam millî zenginliğinin ise 1/8’ine eşitti.9

Birinci Dünya Savaşının ilk yılı içinde harcanan paralar dikkate alındığında 
Rusya’nın kişi başına harcaması diğer büyük devlet harcamaları içerisinde en düşük 
oranda kalmıştı. Rusya’nın günlük harcamaları 1.400.000 (£) Pound civarında gerçek-
leşmişti. Dahası Büyük Savaş Rusya’nın ticaretini vurmuştu. Savaş öncesi Almanya 
Rus ihracatının %30’unu ve ithalatının ise %40’ını oluşturmaktaydı. Savaş sırasında 
Türk Boğazlarının kapanması nedeniyle Karadeniz ticareti durma noktasına gelmiş-
ti. Rusya’nın 1913 Ekim ayında toplam ithalatı 13.210.000£ iken 1914 Ekim ayında 
2.889.000£ civarına düşmüştü. Toplam ihracatı ise Ekim 1913’te 15.232.000£ iken 
Ekim 1914’te 1.695.000£’da gerilemişti. 1915 yılı ortalarına kadar yapılan savaşlarda 
1.000.000 insanını kaybeden Rusya’nın maddî kayıplarının toplamı 1.504.000.000£’u 
bulmuştu. Bu ise Rusya’nın bir yıllık millî gelirini aşan, millî zenginliğinin ise 1/8’ine 
denk gelen bir rakam idi.10

Avusturya-Macaristan 4.000.000 askerini savaşa sürmüştü. Bunların giderleri 
için günlük 1.500.000£ harcama yapmak durumunda kalmıştı. Ticaretinde büyük ge-
rilemeler yaşamış, Ağustos 1913’te 268.000.000 Krone ithalat yaparken bir yıl sonra 
bu rakam 97.700.000 Krone’a gerilemişti. İhracatı ise aynı tarihler için 215.000.000 
Krone’dan 30.400.000 Krone’a düşmüştü. Mobilize ettiği askerinin Temmuz 1915 ta-
rihi itibariyle %15’ini kaybettiği tahmin edilen Avusturya-Macaristan’ın, aynı tarih 
itibariyle toplam kayıpları 1.588.000.000£’u bulmuştu. Bu ise imparatorluğun toplam 
zenginliğinin 1/7’sine eşit bir rakamdı.11

Almanya savaş başlarken 18 ile 45 yaş arası erkek nüfusunun toplamını mey-
dana getiren 10.240.000 insanını seferber etmişti. Bunların 4.880.000’i askerî eğitim 
almış askerlerden ve 5.360.000 eğitimsiz kimselerden oluşmaktaydı. İki cephede ve 
600 mil gibi uzun bir cephe hattı üzerinde savaşan Almanların Ocak 1915 tarihi 
itibariyle toplam kayıpları tahminen 2.000.000’u bulmuştu. Ordunun günlük har-
camaları 2.000.000£’u bulmaktaydı. Savaşın ilk on iki aylık süresinde Almanya’nın 
maddî kayıpları 2.775.000.000£’u bulmuştu (bu miktara insani kayıpların parasal-

9 Edgar Crammond, “The Cost of the War,” Journal of the Royal Statistical Society, 78:3 (Mayıs 1915), 
s. 369-371. 

10 Crammond, “The Cost of the War,” s. 371-373.
11 Crammond, “The Cost of the War,” s. 373-375.
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laştırılmış karşılığı da dahildir). Kayıplar Almanya’nın toplam millî zenginliği olan 
15.000.000.000£’un 1/6’sına ve iki yıllık millî gelirine denk gelmekteydi.12

I. Dünya Savaşı başladığı zaman Avrupa Büyük devletleri arasında “millî gelir ve 
zenginlik” ile ilk sırada Büyük Britanya gelmekteydi.13 İngiltere, Napoleon Bonapart 
savaşlarının sona erdiği 1815’ten sonra büyük ekonomik kayıplara yol açan savaşlar 
içinde yer almamış, yaptığı savaşlarda genellikle zaferle çıkmış, endüstri devrimini ilk 
gerçekleştiren olarak gelişen ekonomisi sonucu dünyanın en zengin ülkesi konumu-
na yükselmişti. Temmuz 1914 tarihi itibariyle Büyük Britanya’nın maddi zenginliği 
16.500.000.000£ ve yıllık millî geliri 2.140.000.000£ idi. Ekonomik zenginliğine rağ-
men savaşın yükünü hissetmişti. Savaşın başladığı günlerden itibaren ordu ve donan-
maya aylık 45.000.000£, bir başka deyişle günlük 1.500.000£ harcamak zorunda kal-
mıştı. Savaş ilerledikçe günlük harcama miktarları artmış, Aralık 1914’te 1.970.000£’a 
yükselmişti. Ancak, İngiltere güçlü donanması, denizaşırı müstemlekeleri ve deniz 
ticaretindeki üstünlüğü nedeniyle ithalat ve ihracatından diğer savaşan ülkeler ka-
dar ağır yaralar almamış, savaş süresince “tatmin edici” bir ticareti sürdürebilmişti.14 
Birinci Dünya Savaşının ağır kayıpları savaş boyunca kendisini hissettirmiş, tarihin 
o güne kadar gördüğü en kanlı savaş olmuştur. Milyonlarca insan Büyük Savaş’ta 
hayatını kaybetmiştir. Seferber edilmiş orduların 13.000.000 kayıp verdiğini belirten 
Hersch’in tahmini abartıdan uzaktır. Savaşta cepheye çağrılan 15 ile 49 yaş arası er-
kek nüfusun en fazla kayıp verdiği ülkeler Sırbistan ve Karadağ olmuş, onları Rusya 
ve Türkiye izlemiştir.15 Osmanlılar 1915 yılı sonuna kadar 2.523.000 insanını cepheye 
göndermiş, bu kadar insanın seferber edilmesi ülkede üretim ve güvenliğe büyük za-
rar vermiştir.16

Çanakkale cephesi başta İngilizler olmak üzere İtilaf politikacıları için çok şey 
kazandıracak bir cephe görünümündeydi. Yüksek kazanç algısı acele etmelerine, 
cephenin detaylı planlamasını yapmamalarına yol açmıştır. İtilaf kesiminin görüşünü 
“kendi şahsında hisseden” Churchill bir bakıma tek başına savaşın planlaması ve gi-

12 Crammond, “The Cost of the War,” s. 375-388.
13 Patrick O’Brien, Economic Growth in Britain and France, 1780-1914: Two Paths to the Twenthieth 

Century, New York: Allen and Unwin, 1978, s. 74; Derek Howard Aldcroft, The European Economy, 
1750-1914: A Thematic Approach, Manchester: Manchester University Press, 1994, s. 17; Paull Ken-
nedy, The Rise and Fall of the Great Powers, New York: Wintage Books, 1989, s. 147-290. Kennedy’ye 
göre 1890’da Avrupa Büyük devletleri arasından milli gelirin fert başına düşen oranı en yüksek 
İngiltere’de idi. İngiltere’de fert başına düşen gelir, 1860 Amerikan Doları fiyatlamasına göre, 785 Do-
lar idi. Onu en yakın Almanya 537 Dolar ve Fransa 511 Dolar ile takip ediyordu. Aldcroft ise 1913’te 
İngiltere’de fert başına düşen geliri 1,034 Dolar gösterirken, bu miktarın Almanya’da 789 ve Fransa’da 
ise 669 Dolar olarak belirtmiştir. O’Brien, Cihan Harbinin hemen öncesinde İngiltere’nin fert başına 
düşen gelirini 50£ ve Fransa’nın ise 38.4£ olduğunu iddia etmiştir.

14 Crammond, “The Cost of the War,” s. 388-399.
15 Walter F. Willcox, “Military Losses in the World War,” Journal of the American Statistical Association, 

volume 23, no. 163 (September 1928), s. 304-305.
16 Ergün Aybars, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi, 1986, s. 70.
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dişatından etkili rol oynamıştır.17 Erickson’a göre Çanakkale’ye saldırma fikri “verimli 
akla” sahip olan “Jacky” lakaplı Lord Fisher ile Lord Winston S. Churchill’e aitti. On-
lara göre Çanakkale cephesinde kazanılacak bir zafer jeopolitik yönden çok önemli 
bir bölgenin ele geçirilmesini ve stratejik önemi çok yüksek olan amaçlara ulaşılma-
sını sağlayacaktı. Türklerin teslim olmalarını, Rusya’nın desteklerle ayakta kalmasını, 
Bulgarlara baskı uygulanarak İtilaf güçleri yanında savaşa katılmasını ve böylece de 
“üç düşman cephesinin bir vuruşla kazanılmasını” mümkün kılacaktı.18

Çanakkale cephesinin açılmasında İngiliz devlet adamlarından Savaş Baka-
nı Lord Kitchener ile Türk devletine son vermek isteyen, İngiltere’deki Türk karşıtı 
kesimin liderliğini yapan Loyd George’un politikaları da etkili olmuştu.19 Dönemin 
İngiltere Başbakanı Asquith, Deniz Bakanı olan Lord Churchill’e güvenmekte, onu 
“maceraperest”, “saldırgan” ve “korkusuz” olarak görmekteydi. Asquith’e göre savaş 
sürerken Churchill’in varlığı çok şey ifade etmekteydi ve “sürekli fikirler üreten can-
lı bir akla sahipti.”20 İngilizlerin önde gelen siyasileri Çanakkale cephesinin açılması 
konusunda kararlıydı.

Çanakkale savaşları “gelişmeleri ve sonucu, hem de harp sonrası devrinin rengi 
ve gelişmeleri üstüne, kader tayin edici damgasını vurmuştur. Hatta bu harpler, ça-
ğımızın çığır çizen faktörlerinden biri” kabul edilmiştir.21 İtilaf güçlerinin Çanakkale 
boğazına saldıracağı ve boğazı geçerek İstanbul’a geleceği haberi üzerine telaşlanan 
Osmanlı hükümeti, tüm yönetim birimlerini alarak Eskişehir’e taşımak kararı almış-
tı. Sultan V. Mehmet’de hükümetin Eskişehir’e taşınmasına “hâh u nâhâh muvafa-
kat” etmişti. Eskişehir’de Padişah ve maiyeti için “ayrı ayrı hâneler tedarik” olunmuş, 
hazine-i hümayunun “kıymettar eşyası” sandıklara konularak Konya’ya gönderil-
mişti. İtilaf güçleri boğazdan geçmeye muktedir olduğu takdirde Sultan ve hükümet 
Eskişehir’e gidecekti.22 

17 R. MacGregor Dawson, “The Cabinet Minister and Administration Winston S. Churchill at the Ad-
miralty, 1911-1915,” The Canadian Journal of Economics and Political Science, 6:3 ( August 1940), s. 
351-352.

18 Edward J. Erickson, “One More Push: Forcing the Dardanelles in March 1915,” The Journal of Strate-
gic Studies, 24: 3 (September 2001), s. 159. 

19 H. C. Armstrong, Türkiye Nasıl Doğdu?, hazırlayan Metin Martı, İstanbul: Arma Yayınları, 1997, s. 
36.

20 Dawson, “The Cabinet Minister and Administration Winston S. Churchill at the Admiralty, 1911-
1915,” s. 339.

21 Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam Mustafa Kemal, 1881-1914, cilt 1, İstanbul: Remzi Kitabevi, 
1994, s. 236.

22 Ali Fuat Türkgeldi, Görüp İşittiklerim, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1987, s. 117. Türkgeldi’ye göre 
Sultan ve hükümeti Eskişehir’e giderken selefi Sultan II. Abdülhamit de beraberlerinde götürülecekti. 
Bu suretle kendisine haber verilmiş ve hazırlanması istenmişti. II. Abdülhamit ise hiçbir yere gitme-
yeceğini, Sultan’ın da asla Eskişehir’e gitmemesi gerektiğini belirtmiş, 93 Harbi sırasında kendisinin 
de İstanbul’u bırakarak Gelibolu’ya gitmesini istediklerini, ancak katiyetle reddettiğini söylemiştir. 
Ona göre bir defa İstanbul’da çıkılacak olunursa bir daha buraya dönülmek mümkün olmayacaktı.
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Osmanlı Devleti’nin Büyük Savaş’a katılması ile Kafkaslarda açtığı cephe Rusla-
rın Almanya cephesinde ihtiyaç duyduğu bir kısım kuvvetlerini bu tarafa yönlendir-
mesine yol açmıştı. Ruslar müttefiklerine başvurarak Kafkaslar üzerinde oluşan Türk 
baskısının azaltılmasını istemişti. Bu isteğe bağlı olarak İngiliz Savaş Bakanı Lord 
Kitchener, İngiliz Donanması Birinci Lordu23 olan Churchill’den “Çanakkale Boğaz-
ları üzerinde bir gösteri” yapmasını istemiş, Churchill ise Çanakkale boğazının toplar 
ve kalelerle iyi savunulduğunu bildiğinden sadece denizden hücumun yeterli olma-
yacağını, karadan da hücum etmenin gerektiğini belirtmişti. Amacı 1915’in “kahra-
manı” olmak isteyen Lord Churchill’in arzularına rağmen Savaş Bakanı Kitchener 
karadan hücum etmek için bir askerin dahi verilemeyeceğini söylemişti. Churchill 
İngilizlerin Akdeniz donanması kaptanı Sir Sackville Carden’den “birkaç eskimiş sa-
vaş gemisi” ile Çanakkale’nin geçilip geçilemeyeceğini sormuş, Carden bunun ancak 
“büyük sayıda gemiyle” mümkün olabileceğini belirtmişti.24 

Amiral Carden Akdeniz’de İngiliz ve Fransız gemilerinden oluşan İtilaf donan-
masının ortak komutanı idi. Emrinde son model savaş gemileri olduğu gibi eskimiş 
olanları da vardı. Savaş gemileri arasında “15 topla son derece modern süper zırhlı” 
Queen Elizabeth, modern savaş zırhlısı Inflexible ile on iki zırhlı ve birçok küçük 
gemi bulunmaktaydı. Dört zırhlı ve dört mayın temizleyiciden oluşan Fransız de-
niz gücü de emrindeydi. Ana karargâhını Midilli adasının Mondros limanına kuran 
Carden’nin emri altında İngiliz Kraliyet Donanmasının “en zeki ve saldırgan” kaptan-
ları olan Amiral John de Robeck, Rosslyn Wemyss ve Roger Keyes bulunmaktaydı.25 
Kurtoğluna göre Boğazı geçmeye çalışan İtilaf donanması 18 parça harp gemisinden 
oluşmaktaydı.26

Çanakkale’de Osmanlı ile İtilaf güçleri arasındaki gerginlik savaş ilanından önce 
başlamış, Enver Paşa’nın talimatı ile 25 Temmuz 1914’te Boğaza Alman ve Avustur-
ya harp gemileri hariç hiçbir ülkenin gemilerinin girmesine müsaade edilmemesi, 
girmeye çalışanlara ateş açılması kararlaştırılmıştı. 10 Ağustos’da Alman Goben ve 
Breslau harp gemilerinin boğazı geçmesine müsaade edilmiş, onları izleyerek gelen 
İngiliz donanması Boğaz önüne gelerek Boğazdan Alman gemilerinin geçip geçmedi-
ğini sormuş, geçtiği cevabını alınca da İmroz civarında Boğazı ablukaya başlamıştı.27 

23 Dawson, “The Cabinet Minister and Administration Winston S. Churchill at the Admiralty, 1911-
1915,” s. 329. İngiliz donanması Amirallikte oluşturulan bir kurul tarafından idare edilmekteydi. 
Kurulun başındaki kişi “Amiralliğin Birinci Lordu” (The First Lord of Admiralty) olarak isimlendiril-
mekte, kabine üyeleri arasında seçilmekte ve Donanma Bakanı olarak görev yapmaktaydı. Donanma 
Bakanına dört “Deniz Lordu” yardımcı olmaktaydı. Bunlar da “Birinci Deniz Lordu, İkinci Deniz 
Lordu, Üçüncü Deniz Lordu ve Dördüncü Deniz Lordu” şeklinde adlandırılmakta ve her birinin do-
nanma içerisinde farklı fonksiyonları olmaktaydı.

24 Paul Addison, Churchill: The Unexpected Hero, Oxford: Oxford University Press, 2005, s. 76-77.
25 Erickson, “One More Push: Forcing the Dardanelles in March 1915,” s. 159-160. 
26 Fevzi Kurtoğlu, Çanakkale ve 18 Mart 1915, İstanbul: Deniz Matbaası, 1935, s. 129.
27 Kurtoğlu, Çanakkale ve 18 Mart 1915, s. 15-19.
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Çanakkale’ye İtilaf güçlerinin ilk saldırısı 3 Kasım 1914’te İngiliz Kraliyet donan-
masının boğaz girişindeki savunma tabyalarını bombalamasıyla başlamıştır. Çanak-
kale boğazına ilk ciddi saldırı için 1807’de Amiral Sir John Duckwort’un komutasın-
daki İngiliz donanmasının Çanakkale’yi geçerek İstanbul’a geldiği tarihin yıldönümü 
olan 19 Şubat günü seçilmişti. Bu ve izleyen birçok saldırı ile Türk tabyaları, boğaz 
savunması ve denizdeki mayınlar temizlenmeye çalışılmıştı. Çanakkale’de denizaltı-
larını kullanan İtilaf güçleri ilk başarılarını Türk mayın gemisi Mesudiye’yi torpido ile 
batırmakla elde etmişlerdi. Türklerden bahriyeli ve subay olarak 24 kişi şehit düşmüş-
tü. Bunu izleyen günlerde Fransız denizaltısı Safir batırılmış, geminin subaylarından 
kurtulan olmamıştı.28 Carden’in “yeterli kararlılık ve ciddiyetten uzak” saldırıları ağır 
eleştirilere maruz kalmış, üstüne aldığı “stressin ağırlığını çekemeyen” Amiral Car-
den 16 Mart 1915’te hastalığı bahane edilerek görevinden alınmıştır. Carden’den bo-
şalan komutaya “saldırgan” Amiral Robeck getirilmiştir.29 

Boğazı geçmek için büyük çaplı saldırı Amiral Robeck’in komutasında 18 Mart 
1915’te yapılmıştır. O güne kadar “en güçlü savaş makineleri” olan İngiliz-Fransız 
donanması Çanakkale boğazını bombalayarak,30 “hatlar olarak bilinen paralel” pozis-
yonda Boğaz’da ilerlemiştir. Saat 11:15’te başlayan saldırı sonucu öğleye kadar tüm 
önemli Türk tabyaları susturulmuş, her şey yolunda giderken öğleden sonra saat iki-
de Fransız zırhlısı Bouvet “dakikalar içerisinde” batırılmıştır. Diğer Fransız savaş ge-
mileri, Gaulois ve Suffren, ağır yaralar almıştır. Böylece Çanakkale Boğazını geçmeye 
çalışan Fransız donanması servis dışı kalmıştır. Öğleden sonra saat 4.11 sularında 
İngiliz zırhlısı Inflexible mayına çarparak ağır yaralanmış, birkaç dakika sonra Ir-
resistible aynı kaderi paylaşmıştır. Boğazı geçme denemesi İtilaf güçlerine üç savaş 
zırhlısının batmasına, bir modern ve iki eski savaş zırhlısının ciddi yara almasına yol 
açmıştır. Karadan atılan toplara ve denize döşenen mayınlara yenilen İtilaf donanma-
sı boğazı geçememiş, saldırı sırasında İngilizlerin Irresistable ve Ocean zırhlıları ile 
Fransızların Bouvet zırhlısı batmış, Inflexible, Gaulois31 ve Queen Elizabeth gemileri 
hasar görmüştür. Africa zırhlısının da batırıldığı ve Amiral Charnier zırhlısının ise 
karaya oturduğu iddia edilmiştir. İtilaf güçlerinin kayıpları “son sistem üç zırhlıya, 
büyük küçük yüz top ve 2.500 cana mal olmuştur.” İtilaf güçlerinin büyük kayıplarına 
karşılık Türk tarafının kayıpları, bir yabancı yaklaşıma göre, sadece “birkaç top ve 
birkaç mayın”32 olmayıp, 3 zabit ve 24 nefer şehit, 2 zabit ve 68 nefer yaralı şeklinde 
gerçekleşmiştir.33

28 Kurtoğlu, Çanakkale ve 18 Mart 1915, s. 47-51.
29 Erickson, “One More Push: Forcing the Dardanelles in March 1915,” s. 161.
30 Svetozar Tonjoroff, “Russia’s Struggle for an Outlet,” North American Review, 201 (January/Juna 

1915), s. 530. 
31 H. Charles Woods, “The Dardanelles Compaign,” Journal of Royal Geographic Society, 2:4, 1915, s. 

139-153. Yazara göre Türk topçularının gücü, denizde mayınlamanın katkıları ile Boğazı geçilmez 
hale getirmiş, önceden boğazın geçilebileceğine inanan birçoklarını hayal kırıklığına uğratmıştır.

32 Erickson, “One More Push: Forcing the Dardanelles in March 1915,” s. 161-162; Çulcu, İkdâm 
Gazetesi’nde Çanakkle Cephesi, s. 155-177.

33 Kurtoğlu, Çanakkale ve 18 Mart 1915, s. 128-129.
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İtilaf donanmalarının Boğazı geçmek isterken ağır kayıplar vermesi üzerine ko-
muta kademesinde çatlaklıklar doğmuştur. Churchill’in baskı ve isteklerine rağmen 
donanma komutanı Amiral Robeck denizden tekrar saldırıyı reddetmiş, karadan des-
tek almadıkça denizden saldırmanın faydasız olduğunu belirtmiştir. Deniz yenilgisine 
rağmen İtilaf güçleri Çanakkale cephesindeki iyimserliklerini kaybetmeyerek bir süre 
sonra deniz planına son vermiş, Gelibolu’nun karadan işgali düşünülmüş, bu amaçla 
İngiliz, Fransız, Avustralyalı, Yeni Zelandalı ve diğer kaynaklardan oluşan kara birlik-
leri, Churchill’in arkadaşı Sir Ian Hamilton komutasında olarak, Gelibolu’ya çıkarma 
yapılmasına karar verilmiştir. 25 Nisan’da başlayan kara çıkarması, hâkim tepelikler-
de konuşlanan Türk birliklerinin başarılı karşı koyması ile durdurulmuş, İtilaf güçle-
ri “dar bir sahil üzerinde çakılı” kalmıştır. Türk kuvvetlerinin başarılı karşı koyması 
neticesinde düşman kuvvetlerinin bir kısmı esir, bir kısmı ise gemilerine kadar ko-
valanmıştır. Bir kısım düşman ise “beyaz bayrak” çekerek esir olacağını belirtmiş, 
ancak kendilerini almaya giden Türk askerine karşı ani saldırı düzenleyerek büyük 
kayıplar verdirmişlerdir. İtilaf kuvvetlerinin bu tür “hâinâne hilesi şâyân-ı te’essüf” 
doğurmuştur.34 Kötü durumun aşılması için Lord Churchill yeni kuvvetler gönderil-
mesini istemiştir. 

İngiliz The Mornign Post gazetesi Churchill’in izlediği yolu eleştirerek, “Deniz 
Bakanı, uzmanların düşüncelerini hiçe saymaktadır…. Lord Fisher’in fikirlerini uy-
gulamamaktadır… Gerçek, Wiston Churchill ülkeye bir tehdittir” diyerek Çanak-
kale savaşlarının İtilaf güçleri ve Churchill için büyük bir sorun yarattığını ortaya 
koymuştur. İngiliz siyasetçileri Çanakkale savaşlarını “Churchill’in bencilliği, savaş 
çığırtkanlığı yapan mantığı, bir stratejist olarak tehlikeli amatörlüğü ve kendini 
beğenmişliğinin”35 başlattığını dillendirmiştir. Churchill’in Çanakkale kararına ilk 
önemli tepki donanma yönetim kurulunda yer alan ve kendisinden sonra en önemli 
kişi olarak görülen Birinci Deniz Lordu Fisher’den gelmiştir. Lord Fisher’in çekincele-
ri Gelibolu’ya Kuzey Denizinden kaydırılacak güçlerin buradaki cepheyi zayıflatması 
korkusundan kaynaklanmaktaydı. Ona göre Gelibolu cephesi Kuzey Denizi cephesi 
ile karşılaştırılamayacak kadar önemsizdi.36 Çanakkale cephesi planları söz konusu 
oluncaya kadar her zaman uyum içinde çalışan Fisher, itirazlarına rağmen Churchill 
ile bir süre daha uyum içerisinde çalışmaya devam etmiştir. Çanakkale savaşlarının 
tüm planları İngiliz Amiralliğinde bulunan ve aralarında Lord Fisher’in de yer aldığı 
savaş kurulu tarafından yapılmış ve eyleme dönüştürülmüştür.37

34 Osmanlı Belgelerinde Çanakkale Muharebeleri I, Ankara: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2005, s. 
87-90.

35 Paul Addison, Churchill: The Unexpected Hero, Oxford: Oxford University Press, 2005, s. 78-79.
36 Dawson, “The Cabinet Minister and Administration Winston S. Churchill at the Admiralty, 1911-

1915,” s. 354. Fisher Churchill’in Gelibolu çıkarması kararından hiçbir şeyin döndürmeyeceğini bildi-
ği için görevinden istifasını istemiştir.

37 Dawson, “The Cabinet Minister and Administration Winston S. Churchill at the Admiralty, 1911-
1915,” s. 341-349. Dawson’a göre iddia edildiği gibi Churchill emrinde bulunan amirallere kendi inan-
dıklarının aksine bir eylem planını zorla kabul ettirmek gibi bir davranış içerisinde yer almamıştır. 
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Çanakkale savaşlarında İtilaf güçlerine yardımcı olmak üzere, belki “iki bin yıl-
dan beri” ilk defa, bir Yahudi birliği oluşturulmuştur. İngiliz Kuvvetler Komutanı Ge-
neral Maxwell Yahudilerden oluşan ve sayısı yaklaşık 500 olan bir Katırcılar birliği 
meydana getirmiş, başına Albay Patterson verilmiştir. Birlikte subaylar için 20 binek 
atı ve 750 yük katırı bulunmaktaydı. Albay Patterson’a yardımcı olmak üzere beş İngi-
liz ve sekiz Yahudi subayı yanında İskenderiye Büyük Hahamı da görevlendirilmiştir. 
Birlikteki askerler Türklerin “sonuçsuz” Kanal harekâtı sırasında geride bıraktıkları 
“mükemmel” silahlar ile donatılmıştır.38

Çanakkale cephesinde batan savaş gemileri, denizaltılarının batırdığı yolcu ve 
levazım gemileri, karada yüz yüze çatışmalar, top mermileri, tüfek kurşunları her 
kesimden on binlerce askerin hayatına mal olmuştur. İtilaf denizaltıları—AE2, E11, 
E14 ve E15—Marmara Denizi’ne geçmeyi başararak burada Türk destek gemilerine, 
ulaşımına, asker ve malzeme sevkiyatına ciddi zararlar vermiştir. Düşmanın deniz 
altılarından E15 Çanakkale akıntısına dayanamayarak kıyıya çıkınca, Türk topları ile 
etkisiz hale getirilirken, AE2 denizaltısı Türk savaş gemisi Sultanhisar’ın torpidoları 
ile batırılmıştır. Her iki denizaltının mürettebatı esir edilmiştir.39 Savaşta Alman de-
niz altıları da İtilaf kuvvetlerine karşı başarılı savaşlar vermiştir. Alman denizaltıları 
İtilaf güçlerinin Majestic ve Triumph savaş gemilerini batırmıştır.40 Osmanlı Donan-
masında görev alan Muavenet-i Milliye torpido botu İngiliz Kraliyet Donanmasına 
ait Goliath zırhlısını batırmıştır.41 Ancak, İtilaf denizaltılarının Marmara’da İstanbul 
yakınlarına kadar giderek yolcu gemilerine zarar vermesinin halkın galeyana gelme-
sine ve “düşman tebaasına” karşı “tedâbîr-i şedîde-i tazyîkıyye ittihâzına mecburiyet 
hâsıl” olacağı Osmanlı Hükümetince Amerikan elçiliği aracılığı ile İtilaf kuvvetlerine 
bildirilmiştir.42 

Çanakkale savaşlarının askerî kayıpları hakkında oldukça farklı rakamlar veril-
miştir. Liman von Sanders’e göre Türk tarafı 66.000 şehit ve 152.000 yaralı vermiştir. 
Tevfik Bıyıklıoğluna göre Türkler 700.000 askeri Çanakkale savaşlarında savaştırmış, 
bunlardan 190.000’i şehit düşmüş, 70.000’i ise hastalanmıştır. Düşman tarafının ka-
yıpları ise “İngilizler 469.000 kişiyi savaşa sürmüşler ve 119.700 ölü ve yaralı ver-
mişlerdir. Fransızların Çanakkale’de savaştırdığı 80.000 kişinin 26.800 ölmüş veya 

Ancak Churchill Osmanlı üzerine “yeri ve zamanı geldiğinde” saldırılması gerektiği konusunda onları 
teşvik etmiştir.

38 Patterson, With the Zionists in Gallipoli, s. 32-51.
39 http://www.anzacsite.gov.au/5environment/submarines/ae2.html, erişim tarihi 23.02.2015.
40 Patterson, With the Zionists in Gallipoli, s. 161-165.
41 Ersan Baş, Nurcan Bal, Muavenet-i Milliye ve Goliath’ın Batırılışı, İstanbul: Piri Reis Araştırma Mer-

kezi, 2006, s. 74; Aziz Kaylan, Çanakkale İçinde Vurdular Beni, İstanbul: Tercüman, 1976, s. 107. 
Kaylan’a göre torpillenerek batırılan Goliath zırhlısından 500 kadar insan boğulmuştur.

42 Osmanlı Belgelerinde Çanakkale Muharebeleri I, Ankara: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2005, s. 
116.
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yaralanmıştır.”43 Bir kaynakta İtilâf güçlerinin 213.980, Osmanlıların ise 120.000 
ölü ve yaralı verdiği kaydedilmiştir.44 Bir diğer kaynağa göre, Türkler “55.000 şehit, 
100.000 yaralı, 21.500 hastalıktan ölen, 10.000 kayıp olmak üzere yaklaşık 200.000 
kayıp verirken karşı tarafın kayıpları 55.000’i ölü olmak üzere, yaralı ve esirler dâhil, 
yaklaşık 330.000” idi.45 Türk Genelkurmayının tespitlerine göre “savaşın başlama-
sından 24 Kasım 1915’e kadar geçen zaman içerisinde Türk tarafının zayiatı 566’se 
subay, 54.141’i er toplam 54.707 şehit, 957’si subay, 88.839’u er toplam 89.796 yaralı, 
kayıp, esir, hastanelerde ölen, hava değişimi alanla ile birlikte 181.184’e ulaşmıştır.” 
İtilaf kuvvetlerinden İngilizlerin ölü, esir, kayıpları 115.000, memleketine hasta ola-
rak gönderilenleri ise 90.000 idi. Fransızların zayiatı ise 47.000’di.46

Churchill’in biyografisini yazan Addison’a göre İtilaf güçlerinin kayıpları 46.000 
idi ve bunlar içerisinde 8.700 Avustralyalı ve 2.700 Yeni Zelandalı bulunmaktaydı.47 
Başka bir yerde, Çanakkale savaşları “İnsan kayıpları olarak dünya tarihinde en yük-
sek kayıplara ulaşılan savaşlardan” biriydi ve yaklaşık 254.000 Türk, 250.000 yaban-
cı olmak üzere toplam 504.000 kayıpla” en kanlı savaşlardan birisi olarak tarihteki 
yerini almıştı.48 Türk şehitlerinin önemli bir kısmını eğitimli kimseler oluşturmak-
taydı. Bu durum Türk kayıplarının önem ve ağırlığını artırmaktaydı.49 Bir kaynak 
Çanakkale kara savaşlarında 43.750 İtilaf askerine karşılık 85.000 Türk askerinin ha-
yatını kaybettiğini iddia etmiş, İtilaf kayıplarının 8.700’ünü Avustralyalı, 2.700’ünü 
Yeni Zelandalı, 21.000’ini İngiliz, 10.000’ini Fransız, 1.300’ünü Hindistanlı ve 50’sini 
Newfoundland’li askerlerin oluşturduğu belirtilmiştir.50 

Çanakkale savaşlarının kayıpları hakkında kaynakların ve belgelerin verdiği ra-
kamlar farklı olsa da bu savaşların çok kanlı olduğu, her kesimden on binlerce insanın 
öldüğü, çok daha fazlasının hasta, yaralı, kayıp ve esir olduğu bir gerçektir. Cephe-
de çarpışan tüm kesimlerin kayıpları göz önüne alındığında 500.000 civarında ölü, 
yaralı, kayıp, hasta ve esir meydana gelmiştir. Şu haliyle Çanakkale cephesi Harb-i 
Umuminin en kanlı cephelerinden birisini oluşturmuştur.

Çanakkale savaşları Türklerin “dünya hâkimiyetinde hâlâ var olduğunu ve bü-
yük millet rolünü oynamaya devam ettiğini… Anadolu ve Trakya’nın Türklerin vatanı 

43 Yusuf Hikmet Bayur, Türk İnkılâp Tarihi, cilt ııı, kısım ıı, Ankara: Türk Tarih Kurumu, s. 386.
44 Shaw, a. g. e., s. 381.
45 Aybars, a. g. e., s. 75-76.
46 Birinci Dünya Saşvaşı’nda Çanakkale Cephesi (04 Haziran 1915—09 Ocak 1916), cilt v, kitap ııı, 

Ankara: Genelkurmay Personel Başkanlığı, 2012, s. 465-466. Genelkurmay’a göre esir olan Türklerin 
toplamı 10.000 idi ve bunun 8.000’i İngilizlere ve 2.000’i Fransızlara esir düşmüştü.

47 Addison, Churchill, s. 80.
48 Refik Turan ve Diğerleri, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Ankara: Gazi Kitabevi, 2003, s. 57.
49 Kurtcephe, İsrafil, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, Ankara: Alp Yayınevi, 2007, s. 103.
50 http://www.nla.gov.au/gallipolidespatches/1-gallipoli.html; http://www.nla.gov.au/gallipolidespatc-

hes/ 1-15-the_evacuation.html
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olduğunu… Millet-devlet-coğrafya arasındaki ittifakı… Emperyalist Hıristiyan güç-
lerin… mağlup edilebileceğini… Rusya’daki komünist ihtilalın çıkışını” sağlamıştır.51 
Çanakkale de yaratılan destan, Türk Milleti’nin bir millet olarak gelişmesinde etkileri 
dikkate değer bir destan olarak tarihe mal olmuştur. 

Savaş öncesi The British Medical Journal savaşın salgın hastalıklara yol açaca-
ğı uyarısında bulunmuştu. 8 Mayıs 1915 tarihli sayısında Balkan savaşları sırasın-
da Türk askerlerinin tahminen 30.000 kadarının kolera salgını nedeniyle hayatını 
kaybettiğini, Yunan ordusunda görülen kolera salgının ise yeterli hijyenik önlemler 
alınması nedeniyle sınırlı sayıda kayıp verilerek önlendiğini belirtmişti.52 Derginin 22 
Mayıs 1915 tarihli sayısında ise Osmanlı Devleti’ne Rusya ve Suriye üzerinden kolera 
salgının girme tehlikesini vurgulamış, 1907 yılında Rusya üzerinden gelen hacıların 
getirdiği hastalık nedeniyle Mekke ve Medine’de 25.000 kişinin salgından hayatını 
kaybettiği kaydı düşülmüştür. 1914 yılında Osmanlı topraklarında, Bağdat ve Trakya 
gibi yerlerde kolera salgınları görülmüş, ordunun Çanakkale savaşlarında salgınlar 
için hazırlıklı olması ve gerekenlerin yerine getirmesi istenmiştir.53 Savaşın Osman-
lıya etkilerinden bahseden bir makale İstanbul’da halkın büyük kısmının açlık çekti-
ğini, “orta ve işçi sınıfının sefaletinin kalpleri burktuğunu” belirtmiş, iç kesimlerde 
salgınlarla birlikte durumun daha da vahim olduğu kaydedilmiştir. Ancak İstanbul’da 
kolera salgınının görülmediği belirtilmiştir.54 

1917 yılında İngiliz Parlamentosunun emriyle oluşan Çanakkale Komisyonu sa-
vaşın kaybedilmesinin sorumlularını ve nedenlerini araştırmak için çalışmalar yap-
mış, Komisyonun hazırladığı raporda tıbbi konular da ele alınmıştır. Savaşın başla-
masından önce 15 Mart 1915’te tıbbi hazırlıklar için Genel-Cerrah Birrell görevlen-
dirilmiş ondan sonra da göreve Bedford getirilmiştir. Başlangıçta ordunun ihtiyacını 
karşılayacak tıbbi gereçler ve imkânları yeterli olmadığı, bu yetersizlikte ilk savaş 
planlarının sadece deniz savaşı olarak kalacağına yönelik olması, denizde başarısızlık 
üzerine ise kara çıkarmasına karar verildiği belirtilmiştir. Yaralılara yardım ve onların 
taşınması savaşın başından Ağustos 1915’e kadar yetersiz kalmış, bu tarihten sonra, 
bazı eksiklikler devam etmesine rağmen, “tatmin edici” bir düzeye çıkmıştır. Yine de 
hastane gemilerinde çalışan personel ihtiyacı karşılamamış, bir hastane gemisi “gü-
neş altında yiyeceksiz ve içeceksiz olarak 60 veya 70 saat” bırakılmıştır.55 

51 Bayram Kodaman, “Harp, Büyük Devletler, Çanakkale Muharebeleri,” Atatürk Araştırma Merkezi 
Dergisi: Çanakkale Zaferinin 80. Yıldönümü Özel Sayısı, cilt x, sayı 30 (Kasım 1994), s. 551.

52 “Cholera and The Dardanelles,” The British Medical Journal, volume 1, no. 2836 (8 May 1915), s. 813-
815.

53 “Cholera and The Dardanelles,” The British Medical Journal, volume 1, no. 2838 (22 May 1915), s. 
898-899.

54 “Wartime Suffering in Turkey,” Current History, 6:2:1 (July 1917), s. 169.
55 “The Dardanelles Expedition: The Medical Arrangements,” The British Medical Journal, volume 2, 

no. 3073 (22 November 1919), s. 685-686.
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Çanakkale Savaşları sırasında İtilaf kuvvetlerinde yaralanan ve sıhhî bakıma ihti-
yaç duyan askerlerin maruz kaldığı hastalık ve rahatsızlıklar arasında “gastrit ülser”, 
tetanos, “aşırı kanama”, “kalp yetmezliği” ve kangren bulunmaktaydı. Fransız yaralı-
ların büyük kısmı mermi yarası taşımaktaydı. Fransız doktorun tespitlerine göre ya-
raların %77.8’i mermi yarası idi. Bu yaralar “savaşanların kısa mesafede” çatıştıklarını 
ve “Türklerin mükemmel atışlar” yaptıklarını göstermekteydi. Çanakkale Savaşları 
sırasında çok sayıda tıbbi personel hayatını kaybetmişti.56 

Savaş cephede savaşanları etkilediği gibi cephe gerisinde kalanları da etkile-
miştir. Seferberlik yıllarında (1814-1818) İngiltere’de savaştan kaynaklanan “ekstra 
sivil ölümleri” binlerce insanın hayatına mal olmuştur. İstatistik ve tahminlere göre 
İngiltere’de cephe gerisinde, ancak savaşa bağlı ölümlerin sayısı 292.000 ile 400.000 
arasında değişen rakamlarla ifade edilmiştir. Bu ölümlerde salgınların daha rahat ya-
yılma ortamı bulmasının, yeterli beslenememenin ve ağır şartlarda çalışmanın etkile-
ri görülmüştür. Grip bu dönemlerde en tehlikeli hastalıklar arasına girmiştir.57

Sürekli yenilgiler nedeniyle toprakları daralmış ve kalan yerler için de sürekli 
paylaşılma endişesi taşıyan Osmanlı, Çanakkale savaşlarındaki zaferlerle bir bakıma 
kendi saygınlığını elde etmiş, hâlâ hesaba katılması gereken bir güç olduğunu göster-
miştir. Çanakkale zaferi, Türkler için “yüce bir gurur kaynağı olmuştur.”58 Batı bası-
nı “hasta” ve “tembel” olarak gösterdiği Türk imajını değiştirmiş, Türkler için “şecî, 
cesur, metin, gîver, korku nedir bilmez” gibi sıfatlar kullanmaya başlamışlardır. Ça-
nakkale “Türklüğün meziyâtını düşmanlara da bihakkın tanıtmağa vesile” olmuştur.59 
Zaferin verdiği güç ve kuvvetle Türk aydın ve idarecileri, ülkeyi kurtarma yolunda 
ciddi bir güven ve duyguya sahip olmuşlardır. Çanakkale savaşları, “Her Türk’e büyük 
milletler arasında ‘ben’ demek salahiyetini” vermiştir.”60 

Gerek Avrupacı ve bağnaz Hıristiyanlık fikrini taşıyan, gerekse de kendisini 
Ortodoksluğun, ve hatta tüm Hıristiyanlığın, şampiyonu ve koruyucusu ilan eden 
Rusya’nın “Doğu Meselesi” bağlamında sık sık gizli görüşmelere, projelere ilham 
kaynağı olan, bazen açıkça bir siyasî amaç olarak takip edilen Türkleri Avrupa’dan 
çıkarma planları ve Bizans İmparatorluğunu yeniden kurma heves ve istekleri büyük 
darbe almıştır. Osmanlı Devleti’ni Avrupa’da “işgalci” gibi gören kesimler Çanakkale 
Savaşları ve zaferi ile bu tür düşünce ve emellerinin zorluğunu görmüştür. Çanakkale 
Savaşları ve Türk zaferi ile Rus Çariçesi II. Katerina’nın “Grek Projesi”, Yunanlıların 

56 “French Wounded in the Dardanelles,” The British Medical Journal, volume 2, no. 2849 (1 August 
1915), s. 234-235.

57 J. M. Winter, “The Impact of the First World War on Civilian Health in Britain,” The Economic History 
Review, New Series, volume 30, no. 3 (August 1977), s. 487-488.

58 Zürcher, Turkey, s. 122.
59 Çulcu, İkdâm Gazetesi’nde Çanakkale Cephesi, s. 441-442.
60 1915’te Çanakkale’de Türk, Ankara: Milli Müdafaa Vekaleti, 1957, s. 36.
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“Megalı İdea”sı gibi sorumsuz ve gerçek dışı politikaların anlamsızlığı ortaya çıkmış-
tır. 

Bolşeviklerin 1917 Ekim İhtilâlı sonrası Rusya’yı savaştan çekmeleri ve Merke-
zi Kuvvetlerle Brest Litovsk Anlaşmasını imzalamaları Osmanlı Devleti’nin en azılı 
düşmanı Çarlık Rusya’sını tarih sahnesinden silmiştir. Bolşevikler Çarlık Rusya’sının 
anlaşmalarını geçersiz saymış, Rusların I. Petro’dan beri Osmanlı İmparatorluğu üze-
rinden kazanmaya çalıştığı ve kazandığı anlaşmalara dayalı ve I. Petro, II. Katerina, 
I. Alexander, I. Nikola ve diğerlerinin “Ortodoksları himaye” iddiaları ile Osmanlı 
Devleti’ne sürekli müdahaleleri son bulmuştur. “Rum Ortodoksları” Rus Çarı şahsın-
da gördükleri “koruma” ve kışkırtmadan mahrum kalmıştır.61 Rusya’da yayılmacılığı 
ve istilacılığı dış ilişkilerinin temeline oturtan Çarlık yerine Komünist rejim benim-
senmiş, yeni rejim Milli Mücadele sırasında Ankara’ya yardımlarda bulunmuştur. 
Komünizmin doğası gereği “askerî saldırganlığa” yer vermektense “ideolojik” yayıl-
mayı önemsemesi Osmanlı ve sonradan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuzeyden Çarlık 
dönemi Rus askerî yayılmacılığına karşı yaşadığı tedirginlik ve korkuyu azalmış olsa 
da Stalin’in despotik, militarist, yayılmacı ve korku salan uzun liderliği korkuları ye-
nilemiştir. 

Çanakkale zaferi ile Türk Kurtuluş Savaşı arasında “inkâr edilmez bir bağ” 
doğmuş,62 Son Osmanlı Mebussan Meclisi’nin kabul ettiği Millî Ant’ın içeriği ve ge-
lecekte Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırlarını oluşturacak toprakların elde edilmesine 
katkı sağlamıştır. 

Çanakkale Savaşları ve kazanılan zafer vatan kurtaran ve devlet kuran büyük bir 
liderin doğmasına yol açmıştır. Savaş çıktığı sırada Sofya’da askeri ateşe olarak görev 
yapan Mustafa Kemal savaşa katılmak için gönüllü olmuş ve yurda döndüğünde ken-
disine Tekirdağ’da bulunan on dokuzuncu tümen komutanlığı verilmiştir.63 Emrine 
verilen birlik yeterince bilinmeyen, askerleri genç ve tecrübesiz olan bir birlik olma-
sına rağmen, o kısa sürede bu birliği savaşa hazır hale getirmiş, kendisine koruma 
mıntıkası olarak verilen Ece Limanı ile Morto Limanı arasındaki bölgeye hareket et-
miştir.64 Mustafa Kemal karargâh merkezi olarak Bigalı köyünü seçmiştir.65 Emrinde-
ki kuvvetleri yetiştirme, cepheye sürme ve cephede komuta etmede gösterdiği fev-
kalade başarıları ile harikalar yaratmıştır. Düşmana ağır yenilgiler tattırmıştır. Savaş 

61 Marriott, “The Problems of the Near East: The Latest Phase, s. 172-173.
62 Turan, a. g. m., s. 565.
63 Yücel Özkaya, Mehmet Saray, Mustafa Balcıoğlu, Cezmi Eraslan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 

Hayatı, Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi, 2003, s. 77-81. Burada, Mustafa Kemal’in Enver Paşa 
tarafından, bir “art niyet” göstergesi olarak, ismi ve cismi meçhul bir kıtanın başına atanmış olduğu 
vurgulanmaktadır.

64 Uluğ İğdemir, “Atatürk’ün Anafartalar Muharebelerine Ait Hatıraları,” Belleten, cilt xıı, sayı 281 
(1943), s. 2.

65 Aydemir, Tek Adam, s. 233.
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sırasında Çanakkale’de savaşan Türk ordusunun komutanı olan Alman Liman von 
Sanders’in plan ve görüşlerine kendi isabetli görüş açısıyla karşı çıkmaktan çekinme-
miştir. Mustafa Kemal, savaşın düşmanın daha karaya ayak basmadan durdurulması 
ile kazanılacağını belirtmişse de Sanders, batı cephesinde Almanya’ya karşı baskıyı 
hafifletmek için Çanakkale’de oldukça fazla İtilâf gücünü uzun süre alıkoymak iste-
diğinden, savaşın düşmanın karaya çıkarma yaptıktan sonra karada sürdürülmesini 
istediği iddia edilmiştir.66 Mustafa Kemal, “zorlu, gözü pek ve aşırı gururlu” bir ko-
mutan olarak görülmüş, Von Sanders O’nun “her şeyden önce birinci sınıf bir asker” 
olduğunu kabullenmiştir.67 Almanların Osmanlı hükümeti üzerinde etkili olduğu, 
ancak sivil Türk halkı ve askerleri üzerinde çok fazla tesiri olmadığı iddia edilmiştir. 
Hatta Türklerin kendi “kötü şansları ve düştükleri kötü durumun sorumlusu olarak” 
Almanları gördükleri savına yer verilmiştir.68 

Savaşın başında yarbay rütbesinde olan Mustafa Kemal ilk büyük başarısını 25 
Nisan 1915’te Arıburnu’nda kazanmış, savaş boyunca “dokunulmaz ve kutsal” bir 
kişi gibi açıktan ve sürekli mücadeleden çekinmemiş,69 Çanakkale savaşlarının ka-
derini değiştirecek ilk büyük başarısını ilerleyen düşmanı durdurmayı başararak 
elde etmiştir. 1 Haziran 1915’de albaylığa terfi eden70 Mustafa Kemal, Conkbayırı ve 
Kireçtepe’de düşmanın büyük güçlerine karşı önemli zaferler kazanmıştır. Komuta 
ettiği askerin “büyük ruh halini” takdirle dile getiren Mustafa Kemal düşmanın bü-
yük güçlerine karşı emrettiği taarruzların kahramanca yerine getirildiğini belirtmiş-
tir. “Bu öyle alelâde bir taarruz değil, herkesin muvaffak olmak veya ölmek arzusuyla 
harekete teşne olduğu bir taarruzdu” diye söylemiş, fırka kumandanlarına şifahen 
verdiği komutta da, “Size ben taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz 
ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler ve kumandanlar 
kaim olabilir” demiştir.71 Onun zaferleri, İtilâf güçlerinin yenilmesinde ve Gelibolu’yu 
terk etmesinde köşe taşı etkisi yapmıştır.72 Anafartalar Gurup Komutanı iken has-
talığını ve rahatsızlığını gerekçe göstererek komutanlık görevinden ayrılan Mustafa 
Kemal için ordu komutanı Liman von Sanders, “müstesna derecede kabiliyetli ve ce-
sur bir komutan” olarak tanıdığını ve takdir ettiğini, “bu büyük savaşta memleketin 
onun hizmetlerine mutlak surette muhtaç duyduğunu” belirtmiştir.73 Mustafa Kemal 

66 Aybars, a. g. e., s. 75.
67 H. C. Armstrong, Grey Wolf: Mustafa Kemal, and Intimate Study of a Dictator, London: Methuen & 

Co. Ltd., 1932, s. 38.
68 “Wartime Suffering in Turkey,” Current History, New York, 6: 2: 1 (July 1917), s. 170.
69 Armstrong, Grey Wolf, s. 45-46.
70 http://uyg.tsk.tr/ataturk/ataturk.asp, erişim tarihi 23.02.2015.
71 Uluğ İğdemir, “Atatürk’ün Anafartalar Gurubu Komutanlığından İstifasına Dair Bazı Belgeler,” Belle-

ten, cilt xxxıı, no. 128 (Ekim 1968), s. 479.
72 Eroğlu, a. g. e., s. 80.
73 İğdemir, “Atatürk’ün Anafartalar Gurubu Komutanlığından İstifasına Dair Bazı Belgeler,” s. 473.
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zaferlerinden sonra “Anafartalar Kahramanı” olarak anılmaya başlanmış,74 gelecekte 
“ümit vadeden ve yetenekli” bir asker ve komutan olarak ün kazanmıştır.75 

Milli mücadelenin lideri olmasında Çanakkale Savaşlarındaki başarısı önem-
li olan Mustafa Kemal, “Anafartalar kahramanı olmamış ve o zamanın tabirlerine 
göre ‘ümerayı askeriye’ sırasına geçmemiş bir Mustafa Kemal’in Anadolu harekâtına 
başlayabilmesi epeyce güç” olacağı iddia edilmiştir.76 Çanakkale’de “Mustafa Kemal, 
Mehmetçiği, Mehmetçik de Mustafa Kemal’i tanıma fırsatı bulmuştur.”77 O Çanakka-
le savaşlarında “Anafartalar kahramanı” olmasaydı “millî mücadelede herkese daha 
az güven verebilir, dolayısıyla da daha az yardım ve dayanak bulabilirdi.”78 Çanakkale 
savaşları “Mustafa Kemal’i tarih sahnesine çıkarmış” Türk istiklâlinin kazanılması-
na ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına zemin hazırlamıştır.79 Mustafa Kemal’in 
“milli mücadelenin önderi olarak yükselmesinde birinci derecede rol oynayan unsur 
Çanakkale’deki başarıları” olmuştur.80 “Mukadderatın adamı,” Mustafa Kemal’in şah-
sında Türk Milleti makûs talihini yenmek için liderine kavuşmuştur.81 

Arıburnu ve Anafartalar’daki zaferlerinden dolayı şanı ve ünü artan Mustafa Ke-
mal, 1915 yılında Mehmet Emin (Yurdakul)’in “Ordunun Destanı” adlı şiirinde, “Ey 
Mustafa Kemallerin Aziz Yeri” mısrasına girmiştir. Ocak 1916’da Edirne’de arabayla 
gezintiye çıktığında halkın büyük sevinç ve kutlama gösterileri ile karşılaşmıştır. Yeni 
Mecmua’nın Çanakkale savaşlarından üç yıl sonra yayınlanan Çanakkale Fevkalade 
Nüshasında, Ruşen Eşref ile mülakat yapması Mustafa Kemal’in ününün tüm yurda 
yayılmasına yol açmıştır. Emrindeki asker ve subaylar tarafından saygı ve hürmetle 
anılan Mustafa Kemal, Yeni Gün gazetesinin düzenlediği bir müsabakada “Anafarta-
lar Kahramanı” olarak önde gelen komutanlar arasına girmiştir.82 Çanakkale savaşları 
ve savaşlar sırasında Mustafa Kemal’in gösterdiği komutanlık ve liderlik vasfı, onu 
Türk Milleti nazarında büyütmüştür.83 

Birinci Dünya Harbi öncesinde Osmanlı Devleti, İngiltere, Fransa, Rusya, Bul-
garistan ve Yunanistan ile anlaşma yapmak için tekliflerde bulunmuş, ancak redde-
dilmişti. Hatta oldukça iyi ilişkiler içerisinde olduğu Almanya bile Osmanlı Devleti 

74 Türkgeldi, Görüp İşittiklerim, s. 118; Kurtcephe, a. g. e., s. 103.
75 William L. Cleveland, A History of the Modern Middle East, Oxford: Westview Pres, 1994, s. 143.
76 Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Atatürk, İstanbul: Remzi Kitabevi, 1971, s. 35.
77 Kurtcephe, a. g. e., s. 103.
78 Bayur, a. g. e., s. 395.
79 Kodaman, a. g. m., s. 551.
80 Ünal, a. g. m., s. 568.
81 Mustafa Safran, “Bir Kahramanın Doğuşu, Çanakkale Savaşı ve Sonuçları,” Atatürk Araştırma Mer-

kezi Dergisi: Çanakkale Zaferinin 80. Yıldönümü Özel Sayısı, cilt x, sayı 30 (Kasım 1994), s. 576.
82 Özkaya, a. g. e., s. 93-95.
83 Sait Dinç, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Adana: Nobel Kitabevi, 2004, s. 42.
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ile bir ittifak anlaşmasına, savaş çıkıncaya kadar yanaşmamıştı.84 Çanakkale’de bir 
cephe açarak, Osmanlı Devletini teslim almak ve ihtiyaç içerisinde olan müttefiki 
Rusya’ya yardım etmek isteyen İngiliz devlet adamı ve dönemin Denizcilik Bakanı 
Churchill, Osmanlı ordularının I. Balkan savaşındaki mağlubiyeti ile dalga geçerek, 
Çanakkale’yi çok rahat aşıp, İstanbul’u kolayca ele geçireceğini zannetmişti.85 Çanak-
kale zaferi Türklere sonsuz bir güven ve güç vermiştir. Bu savaşlar “şerefli bir şekilde 
neticelenerek Türk askerinin âlem nazarında şanını i’lâ” etmiştir.86 

Mütareke döneminde, Çanakkale istikametinden işgal altındaki İstanbul’a yol 
alan Türkler, burada şanlı zaferin kazanılması sırasında şehit düşen askerlerine karşı 
mahcupluk duygusu içinde üzgün yol alırken, içlerinde, yine kurtuluşa gitmek için 
bu şehitlerden ilham almışlardır. Onlar, “Başlarımızın üstünde bugün tutkun bir mu-
sibet havası var… Fakat bizi işitiniz. İşitiniz! Ümitsiz değiliz… Çünkü: sizin gibi şe-
hitleri olan bir milletin evlâdıyız... İnanınız, ta içimizden duyarak size söylüyoruz… 
Bedbaht Türk vatanının ufukları üstünde bir gün hâyır sabahı doğarsa, biliniz ki o 
sabah, sizin genç ve kızıl kanlarınızın coşa coşa aktığı bu ufukların üstünden tulû 
edecektir” diye düşünmüşlerdir.87 

Çanakkale muharebeleri “birçok evlâd-ı vatanın ve bâhusus İstanbul gençlerinin 
ziyanına” yol açmıştır.88 Ordunun gücü zayıfladığından, Osmanlılar Filistin ve Irak 
cephelerinde daha az varlık gösterebilmiş, buraların İtilâf güçlerince işgal edilmesini 
engelleyememişlerdir.89 “Türkiye’nin doğu ve batı kültürleri öğretilerek yetiştirilmiş 
son nesli yedek subay olarak bilhassa Çanakkale’de sonra da Sarıkamış ve Sakarya’da 
telef olmuş; Türkiye bu eksikliğini... telâfi” etmekten zorlanmıştır.90 Harb-i Umumiye 
kadar başta Rusya olmak üzere büyük devletlerin projeleri doğrultusunda Osmanlı 
topraklarının topyekun parçalanmasına muvafakat göstermeyen İngiltere, bu savaş 
sırasında ve özellikle de Çanakkale’deki yenilgisinden sonra Osmanlı Devleti’ni or-
tadan kaldıracak gizli anlaşmaların şampiyonu olmuştur. Gizli anlaşmalar ile savaş 
sonrasında Osmanlı Devleti’nin bitirilmesi planlanmıştır.

Çok sayıda zayiatla çıkan İtilaf güçlerine göre Çanakkale savaşları tamamıyla bir 
kayıp değildi. Savaş sırasında Osmanlı ordularını Çanakkale’de alıkoymuş ve önemli 
bir kısmını yok etmişlerdi. Çanakkale savaşları Enver Paşa’nın “Kafkaslarda büyük 

84 Aybars, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, s. 58; Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi: Çanakkale Cephesi 
Harekatı, cilt 5l, kitap 1, Ankara: Genelkurmay Basımevi, 1993, s. 9.

85 Cemalettin Yıldız, Çanakkale Seddülbahir Kahramanları, İzmir, Emre Basımevi, 2005, s. 4.
86 Türkgeldi, Görüp İşittiklerim, s. 118.
87 Hamdullah Suphi, “Çanakkale,” Devrin Yazarlarının Kalemiyle Millî Mücadele ve Gazi Mustafa Ke-

mal, hazırlayan Mehmet Kaplan, İnci Enginün, Birol Emil, Necat Birinci, Abdullah Uçman, Ankara: 
Kültür Bakanlığı Yayınları, 1992, s. 51-53.

88 Türkgeldi, Görüp İşittiklerim, s. 118.
89 Cezmi Eraslan, “World War I and Turkey,” The Turks, volume 4 (2002), s. 417; Bayur, a. g. e., s. 396.
90 Safran, a. g. m., s. 575.
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atılım” projesinin sonuçsuz kalmasında etkili olmuştu.91 Çanakkale savaşları, “bir ne-
sil kaybedip, bir üniversite” gömmesine rağmen, Türk Milletine millet olma fikrini ve 
vatan sevgisini aşılamıştır. Burada İngiliz ve Fransız üniformaları altında Müslüman 
Türk’e karşı savaşan Asya ve Afrikalı Müslümanların varlığı “Cihad-ı Ekber”92 çağrı-
sının bir kısım Müslümanlar nezdinde kendi isteklerine veya zorlanmalarına binaen 
etkisiz kaldığını göstermiştir. Anadolu’nun artık gerçek bir Türk vatanı olduğunu ka-
nıtlarcasına millî bir zafer kazanılmıştır. Zaferle Türkler millet olmanın dayanışması-
nı, fedakârlığını, kendine yönelen düşmanca gücün kırılmasını ve ulus olma duygu-
sunu yaşamışlardır. Bu ise onların gelecekteki birlik ve beraberliğini güçlendirmiştir. 
Çanakkale zaferinin tarih kitaplarındaki anlatımı, romanlara konu olması, hikâyeleri, 
şiirleri, resimleri Türkiye’de yaşayanlar için millet olma yolunda önemli katkılar sağ-
lamıştır.

Çanakkale Savaşlarını kaybeden İtilaf güçleri Osmanlı’ya karşı daha bir düşman-
ca ve hınçla yaklaşmaya başlamıştır. Savaştan önce ve savaş sırasında İngilizler ve bir 
yere kadar Fransızlar hâlâ Osmanlı toprak bütünlüğü konusunda az da olsa bir politi-
ka izlerken, Osmanlı Devleti’nin savaşa girmesi ve Çanakkale Savaşlarında gösterdiği 
başarı sonucu bu devletler Osmanlı topraklarının tamamen paylaşımını arzulamış-
lardır. Savaş sırasında ve sonrasında İtilaf güçleri arasında imzalanan gizli anlaşma-
lar Osmanlı “mirasını” kendi aralarında tamamen pay etmelerine yol açmıştır. Bu 
bağlamda Mart-Nisan 1915’te Rusya’nın bastırması sonucu İngilizler ve Fransızlar 
savaş sonunda Ruslara Türk Boğazlarının tamamen bırakılacağını kabul etmişler-
dir. İtalyanlar Nisan 1915’te imzalanan Londra gizli Anlaşmasıyla Antalya ve İzmir 
bölgesi ile Oniki Ada’ya sahip olma planına kavuşmuştur. Yunanlılara imparatorluk 
topraklarından pay verme sözleri verilmiştir. Çanakkale savaşları sürerken imzalanan 
bu gizli anlaşmalar ve verilen sözler İtilaf güçlerinin savaş sırasında müttefiklerinin 
daha canla ve başla savaşmasını motive etmesini sağlamak amacını da taşımıştır. Ça-
nakkale savaşları sonrasında imzalanan Sykes-Picot Anlaşması ile İngiltere ve Fransa 
İmparatorluğun “mirasından” aslan payını almayı amaçlamıştır. 16 Mayıs 1916 tarihli 
bu gizli anlaşmaya göre Fransızlar Musul, Suriye, Lübnan ve Çukurova’yı; İngilizler 
ise Ürdün, Irak ve Filistin’i alacaktı. ,Geriye kalan “Arap” toprakları üzerinde bir Arap 
devleti kurulacaktı. Nisan 1917’de imzalanan St. Jean de Maurienne Anlaşması ile 
İtalyanlara verilen saha genişletilmiş, İzmir-Kayseri-Mersin’den geçen bir sınırla tüm 
Güneybatı Anadolu İtalyanlara bırakılmıştı. İngiliz Dışişleri Bakanı, Yahudilerin des-
teğini almak ve Amerika’nın savaşa girmesini sağlamak için 2 Kasım 1917’de Siyonist 
liderlerden Rothschild’e bir mektup göndererek Filistin toprakları üzerinde Yahudi-

91 Patterson, With the Zionists in Gallipoli, s. 305.
92 Çanakkale Cephesi Harekâtı, s. 12; Yıldız, a. g. e., s. 19. 11 Kasım 1914’te ilan edilen “Kutsal Savaş” 

İslâm dünyasında yeterince destek görmemiş, Yemen’de İmam Yahya ile Libya’da Sanûsiler dışında 
hiç kimse ciddiye almamıştır. Dahası, Hicaz’da Şerif Hüseyin, Asir’de ise Seyit İdris devlete karşı 
ayaklanarak düşmanla işbirliğine gitmiştir.
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lere bir “uslusal yurt” kurma düşüncesini belirtmişti. Bu düşünce sonradan Fransa, 
İtalya ve Amerika Birleşik Devletlerince de benimsenmiştir.93 “Böylece Çanakkale 
savaşlarının sürdüğü iki yılda İngilizlerin savaş öncesi Osmanlı toprak bütünlüğünü 
koruma politikası tamamen değişmiştir.”94 İngilizlerin Araplara verdikleri gizli sözler, 
Ermeniler ve diğer Osmanlı azınlıkları için düşündükleri topraklar, İtilaf güçlerinin 
kendi aralarındaki bölüşümler ve Yahudilere verilen sözler bir araya getirildiğinde 
1920 yılında “ölü” bir anlaşma olarak ortaya çıkan Sevres Anlaşmasının şekillenme-
sinde, bir yere kadar, Çanakkale savaşlarının İtilaf güçlerine verdiği yenilginin hıncı 
etkili olmuştur.

Birinci Dünya Savaşı Türk halkına ağır sıkıntı doğurmuştur. 1917’de İstanbul’da 
bulunan bir yabancının gözlemlerine göre “Türk halkının büyük kısmı açlığın pen-
çesine” düşmüş, İstanbul’da “orta sınıf ve çalışan kesimlerin yoksulluğu kalpleri bur-
kacak” seviyeye çıkmış ve iç kesimlerde “salgınlarla birlikte” daha bir kötüleşmiştir. 
İstanbul’da Almanların desteği ile kolera salgını görülmemiş, tifüs hastalığının şehre 
girmesi engellenmiştir. Ancak, “acınacak halde olan” insanların şehrin her yerinde 
görüldüğü, “yüzleri yıpranmış, çizilmiş, gözleri korkudan ürpermiş, vücutları za-
yıflamış” kimselere her köşede rastlanır olmuştur. “Salgın hastalıktan” kaynaklanıp 
kaynaklanmadığı bilinmeden insanların sık sık sokaklarda düşerek öldüğünü belirten 
yazar, eskiden geleneksel olarak sıradan bir Türk’ün yediği “bir parça ekmek, biraz 
peynir, birkaç zeytin ve biraz lokum”un pahalandığını, böyle bir şey almak için 1.25 
Dolar ödenmesi gerektiğini kaydetmiştir. Fiyatların savaşın başlangıcından beri art-
tığını, yarım kilo tereyağının 2.5 Dolar, peynirin yarım kilosunun 3.5 Dolar, yarım 
kilo zeytinin 75 Cent (1 Cent doların yüzde birine eşittir), şekerin yarım kilosunun 2.5 
Dolar, yarım kilo pirincin 1 Dolar ve lokumun yarım kilosunun ise 2 Dolar olduğu-
nu yazmıştır. Kadınların en fazla ekmek bulamadıklarından yakındığını belirten göz-
lemci, Türk kadın ve kızlarının posta ve telefon merkezlerinde çalışmaya başladığını 
yazmıştır. Yazar tüm yokluk ve açlığa rağmen İstanbul’da herhangi bir ayaklanmanın 
olmadığını ve şehirde hiçbir dükkânın yağmalanmadığını kaydetmiştir.95

Her şeyden önce Emperyalist çıkarların bir savaşı olan Birinci Dünya Savaşı, 
Çanakkale’de büyük bir darbe yemiş, emperyalizmin ilk aldığı yara olmuştur.96 Savaş 
öncesi dönemde içine düştüğü ekonomik, askerî ve siyasî bunalımlar nedeniyle ba-
tılı büyük devletlerin yarı-sömürgesi haline gelmiş olan Osmanlı Devleti, Çanakkale 
savaşlarında kazandığı zaferle, batıya karşı önemli bir başarı kazanırken, batılı büyük 
devletler de sınırsız istek ve arzularının bir sınırı olduğunu görmüşlerdir. “Sömürgeci 

93 Oral Sander, Siyasi Tarih: İlkçağlardan 1918’e, İstanbul: İmge, 2000, s. 340-342.
94 Marian Kent, “Great Britain and the End of the Ottoman Empire, 1900-1923,” Great Powers and the 

Ottoman Empire, editor Marian Kent, London: Frank Cass, 1996, s. 177-178.
95 “Wartime Suffering in Turkey,” Current History, New York, 6: 2: 1 (July 1917), s. 169-171.
96 Aydemir, a. g. e., s. 242.
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Avrupa devletlerinin … hesapları” istedikleri gibi tutmamış,97 “İngiltere ve Fransa’nın 
sömürgeleri üzerindeki prestijine bir darbe,” esir milletlere bir ümit ve istiklâl ışığı ol-
muştur.98 Üzerinde güneşin batmadığı bir imparatorluğa sahip olan İngilizlerin dün-
ya hâkimiyetini sarstığı, “25-30 yıl içinde İngiliz sömürge imparatorluğunun tasfiye” 
edileceği iddia edilmiştir.99 

Çanakkale savaşlarının bittiği 1916 yılı savaşla ilgisi olan birçok İngiliz politikacı 
için bunalımlı bir yıl olmuştur. İngiliz Başbakanı Herbert Asquith Temmuz 1916’da 
bir komisyonu Çanakkale savaşlarındaki sorumlulukları incelmek üzere görevlendir-
miştir. Bu komisyonun çalışmaları sonucu ilk raporlar Mart 1917’de basılmıştır. Ko-
misyon yenilginin temelinde Churchill, Hamilton ve Kitchiner gibi kimselerin yanlış 
kararlarının olduğunu vurgulamıştır.100 Komisyonun kararlarına göre Çanakkale sa-
vaşlarındaki başarısızlığın birinci ve tek sorumluluğu Churchill’e ve Birinci Deniz 
Lordu Amiral Fisher’e yüklenmiş gibi görünse de İngiliz Başbakan Asquith Aralık 
1916 yılında yerini Lloyd George’a bırakmıştır.101 Fromkin’e göre Çanakkale Savaşının 
hezimetle sonuçlanması İngiliz başbakanı Asquith ile Rus Çarı II. Nikola’nın “direk” 
olarak konumlarından uzaklaştırılmalarına yol açmıştır.102

Çanakkale savaşlarına başlangıçta “içten gelen dürtülerin” etkisiyle karşı çıkan 
ancak yeterli oranda ve açıkça şüphelerini dile getiremeyen Amiral Fisher, savaş sü-
resince Churchill’e birçok mektup göndererek savaşın genel gidişatının Savaş Kurulu 
tarafından genişçe görüşülmesini istemişse de isteklerinin görüşülmesi ayları almış-
tır. Çanakkale savaşlarının başarısızlığı ile “şansı kendisini terk eden” İngiliz Deniz 
Kuvvetleri Komutanı Amiral Fisher 15 Mayıs 1915’te görevinden istifa etmiştir. Bu 
istifa Churchill’in düşüşünde etkili olmuştur.103 Kral’ın adıyla görevine dönmesini 
söyleyen Başbakan Asquith’in emriyle tekrar görevine dönen Fisher, bu sefer zaferin 
kazanılması için donanmanın kendi emrine bırakılmasını, Churchill, Amiral Wilson 
gibi kimselerin Savaş Kurulu ve donanmadaki görevlerine son verilmesini istemiştir. 

97 Ünal, a. g. m., s. 569.
98 Safran, a. g. m., s. 576.
99 Refik Turan, “Tarihi Seyir ve Çanakkale’de Değişen Tarih,” Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi: Ça-

nakkale Zaferinin 80. Yıldönümü Özel Sayısı, cilt x, sayı 30 (Kasım 1994), s. 562-563.
100 http://www.firstworldwar.com/atoz/dardanellescommission.htm
101 Addison, Churchill, s. 85-86.
102 David Fromkin, A Peace to End All Peace: The Fall of the Ottoman Empire and the Creation of the 

Modern Middle East, New York: Avon Books, 1989, s. 231.
103 Addison, Churchill, s. 78; Dawson, “The Cabinet Minister and Administration Winston S. Churc-

hill at the Admiralty, 1911-1915,” s. 351; Rudhart, a.g.e., s.21; http://www.firstworldwar.com/batt-
les/overview_gf.htm. Addison’a göre kendisinden habersiz olarak Churchill’in iki savaş gemisini 
Akdeniz’e görevlendirmesi Lord Fisher’in görevinden istifasına sebep olduğu gibi istediği “donanma 
diktatörlüğünün” kendisine verilmemesi de istifasından etkili olmuştur. Churchill sonradan anıla-
rında medya ve halkın savaş söz konusu olduğunda her zaman general ve amirallerin doğru olduğu-
nu sivillerin ise yanlış olduğunu kabul etmesinin yanlış bir doktrin olduğunu belirtmiştir. Addison 
Churchill’in sorumluluğunun daha çok 18 Mart Deniz savaşında yattığını, 25 Nisan’da başlayan kara 
çıkarmasının sorumluluğunun büyük oranda Savaş Ofisi’ne ait olduğunu belirtmiştir.
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Başbakan Asquith bu istemler karşısında Lord Fisher’in “megalomaniak” olduğunu 
belirterek, donanmadaki görevinden almıştır. Birinci Deniz Lordu görevinden ayrı-
lan Amiral Fisher’in yerine Sir Arthur Wilson getirilmiş, Wilson ise Churchill ile ça-
lışmayı reddetmiştir. Bunun üzerine Churchill de Deniz Bakanlığından alınarak Lan-
caster Dükalığının Şansölyeliği görevine getirilmiştir. Lloyd George’a göre Churchill 
kadar Başbakan Asquith ve Savaş Bakanı Kitchener da Çanakkale yenilgisinden pay 
sahibi idi. Ancak Çanakkale Churchill için “acımasız ve haksız” bir düşüş doğurmuş-
tur.104 Churchill’in kabiliyetinden tamamen vazgeçmek istemeyen Lloyd George hü-
kümeti onu Cephane Bakanlığına atamıştır.105 Churchill’in siyasî konumunu tekrar 
kazanması gelecek yirmi yılını almıştır.106 

İngiliz savaş bakanı Lord Kitchener, “yıkımlarla dolu Çanakkale Savaşları” ne-
deniyle gözden düşmüş ve bu nedenle de savaş bakanlığından istifa etmek zorunda 
kalmıştır. Rusya’ya görevlendirilen Kitchener burada Rusların savaşa devam etmesi 
için çalışmış, 5 Temmuz 1916’da dönüş yolunda gemisinin mayına çarpması sonucu 
batması üzerine boğularak ölmüştür.107 

Çanakkale savaşlarında İtilâf güçlerine komuta eden İngiliz Sir Ian Hamilton, 
başarısızlığından dolayı eleştirilere maruz kalmış, İngiliz ve Fransız hükümetlerinin 
Çanakkale’den çekilme kararı almasına karşı geri çekilmenin büyük kayıplara yol aça-
cağı iddiası ile karşı gelmesi üzerine görevinden alınarak yerine Sir Charles Monro 
getirilmiştir. Cephenin zorluğunu gören Monro’nun ilk emri geri çekilme olmuştur. 
Churchill, Monro’nun geri çekilme planına “geldi, gördü ve yenildi” sözleriyle eleşti-
rel bir kızgınlık göstermiştir.108

1917 Ekiminde Bolşeviklerin gerçekleştirdiği Komünist devrimin nedenleri her 
ne kadar on dokuzuncu asır sonlarında Rusya’da oluşan siyasî gelişmelere, devrimci 
örgütlerin çalışmalarına, bunlara karşı hükümetçe yeterli etkin politikaların üretil-
memesine ve ekonomik zayıflıklara bağlı ise de 1917 Mart’ında çıkan ilk ihtilal ile 
Rus Çarlığı yerini Liberal Prens Lvov’un başkanlığında, Bolşevikler hariç, tüm siyasî 
oluşumları kapsayan bir koalisyon hükümetine terk etmiştir. Liberal hükümet ekono-
mik zorluklara gereken çareleri bulamadığı gibi savaşa devam etme fikrini destekle-
yerek kötü durumu daha da kötüleştirince Lenin’in “kayıtsız şartsız barışı” arzulayan 
Bolşevikleri Ekim Devrimini gerçekleştirmiştir. Bolşevikler Rusya’yı savaştan çekerek 

104 Dawson, “The Cabinet Minister and Administration Winston S. Churchill at the Admiralty, 1911-
1915,” s. 356-357.

105 Addison, Churchill, s. 87-88. Churchill için savaş “bir değerler okulu” idi. Ona göre dünyada her 
zaman savaşlar vardı. “Hayatta kalmak için mücadele” vardı. İnsanın “en iyisi” savaşta çıkmaktaydı, 
“gerçek gelişmeler” savaş sırasında başarılmaktaydı. Savaşlar insanın ilerlemesi için zora dayalı ortam 
yaratmaktaydı.

106 Merriman, a. g. e., s. 1060; Aybars, a. g. e., s. 76.
107 http://www.firstworldwar.com/bio/kitchener.htm
108 http://www.firstworldwar.com/battles/overview_gf.htm
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Mart 1918’de Brest-Litovsk Barışını yapmışlardır. Bu anlaşma ile İttifak güçleri İtilâf 
güçleri karşısında güçlenmiş, ancak, Amerika Birleşik Devletlerinin aynı yıl Batı Cep-
hesinde İtilaf güçleri yanında savaşa girmesi Rusya’nın savaştan çekilmesi ile Merkezi 
kuvvetler lehine oluşan olumlu havayı tersine çevirmiştir.

Çarlık Rusya’sının yıkılması ve Rusya’nın savaştan çekilmesi Osmanlı Devleti için 
son derece önemli olmuştur. Bolşevikler bir yandan Osmanlı Devleti ile Çarlık ara-
sındaki anlaşmaları geçersiz sayarken, diğer taraftan 93 Harbinden beri Rus idare-
sindeki doğu vilayetlerini—Kars, Ardahan—Osmanlıya devretmiştir. Kurtuluş savaşı 
sırasında da Türklere yardımcı olmuşlardır. Bayur’a göre “Çarlığın yıkılıp Rusya’nın 
görülmemiş bir karmakarışıklık içinde 5-6 yıl bocalaması Türk’ün kahramanlığı 
ile Atatürk’ün dehasına ulusumuzu kurtarmak ve şerefli bir yaşayışa kavuşturmak 
imkânını vermiştir. Dolayısıyla Çanakkale’de akan Türk kanı boşa gitmiş denemez, 
bilakis o sayede ileride kurtulmak ihtimali yaşayabilmiştir.”109 Eğer, Çarlık Rusya’sı yı-
kılmayıp da İtilâf güçlerinden birisi olarak Birinci Dünya Savaşı’nda galipler arasında 
yer alsaydı, Osmanlı Devleti’nin düşeceği vahim durum ortadaydı. Zira gizli anlaş-
malarla boğazlara ve doğudaki bir takım topraklara konmayı büyük devletlere kabul 
ettirmiş olan Ruslar, Osmanlı Devleti’nin parçalanmasını kesinleştirdikleri gibi, Millî 
Mücadelenin kazanılmasının önünü de kesebilirlerdi. Bu bağlamda, Çarlık Rusya’nın 
yıkılması ile Türkler büyük bir nefes almış, Çarlık rejiminin asırlarca kuzeyden sergi-
lediği tehditlerden kurtulmuştur.

Çanakkale savaşlarında savaşan tüm taraflar kendi tarihleri için bir şeyler kazan-
mıştır. Bu bağlamda, Türkler, Fransızlar ve İngilizler gibi tarihi derinlere giden top-
lumlar kendi tarihlerine yeni başarılar veya başarısızlıklar eklerken, Anzaklar (Yeni 
Zelandalılar ve Avustralyalılar) yeni şekillenmekte olan devletleri için oldukça değerli 
birer tarih yaratmışlardır. Avustralya ve Yeni Zelanda (Avustralia and New Zeland 
Army Corps--ANZAC) ordularının baş harflerinin kısaltılması ile meydana gelen 
“ANZAC” kelimesi, bu ülkeler için son derece önemli bir tarihin oluşumunu sağla-
mıştır. Anzakların 25 Nisan 1915’te Gelibolu’ya çıkarma yaptıkları günü Avusturya 
ve Yeni Zellanda 1916 yılından itibaren Anzak Günü olarak kutlamaya başlamıştır. 
“Anzak” kelimesinin ticaret için kullanılması 31 Ağustos 1916 tarihinde çıkarılan 
kanunla yasaklanmıştır. “Anzak, cesaret ve fedakârlığın ayrıcalıklı millî ruhu olarak” 
hatırlanmaktadır. “Her yıl hem Avustralya ve hem de Yeni Zelanda’da 25 Nisan’da 
Anzak Günü’nü tüm savaşlarda düşen askerler için esaslı bir gün olarak” ve bayram 
olarak kutlanmaktadır.110 Tarihin bir geçmiş, geçmişte biriken bir hafıza, bir tecrü-
beler bütünü, olgunluk, saygınlık olduğu hatırlanırsa, Anzaklar kendi devletleri için 
vazgeçilmez bir miras ortaya koymuşlardır. Onlar için başarı veya başarısızlıktan zi-
yada, tarihe geçecek önemli bir olayda rol almak ve her zaman hatırlanmak daha 

109 Bayur, a. g. e., s. 393.
110 http://www.nzhistory.net.nz/Gallery/Anzac/ANZACes.htm; http://www.ozbird.com/oz/anzac.htm
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önemli olmuştur. Burada kazandıkları tarihî miras gelecekte devlet ve toplumları-
nın şekillenmesinde önemli katkılar sağlamıştır. Anzak hatırası Avustralya ve Yeni 
Zelanda’nın millî kimliğini yaratmada, vatandaşlarının geçmiş ve geleceğini şekillen-
dirmede son derece faydalı olmuştur. Avustralya kimliğinin oluşumunda Çanakkale 
savaşlarının belirleyici rolü olduğunu belirten Les Carlyon, başlangıçta “Avustralyalı-
lar kendilerini Britanyalı gördüğü için Britanyalıların savaştığı bir savaşa katıldılar… 
Ancak savaş onların algılamalarını değiştirdi. İmparatorluğa sadık kalmakla birlikte 
Avustralyalı kimliği ön plana çıktı….Gelibolu kendilerine has kimliklerini belirleme-
de yardımcı oldu.”111 Eskiden beri başlarında duran İngiliz müstemleke idarecilerinin 
emrindeki bir millet olmaktan çıkarak, kendi millî ruh, mitoloji ve kimliklerini yarat-
tılar. Çanakkale’de ölen askerlerin mezarları, kalanların anıları bunlara millî kimlik-
lerini kazandırdı.112 Basılan eserlerde Çanakkale önemli bir yer tuttu. Official History 
of Australia in the War adlı eserin on ikinci cildi Çanakkale’ye ayrıldı.113 

1914’te 1.000.000 nüfusu olan Yeni Zelanda, I. Dünya Savaşına 100.000 kişilik bir 
kuvvet göndermiştir. Bu gücün 58.000’i ölmüş veya yaralanmıştır. Bu ülkede 20 ile 
40 yaş arasındaki halktan her üç kişiden birisinin etkilenmesi anlamına gelmiştir. Bi-
rinci Dünya Savaşı kahramanı olarak bilinen ve sonradan savaş karşıtlığı yapan Yeni 
Zelandalı Ormond Burton, “Anzak koyuna çıkarma yapılmasından Somme savaşı 
arasında bir yerde Yeni Zelanda farklı bir millet olarak ortaya çıkmıştır” diye belirtir-
ken, diğerleri Çanakkale’yi “Yeni Zelanda’nın ateşle vaftizi” diye tanımlamışlardır.114 
Çanakkale savaşları sırasında Yeni Zelanda birliklerinden 2.700’ü ölü ve 4.700’ü yaralı 
zayiat verirken, Avustralya kayıpları 26.000’i bulmuştur.115

Çanakkale savaşlarında savaşan tarafların “centilmence” savaştığını ifade eden 
çok sayıda kaynak bulunmaktadır. Bu kaynaklar savaşanların savaşın ruhuna uygun 
çatışmalar ortaya koyduğunu belirtmiştir. Bir İtilaf subayına göre esir düşen düşmana 
Türkler “hoşça” davranmıştır. Savaş sırasında sadece esirlerden bir Hintli Sih’in öldü-
rüldüğünü, onun da muhtemelen Almanlar tarafından öldürüldüğünü duyduğunu 
kaydetmiştir. Ona göre “Türk temiz savaşçı” idi.116 Bu dönemde Türkiye’de bulunan 
bir yabancının kitabının ön sözünde Türklerin şu an düşmanları olmalarına rağmen 

111 http://www.nla.gov.au/gallipolidespatches/4-australian_identity.html
112 Peter H. Hoffenberg, “Lnadscape, Memory and the Australian War Experience, 1915—1918,” Jour-

nal of Contemporary History, volume 36 (1), s. 122-124. Yazara göre Avustralyalıların “milliliğini” 
oluşturan şeyler “Aborjinlerin göçleri ve hacıları, öncüler, suçlular, Anzaklar ve hatta Gelibolu savaş 
alanlarını gezen turistler” idi. Gelibolu ve Batı cephesindeki savaş alanları Anzaklar için “Mekke” 
olmuştu ve her yıl buralara yakınlarını kaybedenler ve “mitoloji yapanlar” gelmeye başlamıştı.

113 “War Photography,” The British Medical Journal, volume 1, no. 3301 (5 April 1924), s. 636-637. Eserde 
750 kadar Çanakkale savaşı fotoğrafı yer almaktadır.

114 http://www.nzhistory.net.nz/classroom/event-anzacday
115 http://www.nzhistory.net.nz/classroom/event-anzacday
116 Patterson, With the Zionists in Gallipoli, s. 200.
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Türk askerinin “centilmence” savaştığını bilmekten mutlu olduğunu dile getirmiş-
tir.117

Çanakkale savaşının sürdüğü günlerde Selanik’te bulunan bir gazeteci, “Türkler 
centilmence savaşmaktadır. Onların centilmence savaştığı Çanakkale ve Gelibolu’da 
bulunan her İngiliz subayı ve askerinin ifadesinde yer etmektedir” diye belirtmiştir.118 
İtilaf güçlerine tıbbi destek veren birimleri Türklerin “temiz” savaştığını, hastane ve 
yaralılara zarar vermediğini ifade eden raporlar yazmışlardır. Yardımcı cerrahlardan 
Hubert Chitty, “Şanslıyız ki işlerimizi güvenlik içerisinde yürütüyoruz. Tıbbi işleri-
miz düşmanın Cenevre hukukuna aykırı davranışından doğan herhangi bir eylemin-
den dolayı asla kesintiye uğramadı. Tüm açıklamalar göstermektedir ki Türkler son 
derece temiz savaşçılardır. Kesinlikle hastanelere ve hastane gemilerine saygı göster-
mekteler ve yaralılarımızın kıyıdan hızlı uzaklaştırılmasına asla engel olmamaktalar. 
Hastane gemileri hiçbir saldırı olmaksızın kıyıya oldukça yakın demirlemekte ve ge-
miye indir bindir yapmaktadır” diye belirtmiştir.119 Binbaşı Begg’in bir Anzak ambu-
lansı ile ilgili açıklamaları da Türklerin Çanakkale savaşı sırasında hastane ve hastane 
personeline karşı ne kadar insancıl davrandıklarını göstermektedir. Begg’e göre An-
zak ambulansının çadırı Türk siperlerinin ateş menzili içerisinde olmasına rağmen, 
“Türkler bilerek tıbbi personele ateş” etmemişlerdir. Hatta Anzak hasta taşıyıcıları 
tıbbi personel bayrağını her zaman sallamak ihtiyacını dahi hissetmemişlerdir. Türk-
ler hastane gemilerine top atmamışlardır. Sadece bir defasında, Türklerin ağır ka-
yıplar verdiği bir mücadele sonrasında, muhtemelen Alman olan bir asker makineli 
tüfekle ateş etmiş, bir daha benzer bir olayla karşılaşmamışlardır.120 Türk belgeleri 
Türklerin İtilaf hasta ve revirlerine gösterdiği itinayı İtilaf kuvvetlerinin kendi hasta 
ve hastanelerine göstermediğini kaydetmiştir. Bir defasında İngilizler sabit balonları 
yardımıyla Maydos kasabası civarında Kızılay bayrağı çekmiş hastaneye bombalaya-
rak “30 kadar mecrûhu şehit etmişlerdir.”121 

Türkler esir aldıkları düşman askerlerine iyi muamelede bulunmuş, onlara adeta 
esarette olduklarını unutturmuştur. Çavuş William Lindsey, “Esir düşmemin altıncı 
ayındayım, yaralandım ve Türklere esir düştüm. Ama nedense bir türlü kendimi esir 

117 “The Dowager Marchioness of Dufferin and Ava”, My Russian and Turkish Journals, New York: Char-
les Scribner’s Sons, 1916, s. v.

118 “Narratives from the War,” The American Journal of Nurshing, volume 16, no. 5 (February 1916), s. 
424-425.

119 Hurbert Chitty, “A Hospital Ship in the Mediterranean,” The British Medical Journal, volume 2, no. 
2858 (9 October 1915), s. 529-531.

120 C. Mackie Begg, “Field Ambulance Work at Anzac,” The British Medical Journal, volume 2, no. 2866 
(4 December 1915), s. 806-807.

121 Osmanlı Belgelerinde Çanakkale Muharebeleri I, Ankara: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2005, 
s. 92. Enver Paşa imzası taşıyan belgeye göre Osmanlı yetkilileri Amerikan sefareti aracılığı ile İngi-
lizlere haber göndererek, eğer tekrar hastanelere saldırılacak olunursa ellerindeki İngiliz esirlerine 
“bi’l-mukabele en şedîd dedâbîrin ittihazından geri durulmayacağı” bilgisi verilmiştir.
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olarak görmüyorum. Şu anda hastanede yatıyorum ve başımda doktor beni muayene 
ediyor. Bir ara kendimi ülkeme döndüğümü zannettim. Doktorun ‘’bugün nasılsınız?’ 
demesiyle Türklerle birlikte olduğumu anladım. Şimdi kendimi sorguluyorum, biz 
onları barbar olarak tanıdık biz neydik acaba?... Onların ülkesini İngilizlerin tahrik 
ve kışkırtmaları ile işgale geldik onlar vatanlarını savunuyorlardı. Biz ise binlerce ki-
lometre öteden geldik, size acı verdik, burada birçok kardeşimizin cesedini bıraktık, 
kendimi affetmeyeceğim ve çocuklarıma anlatacağım ki onlar sizinle dost ve kardeş 
olsunlar” diye yazmıştır.122

Çanakkale savaşı süresince bazen savaşın en sıcak anlarında vatan ve can kur-
tarmak uğruna karşı tarafın imhası için her türlü yöntem kullanılmışsa da,123 Türk 
askerlerinin, yaralı veya boğulmak üzere olan nice İngiliz ve diğer düşman askerini 
kurtarmak için tehlikeye atıldığı anlar olmuştur. Türklerin düşmana karşı en müşfik 
yaklaşımlarından birisi, düşmanın yenilgiyi benimseyerek Çanakkale’nin geçilmez-
liğini kabullenip geri çekildiğinde ortaya konmuştur. Düşmanın zayiatsız çekilme-
sine müsaade edilmiştir. İtilaf güçleri geri çekilmeyi önemli bir başarı addetmiştir. 
Düşmanın geri çekilirken gerisinde kurduğu manialar, lağımlar, gecenin karanlığı, 
gündüzün sisi ve silah atışları zayiatsız çekilmesini sağlamıştır. Türk birlikleri sahile 
ulaştığında düşmanın tamamen çekildiği ancak geride yüklü miktarda levazım mal-
zemesi ve mühimmat bıraktığını görmüştür.124 Daha savaşın hemen ardında, toprak-
ları üzerinde ölen yabancı askerlere saygılı davranan Türkler, İtilaf askerlerinin me-
zarlarını “dikkatlice korumaya” gayret göstermişlerdir.125

Savaş sırasında her iki kesim, “belki de savaşın kaderini paylaşmanın getirdiği 
bir yakınlaşma ve dostluğun” ortağı olmuşlardır.126 Anzak askerlerinin Türkler için 
savaş esnasında tuttukları günlük, yazdıkları şiir ve mektuplar, çizdikleri resim ve 
şekiller, onların Türklere karşı duygularını yansıtmaktadır. Birçok defa bu askerler 
Türklerin kendi vatanları için savaşmalarını takdirle anarken, kendilerinin neden bu 
topraklarda savaşmak için geldiklerini sorgulamışlardır. Türklere karşı tanımı zor 
bir duygusallık ve yaklaşım hissetmişlerdir.127 Yazılan bir şiirde Anzak askerlerinden 
C. E. W. B. Türklere ve Rhine’daki Alman müttefiklerine ağır yakıştırmalar söylense 
de kendi tecrübeleri ile test ettiği Türk “Abdul”ün “centilmenliğini” kabul etmiştir.128 

122 http://www.57ncialay.com/mektup.htm
123 Ruşen Eşref Ünaydın, Çanakkale’de Savaşanlar Dediler Ki, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1990, s. 12.
124 Fahri Belen, Çanakkale Savaşı’ndan Alınan Dersler, İstanbul: Yeditepe, 2009, s. 152-153.
125 “Narratives from the War,” The American Journal of Nursing, volume 16, no. 12 (Eylül 1916), s. 1212-

1213. Kaynağa göre Amerikan elçiliği Gelibolu’da ölen İtilaf askerlerinin mezarlarının korunması için 
Türk otoritelerinin dikkatli davrandığını bildirmiştir.

126 Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi: Çanakkale Cephesi Harekatı (Haziran 1914-9 Ocak 1916), An-
kara: Genelkurmay Basımevi, 1997, s. 249-250.

127 The Anzac Book: Written and Illustrated in Gallipoli by the Men of Anzac, New York: Funk & Wag-
nalls Company, 1916, s. 23-37. 

128 The Anzac Book, s. 59.
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Anzak askerleri Türk askeri “Abdul”ün şehit düşmesi ile ilgili olarak kaleme aldıkları 
“Abdul”* başlıklı şiirde;129 

“We’ve drunk the boys who rushed the hills,

Tepelere seğirden çocukları sarhoş etmiştik,

The men who stormed the beach,

Sahile hücum eden adamlar,

The sappers and the A.S.C.,

İstihkamcılar ve A.S.C.’ler,

We’ve had a toast for each;

Her birimiz diğerimiz için kadeh kaldırdı

And guns and stretcher-bearers;

Ve silahlar ve sedye taşıyanlar

But, before the bowl is cool,

Fakat, cephe soğumadan önce,

There’s one chap I’d like to mention,

Bir centilmenden bahsetmek isterim,

He’s a fellow called Abdul.

Abdul diye çağrılan bir “arkadaş”.

We haven’t seen him much of late-

Onu son zamanlarda görmemiştik-

Unless it be his hat,

O şapkası değildiyse,

Bobbing down behind a loophole…

Bir tepeciğin gerisinde inip çıkarken…

And we mostly blaze at that; 

Ve biz çoğunlukla ona ateş ederdik;

But we hear him wheezing there at nights,

* “Abdul” Anzak askerlerinin Türk askerlerini tamınlamada söylediği genel bir isim.
129 The Anzac Book, s. 58.
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Ama duyardık ki geceleri orada ıslık çalardı.

Patrolling through the dark,

Karanlıkta nöbet tutarken,

With his signals—hoots and chirrups— 

“Bağırtı ve çağırtı” işaretleriyle,

Like an early morning lark.

Sabahın erken öten kuşları gibi.

We’ve heard the twigs a-crackling,

Çöplerin çatırdayarak kırıldığını duyardık,

Az we crouched upon our knees,

Dizlerimiz üzerine çömeldiğimizde,

And his big, black shape went smashing,

Ve onun büyük siyah yapısı ezerek giderdi.

Like a rhino, through the trees. 

Ağaçlar arasında bir gergedan gibi,

We’ve seen him (Abdul) ,flung in, rank on rank,

O’nun siperleri delerce geçtiğini görmüştük,

Across the morning sky;

Sabahın gökyüzüne karşı;

And we’ve had some pretty shooting,

Ve birkaç güzel atış yapmıştık, 

And—he knows the way to die. 

Ve—o ölmesini bilen biriydi.

Yes, we’ve seen him dying there in front—

Evet, onu en önde ölürken görmüştük—

Our own boys died there, too— 

Bizim çocuklar da orada ölmüşlerdi—

With his poor dark eyes a-rolling,

Onun zavallı kara gözleri kapanırken,

Staring at the hopeless blue;
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Ümitsiz maviye bakarak;

With his poor maimed arms a-stretching

Yara, bereler içindeki kolları yana düşerken

To the God we both can name…

İkimizin de çağırdığı Tanrı için…

And it fairly tore our hearts out;

Ve bu kalplerimizi oldukça burkmuştu;

But it’s in the beastly game.

Fakat her şey canavarca oyun içinde.”

İngiltere’de Çanakkale savaşlarının kaybedilmesindeki nedenleri, sorumluları 
ve eksikliklerini ortaya koymak üzere 1917’de oluşturulan komisyon tıbbi konuları 
da araştırmıştır. Komisyon Çanakkale savaşları sırasında herhangi bir kimyasal si-
lah kullanımı konusunda bir kayda yer vermemiştir.130 Yeni Zelanda Savaş Gazileri 
Kurulu’ndan W. N. Abbott’ın araştırmalarına göre Yeni Zelanda askerlerinde Harb-i 
Umumi’de görev yapıp, ülkelerine sağ dönenlerin 1931 yılı Mart ayına kadar % 32’si-
nin solunum yolları hastalıklarına bağlı rahatsızlıklardan dolayı öldüğü belirtilmiştir. 
Bu ölümlerin savaş sırasında maruz kalınan “gaz” saldırılarından olduğu iddia edil-
miştir. Ancak Abbott’a göre Yeni Zelanda askerleri Çanakkale ve Filistin cephelerinde 
asla gaza maruz kalmamışlardı. Bunların gaz servisinde bulundukları ve gaza maruz 
kaldıkları cephe Fransa’daki Batı cephesi idi.131 Çanakkale’de İtilaf kuvvetlerinin “ye-
şil” renkte gaz çıkaran mermiler ile “muhnik gaz neşreden mermiler” attığını belirten 
Osmanlı belgeleri bulunmaktadır.132

Albay Patterson’a göre Gelibolu savaşları sırasında ne Türkler ve ne de İngiliz-
ler zehirli gaz, kimyasal, yakıcı sıvılar ve diğer “diabolical inventions” kullanmışlar-
dır.133 İngiliz The British Medical Journal’da sık sık savaştaki tıbbî durum hakkında 
istatistikî ve açıklayıcı bilgilere yer verilmiştir. Bu yazılarda yaralı askerlerin yaraları 
ve hastalıkları ile ilgili açıklamalarda bulunulmuş ancak kimyasal silah kullanımına 

130 “The Dardanelles Expedition: The Medical Arrangements,” The British Medical Journal, volume 2, 
no. 3073 (22 November 1919), s. 685-686.

131 W. N. Abbott, “Sequelae of War Gas Poisoning,” The British Medical Journal, volume 2, no. 4053 (10 
September 1938), s. 597.

132 Osmanlı Belgelerinde Çanakkale Muharebeleri I, Ankara: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2005, s. 
209, 257. Belge düşmanın muhnik (boğucu) gaz kullanmasına karşın Türklerin böyle bir gaz kullan-
maya başlamadığını belirtmektedir.

133 Patterson, With the Zionists in Gallipoli, s. 174-175.
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dair kayıtlar yer almamıştır.134 Avustralya gazetelerinin de sık sık yazdığı gibi, Türkler 
Çanakkale savaşları sırasında, yüksek yerlerdeki konumlarına rağmen kimyasal gaz 
kullanımına yanaşmamışlardır. 

Sonuç

Emperyalist çıkarların, ırkçılık boyutunda milliyetçilik akımlarının, büyüklük ve 
zenginlik hırsının, şan ve şöhret peşinde gitmenin, siyasî bloklaşmanın, aşırı realist 
uluslararası ilişkilerin, gizli hesaplaşmaların ve açık düşmanlıkların yarattığı I. Cihan 
Harbi’nin ilk yılı içerisinde savaşan taraflar insan ve madde zenginliklerinin önemli 
bir kısmını tüketmiş bulunuyorlardı. Kısa sürede bitecek denen savaş kilitlenmişti ve 
her geçen gün kayıpların artmasına yol açmaktaydı. İtilaf güçleri, özellikle İngilizler, 
Çanakkale üzerinden bir cephe açarak İstanbul’u almayı, Osmanlı Devleti’ni savaş 
dışı bırakmayı, Balkanlara baskı uygulayarak kendi taraflarına çekmeyi, Rusya ile ile-
tişim ve ulaşım bağlarını güçlendirerek Merkezi kuvvetleri çembere almayı böylece 
de savaşı kısa sürede kendi lehlerine sonuçlandırmayı ummuşlardı. 

İtilaf güçlerinin Çanakkale Savaşlarından bekledikleri umutlar Türk ordusunun 
deniz ve kara savaşlarında gösterdiği başarılar ile Çanakkale’nin sularına gömülmüş-
tür. I. Dünya Savaşı bu cephedeki ağır insan ve madde kayıpları da eklenerek daha 
kanlı olmuş, kısaltılması düşünülürken en azında iki yıl daha uzamıştır. Birinci Dün-
ya Savaşı’nın sonunda yenik sayılsalar da Türkler büyük bir zafer kazanarak, son asır-
larda düştükleri askerî başarısızlıklarını tam telafi etmese de gurur duyacakları bir 
zafer kazanmışlardır. Bu zafer gelecekte Millî mücadeleyi zafere götürecek Mustafa 
Kemal’in askerî yönünü ve kabiliyetini ön plana çıkararak, Kurtuluş Savaşı’nın lider-
liğine yükselmesine katkıda bulunmuştur. Türk milleti Çanakkale Savaşları ile vatan 
ve millet anlayışını daha bir içten hissetmiş, Misak-ı Milli içerisinde tam bağımsızlık 
ilkesini benimsemiştir. Çanakkale zaferi modern Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması 
sürecinde önemli bir rol oynamıştır.

Çanakkale cephesinde umduğunu bulamayan İtilaf güçleri, askerî bir hezimet 
yaşadıkları gibi, çok sayıda asker ve büyük miktarda mühimmatını kaybetmiştir. Ye-
nilginin etkisiyle İtilaf güçlerinin önde gelen siyasileri güç ve prestijlerini yitirmiş-
lerdir. Ancak İtilaf güçleri yanında savaşan ve kurulma aşamasında olan bir takım 
ülkeler, hezimeti faydaya döndürmesini bilmişlerdir. Cephede Türklere karşı savaşan 
Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerler (Anzaklar) gelecekte ülkelerinin bir tarih ka-
zanımına katkı sağlamışlardır. Çanakkale’de savaşan Anzaklar ülkelerinin bağımsız 
birer devlet olarak kurulmasında ihtiyaç duyulan askerî eylemleri ve “kahramanlık-
ları” elde etmişlerdir.

134 “French Wounded in the Dardanelles,” The British Medical Journal, volume 2, no. 2849 (1 August 
1915), s. 234-235.
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Ek

Punch, 19 Ocak 1916 

Yukarıdaki karikatürde İngiltere’de yayınlanan mizah dergisi Punch’ın 19 Ocak 
1916 tarihli sayısında Sultan ile Alman İmparatorunun Çanakkale Zaferine bakışı 
sergilenmiştir. Sultanın “İngilizleri denize döktüm, beni kutla!” yollu heyecanına şaş-
kınlıkla cevap veren İmparator, “neden bu kadar dikkatsizsin, orası onların elementi!” 
karşılığını vermiştir.
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Öz

20’nci yüzyıl başında Avrupa’da esen savaş rüzgârları, 1914 yılı yaz ayları-
na gelindiğinde kıtayı adeta bir barut fıçısı haline getirmiş, kısa sürede birbirini 
izleyen karşılıklı savaş ilanlarıyla o güne dek görülmemiş yoğunlukta bir savaş 
başladığında Avrupa’nın hiçbir parçası ortaya çıkan bu mücadelenin uzağın-
da kalamamıştı, tıpkı Osmanlı Devleti gibi... Çanakkale cephesi ise, bu savaşta 
açılan onlarca cepheden sadece bir tanesiydi. İttifak Devletlerine karşı yeni bir 
cephe açılması konusunu müzakere etmek üzere Ocak 1915’te Londra’da topla-
nan Savaş Konseyinde, Çanakkale Boğazına denizden taarruz planı kabul edil-
mişti. İngiliz yetkililere göre, Gelibolu Yarımadası alınarak İstanbul yolu açıla-
bilir, Türkler savaş dışı bırakılarak Rusya ile doğrudan bağlantı sağlanabilirdi.

Bu amaçla İtilâf Devletleri; Çanakkale Boğazına ilk saldılarına Kasım 
1914’te başladılar. Gemilerden top ateşiyle kıyı istihkâmlarına yapılan bu sal-
dırı, daha sonraki günlerde de tekrarlandı ve nihayet en kapsamlı saldırı 18 
Mart’ta gerçekleşti. Ancak bu muharebe sonucunda başarılı olamayıp Boğaz’ı 
denizden aşamayan İtilâf Devletleri, bu kez 25 Nisan 1915’te farklı bölgelerden 
yaptıkları çıkarma harekâtıyla yaklaşık 8,5 ay devam eden kara muharebele-
rini başlatmışlardı. Ancak bu safhada da başarılı olamayacaklar ve son kez 
Ağustos 1915’te Suvla koyundan Anafartalar bölgesine çıkarma harekâtına 
girişeceklerdir. Ancak muharebelerin bu safhasında da başarılı olamadıkların-
dan Gelibolu’yu tahliye etmek zorunda kalacaklardır. 

Bu makalede Çanakkale Muharebeleri, askerî yönüyle bir bütün olarak ele 
alınmış, anekdotlarla cephede savaşan askerlerin ilginç öykülerine yer verilmiş-
tir. Ayrıca bu cephede yıldızı parlayan, önce 19’uncu Tümen Komutanı daha 

* Dr. Hv. Öğ .Alb. Gnkur ATASE D.Bşk.lığı As.Tar.Ş.Md.ve Türk Askeri Tarih Komisyonu Genel Sekre-
teri, rezzanunalp@gmail.com.
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sonra Anafartalar Grup Komutanı olan Mustafa Kemal’in muharebelerin ka-
zanılmasındaki rolü ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Çanakkale, Gelibolu, Mustafa Kemal, Anzaklar, 
Conkbayırı

Çanakkale Battles and Mustafa Kemal

Abstract

Winds of war prevailing over Europe at the beginning of the 20th Century 
tormented the continent by transforming it into a so called “barrel-of-gunpow-
der” and mutual declarations of war thence ensued led to unprecedented series 
of wars which could not have been avoided by any part of Europe, just like the 
Ottoman Empire… Çanakkale Front was but only one of the innumerable fronts 
opened in the war. At a meeting held by the War Council, in London, in Janu-
ary 1915, a discussion on waging war against Central Powers was brought up, 
and consequently a plan of naval attack directed at Çanakkale Strait was ac-
cepted. In view of the British authorities by seizing Gelibolu Peninsula the road 
to İstanbul would be cleared, and thereby casting Turks out of the war a direct 
link would have been established. 

To this end, Entente Powers launched their first attack on the Çanakkale 
Strait in November 1914. The bombardment aimed at destroying the coastal 
fortifications was repeated over and over again and finally on 18 March 1915 a 
comprehensive attack was launched. Entente Forces not succeeding in crossing 
the Strait from the sea launched a land warfare by landing forces to various lo-
cations as of 25 April 1915 that was to last for eight-and-a-half-months. Failing 
to achieve their targets the Ententes, in August 1915, attempted an amphibious 
campaign on the Anafartalar sector through Suvla Bay for the last time. How-
ever, to their dismay, they had to evacuate Gelibolu disillusioned.  

This article thoroughly embraces Çanakkale Battles’ military aspects by 
referring to the anecdotes and striking stories of warring soldiers. Moreover, the 
brilliant role Mustafa Kemal – first as the 19th Division Commander, then as 
the Commander of the Anafartalar Group – played in winning battles is put 
forward. 

Keywords: Çanakkale, Gallipoli, Mustafa Kemal, Anzac, Conkbayırı
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Çanakkale farklı anlamı olan bir savaş, adeta destansı bir öykü. Türk halkının 
duygulu yüreğinden kopup gelen türkülerde, Mehmet Akif ’in mısralarında nesilden 
nesile aktarılarak yaşanan, hissedilen bir savaş... Hiçbir devletin, hiçbir ordunun, 
hiçbir silahın, vatan sevgisinden daha güçlü olmadığını, olamayacağını öğreten bir 
savaş...İnsanın iliklerine kadar işleyen derin bir sızı, aynı zamanda görkemli bir gurur 
tablosu....En önemlisi Türk Milletine Mustafa Kemal’i kazandıran bir savaş...

Çanakkale Muharebeleri hiç şüphesiz, Atatürk’ün 19’uncu Tümen Komutanı 
Yarbay Mustafa Kemal, Anafartalar Grup Komutanı Albay Mustafa Kemal olarak ta-
rih sahnesinde parladığı yerdir. 

Dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı Sir Edward Grey’in söylemiyle, “Tarihteki 
hiçbir olay, Çanakkale Muharebeleri’nde olduğu kadar yapılan plan ve öngörüleri 
boşa çıkartmamış, alınan kararları karıştırmamış ve belirlenen stratejik kuralları 
bozamamıştır.”

Mustafa Kemal’in Çanakkale savunmasında ortaya koyduğu sevk ve idare yete-
neği konusunda Yeni Zelandalı tarihçi Alan Moorehead, “Mustafa Kemal’in savaş gü-
dümünde gösterdiği şaşırtıcı başarılar takımı bu tarihten sonra başlar. Ne Liman von 
Sanders’in ne de başkasının göremediğini o görmüş, Gelibolu Yarımadasına ancak 
Conkbayırı ile Kocaçimen’den egemen olunabileceğini o anlamıştı. Müttefik devletler 
burayı ele geçirselerdi, bütün Boğaz’a egemen olurlar ve 20 km.lik bir çevreyi istedik-
leri gibi top ateşine alabilirlerdi. Küçük rütbeli ama dâhi bir Türk subayının orada 
bulunması, İtilâf Devletleri için harbin en büyük talihsizliklerinden biri oldu.” sözleri 
tarihe geçen kayıtlardan sadece biridir.1 

20’nci yüzyılın ilk çeyreğinde yaşanan savaşın onlarca cephesinden sadece bir 
cephesiydi Çanakkale... İlk defa bir savaş için, dünya savaşı tanımı telaffuz edil-
di.2 Takvimler 1914 yılının 28 Haziranını gösterdiğinde bu savaşın fitili ateşlendi, 
Avrupa’nın hiçbir parçası ortaya çıkan bu mücadelenin uzağında kalamadı, tıpkı Os-
manlı Devleti gibi...Bu savaşta Türk ordusu Osmanlı Devleti’nin köhnemiş yapısına 
rağmen İngiliz, Fransız ve Rus ordularına karşı çok cepheli bir savaşı gerçekleştirdi. 

1915 yılına gelindiğinde savaşın öyle düşünüldüğü gibi kısa sürede sona ermeye-
ceği anlaşılmıştı. İngiltere’de dönemin politikacıları arasında bulunan Lloyd George 
ve Winston Churchill, yeni bir şey peşindeydiler. Lloyd George 1915’in ilk gününde 
yalnızca açık ve kesin bir zaferin işaretlerinin, fedakârlıkların boşa gitmediği konu-
sunda halkı tatmin edeceğini ve tarafsız devletleri, şanslarını İttifak Devletlerinden 
yana denemeye ikna edeceğini ileri sürdü. Churchill, Çanakkale Boğazına bir deniz 

1 Celal ERİKAN, Komutan Atatürk, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1964, s. 2.
2 Birinci Dünya Savaşı adı ilk kez savaştan birkaç yıl  sonra alaycı ve uzak görüşlü bir gazeteci tarafın-

dan türetilmişti. Bu kişi, Londra’da yayımlanan Tımes’ın askerî muhabiri olan Albay Charles A’Court 
Repington’du. Bkz. Jay WINTER-Geoffrey PARKER-Mary R.HABECK, I. Dünya Savaşı ve 20.Yüzyıl, 
Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul, 2012, s. 16.
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saldırısını bu hedeflere ulaşmanın yolu olarak gördü. Savaş konseyi Ocak ayı orta-
sında böyle bir harekât için hazırlıkların yapılması konusunda fikir birliğine vardı. 
Ertesi ay Gelibolu Yarımadası alınarak İstanbul yolu açılabilir görünüyordu. Türkler 
savaşta yere serilebilirdi. Kullanılacak savaş gemilerinin, göze çarpacak biçimde yer-
leştirilmiş birkaç tane Türk kıyı bataryasının bu başarının önünü keseceğine inanmak 
gerçekten zordu.

15 inçlik son model topları olan hızlı savaş gemisi Queen Elizabeth’in de içinde 
yer aldığı armadanın karşısında Türklerin bir rakip olarak fazla ciddiye alınması ge-
rekmiyordu. 13 Ocak 1915’te Londra’da toplanan Savaş Konseyinde Çanakkale Bo-
ğazına denizden taarruz planı kabul edildi. Bu plana göre Boğaz girişindeki tabyalar 
Birleşik Filoya ait zırhlıların uzun menzilli toplarıyla dövülecek, daha sonra Boğazın 
içindeki kaleler teker teker tahrip edilecek ve son olarak mayın hatlarında açılacak 
bir gedikten filonun İstanbul’a ilerlemesi sağlanacaktı. 28 Ocak’ta kesinleşen planı 
Churchill Fransız hükümetine bildirdi. Fransa’da da alternatif cephe fikrine destek 
olanlar vardı. Fransız toprağındaki ürkütücü Alman varlığı kaçınılmaz bir gerçekti.3 
Sonunda Fransızlar, Amiral Carden’in emrine Amiral Guepratte komutasında bir filo 
göndermeyi taahhüt ettiler.4 Rusya’da planı onayladı, Askold kruvazörünün Birleşik 
donanmanın emrine verileceğini ve Boğaz açıldığı takdirde bir Rus kolordusunun 
İstanbul’un işgalinde görev alacağını bildirdi.5 

Bu sırada Türk tarafında Çanakkale Boğazının savunulmasından sorumlu kara 
birlikleri Başkomutanlığa bağlı olarak Tekirdağ’da bulunan 3’üncü Kolordunun em-
rinde bulunuyordu. Bu birlikler Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanlığı, 7, 8, ve 
9’uncu Piyade Tümenleriyle 3’üncü Süvari Tugayı idi. 8’inci Tümen Sina cephesine 
gönderilince yerini Tekirdağ’da Yarbay Mustafa Kemal’in emrinde bulunan 19’uncu 
Tümen aldı. Bu tümen başlangıçta Ece Limanı, Seddülbahir ve Morto Limanı arasın-
daki kıyının korunmasıyla görevliydi. Müstahkem Mevkiye bağlı Tayyare Müfreze-
sinden başka deniz gücü olarak hafif bir filo da Nara Burnunda demirlemişti. 6 

Müttefik devletlere ait savaş gemileri ilk olarak 1914, 3 Kasımında saldırıya geçti. 
Bombardıman sonucu Ertuğrul Tabyasında önemli bir hasar olmadı, ancak Boğazın 
Anadolu yakasındaki Kumkale ve Orhaniye Tabyaları hasar gördü ve Seddülbahir’de 
hasarla birlikte şehit düşenler ve yaralananlar oldu. Bu saldırıda Türk tarafının top-
lam kaybı 5 şehit, 2 yaralı olmak üzere 7 subay, 66 şehit, 19 yaralı olmak üzere 85 

3 Keith ROBBINS, I.Dünya Savaşı, Dost Kitapevi Yayınları, Ankara, Eylül 2005, s. 48-49.
4 Peter HART, Gelibolu, Alfa Yayınları, İstanbul, 2014, s. 36.
5 Figen ATABEY, “İngiliz Belgelerinde Çanakkale Muharebelerinin Deniz Harekatı”, Askerî Tarih Araş-

tırmaları Dergisi (Özel Sayı), Gnkur. ATASE Bşk.lığı Yayınları, Sayı:16, Ankara, 2010, s. 157.
6 Fahri BELEN, Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi, 1915 Yılı Hareketleri, 2.Cilt, Genelkurmay Bası-

mevi, Ankara, 1964, s. 137-138.
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erdi.7 3 Kasım taarruzunu müteakip Tekirdağ’daki 3’üncü Kolordu karargâhı Başko-
mutanlığın emriyle Gelibolu’ya alındı. 

Boğaza yönelik ikinci saldırı 19 Şubat günü yapıldı. Hava açık, deniz durgundu. 
Sabah saat 09:35’te Kumkale ve Orhaniye tabyalarına ateş açılmasıyla başlayan bom-
bardıman sonradan Ertuğrul ve Seddülbahir’i içine aldı. Menzil 17 bin metrenin üs-
tünde olduğundan tabyalar bir karşılık veremediler. Uçak ve gemi gözetlemesi ile sat 
12:00’ye kadar süren ateşe saat 14:30’a kadar ara verildi. Bu saaatte yeniden başlayan 
bombardımanda, tabyaların ateş çemberi içinde kalan gemiler 7000 metreye kadar 
sokulmakta ve menzil dışındakiler de tabyaların erişemeyeceği bir mesafeden atış-
larını sürdürmekteydiler. Saat 17:30’a kadar süren bombardımandan sonra düşman 
filosu geri çekildi. Yalnız Orhaniye ve Ertuğrul tabyaları 38 mermi ile karşılık verebil-
mişler ve iki düşman gemisinin üzerinde isabet sağlamışlardı. Türk tarafının kaybı 2 
subay, 2 er ve 11 yaralıdan ibaretti. Tahribat en çok Kumkale’de olmuştu.8 

Daha fazla zayiat vermek istemeyen Amiral Carden, Birleşik filonun geri çekil-
mesini emretti. Kötü hava koşulları ve fırtına bir sonraki saldırıyı günlerce engelledi, 
ancak hava düzeldiğinde haberler İtilâf Devletleri için olumluydu. 25 Şubat günü do-
nanmanın açtığı top ateşleri başlangıçta Çanakkale Boğazının girişindeki kalelerin 
susturulmasında başarılı oldu. Agamemnon ve Gaulois zırhlıları yara almış olsa da 
Birleşik Filo ateşleri Boğazın giriş tabyalarını bütünüyle hasara uğratmış, 18 Mart’a 
kadar çeşitli aralıklarla yapılan taaruzlarla boğazın giriş kapısı açılmıştı.9 Bununla 
birlikte Boğazdaki yeni mayınlar daha sonra birleşik donanma için büyük hezimete 
neden olacaktı. 

Bu evrede boğaza giren, umut verici bir biçimde mayın süpürücü olarak tanım-
lanan İngiliz doğu kıyısı trol gemilerinin mayın bulmada becerikli olmadıkları ortaya 
çıktı. Zaman zaman mayın hatlarına kadar sokulmuşlarsa da her seferinde kıyılardaki 
mayın koruma bataryalarının ateşiyle karşılaştılar, denizciler gece karanlığından ya-
ralanarak patlatılan mayınların yerlerine yenilerini koydular. Boğazı savunabilmek 
üzere henüz 10 mayın hattı mevcuttu. 

Bu sırada Komutan olarak Amiral Carden’in yerine geçen Amiral de Robeck 18 
Mart’ta yeni bir saldırı düzenledi. Eğilim ağırlıklı olarak, Türk cephanesinin tükene-
ceği ve böylece saldırı hızlandırıldığında Boğaz yolunun açılabileceği yönündeydi. 
Amiral de Robeck’in planı Çanakkale ve Kilitbahir istikametleriyle mayın bölgelerini 
savunan bataryaları tahrip ederek Boğazı geçmekti.10 

7 Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi (Haziran 1914-25 Nisan 1915), V. Cilt, I.Kitap, Genel-
kurmay ATASE D.Bşk.lığı Yayınları, Ankara, 2012, s. 83.

8 Erol MÜTERCİMLER, Gelibolu, Alfa Yayınları, İstanbul, 2005, s. 110-111.
9 C.F.Aspinall OGLANDER, Büyük Harbin Tarihi Çanakkale Gelibolu Askerî Harekatı, Arma Yayınla-

rı, İstanbul, 2005 ,s. 107.
10 Keith ROBBINS, a.g.e. , s. 51.
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Çanakkale Boğazının savunmasından asıl Cevat (Çobanlı) Paşa komutasındaki 
Müstahkem Mevki Komutanlığı sorumlu idi. Boğaz savunması için yerleştirilen ve 
sayıları 230 u bulan toplardan ancak 82 si 18 Mart Boğaz Muharebesine katılabildi.11

Erenköy Koyu, 7 Mart gecesi.... Sisli ve yağmurlu bir havada düşman gemileri-
nin projektörlerinin puslu ışıklarına aldırmadan Erenköy Koyundaki Karanlık lima-
na doğru bir gemi sessizce yol almaktaydı. Yüzbaşı Tophaneli Hakkı komutasındaki 
Nusret Mayın gemisinin tüm mürettebatı, Mayın Grubu Komutanı Yüzbaşı Nazmi 
Bey dahil nefeslerini tutmuştu. 7 Mart gecesini 8 Mart’a bağlayan saatlerde Nusret 
Karanlık Liman’a geçip kıyıya paralel olarak 100 metre aralıklarla 26 mayın sırayla 
dökülmeye başlandı ve sabah saatlerinde 11. mayın hattı Boğaza döşenmişti.12 

Anadolu yakasındaki Erenköy Koyunun mayınlanması gerçekten çok önemliydi. 
Bu koy, merkez tabyaların en güçlüsü olan Anadolu Hamidiye Tabyasının ölü alanın-
da kaldığı gibi, Tengerderesi ve Erenköy kesimindeki obüsler tarafından ateş altına 
alınamıyordu. Bu zayıf durumdan yararlanmak isteyecek Birleşik Filo gemilerinin bu 
koya sığınıp, Türk topçusunun ateşinden korunmasının önlenmesi gerekiyordu. Bu 
da koyun mayınlanmasını zorunlu kılmış ve bu tarihi görev Nusret Mayın gemisi 
tarafından başarılmıştı.13 

18 Mart günü hava açık, deniz ise harekâta elverişli idi. Türk tarafında kuşkulu bir 
sessizlik hüküm sürmekteydi. Beklenen harekât ihtimaline karşı Alman Pilot Yüzbaşı 
Serno ve Rasıt Yüzbaşı Scneider keşif uçuşu için görevlendilmişti. Yapılan keşif uçu-
şunda 18 Mart sabahı ortalık aydınlanmaya başladığında birleşik armadanın Boğaz’a 
doğru ilerlediği tespit edildi ve durum hemen Boğaz Komutanı von Usedom’a rapor 
edildi.14 Amiral De Robeck komutasındaki Birleşik Filo, ikisi İngiliz ve diğeri Fransız 
olmak üzere üç tümenden oluşuyordu.15 Saat 08:15’te içlerinde en yeni ve en güçlü 
gemi olan Quenn Elizabet’in direğinde ileriye hareket işareti görüldü. Saat 11.00 de 
gemiler Kumkale gerisinden açılan obüs ateşlerinin etkisine girdiler. ‘A’ hattındaki ge-
milerin batıdan doğuya doğru sıralanışlarına göre hedefleri Quenn Elizabeth’in Ana-
dolu Hamidiye Tabyası, Agamemnon’un Rumeli Mecidiye Tabyası, Lord Nelson’un 
Namazgâh Tabyası ve İnflexıble’ın Rumeli Hamidiye Tabyası idi. Zırhlılar ateşe baş-
ladı, hedeflerine vuruş kaydetmişlerdi. 

11 Edward J. EICKSON, I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Ordusu, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul, 
2009, s. 34.

12 ATASE Arşivi, BDH, K:121, D: 572, F: 1-46.
13 Çanakkale Deniz Savaşları 1915, Hazırlayan: Çanakkale Boğaz Komutanlığı, Deniz Basımevi Mü-

dürlüğü, İstanbul, 2008, s. 97. Ayrıca Bkz. Askerî Tarih Belgeleri Dergisi, Gnkur. ATASE D. Bşk.lığı 
Yayınları, Sayı:132, Ankara, Ocak 2014, s. 255.

14 F.Rezzan ÜNALP, “Turkish Air Campaigns during the Battles of Çanakkale March 1915-January 
1916”, Airpower in 20th Century Doctrines and Employment, CISM-Commissione Italiana di Storia 
Militare, Roma, 2011, s. 323-324. Ayrıca bkz.Klaus WOLF, Gelibolu 1915, Türkiye İş Bankası Yayın-
ları, İstanbul, 2014, s. 196-197.

15 Herman LOREY, Türk Sularında Deniz Hareketleri, Çeviren: Dz. Yb.Tekirdağlı H.Sami, Gnkur.
Dz.Şubesi Yayını, İstanbul, 1936, s. 71. 
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Saat 13:45’e geldiğinde Tük topçusunun ateşi çok azalmıştı. Amiral de Robeck 
gemilerin kesin sonuç yerine yaklaşmalarını, mayın bölgesinde geçit açılmasını sağla-
mak için 2’nci Tümenin, yıpranan Fransız 3’üncü Tümenin yerine geçmesini emretti. 
İşte 18 Mart Boğaz Muharebesinin sonucu, bir anlamda kaderi de bu sırada belirlen-
di. Suffren büyük bir hızla boğazı terk etmekte, onu Bouvet izlemekteydi. Bu dönüş 
sırasında Bouvet Nusretin döktüğü mayınlardan birine çarptı, iki dakika içinde 603 
denizci ile birlikte boğazın derinliğinde kayboldu. Bouvet’yi Irresistible takip etti, o 
da bir mayına çarparak arka tarafı suya battı. Personeli kurtarılsa da, Irresistible ka-
ranlık bastırdıktan sonra kurtarılmak üzere terk edildi. Uğranılan kayıplar karşısında 
Amiral de Robeck geri çekilme emri verdi. Bu manevra sırasında Ocean, Dardanos 
(Hasan-Mevsuf Bataryası) ve Soğanlıdere bataryalarının ateşi altında çekilirken saat 
18:05’te mayına çarptı ve battı. Mürettebatı kurtarıldı. Ancak hem Ocean ve hem de 
İrresistible’ı kurtarmakla görevli muhripler gece yarısına kadar Boğaz içinde batan 
gemileri aradılarsa da izlerine rastlanmadı ve her ikisi de Boğazın serin sularında 
kaybolmuştu.

Tarihe zafer olarak kaydedilen 18 Mart Boğaz Muharebesi, İngiliz General 
Oglander’ın “Pek uygun başlamış olan gün, bu meçhul mayın hattının olağanüstü 
ve ortalığı kırıp geçiren başarısı yüzünden, tam bir başarısızlıkla sona erdi. Bu yir-
mi mayının seferin talihi üzerindeki etkisi ölçülemez.” sözlerinden anlaşılacağı gibi 
Nusret Mayın Gemisinin döktüğü mayınlar kadar bir o kadar Türk topçusunun da 
insanüstü çabasının bir sonucuydu. Böylece İtilâf Devletleri Boğazı yalnız donanma 
ile geçemeyeceklerini gördüler. Türk havacılarının yaptığı keşif uçuşları sonucunda 
birleşik donanmanın kesin olarak geri çekildiği anlaşıldı.16 

İtilaf Güçleri Çanakkale Cephesini açmaya karar verdiklerinde ileride muhtemel 
olabilecek kara savaşlarında kullanılmak üzere Akdeniz Sefer Kuvveti oluşturmuşlar-
dı. Bu birleşik kuvvete İngiliz General Ian Hamilton komuta etmekteydi. Bir İngiliz 
Tümeni, bir Fransız Doğu Sefer Kuvveti ve bir de kısaca Anzak (Australia and New 
Zeland Army Corps) diye anılan bir Avustralya-Yeni Zelanda Kolordusundan oluşan 
kuvvete komuta eden general, bir şairdi. Hayali İngiliz tümeninin İstanbul’a yerleş-
mesi idi.17 

Denizden Boğazı geçemeyen İtilâf Devletleri karadan bir cephe açmaya karar 
verdiklerinde Akdeniz Sefer Kuvveti harekete geçirildi. Çıkarma harekâtı için eği-
timlerini tamamlayan birlikler, 1915 Nisan ayının son günlerinde İskenderiye’den 
taşıt gemilerine bindirilerek yola çıktılar. Bu evrede Türk tarafında 5’inci Ordu teşkil 

16 Yavuz KANSU-Sermet ŞENSÖZ-Yılmaz ÖZTUNA, Havacılık Tarihinde Türkler 1, Hava Kuvvetleri 
Yayını, Ankara, 1971, s. 196. Birleşik donanmanın çekildiği ilk olarak 18 Mart günü saat 16:00’da Pilot 
Üsteğmen Cemal ve rasıt Osman Tayyar’ın, ikinci olarak akşam üzeri saatlerinde Alman Teğmen 
Frank Seidler ve Dz.Yüzbaşı Hüseyin Sedat’ın  yapmış oldukları keşif uçuşlarıyla teyit edilmişti. 

17 Keith ROBBINS, a.g.e., s. 52.
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edildi. Komutanlığına ise Alman General Liman von Sanders atandı. Yarımadayı sa-
vunacak ordunun karargâhı Gelibolu’da konuşlandı. 3’üncü ve 15’inci Kolordular-
dan oluşan orduya, bağımsız süvari tugayı ve 5’inci Tümen doğrudan bağlıydı. Bigalı 
bölgesinde bulunan Yarbay Mustafa Kemal’in emrindeki 19’uncu Piyade Tümeni ise 
ordu ihtiyatını teşkil ediyordu.18 

Başta 19’uncu Piyade Tümen Komutanı Mustafa Kemal, 3’üncü Kolordu Ko-
mutanı Esat Paşa olmak üzere Türk komutanlar, düşmanın kıyıya çıkmasına daha 
baştan engel olmak amacıyla savunmayı kıyıda düşünmüş, geride yeterince ihtiyat 
bırakıp kıyının kuvvetli tutulmasını öngörmüşlerdi. Ancak Ordu Komutanı Liman 
von Sanders bunun tam tersine kıyının zayıf gözetleme birlikleriyle tutulup, düşmanı 
karaya çıktıktan sonra karşı taarruzlarla denize dökmeyi hedeflemişti. Çıkarmanın 
başlamasıyla birlikte onun bu görüşünün ne denli sakıncalı olduğu görüldü. Ayrıca 
Sanders, İtilâf Devletlerinin yapacağı çıkarma bölgeleri üzerindeki tahminlerinde de 
yanılmıştı.19 

Çıkarma, 25 Nisan sabahı tan yeri ağarmadan önce baskın şeklinde Arıburnu, 
gün ağardıktan sonra Seddülbahir ve iki saat gecikmeli olarak Kumkale bölgelerine 
yapıldı. Arıburnu bölgesine Anzaklar, Seddülbahir cephesine İngilizler, Kumkale’ye 
Fransızlar çıkarma yaptı. Anadolu tarafındaki Kumkale-Yeniköy-Beşige bölgelerin-
den yapılan çıkarma bir aldatma niteliği taşıyordu. Taarruz için asıl çıkarma yeri ola-
rak Seddülbahir (Hisarlık, Ertuğrul Koyu, Tekke Koyu, İkiz Koyu ve Zığındere) ve 
Arıburnu bölgesi seçilmişti. Bu durum, hava keşif uçuşlarının raporlarında da aynı 
şekilde yer alıyordu. Anzak kolordusu için seçilen hedef Kabatepe üzerinden Conk-
bayırı-Kocaçimen çizgisi, Seddülbahir bölgesine çıkan İngiliz tümeninin ise ilk he-
defi Alçı Tepe olup, her iki kuvvet birleşerek Kilitbahir platosuna yönelecek ve Türk 
savunması çökertilecekti.20

Tüm bu çıkarma bölgeleri, Sanders’in emri doğrultusunda küçük birlikler tara-
fından savunuluyordu. Kuzeydeki Anafartalar kesimi dışında bütün yarımada gü-
neyinin savunma görevi, 9’uncu Tümene verilmişti ki, amfibi harekâta elverişli bu 
bölgenin bir tümenlik kuvvetle savunulması oldukça güçtü.21 Nisan ayından Temmuz 
ayının sonuna kadar Seddülbahir bölgesinde göğüs göğüse süngü hücumları şeklinde 
cereyan eden Kirte, Kerevizdere ve Zığındere muharebelerinde akan kanlar toprağın 
rengini değiştirmiş, dereler kırmızı renge bürünmüştü.....

18 Şükrü ERKAL, Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi, V.Cilt, Çanakkale Cephesi Harekatı, 1’inci, 2’nci 
ve 3’üncü Kitapların Özetlenmiş Hali (Haziran 1914-9 Ocak 1916), Genelkurmay Basımevi, Ankara, 
2002, s. 351-54.

19 Hüseyin KABASAKAL, “Birinci Dünya Savaşı Çanakkale Muharebelerinde Türk ve Alman Savunma 
Planları Konusunda Yorumlar”, Çanakkale Muharebeleri 75. Yıl Armağanı, Ankara, 1990, s. 83-84.

20 Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi, Çanakkale Cephesi (25 Nisan 1915-04 Haziran 1915), V.Cilt, 2. 
Kitap, Gnkur. ATASE D. Bşk.lığı Yayınları, Ankara, 2012, s. 8-11.

21 Şükrü ERKAL, a.g.e. , s. 94.
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Seddülbahir bölgesinde 21-22 Haziran 1915’te cereyan eden Birinci Kerevizdere 
Muharebesi sırasında sağ kolunu kaybeden Fransız General Gouraud, savaşa ilişkin 
hayatı boyunca unutamayacağı bir sahneyi hatıralarında şöyle anlatıyor:

“Hiç unutmam, muharebe başlamadan önce çevremizdeki tabiat nefis güzel-
likteydi.  Su çiçekleri, papatyalar, leylaklar bir gökkuşağı alemi yaratıyordu. Ve 
şimdi savaş başlamış, savaş sahasında dövüş bitmiş, o güzelim tablo kan revan 
içindeydi. Yaralı ve ölülerin arasında dolaşıyorduk. Türk ve Fransız askerleri sün-
gü savaşında ağır zayiat vermişlerdi. Bu sırada gördüğüm bir hadiseyi ömrüm 
boyunca hiç unutmayacağım. Yerde bir Fransız askerî yatıyor. Bir Türk askerî 
kendi gömleğini yırtmış, onun yaralarını sarıyor, kanlarını temizliyordu. Tercü-
man vasıtası ile bir konuşma yaptık.

“Bu Fransız yaralanınca yanıma düştü. Cebinden yaşlı bir kadın resmi çıkardı. 
Birşeyler söyledi, anlamadım. Ama herhalde annesi olacaktı. Benimse kimsem 
yok. İstedim ki, o kurtulsun, anasının yanına dönsün.”

Bu asil ve alicenap duygu karşısında hüngür hüngür ağlamaya başladım. Bu 
sırada, emir subayım Türk askerînin yakasını açtı. O anda gördüğüm manza-
radan yanaklarımdan sızan gözyaşlarımın donduğunu hissettim. Çünkü, Türk 
askerînin göğsünde, bizim askerinkinden çok daha ağır bir süngü yarası vardı ve 
bu yaraya bir tutam ot tıkamıştı. Az sonra ikiside hayata veda ettiler.”22 

Arıburnu farklı değildi... 25 Nisan sabahı henüz gün aydınlanmadan Kabatepe 
kumsalı yerine Arıburnu kıyılarına çıkan ilk Anzak birlikleri, bu kıyıları gözetleyen 
iki mangadan ibaret Türk birliğinin şiddetli ateşiyle karşılaştılar. Bu kahraman iki 
manga asker, Haintepe’deki mevzilerini iki taraftan kuşatılmalarına kadar sürdürdü. 
Geriye onlardan sadece Takım Komutanı ile birkaç er sağ kalabilmişti. Anzak birlik-
leri Kanlısırt’ı ele geçirdilerse de Kabatepe’deki bataryanın direnişi karşısında ağır 
kayba uğradılar. Ancak saatler ilerledikçe Anzak kuvvetleri karşısında uğradıkları ka-
yıplara rağmen çarpışmaya devam eden bölgedeki Türk birlikleri çekilmek zorunda 
kalmıştır. Ara vermeden karaya yeni birlikler çıkaran İngilizlerin bir tümeni Conkba-
yırı istikametinde serbest kalmıştı. Bu arada Arıburnu’ndan Balıkçı Damlarına iler-
leyen bir Anzak taburunun taarruzu da buradaki bir takımın direnişiyle karşılaşmış 
ve durdurulmuştur. Arıburnu’na çıkarılmak istenen bir Avustralya bölüğünü ve bunu 
izleyen diğer taarruzları ağır kayıplara uğratan bu takım, çok kayıp vermiş ve Anzak 
kuvvetlerinin Cesarettepe’yi işgal etmeleri üzerine de elinde kalan az bir kuvvetle 
Conkbayırı güney sırtlarına geçmiştir. 

Bölgesinde 24/25 Nisan gece tatbikatından yorgun dönen ve dinlenmeye geçmiş 
olan 27’nci Alay, ilk bombardımanla birlikte komutan Yarbay Şefik (Aker) tarafından 

22 Ahmet USLU, Çanakkale 1, Çanakkale 1915 Seddülbahir Özel Müzesi Yayını, 2.Baskı, Ekim 2010, s. 
14, 
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alarma geçirilmişti. Yarbay Şefik’e göre kıyıdaki güvenlik perdesi yırtılmadan Anzak 
kuvvetlerini vurmak gerekirdi.  Alay Komutanının ısrarlı olduğu bu görüşü benim-
seyen 9’uncu Tümen Komutanı Albay Halil Sami, Maydos’ta bulunan 27’nci Alayı 
Anzak birliklerini imha etmekle görevlendirdi. Ancak alay uzun bir yürüyüş yapmak 
zorundaydı. Anzak ilerlemesinin gelişmesine fırsat vermek istemeyen 27’nci Alay 
Komutanı Yarbay Şefik Aker, Kemalyeri-Merkeztepe ekseninde taarruza karar verdi. 
Bu sırada 19’uncu Tümenin 57’nci Alayının da Kocaçimen’e yöneldiği kendisine bil-
dirildi ve 19’uncu Tümenle temas sağlanması istendi.23 

Savaşın seyrini değiştiren, Conkbayırına sarkan kritik durum karşısında inisiyatif 
kullanan 19’uncuTümen Komutanı Mustafa Kemal’in kararı oldu. Bu karar neydi:

25 Nisan sabahı Kabatepe yönünden denizden gelen şiddetli bombardıman ve 
çıkarmalarla ilgili olarak gerek Maltepe’deki 77’nci Alay ve gerekse 9’uncu Tümenden 
alınan raporlar üzerine tümenini alarma geçiren Mustafa Kemal, süvari bölüğünü 
keşif için bölgenin kilit noktası olan Kocaçimen’e yönelterek tehlike halinde sonuna 
kadar direnmesini emretti. Conkbayırı kaybedilecek olursa boğazın savunulmasının 
mümkün olamayacağını biliyordu. Saat 07:00’ye kadar bekleyen Mustafa Kemal or-
dudan hiçbir emir gelmeyince yaklaşan tehlikeye karşı iki alayını ve kurmay başka-
nını Bigalı’da bırakarak, 57’nci Alayına Kocaçimen’e “harekete hazır ol” emri verdi. 
Durumu Kolorduya bildiren Mustafa Kemal, saat sekizde 57’nci Alayı Kocaçimen’e 
doğru harekete geçirdi. Kendisi de yanındaki subaylarla birlikte hemen Conkbayırına 
çıktı. 

Yeni Zelandalı tarihçi Alan Moorehead’in dediği gibi küçük rütbeli ama dahi bir 
subayın orada bulunması, İtilâf Devletleri için harbin en büyük talihsizliklerinden 
biri oldu. Conkbayırı’na geldiği sırada güneyindeki 261 rakımlı tepeden bulundukları 
yere doğru 27’nci Alaydan sahilin muhafazasıyla görevli bir müfrezenin askerlerinin 
geri çekilmekte olduğunu gören Mustafa Kemal, bizzat bu askerlerin önüne çıkarak 
niçin kaçtıklarını sordu. 

- Efendim, düşman! 

- Nerede

- İşte, 261 rakımlı tepede...

Gerçekten düşmanın bir avcı hattı, 261 rakımlı tepeye yaklaşmış, ileriye doğru 
yürüyordu. O zaman cephanelerinin kalmadığını söyleyen bu askerlere Mustafa Ke-
mal bağırarak,

Düşmandan kaçılmaz, süngü tak, yere yat! emrini verdi.... Aynı zamanda Conk-
bayırına doğru gelmekte olan piyade alayı ile dağ bataryasının yetişebilen askerleri-

23 Şükrü ERKAL, a.g.e., s. 66-67..



Çanakkale Muharebeleri ve Mustafa Kemal 

47

100. Yıl

nin kendi bulunduğu yere gelmeleri için yanındaki subayları geri gönderdi.24 Kendisi 
sonra bu anı, “Askerler süngü takıp yere yatınca düşman askerleri de yere yattı, Ka-
zandığımız an işte bu andır.” diye anlatmıştır.

Bunu hiç zaman kaybedilmeden 57’nci Alayın 261 rakımlı tepeye taarruzu takip 
etti. Bu taarruzda elde edilen başarıyı Mustafa Kemal, şu şekilde özetlemektedir:

“......Bu öyle alelâde bir taarruz değil, herkesin muvaffak olmak veya ölmek az-
miyle harekete istekli olduğu bir taarruzdur. Hatta ben kumandanlara şifahen 
verdiğim emirlere şunu ilave etmişimdir. Size ben tarruzu emretmiyorum, ölmeyi 
emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuv-
vetler ve kumandanlar geçebilir.”25 

Mustafa Kemal’in bu emri askerler üzerinde son derece etkili oldu ve Anzak-
lar çekilmek zorunda kaldı. 25 Nisan günü cereyan eden muharebeleri, gece geldiği 
Arıburnu’nda Quenn Elizabeth gemisinden izleyen Akdeniz Seferi Kuvvetler Komu-
tanı İngiliz Generali Ian Hamilton, sonraları Gelibolu hatıralarında şunları yazacaktı: 

“İndirdiğimiz onca vahşi darbeye rağmen, gebe dağlar hala Türk doğurmaktaydı. 
Yer yer ilerleyen çizgiler; yeşil çimenlerin üzerinde kımıldayan noktalar; Sarıba-
yır sırtında, yara izine benzeyen geniş bir kırmızı toprak üzerinde birbirini izle-
yen noktalar... Yaklaşıyor, gözden kayboluyor, yine ortaya çıkıyorlar… Mevzimizin 
en yüksek ve en orta yerine, birbirini kovalayan dalgalar halinde yükleniyorlar. 
Büyük topların gümbürtüsünün yanı sıra, makinelilerin ve tüfeklerin takırdısı 
duyuluyor-gök gürültüleri arasında bir limonluğun damına inen dolunun çıkar-
dığı sesler gibi… sonra ateş hafifledi. Saldırı püskürtülmüştü. Bizimkiler oldukla-
rı yerde tutunabilmişlerdi. Yeşil çimenliklerin üzerinden geriye az, çok az nokta 
döndü. Ötekiler karanlıklar alemine göçmüşlerdi.”26

Bu taarruz sonunda Anzak Kolordusu kıyılara kadar sürüldü, dar bir alana sıkış-
tırıldılar. Bu muharebeler sırasında ölen bir Avustralyalı askerin üzerinde bulunan 
günlükte 25, 26, 27 ve 28 Nisan günleri tasvir edilmişti. 27 ve 28 Nisan günlerine 
ilişkin kaydettiği satırlarda şu sözler yazılı idi:

“27 Nisan 1915 Salı, Ne berbat bir gece geçirdik. Türkler vakit vakit bize yirmi 
adım yaklaştılar, o vakit biz de onlara kurşun yağmuru yağdırdık. Fakat iyi mu-

24 Arıburnu Muharebeleri Raporu, Genelkurmay ATASE Bşk.lığı Yayınları, Ankara, 2011, s. 15-17.
25 Ruşen EŞREF, Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal İle Mülakat, İstanbul, 1930.
26 İlhan AKŞİT-Hayati EZEL, Mustafa Kemal ve Çanakkale 1915, İstanbul, 1982, s. 115. 57’nci Alayla 

27’nci Alaya 25 Nisan 1915 tarihindeki çıkarma harekatındaki muharebelerdeki kahramanlıkların-
dan dolayı altın ve gümüş imtiyaz ve harp madalyaları verilmiştir. Bkz. Başbakanlık Osmanlı Arşivi 
(BAO), İrade Harbiye, 17 Teşrinsani 1331, 22 Muharrem 1334, M/117, M/118.
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harip olan Türkler bundan hiç yılmıyorlardı ve daima üzerimize hücum ediyor-
lardı. Türklerin makineli toplarının ateşi hakikaten öldürücü idi. Bize hiç rahat 
yüzü vermediler. Bugün pek uzun süren bir gün oldu.”

 “28 Nisan 1915 Çarşamba, Burası, arzın üzerinde kurulmuş bir cehennemdir. 
Düşman, bütün gece hücum etti. Biz de onları püskürtmeye uğraştık. Mütekabil 
hücuma geçmek için ne vakit ikmal ve takviye efradı alacak idik? Günü her na-
sılsa geçirdik. Mühimmmat ulaşıncaya kadar olduğumuz yeri muhafaza etmeye 
mecburuz. Geceleyin çok cephane sarf ettik.”27

Anzak birliklerinin Türk muhabere hatlarını koparmak için yarımadayı geçip 
Maltepe’yi ele geçirmeden önce kumsalın etrafındaki yüksek arazinin kontrolünü ele 
geçirme niyeti açıkça imkânsızdı. Seddülbahir’den ilerleyen İngilizlerle birlikte nihai 
hedef Kilitbahir platosuna ortak bir taarruz yapma şansı da yoktu. Aksine Anzaklar 
çakılıp kaldılar, ufukları Conkbayırı, Düz Tepe ve Topçular Sırtı’nın tepeleriyle sınır-
lıydı. Çok uzak değillerdi, ama yine de ulaşılmazdılar. Çıkarma başarısız olmuştu.28

General Hamilton karargâh gemisinde komutanlarla yaptığı toplantıda, kıyının 
boşaltılması konusunu uzun uzun tartışmış, ancak böyle bir tahliyeye hazır olunma-
dığından bundan vazgeçilmişti. Toplantıdan sonra Hamilton’un birliklerine verdiği 
emirde şu ilginç cümleler yer alıyordu:

“İşin en zor yanını atlattınız. Artık size kalan iş, güvenliğinizi tamamıyla sağla-
yıncaya kadar siper kazmak, siper kazmak, siper kazmaktır.”29

Kolordu Kurmay Başkanı Yarbay Fahrettin (Altay), ertesi sabah Arıburnu cephe-
sine gelmiş, hatta emir subayı Fahri ile birlikte bir ara Anzak hatlarına, makineli tü-
fek ateşine tutulacak kadar yaklaşmıştı. Kendilerini güçlükle bir sırtın gerisine atarak 
bu ateşten kurtulan iki subay daha sonra bir erin yardımıyla, Tümen komutanının 
karargâhını buldular. Mustafa kemal’le Kurmay Başkanı Binbaşı İzzettin (Çalışlar) 
bir sel yarıntısında ayaklı bir dürbünle düşman hatlarını gözlemekteydiler. Bir süre 
konuşuldu. Kolordu Kurmay Başkanı tümenin ihtiyaçlarını dinleyip not aldı ve ayrı-
lacakları sırada sordu:

“Karargâhınız hep burada mı kalacak? Buranın ismi nedir?”

Mustafa Kemal biraz düşündükten sonra , “Evet burada kalacağız” diye yanıtladı. 
“Ama sel yarıntılarının ismi mi olur!”

27 Osmanlı Belgelerinde Çanakkale Muharebeleri II, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
Osmanlı Arşivi Daire Bşk.lığı Yayını,  Ankara, 2005, s. 64.

28 Peter HART, a.g.e., s. 143.
29 Ian HAMILTON, Gelibolu Hatıraları 1915, Örgün Yayınevi, İstanbul, 2006, s. 117. 
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“Olur olur,” dedi Yarbay Fahrettin.
“Mesela?...”
“Mesela Kemalyeri olur.”
İşte Conkbayırı’nın güney doğusundaki bu sel yatağının, bugünkü Kemalyeri adı 

böylece verilmiş oldu. O tarihlerde Gelibolu Yarımadasının pek çok yerinin adı kon-
mamıştı ama savaş süresince bir anda adlar konuldu, bazıları günümüze kadar geldi, 
bazıları unutuldu gitti. Çanakkale gerçekten ilginç bir savaş oldu. 30

İngilizlerin Arıburnu’nda çıkarma hareketlerine başladığı 25 Nisan’dan 5 Mayıs’a 
kadar buradaki bütün birliklere, 19’uncu Tümen Komutanı Mustafa Kemal komuta 
etmiş, sevk ve idarede bir aksaklık olmamıştır. Ancak 19’uncu Tümen karargâhıyla, 
hem kendi tümenini hem de emrindeki diğer birlikleri idare etmekte bazı güçlüklar 
yaşanmıştır. Alt kademelerdeki kol düzenlerinin karargâhları olmadığından, taktik ve 
idari işlere yetişilememiş, haberleşme ve ikmal işleri gibi hizmetlerin yürütülmesinde 
sıkıntılar görülmüştür.31 Bunun üzerine 5’nci Ordu Komutanlığı, 5 Mayıs 1915 tarihli 
bir emirle gerek Arıburnu gerekse diğer kesimlerdeki savunma birliklerini yeniden 
dört grup halinde düzenlemiştir. Buna göre bölgeler arası grup teşkilatı şu şekilde 
düzenlenmiştir: 

Anadolu/Asya Grubu, Güney Grubu (Alçı Tepe güneyindeki kuvvetler), Kuzey 
Grubu (Arıburnu ve Anafartalardaki kuvvetler), Saros Grubu. 

Kuzey Grup Komutanlığına Esat Paşa görevlendirilmiştir. Emrindeki kuvvetler; 
19’uncu, 5‘inci ve 16’ncı Tümenlerdi.

3’üncü Kolordu karargâhı ise 17 Mayıstan itibaren Maltepe’den Kemalyeri’ne, 
buradaki 19’uncu Tümen karargâhı da Conkbayırı yakınındaki bir noktaya yer değiş-
tirmiştir. Bu düzenlemede Güney Grubu Komutanlığına (Seddülbahir cephe kesimi) 
15’inci Kolordu Komutanı Erich Weber Paşa getirilmiştir.32 

Bu durum üzerine 17 Mayıs 1915’ten itibaren “Arıburnu Kuvvetleri Komutan-
lığı” sona eren Mustafa Kemal, saat 19:00’da Kemalyeri’nden Arıburnu kuvvetlerini 
oluşturan birliklere veda mektubunu yayımladı ve saat 21:30’da karargâhıyla birlikte 
19’uncu Tümen karargâhı olarak seçtiği 180 Rakımlı Tepe’nin33 güneyine intikal etti.34

30 Fahrettin ALTAY, 10 Yıl Savaş ve Sonrası, İnsel Yayınları, İstanbul, 1970. Ayrıca Bkz. Haluk ORAL, 
Arıburnu 1915, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul, 2012, s. 322-323.

31 Fahri BELEN, a.g.e., s. 184.
32 Şükrü ERKAL, a.g.e., s. 83-84. Suvla Çıkarmaları sırasında Güney Grubu Komutanlığına Esat 

Paşa’nın Kardeşi Tümgeneral Vehip Paşa getirilmiştir.  
33 17 Mayıs-8 Ağustos 1915 tarihleri arasında Arıburnu Cephesi Sağ Kanat Komutanı olarak görev 

yapan Mustafa Kemal’in 19’uncu Tümen karargâhı, 180 Rakımlı Tepe’nin (Baby 700) hemen güne-
yindeki küçük bir yarıntının içinde yer almıştır. Mustafa Kemal, burada bulunan karargâhını 4 Ha-
ziran 1915 gününden itibaren Düz Tepe güneyindeki dere yatağının içine taşımıştır. Günümüzde 
180 Rakımlı Tepe’de Baby 700 Mezarlığı ve Mesudiye gemisinden sökülüp getirilen bir gemi topu 
bulunmaktadır. Bkz. Atlas , Doğan Yayıncılık, İstanbul, Mart 2012, s. 66.

34 Arıburnu Muharebeleri Raporu,  s. 99. Bu mektupta şu  satırlar yer alıyordu: “Muhterem asker ar-
kadaşlarıma, komutaya vedamdır. Bugüne kadar komutası bende bulunan Arıburnu kuvvetlerinin 
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9/10 Mayıs gecesi Anzak birlikleri (üç taburdan oluştuğu tahmin edilen) 
Bombasırtı’na ani olarak taarruza geçti. Gece karanlığında saatlerce süren süngü sa-
vaşında kimin ne yaptığı bilinmiyordu. 14’üncü Alayın siperlerine bazı Anzak asker-
leri girdiler. Fakat bunların büyük kısmı siperlerde yok edildi. Bu muharebede 72’nci 
Alayın 3’üncü Taburu büyük yararlık ve fedakârlık gösterdi.35 Bomba Sırtı dolayları-
nın her iki taraf içinde ne denli önemli olduğu bir kez daha anlaşıldı.

İşte bu muharebeler sırasında, siperlerin birbirine 10 adım kadar yakın olduğu, 
ölümün de bir o kadar kol gezdiği bir dönemde Anzak Çavuş J.A.Kidd anlatıyor:

“Vakit gece yarısına yaklaşıyordu. Ay ışığının da olmadığı zifiri karanlık bir ge-
ceydi. Sekiz saat kadar süren bir tahkimat işinden, durmadan kazma kürek sal-
lamaktan yorgun bir haldeydik. Gelibolu’nun bizlere tekin bir yer gibi görünme-
yen o savaş alanı, ölülerden çıkan tahammül edilemez kokularla daha dehşet ve-
rici bi haldeydi. Gecenin nispeten sessiz bu saatinde, birden sol ilerimizdeki Türk 
siperlerinden gelen bi ses hepimizi şaşırtmıştı. Bu bir şarkıydı (türküydü). Sözleri 
Türkçe mi, Almanca mıydı, fark edemiyorduk. Lakin tahminlerin üstünde berrak 
ve güzeldi. Yüreklere işleyen bir sesti. Bölgedeki herkes bir anda kulak kesildi. Ara 
sıra duyulan tüfek sesleri de kesilmişti. Hepimiz büyülenmiş gibi dinliyorduk. O 
şarkıyı söyleyen kim di? Bilmiyorum ve hiçbir zaman da öğrenemeyeceğim kuş-
kusuz. Ancak her kim idiyse bilmeliydi ki o acılarla, iniltilerle, korkularla dolu 
savaş alanında, birçoğu yurtlarını bir daha göremeycek askerlerin ruhlarından 
kavrayan, unutumayacakları bir anı yaratmış, huzur dolu dakikalar yaşatmıştı. 
İnan ki yüzlerine bakılmayacak kadar kir içinde, kaba görünüşlü, fakat gerçekte 
temiz yürekli o dinleyici kitlesi, hiçbir konserdeki dinleyicilerin hissedemeyeceği 
şekilde bu şarkının etkisi altında kalmışlardı.

Gün doğar çarpışmalar gene başlar. Ama ertesi gece, ayni saatlerde Türk siper-
lerinin olduğu yerden yine o güzel ses türküsünü söylemektedir. Artık her gece o 

daha büyük birliklerle artarak bugünkü duruma gelmesi sonucu, 3’üncü Kolordu ve Kuzey Grubu 
Komutanı Esat Paşa’nın emir-komutayı bizzat üstlenmelerini gerektirmiştir. 25 Nisan 19152ten bu-
güne kadar geçen 23 gün zarfında hilafet makamının ve saltanatın anahtarı bulunan Çanakkale 
Boğazını düşürmek amacıyla vatanımıza ayak basan düşmanı komutam altında yaptıkları aralıksız 
kahramanca taarruz v ehücumlarıyla Osmanlı tarihimizde şanslı bir sayfa açan 19’uncu Tümenim 
dışında; 27’nci, 64’üncü, 33’üncü, 125’inci Alaylar ve 5’inci Tümenin 13’üncü, 14’üncü, 15’inci Piyade 
ve 5’inci, 7’nci, 9’uncu Topçu alaylarının muhtelif süvari, istihkâm bölükleriyle diğer birliklerin subay 
ve askerlerine bu dakikada görevimden ayrılırken takdir ve hürmetlerimi bildirmeyi borç sayarım. 
23 gün sevk ve idare etmekten dolayı bahtiyar olduğum siz cesur askerlerin Hakk’a yaraşır bir şekil-
de yaptığınız taarruzlar sayesinde, düşmanın 20 000’i aşkın kuvveti Arıburnu’nda yok edildi. Arda 
kalanlar, sahilden ancak birkaç yüz metre mesafede donanmasının himayesine sığındı. Bir adım ileri 
atmak isteyenler süngümüzden geçirilerek mahvedildi. Sizi tebrik ederim. Bütün milletin de sizi tebrik 
ettiğinden emin olabilirsiniz. Ateşli ve kanlı geçen 23 günlük faaliyetimizin hatırasının samimi ve 
nezih bir hisle muhafaza edileceğinden eminim. Bugünden sonra 19’uncu Tümenimle sağ kanatta 
bulunarak zaferin kazanılmasında sizinle ve yeni gelen kuvvetlerimizle omuz omuza çarpışıp düşma-
nı çiğneyeceğimize dair olan kanaatimi size açıklamaktan mesudum. Allah’ın yardımı üzerimizden 
eksik olmasın. 19’uncu Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal.” Bkz. Anafartalar Muharebeleri 
Raporu, s. 99-100. Mektubun aslı Ek-1’de sunulmuştur.

35 Arıburnu Muharebeleri Raporu,  s. 80-81.
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sesi dinlemek için aynı saatte beklemektedirler. Ama bir gün o ses artık kesilir, 
belki nöbet değişmiştir, bir şey olmuştur diye, ertesi gece gene ayni siperde türküyü 
beklerler. Fakat yine ses gelmez. Üçüncü gün de türkü söylenmeyince, bir kağıda; 
“Bize her gün şarkılar söyleyen güzel sese ne oldu?” yazarlar ve metal bir tütün 
kutusuna koyup Türk siperlerine fırlatırlar. Birkaç dakika sonra tütün kutusu 
İngiliz siperlerine geri düşer. Kutuyu açarlar. “Bize her gün şarkılar söyleyen güzel 
sese ne oldu?” yazınının altı çizilmiş ve açık bir İngilizceyle; “O güzel sesin sahibi-
ni üç gün önce vurdunuz.” yazılmıştır.” 36

1915 Mayıs ayı ortalarında Gelibolu’daki İngiliz harekâtı had bir devreye girmişti. 
Parlak bir zaferle taçlanacak küçük bir sefer ümitleri hüsranla sonlanmıştı. 25 Nisan 
sonrasındaki üç haftalık sürekli gayrete rağmen üstün İngiliz ve Fransız kıtaları Alçı 
Tepe’den hala üç mil uzakta idiler. Arıburnu’nda Avustralya ve Yeni Zelandalılar ise 
sahilden bin yarda mesafede mıhlanıp kalmışlardı. Çanakkale’deki iki muharip kuv-
vete (kara ve deniz) verilen vazifelerin değiştirilmesi gerekiyordu, bunun için de ordu 
büyük ölçüde takviye edilmeli ve ordudan, donanmanın Boğazı zorlamasına yardım 
etmesi değil, Boğazı açması talep edilmeli idi. General Hamilton, 10 Mayıs 1915’te 
Londra’ya gönderdiği bir telgrafta iki tümen daha gönderilecek olursa Arıburnu ve 
Seddübahir’de başarıyla ilerleyebileceğini bildirdi. Lord Kitchener* 18 Mayıs’ta Sir Ian 
Hamilton’un telgrafını okuduğu vakit, dört tümen daha gönderilmekle seri bir başarı 
kazanılacağına kani olmamıştı. Ertesi gün Lord Kitchener şu suretle cevap verdi: 

“Fikirleriniz, içinde bulunduğumuz güçlükleri süratle gidermek konusundaki esas 
görüşü tahrik ve takviye edecek nitelikte değildir. İki cepheyi uzun müddet besle-
yebilmek için memleketin bütün kaynaklarını harcamak gibi önemli bir sorun 
ile karşılaşmaktayız. Halen Çanakkale’de uğradığımız talihsizliği, en yakın bir 
zamanda gidermek için mümkün olan azami gayreti sarfedeceğinize ve Doğu’da 
büyük kargaşalıklar doğuracak olan Çanakkale’yi tahliye meselesinin bir çözüm 
sureti olarak orduya girmesine engel olacağınıza güvenim vardır.” 

Bu telgrafın sonunda da 10 Mayıs’ta vaadedilen 52’nci Tümenin yolda olduğu bil-
diriliyordu.37 Bu arada Mısır’dan gönderilen 1’inci Avustralya Hafif Süvari Tugayı ile 

36 Baha Vefa KARATAY, Mehmetçik ve Anzaklar, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul ,1987, s. 130.
* H.H. Kitchener: (d.1850-ö.5 Haziran 1916) İngiliz General, Hindistan’da başkomutan (1902-1909), 

Britanya savaş bakanı (1914-1916), Mayıs 1916’da gemisinin mayına çarpıp batmasıyla öldü. Bkz.
Keith ROBBINS, a.g.e., s.171. Ayrıca bkz http://tr.wikipedia.org/wiki/Horatio_Herbert_Kitchener, 02 
Aralık, 2014. Resmî bir görev için Rusya İmparatoru ile görüşmek için HMS Hampshire zırhlı kru-
vazörüne binerek Orkney Adaları’nda bulunan Scapa Flow Deniz Üssü’nden Arkhangelsk’e doğru 
hareket etti. Ancak Orkney Adaları’nın batısında zırhlı kruvazörün bir Alman mayınına çarparak 
batmasıyla öldü. Cesedi bulunamadı.

37 C.F. Aspinall OGLANDER, a.g.e., s. 11-16. 
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Yeni Zelanda Atlı Piyade Tugayı 12 Mayıs’ta Arıburnu’na ulaşmıştı. Bunlar da diğer 
arkadaşları gibi burada piyade hizmeti göreceklerdi.38

14 Mayıs, Bomba Sırtı....... İngilizlerin 14 Mayıs gecesi saat 01.30’da başlattıkla-
rı kuvvetli saldırı, Bomba Sırtı-Cesarettepe kuzeyi arasındaki Türk mevzilerine karşı 
yapıldı. Anzakların bazıları ilk hattaki siperlere girdilerse de buradaki Mehmetçikle-
rin direnişiyle püskürtüldüler. Bu geceki muharebeler, gerçekten çok sert ve kıyasıya 
oldu. Ön hat siperleri geceden sabaha elden ele geçmiş, ama sonunda yine Türkler 
siperlerini korumuşlardı.39

Mustafa Kemal, Çanakkale Savaşlarına ait Bomba Sırtı olayını şöyle anlatmak-
tadır: 

“Karşılıklı siperler arasındaki mesafe sekiz-on metre, yani ölüm muhakkak... Bi-
rinci siperdekilerin hiçbirisi kurtulmamacasına düşüyor. İkinci siperdekiler on-
ların yerine gidiyor. Fakat ne kadar imrenilecek bir soğukkanlılık ve tevekkül ile 
biliyor musunuz? Öleni görüyor, üç dakikaya kadar öleceğini debiliyor ve en ufak 
bir çekinme bile göstermiyor. 

Sarsılmak yok... Okuma bilenler Kuranı Kerim okuyor ve cennete gitmeye hazır-
lanıyorlar. Bilmeyenler, kelime-i şahadet çekerek yürüyorlar. İşte bu, Türk aske-
rindeki ruh kuvvetini gösteren hayret ve tebrike değer bir örnektir. Emin olmalısı-
nız ki, Çanakkale Muharebesini kazandıran bu yüksek ruhtur.”40

Müttefik kuvvetler nasıl ki 14 Mayıs Bomba Sırtı taarruzunu ağır yenilgiyle ta-
mamlamışlarsa Türk tarafı da Enver Paşa’nın emriyle planladıkları 19 Mayıs taar-
ruzunda aynı şekilde ağır kayıplara uğradılar. Bütün cephede 3,5 km. gibi çok dar 
muharebe şeritlerinde gece başlayan gündüz de devam eden 19 Mayıs taarruzunda 
çok kanlı muharebeler yaşandı ve maalesef başarı sağlanamadı.

Bu taarruz öncesinde Başkomutan Vekili Enver Paşa 11 Mayısta Gelibolu’ya gel-
miş, cepheyi gezmişti. İstanbul’a dönüşünün ertesi günü Ordu Komutanından Ku-
zey grubunun 2’nci Tümenin de katılımıyla Anzaklara karşı taarruzda bulunmalarını 
emretmişti.41 5’inci Ordu Komutanı Liman von Sanders taarruz emrini 17 Mayısta 
yayınladı. 

13 Mayıs 1915’te İstanbul’dan Arıburnu’na sevk edilen 2’nci Tümenin çoğunu 
aralarında İstanbul Lisesi öğrencilerinin de bulunduğu Darülfünunlu gönüllüler 
oluşturmuştu. İstanbul Sultanisi (İstanbul Erkek Lisesi) öğrencilerinden 50 öğ-

38 C.F. Aspinall OGLANDER a.g.e., s. 25.
39 Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi, Çanakkale Cephesi, V. Cilt, 2. Kitap, Gnkur. ATASE Bşk.lığı 

Yayınları, Ankara, 1978, s. 171-172.  
40 Şükrü ERKAL, a.g.e., s. 83.
41 Fahri BELEN , a.g.e. ,s. 187-188.
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renci, gönüllü olarak Çanakkale Cephesine katılmak amacıyla başvuruda bu-
lunmuş, geride kalanlar, cepheden dönecek yaralı arkadaşları için okulu revir 
haline getirmişlerdi. O dönemde İstanbul Erkek Lisesi, günümüzde Saint Benoit 
Fransız Lisesi olarak kullanılan Karaköy Kemeraltı Caddesindeki binada eğitim 
vermekteydi. Bir bölümü hastaneye, revire çevrilerek sarıya boyanmıştı. Gençler 
ve liseli öğrencilerden oluşan bu gönüllüler kısa bir eğitim için Halıcıoğlunda-
ki karargâha gönderilmiş, orada kısa bir talime-eğitime tabi tutulmuşlardı. Bu 
gençler, Çanakkale’ye vardıklarında 2’nci Tümene dâhil olmuşlardı.

Cepheye vardıklarında lise öğrencilerinin kolunda sarı, tıbbiyelilerin kolunda da 
beyaz kurdele bağlıydı. 19 Mayıs taarruzunda, hedef olmamaları için kurdeleleri 
çıkarmaları emredilmişti. 18-19 Mayıs gecesi Anzaklara karşı yapılan taarruz 
çok kanlı cereyan etti, 2’nci Tümenin çoğu öğrenci olan gençleri şehit olmuş, siper-
lerde sadece sarı kurdelelerine yazdıkları şu mukaddes ibare kalmıştı: “İstanbul 
Lisesi Vatan Sağ Olsun 

Çanakkale Savaşı’na gönüllü olarak katılan 50 İstanbul Sultanisi (İstanbul Lise-
si) öğrencisinin şehit düştüğü haberi okula ulaşınca, geride kalan öğrenciler arka-
daşlarının anısına, okulun kapılarını ve pervazlarını siyaha boyadılar.”42 

25 Nisan’da başlayan çıkarma harekâtıyla hedeflerine ulaşamayan İtilâf Devletle-
ri, bu kez Suvla’dan yeni bir çıkarma harekâtında bulunmak üzere hazırlığa başladı. 
Dört aylık süre içinde Seddülbahir ve Arıburnu Cephelerinde ilerleme sağlayamayan 
Hamilton, üçüncü bir cephe açma yolunu seçti. Burada amaç, sert direnme göste-
ren her iki cephedeki Türk kuvvetlerinin geri hattına çıkarak kuşatmaktı. Hamilton, 
üçüncü cepheyi küçük ve büyük Kemikli burunları arasındaki Suvla kumsalına İngi-
liz 9’uncu Kolordusunu çıkartarak açmayı planladı. 

İngiliz 9’uncu Kolordusu, 1915 yılının Mayıs ayı sonlarında Avrupa’daki cephe-
lerden çekilerek gönderilen takviye kuvvetleri idi. Çıkarma için Limni ve Gökçeada’da 
bekliyorlardı. Savaş harekât planına göre 6-7 Ağustos gecesi gerçekleştirilen çıkarma 
ile bu birlikler, Kocaçimentepe–Conkbayırı hattından Çanakkale Boğazı’na ulaşacak 
ve savunmadaki Türk kuvvetlerini çembere alacaktı. Diğer taraftan Türk birlikleri de 
bu dönemde yeniden tertiplendiler. 

1915 yılı Ağustos ayına girilirken Çanakkale cephesinde Türk Ordusunun kuvveti 
16 tümene ulaşmıştı. 5’inci Ordu; Asya Grubu (Karargâhı Kalvert Çitliğinde), Güney 
Grubu (Karargâhı Salim Bey Çiftliğinde), Kuzey Grubu (Karargâhı Kemalyeri’nde), 
Anafarta Bölgesi (Karargâhı Çamlı Tekke’de), Tayfur Bölgesi (Karargâhı Tayfur’da) ve 
Saros Grubu (Karargâhı Gelibolu’da) olmak üzere ana ast komutanlıklara ayrılmıştı. 

42 Sakin ÖNER, Vefa Lisesi 125. Yıl Anısına, Vefa Eğitim Vakfı Yayını, İstanbul, 1997. Halide ALPTE-
KİN, Bir Çanakkale Destanı Şehadetname, Yitik Hazine Yayınları, İstanbul, 2011, s. 496.
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Seddülbahir cephesinde taraflar karşılıklı altışar tümenle muharebe ediyordu. 
Asya yakasında 3 Türk tümeni bulunuyordu. Türk Ordusunun bir tümeni Seddül-
bahir ile Arıburnu cepheleri arasında, kalan 6 tümen Arıburnu ile kuzeyinde tertip-
lenmişti.

Müttefik Ordusu Seddülbahir cephesinde İngiliz (General W.J.Davies komutasın-
daki 8’inci Kolordu, 42, 29, 52’nci Tümenler ve Deniz Piyade Tümeni) ve Fransızlar bi-
rer kolordu (General Baillaud komutasında 2 Fransız Tümeni) olmak üzere toplam 6 
tümen, Arıburnu cephesinde 2 tümenli Anzak Kolordusu (İngiliz General William R. 
Birdwood komutasında 1’inci Avustralya Tümeni ile 2’nci Avustralya ve Yeni Zelanda 
Tümeni) ile tertiplenmişti. Arıburnu cephesine çıkarma yapmak üzere dört tümenli 
(10, 11, 53 ve 54’üncü Tümenler) İngiliz 9’uncu Kolordusu ile 13’üncü Tümen intikal 
halinde idi. Seddülbahir cephesindeki Hint Tugayı da Arıburnu cephesine kaydırıl-
mıştı. Tümen sayıları denk gibi görünse de silah ve mühimmat yönünden Müttefik 
tümenleri Türk tümenlerinden üç kat üstündü. Suvla Çıkarmasına İngiltere’den in-
tikal eden 9’uncu Kolordu Komutanı General Frederick Stopford komuta edecekti.43

Bu çıkarmada General Hamilton’un planı, yeni gelen beş tümenin bir kısmını 
Arıburnu cephesi kuzeyinde kullanarak baskın hareketinde bulunmak, büyük kıs-
mını Suvla limanına çıkararak Kocaçimen-Teketepe hattını elde etmek ve buradan 
Maydos istikametinde Türk ordusunun gerisine doğru ilerlemek idi.44 

Genel taarruza 6 Ağustos 1915 sabahı başlandı. 6/7 Ağustos gecesi 2’nci Anzak 
Tümeni Conkbayırına taarruza geçti. Bu taarruz sırasında 1’inci Avustralya Tümeni 
Kanlısırt’a, bir taburluk kuvvette Kırmızı Sırt’taki Türk mevzilerine baskın şeklinde 
saldırdı. Türk siper hatları ise Albay Rüştü komutasındaki 16’ncı Tümen tarafından 
korunmaktaydı. Elde tutulması önemli olan ön hatlardaki siperlerde ise Binbaşı Tev-
fik komutasındaki 47’nci Alay askerleri yer almaktaydı. 

6 Ağustos’ta başlayan genel harekâtta Kanlısırt bölgesinin önemi ayrıdır. Bura-
sı kaybedilirse Arıburnu Cephesi’nin düşmesi kaçınılmazdır. Bunu bilen Türk ko-
mutanlar, düşman bombardımanına karşı savunma hattının ön siperlerinin üzerini 
kalaslarla kapatmış, ateş açabilmek için de mazgal delikleri yapılmıştı. Karadan ve 
denizden topçu ateşi ile ön siper savunma hattı hedef alınmıştı. Bu yoğun bombardı-
man sonrası mazgal delikleri kapandı ve siperlerin üzerini örten kalaslar çöktü. Ken-
dilerini koruma amacıyla kalaslarla örttükleri siperler 47’nci Alay askerlerine mezar 
oldu.45

Topçu ateşini müteakip Avustralya Tümeninin dört taburu dalga halinde 47’nci 
Alay’ın savunduğu siperlere doğru taarruza kalktı. Siperlerin içinde göğüs göğüse ya-

43 TSK Tarihi, Osmanlı Devri, Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi, V nci Cilt, Çanakkale Cephesi Ha-
rekatı, Gnkur. Basımevi, Ankara, 1997. s. 386

44 Şükrü ERKAL, a.g.e., s. 182.
45 Şükrü ERKAL, a.g.e., s. 185-187.
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şanan çarpışmalarda, karanlık tüneller içinde boğaz boğaza, yumruk yumruğa veri-
len ölüm-kalım mücadelesinde, 47’nci Alay tükenme noktasına geldi. Türk tarafı yine 
de 7 Ağustos günü taarruza kalkmayı planladı. Bu durumda 47’nci Alay Komutanı 
Binbaşı Tevfik, telefonla Esat Paşa’dan yardım gönderilmesini istedi. Derhal yardım-
cı kuvvetler bölgeye kaydırıldı. Çünkü Kanlısırt kaybedilmemeli idi. Dört gece üç 
gün süren Kanlısırt Muharebeleri süresince gerek yerin altında gerekse yerin üstünde 
cereyan eden şiddetli çarpışmalarda yedi binden fazla kayıp verildi, 47’nci Alay Ko-
mutanı Binbaşı Tevfik ve 15’inci Alay Komutanı Yarbay İbrahim Şükrü şehit oldu. 46 

6 Ağustosta yaşanan ve Kanlısırt’ı ele geçirmeleri ile sonuçlanan hücumu, Yarbay 
Mustafa Kemal’in savaş meydanındaki rakibi, Anzak kuvvetlerinin komutanı 51 ya-
şındaki İngiliz Korgeneral William R. Birdwood şöyle anlatmaktadır:

“Bizim bu muharebedeki kaybımızın 2 bine ulaştığını üzüntüyle hatırlıyorum. 
Ama Türkler de kendi 16’ncı Tümenlerinin kaybının 6930’u bulduğunu söylüyor-
lar ki, bunun 5 bin kadarı Kanlısırt siperlerinin küçük bir bölümünde meydana 
geldi. Böyle bir manzarayla bir daha hiç karşılaşmak istemem. Oraya gittiğimde, 
Türk ve Avustralyalılar birbirlerinin üzerine 4-5 kat yığılmıştı. Her iki taraf da en 
muhteşem kahramanlığı sergiledi…..”47 

1’inci Avustralya Tümeninin müteakip günlerde buradaki başarıyı genişletmek 
için arka arkaya yönelttikleri hücumlar Türk birliklerince püskürtülecektir. Düşma-
nın asıl amacı, 19’uncu Tümeni de geri atmak suretiyle kesin hedef gördüğü Conkba-
yırı-Kocaçimen silsilesine ulaşmaktı.

Türk birliklerince her an beklenen hücumu yeterli ateşle karşılayabilmek için ih-
tiyatlar da birinci hatta yaklaştırılmıştı. Tümen cephesine yöneltilen hücumlar püs-
kürtülmüş ise de daha büyük tehlike vardı. O da Ağıldere mıntıkasından Şahinsırt 
ve Conkbayırı’na ilerlemekte olan düşmandı. 19’uncu Tümen Komutanı tehlikeyi 
sezerek ihtiyat taburunu Kocaçimen tepeye, elinde kalan son iki ihtiyat bölüğünü de 
Conkbayırına sevk etti. 

7 ve 8 Ağustos günleri bölgede karşılıklı çok yoğun çatışmalar yaşandı. Her iki 
taraf da temas hattındaki birliklerini takviye etse de mevzi harbine dönüşen muha-
rebelerde sonuç alınamadı. Bu arada Suvla’ya çıkarma yapan kuvvetler taarruz için 
tertiplenemediğinden Genaral Hamilton’un ısrarına rağmen İngiliz 9’uncu Kolor-
dusunun Anafartalar istikametinde taarruzu gecikiyordu. Bölgede Yarbay Wilmer 
Müfrezesi mevcut sınırlı sayıdaki birliklerle çıkarma yapan İngiliz kuvvetlerine karşı 
direniyordu.

46 Erol MÜTERCİMLER, a.g.e., s. 528-529. 
47 Sermet ATACANLI, Atatürk ve Çanakkale’nin Komutanları, MB Yayınevi, İstanbul, 2008, s. 278-

279.
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Bunun üzerine 5’inci Ordu Komutanı Mareşal Liman von Sanders, Saros Grup 
Komutanı Albay Feyzi Bey’e emrindeki 7 ve 12’nci Tümenlerle Anafartalar bölgesi-
ne hareket etmesini emretti. Bu emre göre Albay Feyzi Bey’in, Kocaçimen Tepesi-
Düztepe hattındaki Yarbay Cemil Conk ve Yarbay Wilmer’i komutası altına alarak 8 
Ağustos günü taarruza geçmesi gerekiyordu. Albay Feyzi Bey ve diğer iki komutan, 
uzun bir yürüyüşün ardından, dinlenmeden, üstelik gecenin karanlığında girişilecek 
taarruzun askerîn kırılmasına yol açacağını ve iyi sonuç alınamayacağını düşünerek 
9 Ağustos sabahı taarruza geçmeye karar verdi. Bunu öğrenen Ordu Komutanı, 8 
Ağustos akşamı Albay Feyzi Bey’i görevden aldı. Aynı gece saat 21:45’de Kuzey Grup 
Komutanı Esat Paşa’ya telefonla, emrindeki 19’uncu Tümen Komutanı Albay Musta-
fa Kemal’in Anafartalar Grup Komutanlığına atadığını bildirdi.48 

Çanakkale Muharebelerinin ünlü Conkbayırı Zaferine giden safhasındaki vahim 
durumu 5’inci Ordu Kurmay Başkanı Albay Kazım (İnanç) Bey aracılığıyla Liman 
von Sanders’e telefon başında anlatan Mustafa Kemal, bu görüşmede, “......Daha bir 
an mevcuttur. Bu anı da ziyaa (kayba) uğratacak olursak bir felaket-i umumiyye kar-
şısında kalmaklığımız pek muhtemeldir...” diyerek durumu bütün açıklığıyla anlatmış-
tı. Kazım Bey’in “Çare kalmadı mı?” sorusu üzerine bölgedeki tüm kuvvetlerin kendi 
emir ve komutası altına verilmesini öneren Mustafa Kemal, telefondaki “Çok gelmez 
mi” şeklindeki soruya “Az gelir” karşılığını vermişti. Nihayetinde von Sanders’in emri-
ni alan Kuzey Grubu Komutanı Esat Paşa, 8 Ağustos’ta Albay Mustafa Kemal’e Ana-
fartalar Grubu Komutanı olarak görevlendirildiğini bildirdi.49

9 Ağustos sabahı İngilizler bütün cephede taarruza geçti. İngiliz 9’uncu Ko-
lordusu Anafartalar, Anzak Kolordusu Conkbayırı-Besim Tepe istikametinde taar-
ruz ediyordu. Anzak Kolordusunun sol taarruz kolu Besim Tepe’ye kadar ulaşsa da 
25’inci Alayın süngü hücumu ile geriye atıldı. Tarihe Birinci Anafartalar Muharebesi 
olarak geçen savaş sonucunda İngiliz birlikleri yenilerek Tuzgölü önündeki Mestan 
Tepe sırtlarına çekildi. Bu muharebelerde ön hatta taarruz eden alayların komutan-
ları, 10’uncu Alay Komutanı Yarbay Mehmet Halit ile 21’inci Alay Komutanı Yarbay 
Yusuf Ziya şehit oldu. Suvla Koyunda İngilizlere karşı inisiyatifi ele geçiren Mustafa 
Kemal’in hedefinde artık Conkbayırı’nı düşmandan temizlemek vardı. 

10 Ağustos 1915-Conkbayırı.... Henüz gün ağarmamıştı, saatler 04:30’u göste-
riyordu. Baskın tarzında yapılan süngü taarruzu, Mustafa Kemal’in Conkbayırındaki 
mevziden verdiği işaretle hücum başladı. Conkbayırı’nın geri alınması için 10 Ağus-
tos 1915 günü yapılan taarruz anını Mustafa Kemal, Anafartalar Muharebelerine Ait 
Tarihçede şöyle anlatmaktadır:

48 Fahri BELEN, a.g.e., s. 223-225.
49 Anafartalar Muharebeleri’ne Ait Tarihçe, Genelkurmay ATASE Bşk.lığı Yayınları, Ankara, 2011, s. 

19-20.
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 “... Gecenin karanlık perdesi tamamen kalkmıştı. Artık hücum anıydı. Saatime 
baktım. Dört buçuğa geliyordu. Birkaç dakika sonra ortalık tamamen ağaracak 
ve düşman askerlerimizi görebilecekti. Düşmanın piyade ve mitralyöz ateşi baş-
lar, kara ve deniz toplarının mermileri bu sıkı düzende duran askerîmiz üzerinde 
duran askerîmiz üzerinde bir defa patlarsa, hücumun imkânsızlığına şüphe et-
miyordum. Hemen ileri koştum. Tümen komutanına rastladım. O ve her ikimizin 
refakatinde bulunanlarla hücum safının önüne geçtik. Çok seri ve kısa bir teftiş 
yaptım. Önünden geçerek yüksek sesle askerlere selam verdim. Dedim ki: 

Askerler! Karşımızdaki düşmanı mağlup edeceğimize hiç şüphe yoktur. Fakat siz 
acele etmeyin. Önce ben ileri gideyim. Siz, ben kırbacımla işaret verdiğim zaman 
hep birden atılırsınız.

Komutan ve subaylara da askerlerin dikkatini işaretime çekmelerini emrettim. 
Ondan sonra hücum safının önünde bir yere kadar ileri gidildi ve oradan kırba-
cımı havaya kaldırarak hücum işaretimi verdim.

Bütün askerler, subaylar, artık her şeyi unutmuşlar, bakışlarını, kalplerini verile-
cek işarete yöneltmiş bulunduruyorlardı. Süngüleri ve bir ayakları ileri uzatılmış 
olan askerlerimiz ve onların önünde tabancaları, kılıçları ellerinde subaylarımız 
kırbacımın aşağı inmesiyle demirden bir kitle halinde aslanca bir hücumla ile-
ri atıldılar. Bir saniye sonra düşman siperleri içinde göğe yükselen Allah, Allah 
seslerinden başka bir şey duyulmuyordu. Düşman silah kullanmaya zaman bu-
lamadı. Boğaz boğaza kahramanca mücadele sonucunda ilk hatta bulunan düş-
man tamamen imha edildi.”

“Conkbayırı Tepesi askerlerimizin eline geçtikten sonra düşman karadan ve de-
nizden yönelttiği seri ve yoğun topçu ateşiyle Conkbayırını cehenneme çevirmişti. 
Semadan şarapnel, demir parçaları yağmur yağıyordu. Büyük çaplı deniz top-
larının tam isabetli daneleri yerin içirdikten sonra patlıyor, kenarımızda büyük 
lağımlar açıyordu. Herkes kaderine razı olmuş, akıbetini bekliyordu. Etrafımız 
şehit ve yaralılarla doldu. Muharebe meydanındaki durumu izlerken bir şarap-
nel parçası göğsümün sağ tarafına çarptı. Cebimde bulunan saati parça parça 
etti. Vücuduma giremedi. Yalnız derince bir kan lekesi bıraktı.

Saat öğlene yaklaşıyordu. Askerlerimz sekiz saatten beri ölümle pençeleşmek-
ten yorulmuşlardı. Arazinin durumu, düşmanın göz açtırmayan yoğun ateşiyle 
boğuşan askerlerimize geriden her türlü yardımı imkânsız kılıyordu. Zayiatı-
mızda mühimdi. Düşmanı mağlup eden üstünlüğümüz olmayıp müthiş seri bir 
darbe halinde gerçekleşen hücumumuz olduğunu takdir ediyordum. Dolayısıy-
la 12:15’te 8’inci Tümen Komutanına şu emri verdim: Taarruzu durdurunuz. 
Conkbayırı ve Şahinsırt’ın batıya en hakim noktası daima elde bulundurulacak 
şekilde birliklerinizle işgal ettiğiniz hattı tahkim ediniz./Anafaratalar Grubu Ko-
mutanı Mustafa Kemal”50

50 Anafartalar Muharebeleri’ne Ait Tarihçe, s. 39-41. Ayrıca bkz. F.Rezzan ÜNALP, “Çanakkale Muha-
rebeleri ve Mustafa Kemal Atatürk”, Askerî Tarih Araştırmaları Dergisi, Sayı:16 ( Özel Sayı) Gnkur. 
ATASE Bşk.lığı Yayınları, Ankara, 2010,  s. 20.
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Bu sözler, onun kendi kişisel varlığını muharebeye kattığının da bir örneğini 
teşkil etmektedir. Mustafa Kemal, savaşın kendisini yönlendirmesini beklememiş, 
“duruma hakim olma”nın zaferle mağlubiyet arasındaki farkı ifade ettiğinin idrakiyle 
savaşa kendisi yön vermişti.51 

Conkbayırı’nda Türk tarafının kazandığı başarı İngiliz komuta heyetinde değişik-
liğe gidilmesine sebep oldu. Müttefik birliklere komuta eden İngiliz 9’uncu Kolordu 
Komutanı General Stopford görevden alındı. Ancak General Hamilton hala taarruz 
için planlar yapmakta, birlikleri yeni gelen kuvvetlerle takviye etmekte idi. Ancak 21 
Ağustos günü cereyan eden İkinci Anafartalar Muharebesinde İtilâf Devletleri, he-
defledikleri tepeleri ele geçiremediler. 22 Ağustos günü taarruzlarını tekrarladılarsa 
da Türk hatları önünde başarısızlığa uğradılar. Bu tarihten sonra bölgedeki muhare-
beler lağım muharebelerine dönüştü. İtilâf Devletleri için Çanakkale’de tutunabilmek 
artık çok zordu. Ekim ayında Hamilton görevden alındı, ancak birlikler kaldı. İngi-
liz Savaş Bakanı Lord Kitchener giderek sevimsizleşen manzarayı bizzat incelemeye 
gitti ve geri çekilmenin kaçınılmaz olduğu sonucuna vardı. 18-19 Aralık’ta 35 bin 
askerin Suvla ve Anzak Koyundan ayrılması, askerî operasyonlarının en düzenli ola-
nıydı. Türkler, Avrupalı istilacıları cansiperane bir şekilde savaştıkları Çanakkale’de 
püskürtebilmişler, Boğazı geçmelerine izin vermemişlerdi.52 

Sonuç

Gerçekte on binlerce kişinin kaybına, ölümüne neden olan savaş, sadece Türkler 
için değil binlerce kilometre öteden, deniz aşırı ülkelerden Çanakkale’ye gelip nereye 
geldiğini, kimlerle ve niçin savaştığını bilmeden kaybolup giden gencecik insanla-
rın da dramı da oldu. Bu noktada Atatürk’ün Çanakkale Muharebelerinde çarpışarak 
ölen Anzaklar için dile getirdiği şu sözleri hatırlayalım:

“Bu memleketin toprakları üzerinde kanlarını döken kahramanlar! Burada dost 
bir vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler, Mehmet-
çiklerle yanyana koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönde-
ren Analar! Gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur 
içindedirler ve huzur içinde rahat uyuyacaklardır. Onlar, bu toprakta canlarını 
verdikten sonra artık bizim de evlatlarımız olmuşlardır.” 53

51 Klauss KREISER, “Modern Avrupa İçinde Atatürk”, Çağdaş Düşüncenin Işığında Atatürk, Eczacıbaşı 
Vakfı Yayınları, İstanbul, 1983, s. 540.

52 Keith ROBBINS, a.g.e., s.52-53.
53 Utkan KOCATÜRK, Doğumundan Ölümüne Kadar Kaynakçalı Atatürk Günlüğü, Atatürk Araştır-

ma Merkezi Yayını, Ankara, 2007, s. 496.
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Biliyoruz ki her milletin tarihinde Çanakkale gibi zaferler yoktur.54 Türklerin im-
paratorluğunun payitahtına Boğazlardan donanma ile geçerek zaferi kazanmak bir 
hayal olarak kalmıştır. Çanakkale’de kazanılan zafer Rusya’nın savaştan saf dışı kal-
masına sebep olurken Mustafa Kemal adı tarihe yazılmış, tüm itibarlar onun üzerin-
de toplanmıştır. 

“Tarihte bir tümen komutanının üç farklı yerde vaziyete nüfuz ederek yalnız 
bir muharebenin değil, aynı zamanda bir seferin akıbetine ve belki bir milletin mu-
kadderatına tesir yapacak vaziyet yaratanların bir benzerine nadiren tesadüf edilir. 
Elden kaçırılan fırsatların hatırası kadar acı hatıralar az bulunduğu gibi, maziye 
bakıldığı zaman önüne geçilebilmesi mümkün olan ve geçilmesi gereken başarısız-
lıklar kadar da elim başarısızlıklar az bulunur. İşte Çanakkale Seferi’nin tarihi de 
bu çeşit hatıralardandır.”55 yorumuyla İngiliz General C.F. Aspinall Oglander, Mus-
tafa Kemal’in Çanakkale Muharebeleri’ndeki önemli rolünü ortaya koyarken aynı 
tarihlerde İstanbul’da Genelkurmay Karargâhında görev yapan Kurmay Yarbay İs-
met İnönü’de sonradan kaleme aldığı anılarında Atatürk için. “.....Çanakkale’de ilk 
günden itibaren üzerinde toplanmış şerefler ve ümitler, Atatürk’ü dokunulmaz hale 
getirmiştir.”56 demiş ve Atatürk’ün yüksek komutanlık nitelikleriyle her millette, her 
devirde yüksek vasıfta komutan olduğunu vurgulamıştır. 

Çanakkale Muharebelerini Türklere kazandıran şey, kararlarını hayata geçir-
mede son derece enerjik bir komutan olarak, Mustafa Kemal’in kendi görkemli aynı 
zamanda son derece zeki kişiliğine güvenerek doğru zamanda doğru yerde olma ko-
nusunda sahip olduğu sırrına erişilmesi güç yeteneği olmuştur. Ve onunla birlikte sa-
vaşan Türk askerînin, “Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum” diyen 
komutanının emrini gönülden yerine getirirken hayatlarını, sevgilerini bu topraklar 
için, kutsal bildikleri vatan için tereddütsüz yok saymış olmalarıdır.…

Sonuç olarak, Mehmet Akif Ersoy’un Çanakkale Şehitleri için söylediği şu mıs-
ralarını hatırlıyoruz:

“Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor,

Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor,

Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker,

Gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer.

 “Sen bu âvizenin altında bürünmüş kanına, 

 Uzanırken gece mehtabı getirsem yanına

54 İlber ORTAYLI, Tarihimiz ve Biz, Timaş Yayınları, İstanbul, 2008, s. 12.
55 C.F.Aspinal OGLANDER, a.g.e., s. 537-538.
56 İsmet İNÖNÜ, Hatıralar, I.Kitap, Bilgi Yayınevi, 1985, s. 149.
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 Türbedarın diyerek ta fecre kadar bekletsem

 Gündüzün fecr ile âvizeni lebriz etsem

 Tüllenen mağribi akşamları sarsam yarana

 Yine bir şey yapabildim diyemem hatırana”.

Vatan uğrunda sonsuzluğa erişen ve Çanakkale Zaferinin onurunu bizlere bah-
şeden tüm gazi ve şehitlerimizin, Çanakkale’yi Türk’ün istiklal mücadelesine önsöz 
yapan ve varlığını Türk varlığına armağan eden Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Ku-
rucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün aziz hatırası önünde bir kez daha en derin 
saygılarımızla eğiliyoruz. 

Ruhları şad olsun, huzur içinde uyusunlar….
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Maydos Mıntıka Komutanı: Kurmay Yarbay 
Mustafa Kemal ve Cephedeki Görev Süresi, 

Cepheden Ayrılışı

İsmail BİLGİN*

Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı
Yıl: 13, Bahar 2015, Sayı: 18, ss. 65-88, 100. Yıl

Öz

Yarbay Mustafa Kemal 20 Ocak 1915 tarihinde 19. Tümen Komutanlığı-
na atanmıştır. 24 Ocak’ta Tekirdağ’a gelmiştir. Burada 19. Tümen’i bulmuş ve 
görevine başlamıştır. Daha sonra III. Kolordu Komutanı Esat Paşa’nın emriyle 
25 Şubat 1915’te Maydos’a gelmiş, 26 Şubat’ta da Maydos Mıntıka Komutanı 
olarak görevlendirilmiştir. 24 Mart 1915 tarihinde bu görevinden alınmış ve 
Ordu ihtiyatı görevi verilmiştir.

Daha önce Balkan Harbi esnasında Bolayır’da da görev yapmış olan iki 
sene sonra Gelibolu Yarımadası’nda özellikle kara muharebelerinde Mustafa 
Kemal Bey kendini göstermiş ve büyük yararlılıkları görülmüştür. 

Komutanlığına getirildiği yeni kurulan 19. Tümen’in yerini uzun uğra-
şılardan sonra öğrenen Yarbay Mustafa Kemal Bey 25 Şubat 1915 tarihinde 
Maydos’a gelmiş, 10 Aralık 1915 tarihinde Gelibolu Yarımadası’ndan ayrılmış-
tır. Toplam 9 ay 13 gün sürekli cephede görev yapmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yarbay Mustafa Kemal, Maydos Mıntıka Komutanı, 
ordu ihtiyatı, görev süresi, görevinden ayrılışı, 19. Tümen

Maydos Sector Commander of Staff Colonel Mustafa Kemal and His 
Time of Duity, Leaving from Çanakkale

Abstract

Lieutenant Colonel Mustafa Kemal was appointed to the 19th Division 
Command Post on January 20,1915 and came to Tekirdağ on January 24,1915. 

* Dr., Araştırmacı Yazar, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, ibilgin17@gmail.com.
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Giriş

Çanakkale Cephesi’nde görev yapan Kurmay Yarbay Mustafa Kemal’den, 25 Ni-
san 1915’te 57. Alay ile düşmanın karşısına çıkması ve Ağustos ayındaki Anafar-
talar Muharebeleri’ndeki başarılarından söz edilerek bu olaylarda kahramanlığına 
sıkça vurgu yapılır. Komutanlık vasıfları ele alınır. Ancak onun yarımadaya ilk gelişi 
üzerinde pek durulmaz. Hele “Maydos Mıntıkası Komutanı” olarak bir süre görev 
yapması anlatılmaz. Yarbay Mustafa Kemal Beyin komutanlığını yaptığı 19. Piyade 
Tümeni daha sonra ordu ihtiyatına alınır. Liman von Sanders de o dönemlerde V. 
Ordu Komutanı olarak atanır. Aslında o dönem, belirlenen savunma planının Liman 
Paşa tarafından değiştirildiği bir dönemdir. Bu değişiklik muharebelerin gidişatında 
önemli etkiler yapmıştır.

Bu makalede, ilk önce Yarbay Mustafa Kemal’in Maydos Mıntıka Komutanlığı 
dönemi ve Eylül-1915 tarihinden sonra; ilk rahatsızlığı ile Gelibolu Yarımadası’ndan 
ayrılıncaya dek olan süreç incelenecektir.

Söz konusu makale, daha önce “geliboluyu anlamak” sitesinde yayınlanan ve iki 
ayrı makalemin birleştirilmesi, genişletilmesi, tekrar ele alınması ve yeniden irdelen-
mesiyle güncellenmiştir...

Çanakkale’den Önce Mustafa Kemal

Mustafa Kemal, Balkan Harbi esnasında 21 Kasım 1912-26 Ekim 1913 tarihle-
rinde Bahr-i Sefid Boğazı Kuvve-i Mürettebesi Harekât Şube Müdürü olarak Tuğge-
neral Fahri Paşanın emrinde Binbaşı iken Bolayır’da görev yapmıştı. Savaştan sonra 
ise Kurmay Yarbay Mustafa Kemal Bey, 27 Ekim 1913 tarihinde Sofya’da Askeri Ata-

There he took office after finding the 19 th Division. Thereafter, he came to May-
dos by command of General Esat Pasha on February 25 and was charged as the 
Maydos District Commander on February 26,1915. He was unseated on March 
24 and taken in tow of army.

Mustafa Kemal who served in Bolayır during the Balkan War, distinguished 
himself and provided benefit in Gallipoli Peninsula after two years, particularly 
in ground combats.

Lieutenant Colonel Mustafa Kemal, who managed to find the location of 
the newly established 19th district after a little struggle, came to Maydos and 
left Gallipoli Peninsula on December 10,1915; holding Office for 9 months and 
13 days in total.

Keywords: Staff Colonel Mustafa Kemal, Maydos Sector Commander, tow 
of army, duity periyod, 19 th divisionel, divergence
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şelik görevine atandığında aynı gün Osmanlı Devleti, Alman Islah Heyeti Başkanı 
Liman von Sanders ile askeri anlaşma metnini imzalamıştır. Yeni görevi sebebiyle 
Sofya’ya gitmiştir ama kendisiyle birlikte Fethi Beyin (Okyar) İstanbul’dan uzak tutul-
mak için gönderildiği kanısındadır. Enver Paşa, Mustafa Kemal’e Sofya Askeri Ataşe-
liği görevi yanısıra, 11 Ocak 1914 tarihinde Bükreş, Belgrat ve Çetine Askeri Ataşe-
lik görevlerini de vermiştir. Ayrıca 24 Temmuz 1914’te Sırbistan Ataşemiliterliği’ne 
tayin edilmiş ise de Sofya Ataşemiliterliği görevinde bırakılmıştır. 1

Sofya’da, Osmanlı Devleti’nin hızla bir savaşa doğru sürüklendiğini gören Yarbay 
Mustafa Kemal, yurda dönmek ve orada görev yapmayı çok istemiştir. Konuyla ilgili 
olarak Dersaadet’e üst üste dilekçeler yazmış, kendisine oyalayıcı cevaplar verilmiştir. 
Bu duruma üzülen Mustafa Kemal son bir dilekçe daha yazarak İstanbul’a gönder-
miştir:

“Vatanının müdafaasına ait fiili vazifelerden daha mühimi ve Mübeccel(aziz) bir 
vazife olmaz. Arkadaşlarım muharebe cephelerinde, ateş hatlarında bulunur-
ken, ben Sofya’da ataşemiliterlik yapamam Eğer birinci saf zabiti olmak liyaka-
tından mahrum isem ve kanaatini bu ise lütfen açıkça söyleyiniz.” 2

Bu sert aynı zamanda kesin cevap isteyen dilekçe herhalde etki yapmış olmalıdır 
ki kendisine görev verilmiş; Harbiye Nezareti Müsteşar Vekili İsmail Hakkı Paşa’dan 
gelen telgrafı açıp okuyan İçişleri Bakanı Talat Paşa, Yarbay Mustafa Kemal’in 19. 
Tümen Komutanlığı’na atandığını öğrenmiştir. Derhal tayin yazısının yazılmasını is-
temiştir. Söz konusu atamayı Enver Paşa Erzurum’dan telgrafla İsmail Hakkı Paşa’ya 
yaptırtmıştır. Aslında Mustafa Kemal daha önce 28 Kasım 1914 tarihinde 1. Tümen 
komutanlığına atanmıştı. Ancak bu görevi nedense neticesiz kalmıştır3

Yarbay Mustafa Kemal’in 19. Tümen’e Atanması ve Ocak Ayı Çalışmaları

İstanbul’dan gönderilen ve 20 Ocak 1915’de 19. Tümen Komutanlığına atandığı-
nı belirten yazı Sofya’ya ulaşmıştır. Yazı şöyledir;

“Harbiye Nezareti

Tahrirat kalemi,

2617

İrade-i Seniyye

1 Hülya Toker ve Nurcan Aslan, Birinci Dünya Savaşına Katılan Alay ve Daha Üst Kademedeki Komu-
tanların Biyografileri, Cilt-III, Ankara 2009, s.183.

2 Oğuz Akay, Hedef Gelibolu, İstanbul 2006, s. 49-50.
3 Sermet Atacanlı, Atatürk ve Çanakkale’nin Komutanları, İstanbul 2006, s. 292, Sofya Sefaret-i Seniy-

yesi Ataşemiliteri Kaymakam Mustafa Kemal Bey ataşemiliterlik görevinde bırakılmış onun yerine, 
Dördüncü Kolordu Erkan-ı Harbiye Reisi-Kurmay Başkanı- Kaymakam Cafer Tayyar Bey tayin olun-
muştur.
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Üçüncü Kolordu’da yeniden oluşturulan 19. Tümen Komutanlığı’na Sofya Ataşe-
militeri Erkan-ı Harbiye Kaymakamı (Yarbay) Mustafa Kemal Bey memur edil-
miştir. İş bu irade-i Seniyye icrasına Harbiye Nazırı memur edilmiştir.

Harbiye Nazırı Vekili: Talat; Sadrazam: Mehmet Sait; Sultan: Mehmet Reşat.” 4

Yarbay Mustafa Kemal Bey beklediği fırsatı yakaladığını düşünerek derhal yola 
çıkmış, Orient Ekspress ile 21 Ocak 1915 tarihinde İstanbul’a gelmiş ve yakın arka-
daşı Ali Memduh Beyin Sultanahmet’teki evine yerleşmiştir. 

Ertesi gün Genelkurmay’da yaptığı görüşmelerde 19. Tümen’in yerini öğrenmek 
istemiş ancak bu konuda tatmin edici bir cevap alamamıştır. Sonra Kazım Bey (İnanç) 
ile görüştüğünde onun; “Gelibolu’da bulunan III. Kolordu Komutanı, kurmakta ol-
duğunu bildiğimiz yeni teşkilat arasında yeni tümen vücuda getirmek düşüncesin-
dedir. Bir defa oraya gidilirse durum anlaşılır.” demesiyle araştırmaya başlayacaktır. 
Ancak Genelkurmay’dan ayrılmadan önce Liman von Sanders ile kısa bir görüşme 
yapmıştır. Bulgarların henüz savaşa girmeyeceğini, Almanların denizlerde hâkimiyet 
kuramayacağını dolayısıyla zaferden emin olmadığını ifade etmiştir.5 Komutanlığına 
atandığı tümeninin Tekirdağ’da bulunduğunu öğrenmiştir.

24 Ocak 1915 tarihinde Tekirdağ’a gelerek, Çınarlıçeşme’deki Askerlik Şubesi’ne 
uğramıştır. Günümüzde “Göğüs Hastalıkları Hastanesi” olarak hizmet vermekte olan 
kışlalara gitmiş, 19. Tümen’in burada eğitim yaptığına şahit olmuştur. Ancak 19. Pi-
yade Tümen’inin alaylarından 57. Alay, Muratlı Yolu üzerindeki Karaca Murat Çiftli-
ği karşısındaki Yerçeşme barakalarında konuşlanmıştı.6 Yeni kurulmuş olan bu alaya 
henüz sancak dahi verilmemiştir. Yeni Alay Komutanı Binbaşı Hüseyin Avni Bey de 
henüz Tekirdağ’a gelmemiştir. Alay Komutan Vekili olarak görev yapan Yüzbaşı Ala-
addin Efendi askerin eğitimi ile ilgilenmeye devam etmekteydi. Söz konusu alayda 49 
subay, 3.638 erbaş ve er, 373 hayvan, 2.288 tüfek ve 4 adet makineli tüfek vardı. 7 58. 
ve 59 Alaylar ise Tekirdağ’daki kışladaydılar. Yarbay Mustafa Kemal Bey Tekirdağ’da 
iken çocukluk arkadaşı Sinemacı Mehmet Efendi ile karşılaşmış, bir süre de onun 
evinde kalmıştır. 

Şubat Ayındaki Çalışmaları

Çok geçmeden 58. ve 59. Alayların Filistin’e gönderilmesi söz konusu olmuş, 19. 
Tümen’in iki alayı; 58. ve 59. Alaylar Bakırköy’deki çadırlı ordugâhtaki 6. Kolordu’ya 

4 Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Belgelerinde Çanakkale Muharebeleri, Cilt-
1, İstanbul 2005, s. 13.

5 Ş. Süreyya Aydemir, Tek Adam Cilt-1, İstanbul, s. 210-211, 
6 Bu yeri araştırdım. Ahali, Yerçeşme yerinin olduğunu ifade diyor. Ama hep farklı yerler gösteriyor.
7 Milli Savunma Bakanlığı, Bir Kahramanlık Abidesi 57. Piyade Alay Şehitler Alayı, Ankara 2003, s. 23.
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bağlı 24. ve 26. Tümenlerin birer alayları ile yer değiştirmesi Başkomutanlık 
Vekâletince uygun görülmüştü.8 Söz konusu alaylar 72. ve 77. Alaylardı. Bu alayların 
acemi olduğu Enver Paşa’ya söylendiğinde o “Çalışarak tamamlarlar.” diye görüşünü 
belirtmiştir. Yarbay Mustafa Kemal Bey bu iki alayı beklerken, Gelibolu’daki III. Ko-
lordu Komutanı Esat Paşadan 16 Şubat 1915 tarihinde bir telgraf almıştır. Muratlı 
tren istasyonundan hareketle Maydos’a birlikleriyle gelmesi istenmektedir. 9 

Yarbay Mustafa Kemal Bey tümeninin seyahati ile ilgili çalışmalar yaparken 22 
Şubat 1915 tarihinde padişahın iradesi ile 57. Alay’a, Tekirdağ’da sancak verilmiş-
tir.10 Bu arada, 23 Şubat 1915 tarihinde 72. ve 77. Alaylar Maydos’a gitmek üzere 
İstanbul’dan vapurla hareket etmiştir. 

23/24 Şubat 1915 tarihinde Esat Paşanın ısrarları üzerine Yarbay Mustafa Ke-
mal Bey 57. Alay ile birlikte Tekirdağ’dan ayrılarak Halep ve Reşitpaşa vapurlarıyla 
Maydos’a gelmiştir. 11 

Daha önce gelmek istemişse de deniz muhalefeti yüzünden hareketi gecikmiştir. 
Zira Esat Paşa onun ısrarla yola çıkılmasını istemiş, Yarbay Mustafa Kemal Bey de 
cevaben; birlikleriyle şu an için bu tür yolculuğun mümkün olmadığını, eğer mutla-
ka gelmesi isteniyorsa, nakliye vapurlarından birinin şahsına verilmesini belirtmiştir. 
Esat Paşa bu kez Muratlı istasyonuna hayvanla, oradan tren ile ve diğer istasyon-
lardan sonra da hayvanla Maydos’a gelmesini ısrarla emretmiştir. Bu yolculukla za-
man yitireceğini düşünen Yarbay Mustafa Kemal birkaç gün beklemiş daha sonra 
hava koşullarının ve ulaşım imkânlarının da elvermesiyle birlikleriyle vapura binerek 
Maydos’a gelmiştir.12 Bir gün önce de 72. ve 77. Alaylar gelmiştir. 19. Tümen ilk defa 
o gün tam mevcutlu olarak toplanabilmiştir. 

26 Şubat 1915 tarihinde ise Maydos’ta bulunan 9. Tümen’in 26. ve 27. Alayları 
ile bazı topçu batarya birlikleri de yeni kurulan 19. Tümen’in emrine verilmiştir. Bu 
takviyelerle güçlenen 19. Tümen Komutanına “Maydos Mıntıka Komutanlığı” adı al-
tında, Ece Limanı’yla Seddülbahir ve Morto Limanı dâhil arasındaki sahilin savunma 
görevi verilmiştir. Aldığı talimata göre; hem Müstahkem Mevkii Komutanlığına hem 
de III. Kolordu Komutanlığına bağlanmıştır. 13 Birliklerini istenen savunma düzenine 
göre konuşlandıran Yarbay Mustafa Kemal Bey savunma planını şu şekilde belirle-
miştir:

8 Taylan Sorgun, İmparatorluktan Cumhuriyete, Fahrettin Altay Paşa Anlatıyor, s. 82-83.
9 Mustafa Kemal, Arıburnu Muharebeleri Raporu, (haz.Uluğ İğdemir), T.T.K, XVI.Seri, Sayı-8, Ankara 

1968, s. 5. 
10 Milli Savunma Bakanlığı, Bir Kahramanlık Abidesi 57.Alay Şehitler Alayı, Ankara 2003, s. 23.
11 Milli Savunma Bakanlığı, Bir Kahramanlık Abidesi 57. Piyade Alay Şehitler Alayı, Ankara 2003, s. 23.
12 Mustafa Kemal, Arıburnu Muharebeleri Raporu, s. 5-6.
13 M. Kemal, Arıburnu Muharebeleri Raporu, s. 5-6.
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“Bu tetkikatımdan hâsıl olan kanaate göre, düşmanın ihraç teşebbüsünde, Sed-
dülbahir ve Kabatepe civarlarındaki sahile aynı zamanda ihraç yapabilmesi 
mümkün ve buna mukabil işbu sahil aksamının düşmanın ihracına sahilde mani 
olacak surette müdafaası da mümkün ve lâzım görülmüştür. 14 

Bu arada 19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal Bey İtilaf Devletlerinin 
Birleşik Filo ile 26 Şubat 1915’te boğaza yaptığı harekâtla ilgili olarak Sağ, Sol Yan 
Müfreze Komutanlıklarının dikkatini çekmiş, Hisarlık, Seddülbahir ve Zığındere ağ-
zının önemli olduğunu belirterek gereken tedbirlerin alınmasını istemiştir.15 26. ve 
27. Alaylar Kabatepe ve Seddülbahir taraflarına, 19. Tümen’in, bir alayı da Sarafim 
Çiftliği’nde, geri kalan iki alayı ise Maydos’ta konuşlandırılmıştır.

Mart Ayındaki Çalışmaları

4 Mart 1915 tarihinde Seddülbahir ve Kumkale’ye İngilizler bir komando saldı-
rısında bulunmuştur. O gün Yarbay Mustafa Kemal, Cevat Paşa, Usedom Paşa olduğu 
halde sahil bataryalarını gezmek için birlikte Kilitbahir’e gitmiş orada paşalardan ay-
rılmıştır. Maydos’a dönerken düşmanın Seddülbahir’e asker çıkardığı haberini almış-
tır. Seddülbahir’deki 26. Alay Komutanı Binbaşı Kadri Beye telefonla şu kesin emri 
vermiştir: “Bizzat şimdi yanınıza hareket ediyorum. Benim oraya muvasalatıma ka-
dar sahile çıkmış olan düşman behemehal denize dökülecektir.” 16 

İlk önce Kirte’ye oradan da Seddülbahir’e geçmiştir. Geceleyin muharebe alanını 
gezerken Mehmet Çavuş ile karşılaşmıştır. Onun kahramanlığını dinlemiş ve ödül-
lendirilmesini teklif etmiştir.17 

5 Mart 1915 akşamı Müstahkem Mevki Komutanlığının 19. Tümen Komutanı’na 
gönderdiği; Muharebe gemilerinden yapılan atışların 19. Tümen bataryalarınca en-
gellemesi hususundaki emir gereği; 8. Ağır topçu Alayı’nın Tenger’deki 3. Obüs ba-
taryasının 5/6 Mart 1915 gecesi Kumtepe yöresinde mevzilendirilmesi yapılmış ve 
batarya 6 Mart 1915 sabahı ateşe hazır duruma getirilmiştir. 18 

Yarbay Mustafa Kemal Bey 7 Mart 1915’te Seddülbahir çarpışması ile ilgili ra-
porunu şöyle yazmıştır:

14 M. Kemal, Arıburnu Muharebeleri Raporu, s. 6, Bu konumlandırmayı daha önceden de edindiği 
tecrübelerine göre, Balkan Harbi Muharebelerinin son evresinde Mirliva Fahri Paşa Komutasında, 
Kuvay-ı Mürettebe kuvvetlerinin Harekât Şubesi Müdürü göreviyle arazi gözlemleri sonucunda yap-
mıştır.

15 Genelkurmay Başkanlığı, Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi V. Cilt Çanakkale Cephesi Harekâtı 
1’inci Kitap, Ankara 1993, s. 136., 25 Nisan 1915’teki çıkarmalar söz konusu yerlere yapılmıştır. 
Yarbay Mustafa Kemal Bey’in bu öngörüsü tamamen gerçekleşmiştir.

16 Mustafa Kemal, Arıburnu Muharebeleri Raporu, s. 7.
17 Mehmet Çavuş, 17 Mart 1915 tarihinde Cevat Paşa tarafından altın bir saat ile ödüllendirilmiştir.
18 Genelkurmay Başkanlığı, Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi V. Cilt Çanakkale Cephesi, s. 152-153.



Maydos Mıntıka Komutanı: Kurmay Yarbay Mustafa Kemal...

71

100. Yıl

“Bu ayın dokuzuncu günü (4 Mart 1915) vuku bulan Seddülbahir Muharebesi’nin 
cereyan şekli aşağıdaki gibidir:

1-Söz konusu günün öğleden evvel saat dokuzunda düşman dretnot ve beş torpi-
dosu tarafından Seddülbahir ve civarını bombardıman etmeye başladı. Bu sıra-
da bir nakliye gemisi üç mavnası Seddülbahir iskelesine yanaşarak asker çıkar-
maya başladı. Bombardıman himayesi altında bir subay kumandasında yetmiş 
kişilik olduğu tahmin edilen bir kuvvet ve bir makineli tüfek iskeleye çıkmıştır. 27. 
Alay’ın 10. Bölüğünden Mustafa oğlu Mehmet Çavuş kumandasındaki yarım ta-
kım tarafından çıkan düşman üzerine Seddülbahir Tabyası’ndan ateş açılıyor ve 
düşman da karşı ateşe başlıyor. Muharebe üç saat kadar devam etmiş mesafenin 
azlığı ve askerimizin şiddetli ateşi altında ve nihayet süngü hücumuna kalkma-
sı sayesinde düşman askeri sebat edemeyerek birçoğu vurulmuş oldukları halde 
sandallarına binerek kaçmışlardır.

2- Bombardıman sırasında 27. Alay 10 Bölükten altı şehit ile on üç yaralımız 
vardır. Bunlardan üç şehit Seddülbahir’de diğer üçü Harap Tabya’da bekleme 
mevzisinde bulunan kıtadandır, Seddülbahir’de şehit olan üç neferden Nuh oğlu 
Nuh’un cesedi bulunamamış ise de şehit olduğu kuvvetle muhtemeldir.

3- İş bu muharebede 4.670 piyade mermisi sarf edilmiştir. Beş silah ile sekiz ka-
saturanın henüz bulunamadığı ve iki silahın kundaklarının harap olduğu ve bu 
konudaki zayiat listesinin ilişikte takdim edildiği arz olunur.” 19

Yarbay Mustafa Kemal raporunda bahsettiği Mehmet Çavuş’tan da şöyle bahis 
açar:

“….

Gece karanlıkta yaralıları dolaştığım sırada Mehmet Çavuş namında birinin 
düşmana hücum esnasında elindeki silahının gayr-i kabil-i istifade bir hale gel-
mesinden hücuma taşla devam ettiğini anladığımdan teşvik-i emsale badi olaca-
ğı mülahazasıyle derhal orada merkumun taltifini arz ve istirham eyledim-Bila-
hare pek ziyade şöhret alan Mehmet Çavuş budur-).” 20 

Yarbay Mustafa Kemal Bey 8 Mart 1915 tarihinde 19. Tümen’in konuşlanmasını 
şu şekilde yapmıştır:

57. Alay; 1. ve 2. Taburlarıyla, 9. Tümen’den verilmiş olan seri sahra bataryası ve 
istihkâm bölüğü ile Çamburnu’nda ordugâha, 19. Tümen’in geri kalanını ise May-
dos’taki konaklara yerleştirmiştir. Bigalı Köyü ile Bigalı kışlasında da birer cephane 
kolu bulunuyordu. Daha sonra 10 Mart 1915 tarihinde bir emirle 19. Tümen’in ko-

19 Erol Mütercimler, Gelibolu 1915, İstanbul 2005, s. 26.
20 Mustafa Kemal, Arıburnu Muharebeleri Raporu, s. 7.
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nuşlanması şu şekilde değiştirilmiştir: 57. Alay ve cebel taburu Bigalı’ya, 77. Alay ve 
sahra topçu 39. Alayı 1. Tabur (15. Tümen’den yeni oluşturulan) Maltepe’ye nakledil-
miş, Maydos’ta yalnızca 72. Alay ile süvari bölüğü ve bazı kuvvetler bırakılmıştır. 21

14 Mart 1915 tarihinde 19. Tümen Kurmay Başkanlığına, Genelkurmay Harekât 
Şubesinde görev yapan İzzettin(Çalışlar) Bey atanmıştır. İki sonra da 16 Mart 1915’te 
Yarbay Mustafa Kemal Bey 19. Tümen’e taarruz tatbikatı yaptırmıştır.

17 Mart 1915 tarihinde 4. Topçu Alayı’ndan 19.Tümen’e ait altı adet Nordanfilt 
bataryası tertiplenmiştir. 22 

17-18 Mart 1915 tarihinde III. Kolordu; 7. ve 19. Piyade Tümenleriyle Kolordu 
bağlıları ve lojistik birliklerinden ibaretti; bunlardan 7.Tümen üçer taburlu 19., 20. ve 
21. alaylarla 7. Sahra Topçu Alayı ve tümen bağlılıklarından; 19. Tümen üçer taburlu 
57., 72. ve 77 Piyade alayları ile 39. Sahra Topçu Alayı ile tümen bağlıları ve lojistik 
desteklerinden oluşturulmuştu. 23

18 Mart 1915 günü Cevat Paşa sabahın erken saatlerinde bir gambot ile 
Çanakkale’den Maydos’a geçmiş, Maydos Mıntıka Komutanı Mustafa Kemal’in 
karargâhına uğramış, Seddülbahir’de alınan tertibatı birlikte kontrol etmek istemiş-
tir. Yarbay Mustafa Kemal yol boyunca Kirte’ye gelirken çıkarmanın yapılacağı yerler 
hakkında Paşa’ya şu bilgiyi vermiştir. 24 

“Düşman Seddülbahir Mıntıkasını güneyden kuzeye ve bütün imdadınca (uzun) 
ateş altında bulundurabilmek faydasına sahiptir. Buna karşı sahilde bulunan 
kıtaatımız takviye için hareket edecek olan kuvvetler Alçıtepe’den sonra nazar-
dan ve ateşten tesettür imkânı olmayan düz bir mıntıkayı geçmek mecburiyetinde 
bulunacaklar. Düşman bu mıntıkaya çıkarmaya ve Alçıtepe’yi elde etmeyi ba-
şarırsa, boğazın girişinden itibaren önemli bir kısmına sahip olacak. Alçıtepe’ye 
yerleştireceği bataryalarla söz konusu tepe hizasına kadar olan boğaz kıyısındaki 
bataryalarına karşı etkili olacak ve özellikle Rumeli sahilindeki bataryaları tah-
rip ve donanmasının dahi boğaz içine girerek ortak amaçları olan hedefleri ele 
geçirmiş olacaklar. Düşmanı Seddülbahir’e çıkmaktan men edecek kuvvet doğru-
dan doğruya sahilde mevzideki askerlerden ibaret olacak.”

Bu görüşlerine karşılık ise Cevat Paşa:

“Seddülbahir Mıntıkası pek dardır. Sanmam ki buradan bir çıkarma yapılsın.” 
demiştir. Kirte’ye geldiklerinde düşmanın boğaza saldırdığını görmüşler, Alçıtepe’ye 

21 M. Kemal, Arıburnu Muharebeleri Raporu, s. 9.
22 Genelkurmay Başkanlığı, Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi V. Cilt Çanakkale Cephesi, s. 174.
23 Genelkurmay Başkanlığı, Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi V. Cilt Çanakkale Cephesi, s. 180.
24 Mustafa Kemal, Arıburnu Muharebeleri Raporu(Haz.Uluğ İğdemir), T.T.K, XVI.Seri, Sayı-8, Ankara 

1968, s. 9.
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yapılan atışlardan etkilenmişlerdir. 26. Alay Komutanına haber verilerek dikkat-
li olunmasını istenmiştir. Yarbay Mustafa Kemal Bey daha sonra Cevat Paşa ile 
Maydos’a doğru hareket etmiştir.25 19 Mart 1915 tarihinde özellikle 19. Tümen as-
kerleri Seddülbahir’de ve Kabatepe’de teyakkuz üzre bulunmuştur. Bu arada Yarbay 
Mustafa Kemal Bey kıyı savunmasını güçlendirmek için Müstahkem Mevkii Komu-
tanlığından Nordenfilt türü toplar istemiş ayrıca birlik komutanlarına gece yürüyüş-
leri, saldırı ve savunma tatbikatlarının yaptırılmasını da emretmiştir. 

20 Mart 1915 tarihinde 19. Tümen Kurmay Başkanı İzzetin Bey (Çalışlar) 
Gelibolu’ya gelmiştir. 26 Aynı gün Cevat Paşa İngiliz ve Fransızların, karadan büyük 
bir çıkarma harekâtına girişeceklerini değerlendirmiş, Başkomutanlığa, kıyıların sa-
vunmasına yönelik yeni bir öneride bulunmuştur. Yarımadanın Eceabat-Kabatepe 
çizgisi güneyindeki bölgenin, Seddülbahir bölgesinin 19. Tümen tarafından kuzeyin-
de Arıburnu ve Anafartalar bölgesinin de 9. Tümen tarafından savunulmasını arzu 
etmiştir. 27 Başkomutanlık bu öneriye 22 Mart 1915 tarihindeki yazısıyla şöyle cevap 
vermiştir. 

“1- 9. Tümen’in Gelibolu Yarımadası’ndaki birliklerinin konuşunda bir değişikli-
ğe gidilmeden olduğu yerde bırakılması,

2- 19. Tümen’in eskiden olduğu gibi Saroz Körfezi ve Anadolu kıyılarından 
yapılabilecek girişimlere karşı kullanılmak üzere III. Kolordu’ya bağlı olarak 
Eceabat’ta toplu halde bulunması ve sadece 9. Tümen Karargâhının Eceabat’a 
alınması uygun görülüyor…” 28

Cevat Paşa Başkomutanlığın bu emrini 23 Mart 1915 günü yayınlamış ve 19. Tü-
men ihtiyata alınmıştır. Tümen görevlendirildiği Çamburnu-200 rakımlı tepe-230 ra-
kımlı tepe- Havuzların kuzeydoğu sırtlarından geçen savunma hattının tahkimatını 
da sürdürmüştür.29 Aynı gün 72. ve 77. Alaylar Sarafim Çiftliği ile Maydos’a gelmiştir. 

9. Tümen Karargâhı Çanakkale’deyken yapılan görev değişikliği sebebiyle 24 
Mart 1915 Eceabat’a geçmiştir. O günlerde Yarbay Mustafa Kemal Bey, Kurmay Baş-
kanı İzzettin Çalışlar ile birlikte 57. Alay’ın yeni teşekkül eden dördüncü bölükleri 
teftiş etmiş30, Maydos Mıntıka Komutanlığını 25 Mart 1915’te 9. Tümen Komutanı 
Albay Halil Sami Beye devretmiş, ona bazı önerilerde de bulunmuştur. Hatta kendi-
sine şöyle bir teklif de yapmıştır:

25 Cevat Paşa o gün saat 14.30‘a dek görev mahalline dönememiştir.
26 İzzettin Çalışlar ve İsmet Görgülü, On Yıllık Savaşın Günlüğü, İstanbul 2007, s. 113.
27 Genelkurmay Başkanlığı, Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi V. Cilt Çanakkale Cephesi, s. 212-213. 
28 Genelkurmay Başkanlığı, Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi V. Cilt Çanakkale Cephesi, s. 213.
29 Genelkurmay Başkanlığı, Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi V. Cilt Çanakkale Cephesi, s. 214.
30 İzzettin Çalışlar ve İsmet Görgülü, On Yıllık Savaşın Günlüğü, s. 113.
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“İhtiyat Birlikleri Komutanı olarak III. Kolordu’ya ve Müstahkem Mevki Komu-
tanlığına da bağlıyım. Yani sizin bana emir verme yetkiniz bulunmayacak. Fakat 
ben uygun görülürse, tümenimle sizin emrinize girmeye hazırım. Hatta bu konu-
yu III. Kolordu Komutanlığına da yazacağım.” 31 

Ancak bu teklifi III. Kolordu tarafından 25/26 Mart 1915 tarihli yazıyla redde-
dilmiştir.

24 Mart 1915’e kadar Gelibolu Yarımadası’nın ortasında ve Saroz Körfezi kıyı-
sındaki Ece Limanı’ndan Boğazın giriş bölümünde bulunan Morto Limanı’na kadar 
olan kıyı şeridini 4 alayla savunan (bir alayı da ihtiyatta) Yarbay Mustafa Kemal, göre-
vini devrettiğinde aynı bölgede iki alay kıyı hattında bir alayda ihtiyatta olmak üzere 
savunma düzeni alınmıştır.

9. Tümen Komutanı Halil Albay Sami Bey, Mustafa Kemal’in savunma düzenini 
aynen benimseyerek olası çıkarma yerlerine kuvvetlerini yerleştirmiştir. Devir tesli-
mini Yarbay Mustafa Kemal şöyle anlatmıştır:

“Halil Sami Bey, sorumluluğuna verilen bölgenin savunulmasına yönelik kararı-
mı ve değerlendirmemi sordu. Kendisine düşmanı karaya çıkartmamak suretiy-
le vazifenin yapılabileceğinin mümkün olduğu hakkındaki görüşümü ve bunun 
için bence düşmanın çıkması mümkün olan sınırlı ve belirli iki sahil mıntıkasının 
yani Kabatepe civarı ve Seddülbahir sahil kısımlarının düşmanın çıkarma girişi-
mi halinde savunma hattı derhal sahile yerleşecek surette kuvvetli tertibat almak 
lüzumunu anlattım. O da bu esaslar doğrultusunda düzen aldı.” 32

9. Tümen karargâhı 24 Mart 1915 sabahı hareket ederek, akşam saatlerinde 
Eceabat’a gelerek 25 Mart 1915 sabahı Eceabat Bölgesi Komutanlığını 19. Tümen’den 
devir aldığını, kendi tümeninin düzenini Müstahkem Mevkii Komutanlığına bildir-
miştir. 33Aynı gün Liman von Sanders V. Ordu Komutanı olarak Gelibolu’ya gelmiştir. 
İşte bu geliş Türk Kurmayları tarafından düzenlenen savunma hattının kırılma nok-
tası olarak tanımlanmıştır. 

26 Mart 1915 günü Yarbay Mustafa Kemal Bey 19 Tümen’e bir tecrübe yürüyüşü 
yaptırmış, öğle molası Bigalı’da verilmiş, akşam geç vakitte Maydos’a gelinmiştir. 34 
Ertesi gün yani 27 Mart 1915’te 57. Alay ve Cebel Taburu Bigalı’ya konuşlanmıştır. 
28 Mart 1915 günü bir tatbikat daha yapmak için 19. Tümen hareket etmiştir. O gün 

31 Mustafa Kemal, Arıburnu Muharebeleri Raporu, s. 12-13.
32 M. Kemal, Arıburnu Muharebeleri Raporu, s. 12.
33 Genelkurmay Başkanlığı, Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi V. Cilt Çanakkale Cephesi, s. 215.
34 İzzettin Çalışlar ve İsmet Görgülü, On Yıllık Savaşın Günlüğü, s. 114.
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Ordu Komutanı’nın Maydos’a geleceği haberi alınınca tatbikat iptal edilmiş ancak 
Ordu Komutanı Maydos’a gitmemiştir. Liman von Sanders’in 31 Mart 1915 günü 
savunma tertibatını gezeceği bildirilmiştir.

29 Mart 1915 tarihinde V. Ordu’dan yollanan bir emirle III. Kolordu’dan 19. 
Tümen’den bir alayın Çanakkale’ye gönderilmesi istenmiştir. Esat Paşa, 19. Tümen 
Komutanlığına çektiği şifreli telgrafta; tümenden bir alayın Çanakkale’ye geçirilmesi 
için Genel Karargâhtan bir vasıta istemesini, şayet gelmez ise orada bulunan vasıta-
lardan istifade edilerek, söz konusu alayın Anadolu yakasına mutlaka geçirilmesini 
emretmiştir.35 

30 Mart 1915 tarihinde İhtiyatta bulunan 19. Tümen’in sadece III. Kolordu Ko-
mutanlığına bağlı olduğu bildirilmiştir. 

V. Ordu Komutanı Liman von Sanders yanında Müstahkem Mevkii Komutanı 
Cevat Paşa, III. Kolordu Komutanı Esat Paşa, Sahil Müfettişi Von Usedom Paşa, Do-
nanma Komutanı Morten Paşa, Anadolu tarafındaki Mürettep Kolordu Komutanı 
Weber Paşa alınan tedbirleri yerinde görmek üzere 31 Mart 1915 tarihinde Eceabat’a 
gelmiştir. Bu geziye 9. ve 19. Tümen komutanlarının da katılmasını istenmiştir. Ordu 
Komutanı ve beraberindekiler Kabatepe’ye ardından da Kirte’ye oradan da Alçıtepe’ye 
gitmiştir. Ancak Ordu Komutanı o gün Seddülbahir mıntıkasına uğramamıştır. 

Ordu Komutanı Liman von Sanders iki tepeden muharebe sahasını incelemiş, 
savunma düzenini değiştirmiştir. Yarbay Mustafa Kemal bu değişikliği şöyle anlatır:

“Liman Paşa Hazretleri, 9. Tümen tarafından, doğrudan doğruya sahilin müda-
faası bakış açısıyla alınmış olan tertibatı tasvip etmedi. Adı geçen sahili, zayıf 
birliklerle gözetlettirerek büyük kısımları geride bulundurmak ve düşman karaya 
çıktıktan sonra gerideki ihtiyatlarla ve süngü hücumu ile karaya çıkacak olan 
düşmanı denize dökmek görüşünü tavsiye ediyordu. Buna da dayanarak yeniden 
alınmasını emrettikleri düzen bu bakış açısına göre olacaktı.

Karargâhımıza dönüşte 9. Tümen Komutanı yanıma gelerek alınması emredilmiş 
olan yeni tertibat şeklinin kendisine güven vermediğini söyleyerek bu konudaki 
görüşümü sordu. Ben de; sahilin yalnız gözetlenmesiyle yetinilmesi fikrine öteden 
beri karşı olduğumdan, adı geçen komutana o yolda düşünce ve değerlendirmele-
rimi açıkladım. Bunun üzerine 9. Tümen Komutanı tarafından Kolorduya rapor-
la istirhamatta bulunulmuştur.” 36

Yine aynı gün (31 Mart 1915) 19. Tümen Komutanlığından alınan 77. Alay 
Çanakkale’ye nakledilmiştir. 37

35 Mustafa Kemal, Arıburnu Muharebeleri Raporu, s. 13.
36 M. Kemal, Arıburnu Muharebeleri Raporu, s. 15.
37 Genelkurmay Başkanlığı, Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi V. Cilt Çanakkale Cephesi, s. 226.
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Yarbay Mustafa Kemal Bey savunmada yapılan bu keskin değişikliğin nelere mal 
olacağının farkındadır. İhtiyattaki birliklerini bir an önce savaşa hazırlamaya çalışır-
ken, aynı gün 77. Alay saat 08.00’den itibaren Çanakkale’ye geçmiş, Çanakkale’deki 
ordugâhlara yerleştirilmiştir. Şehrin asayişi konusunda görev yapması kararlaştırıl-
mıştır. 

Nisan Ayındaki Çalışmaları

4 Nisan 1915’te de Osmanlı Genelkurmayı, Liman Paşa’ya bir yazı ile savunma 
hakkında görüşlerini bildirmiş, Genelkurmay da kıyıların kuvvetle tutulması yönün-
de fikrini belirtmiştir. Bu yazı, Yarbay Mustafa Kemal’in savunma görüşlerini destek-
ler mahiyettedir.

6 Nisan 1915 tarihinde Çanakkale’ye şehrin güvenliğine sağlamak üzere giden 
77. Alay, Liman von Sanders’in emri ile tekrar Eceabat’a alınmıştır. İki gün sonra 8 
Nisan 1915 gününde III. Kolordu’dan gelen 9 nolu emirde ise şunlar yazılıdır: 

“Gelibolu Yarımadası’nda bulunan III. Kolordu’nun Bolayır hattından itibaren 
yarımadayı korumakla yükümlü olduğu ve 7. Tümen’in Bolayır hattında Deli-
yani limanına kadar ve 9. Tümen’in Ağıldere’den itibaren yarımadanın Saros 
Körfezi’ne kadar olan kuzey kesiminden sorumlu olacağı ayrıca Deliyani Limanı 
ile Ağıldere arasında jandarma kıtalarının olduğu bildiriliyordu. Bu emirde en 
önemli değişiklik ise 9 nolu emrin 9. maddesindedir. 19. Tümen’in genel ihtiyata 
alındığı belirtiliyordu. Düşmanın gerçek çıkarma hareketine göre Gelibolu, May-
dos mıntıkalarında veya Anadolu yakasında istihdam olunacaktır. Tümenin bir 
alayıyla cebel taburunun Bigalı çevresinde, diğer alayının Maltepe civarında geri 
kalan kuvvetin de Maydos’ta bulunması………. “38 

9 Nisan 1915’te İstanbul’dan gönderilen 39. Sahra Topçu Taburu 19. Tümen’in 
emrine verilmiştir. Ayrıca 19. Piyade Tümen Karargâhı Eceabat’tan Bigalı Köyüne 
intikal etmiştir. 39

18/19 Nisan 1915 tarihinde, saat 07.00’de 19. Tümen Bigalı-Turşun Köyü ve 
Maltepe-Anafartalar-Turşun köyü hattında saat 24.00’e kadar bir tatbikat yapmış, bu 
tatbikat sonrası tümen karargâhı Bigalı Köyüne yerleşmiştir. 

19. Tümen, 22 Nisan 1915 tarihinde Uzun Hıdırlı-Sivli arasında bir tatbikat daha 
gerçekleştirmiştir. 25 Nisan’da yeni bir tatbikat yapılması planlanmıştı.

24 Nisan 1915 Yarbay Mustafa Kemal Bey, Gelibolu’dan Eceabat’a gelen Esat 
Paşa ile son gelişmeler hakkında görüşme yapmış, çıkarmaların yine Seddülbahir ile 

38 Mustafa Kemal, Arıburnu Muharebeleri Raporu, s. 16.
39 Genelkurmay Başkanlığı, Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi V. Cilt Çanakkale Cephesi, s. 228.
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Kabatepe’ye olacağını bir kez daha belirtmiştir. 25 Nisan 1915‘te 19. Tümen ihtiyat 
olarak Eceabat kuzeyi Maltepe Bigalı Köyü ve Yalova, Bigalı kışlası çevresinde bulun-
maktaydı, tümen karargâhı, 47. Piyade Alayı 39. Sahra Topçu Alayı’nın 3. Dağ Topçu 
Taburu Bigalı Köyü dolayında, 77. Piyade Alayı (1 tabur eksik) Maltepe kuzeyinde, 
72. Piyade alayı Eceabat’tan Yalova’ya giden yol dolayında ve Bigalı deresi güneyinde, 
1. Sahra Topçu Taburu Bigalı Deresi kuzeyinde Sarıkız tepesi doğusunda, 2. Sahra 
Topçu Taburu 72. ve 77. Alayları arasındaki bölgede, cephane ve erzak kolları Bigalı 
Yalova ve Eceabat dolaylarında konuşlanmıştı. 40

25 Nisan 1915’te çıkarmalar başlamıştır.

19. Tümen komutanı, birliklerinin büyük eksikliklerini henüz tamamlayabilmiş 
(eksiği hala vardı) Kurmay Başkanı ancak 22 Mart 1915 tarihinde göreve başlamış, iki 
alayı da bir ay önce bölük pörçük bir şekilde Maydos’a gelebilmiştir. Birlikleri eğitim 
bakımından zayıftı. Durumun ne denli vahim olduğunu gören Yarbay Mustafa Kemal 
Bey hızla tümenini savaşa hazırlamak gayretine girişmiş, 16 Mart, 26/27 Mart’ta; 
18/19 Nisan ve 22 Nisan’da tatbikatlar yaptırarak tümen birliklerinin eğitimlerini en 
üst düzeye çıkarmak istemiştir. 25 Nisan’da bir tatbikat yapılacaktı. Ancak tatbikat o 
gün yapılan çıkarmalarla gerçeğe dönüşmüştür.

Kurmay Yarbay Mustafa Kemal’in daha askeri ataşeliği döneminde ısrarla görev 
isteyerek atanmış olduğu, Maydos’a geldiği 24.02.1915 tarihinden, 24.03.1915 tari-
hine dek Maydos Mıntıkası Komutanlığı görevini ifa etmiş, o dönemlerde çıkarma 
yerlerini tam bir doğrulukla tahmin etmiş, Seddülbahir ve Kabatepe’ye düşmanın 
çıkacağını belirtmiş ve birliklerini de ona göre konuşlandırmıştır. Daha önce söz ko-
nusu kıyıları 9. Tümen iki alayı ile savunmadaydı. Maydos Mıntıkası Komutanı iken 
bu kuvvetleri yetersiz görmüş, kendi tümeninden iki alayı daha kıyı hattında görev-
lendirmiştir. Toplam 4 alay ile savunma yapmayı tasarlamıştır. Daha sonra tümeni 
ihtiyata alınınca, 9. Tümen bu kez iki alay savunmada, bir alay da ihtiyatta olmak 
üzere savunma düzenine geçmiştir. Bu durumun pek tehlikeli sonuçlar doğuracağını 
düşünen Mustafa Kemal kendi tümeninin de 9. Tümen emrine verilmesini istemiş 
ama teklifi III. Kolordu Komutanlığı tarafından reddedilmiştir. 9. Tümen Komutanı 
Albay Halil Sami Bey eldeki birliklerle savunma tertibatını yine de Mustafa Kemal’in 
planına göre yapmıştır. 

*

Yarbay Mustafa Kemal Bey41 26 Şubat 1915’te atandığı Maydos Mıntıka 
Komutanlığı’ndan 25 Mart 1915 tarihinde, V. Ordu ihtiyat komutanlığına alınmış, 
yaklaşık bir aylık zaman dilimi içerisinde birliklerine sık sık tatbikat yaptırarak savaşa 
hazırlıklı olmaları için büyük gayret göstermiştir. 

40 Genelkurmay Başkanlığı, Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi V. Cilt Çanakkale Cephesi, s. 236-237.
41 1 Haziran 1915 tarihinde Albay oldu.
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Yarbay Mustafa Kemal Bey 25 Nisan 1915 günü Arıburnu’na yapılan çıkarma-
yı kendi insiyatifini kullanarak, 19. Tümen Komutanı olarak, Arıburnu sektöründe 
çıkarmanın ilk günlerinde büyük bir sorumluluk örneği göstererek Conkbayırı civa-
rında düşmanı karşılamıştır. Daha sonra Ağustos ayında Anafartalar Grup Komutanı 
olarak da Suvla’ya yapılan çıkarmayı birliklerini iyi yöneterek durdurmuş hemen ar-
dından Conkbayırı taarruzunu yönetmiş büyük kahramanlık ve yararlılık göstermiş-
tir.

Kara Muharebelerinin tavsayıncaya dek devamlı cephe hattında kalan Albay 
Mustafa Kemal Bey cephe hattında, gergin ortamda ve sağlıksız koşullar altında uzun 
süre görev yapmıştır. Bu zaman diliminde vücudu zayıf düşerek hastalanmaya baş-
lamıştır.

Albay Mustafa Kemal Beyin hastalanması:

Uzun süren aktif komutanlık döneminde 20 Eylül 1915 tarihinde Albay Mus-
tafa Kemal Bey ilk defa hastalanmış ve sıtmaya yakalandığından şüphe edilmiştir. 

42 Rahatsızlığı sebebiyle V. Ordu Komutanı Liman von Sanders, Anafartalar Grup 
Karargâhına gelerek kendisine “geçmiş olsun” dileğinde bulunmuş ve daha sonra özel 
doktorunu göndermiştir.43 Bu konuyla ilgili olarak, Albay Mustafa Kemal Beyin Kur-
may Başkanı İzzettin Bey(Çalışlar) 20 Eylül 1915’te anılarında şunları yazmıştır:

“………. Kumandan (Mustafa Kemal) biraz rahatsız. Liman Paşa istifsar-ı hatır 
(hatır sormak için) geldi. Daha sonra hususi doktorunu gönderdi.” 44

Albay Mustafa Kemal Beyin İstifası:

İstirahatinin bitiminden dört gün sonra ise Albay Mustafa Kemal 27 Eylül 1915 
tarihinde görevinden istifa etmiştir. Çünkü cepheye gelen, pek çok ziyaretler gerçek-
leştirmesine rağmen kendisini ziyaret etmeyen Enver Paşa’ya gücenmiştir. O gün, 
Enver Paşa sabahleyin cepheye geldiği halde Anafartalar Grup Komutanı Albay Mus-
tafa Kemal ile görüşmemiştir. 

İzzettin Çalışlar bu olay ile ilgili olarak hatıra defterine şunları yazmıştır:

“27 Eylül 1915

“…… Enver Paşa sabahleyin Şimal Grubu’na gitmiş ve bizim cephede Conkbayırı’nı 
gezmiş. Sonradan ordu’ya gitmiştir. Bize gelmedi.”

42 Erol Mütercimler, Gelibolu 1915, İstanbul 2005, s. 609. 
43 Atacanlı, Atatürk ve Çanakkale’nin Komutanları, s. 172. 
44 İzzettin Çalışlar, Atatürk ile İkibuçuk Yıl, İstanbul 1993, s. 57.
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28 Eylül 1915

“……. Kumandan, Enver Paşanın muamelesinden dolayı muğber olarak(gücenerek) 
istifasını Ordu Komutanlığına verdi. Kolordu Erkan-ı Harbiye Reisi Edip Bey ve 
ordu Erkan-ı Harbiye Reisi Kazım Bey karargâha geldiler, Kumandan bu istifa 
meselesini onlara da mevzuu bahis etti. Onlar da gayrı muvaffak buldular(uygun 
bulmadılar). Fakat Kemal Bey kararında musir ve sabit (ısrarlı ve kararlı olarak 
istifanamesini Mareşal’e (Liman von Sanders) gönderdi.” 45 

V. Ordu Komutanı kendisine gönderilen bu istifa dilekçesini resmi işleme koy-
mamıştır. İstifanın altında yatan sebebi öğrenen Ordu Komutanı, Enver Paşa’ya 
mektup yazarak, Mustafa Kemal’in kazanılmasından yana tavır takınmıştır. Genel-
kurmay Başkanı’ndan Mustafa Kemal’in gönlünü almasını rica etmiştir. Liman von 
Sanders’in Enver Paşa’ya yazdığı ve Albay Mustafa Kemal hakkında övücü ifadelerle 
dolu 17.7.1331 (30 Eylül 1915) tarihli mektubu şöyledir:

“Ekselans Enver Paşa,

Osmanlı İmparatorluğu Ordusu ve Donanması Başkumandan Vekili Zatı 
Şahane‘nin Yaver-i Ekremi.

Ekselanslarınıza, Albay Mustafa Kemal Beyin yazılı bir dilekçe ile hizmetten ay-
rılmasını dilemiş olduğunu bildirmekle şeref duyarım.

Bu dilekçeyi destekleyemem. Çünkü Mustafa Kemal Bey vatanın bu büyük sa-
vaşta hizmetlerine muhakkak surette muhtaç olduğu, çok müstesna kabiliyetli, 
yetkili ve cesur bir subay olarak tanımayı ve takdir etmeyi öğrendim.

Albay Mustafa Kemal Bey, 5 ay önceki ilk kara çıkış hareketinden beri 19. 
Tümen’in başında parlak şekilde savaşmış ve İngilizlerin Anafarta kanadında 
son büyük çıkarma hareketleri esnasında müşkül bir anda kumandayı üzerine 
almak zorunda kalmıştır, çünkü bu hususta görevlendirilmiş olan XVI. Kolordu 
Komutanı, 7. ve 12. Tümenlerle hücuma geçmesi yönünde verilen mükerrer emri 
yerine getirmemiştir.

Albay Mustafa Kemal burada da görevini büyük bir cesaret ile ve iyice açık irti-
bat alarak ifa etmiştir, öyle ki kendisine vazifem icabı olarak takdirimi ve şükran-
larımı tekrar tekrar ifade ettim.

Albay Mustafa Kemal Bey ayrılmak istiyor, çünkü Eksalanslarının-İmparatorluk 
Ordusunun Başkumandan Vekili ve en yüksek mafevkinin güvenine sahip olma-
dığı kanısındadır. O bunu bilhassa Eksalanslarınızın son defa burada bulun-
dukları sırada o zaman ve halen hasta olduğu halde ve diğer üç grubun şeflerini 
ziyaretinizle şereflendirmiş olmanıza rağmen kendisini aramamış olmanızdan 
istidlal ettiğine inanmaktadır.

45 Çalışlar, Atatürk ile İkibuçuk Yıl, s. 58.
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Ben Albay Mustafa Kemal Beye ziyaretinin sırf zaman yetersizliği yüzünden ya-
pılmadığını ve Eksalanslarınızın kendisinin hizmetlerini her zaman takdir etti-
ğini ifade ettim.

Şimdilik ilişikte takdim etmediğim ayrılma dilekçesini Eksalanslarınızın güvenini 
belirtmek suretiyle reddetmek lutfunda bulunmalarını rica ediyorum.

Eksalanslarınızın daimi en derin hükümdarı

Liman von Sanders .” 46

Genelkurmay Başkanı Enver Paşa, Liman von Sanders’in isteği üzerine Albay 
Mustafa Kemal Beye aynı gün şu kısa telgrafı çekmiştir. 

“Rahatsızlığınızı işittim. Müteessir oldum. Son defaki Çanakkale ziyaretimde çe-
şitli mevzileri görmek istediğimden, sizi ziyarete zamanım kalmamıştı. İnşallah 
yakında tamamen sağlığınıza kavuşur ve bugüne kadar olduğu gibi kumanda 
ettiğiniz kıtanın başında başarıyla görevinize devam edersiniz.” 47

Enver Paşanın bu kısa telgrafına Albay Mustafa Kemal Bey 4 Ekim 1915 tarihin-
de şöyle karşılık vermiştir:

“….Rahatsızlığımdan dolayı yüksek iltifat ve teveccühlerinize özel olarak teşekkür 
ederken, bendenizi yakında meydana gelmesi muhtemel vakalar için hazırlanan 
kuvvetin başında da bulundurarak zat-ı devletlerine daha büyük hizmetler veril-
mesine mazhariyetle taltif buyuracağınızdan eminim.” 48 

Karşılıklı telgraflarla sanki istifa meselesi çözülmüş gibidir. Hatta 26 Ekim 1915 
tarihinde yapılan yeni düzenlemeye göre Albay Mustafa Kemal Bey, Başkomutanlık 
Vekaleti’nce 9., 11., 12. Tümenlerin birleşmesinden oluşacak XVI. Kolordu Komu-
tanlığına atanmıştır. Ayrıca Kolordu Komutanı yetkisiyle de Anafartalar Grubu’nu 
yönetmekle görevlendirilmiştir. Söz konusu emir şöyleydi:

“Anafartalar Grubu’nun devamına, bu grup içindeki tümenlerin şimdilik yalnız-
ca II’inci ve XV’inci Kolorduları oluşturmasına ve grup komutanlığının XVI’ıncı 
Kolordu Komutanı Mustafa Kemal Bey tarafından yapılmasına yüksek önerileri-
niz veçhile uygun gördüm.

 ………………….

Başkomutan Vekili” 49

46 Uluğ İğdemir, Atatürk’ün Anafartalar Grubu Komutanlığından İstifasına Dair Bazı Belgeler, Belle-
ten, T.T.K., Cilt: XXXII, Sayı:128, Ankara 1968, s. 473-483.

47 İğdemir, Atatürk’ün Anafartalar Grubu Komutanlığından İstifasına Dair Bazı Belgeler, s. 477.
48 İğdemir, Atatürk’ün Anafartalar Grubu Komutanlığından İstifasına Dair Bazı Belgeler, s. 477.
49 Genelkurmay Başkanlığı, Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi V. Cilt Çanakkale Cephesi, s. 615.
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Bu telgraftan V. Ordu komutanının isteği üzerine Grup Komutanlığının Mustafa 
Kemal tarafından sürdürülmesi Enver Paşa’ya bildirilmiş olduğu anlaşılmaktadır.

Cephede başlayan Enver Paşa’nın, Albay Mustafa Kemal ile arasında çekişme 
daha sonra dönemin gazetelerine de yansımıştır. 29 Ekim 1915 tarihinde Mustafa 
Kemal’in bir fotoğrafı Tasvir-i Efkâr gazetesinde ancak basılabilmiştir. 50

“Bu fotoğraf ile ilk defa basında Mustafa Kemal basında görüntülü yer bulmuş-
tur. Yunus Nadi’nin başyazarı olduğu gazetede bir yuvarlağın içine Cevat Paşanın, 
diğer bir yuvarlağın içine de Mustafa Kemal’in resmi konmuş, ancak sansür memuru 
Atatürk’ün fotoğrafını çıkarttırmış. Gazetenin Yazı İşleri Müdürü Abidin Daver’in 
sansür memurunu oyunun getirerek resmi basmış. Resmin altında da şunlar yazı-
yormuş:

-Çanakkale muharebe-i berriyesinde (kara savaşlarında) fevkâlede yararlılık-
ları görülen ve emr-i müdafadaki iktidar maharetiyle bihakkın ihraz-ı şan ve 
şeref(hakkıyla şan ve şeref kazanarak) Boğazları ve makam-ı hilafeti kurtaran 
kumandanlarımızdan, celadet-i fitriye ve havarık-ı hamaset ile mümtaz doğuş-
tan yiğitlik ve kahramanlık harikaları ile temayüz etmiş Miralay Mustafa Kemal 
Beyefendi.” 51

Sadi Borak, bu konuda Abidin Daver’in şöyle dediğini de belirtmiştir:

“Enver Paşa’nın Mustafa Kemal’i fena halde kıskanıp çekemediğini söylemiştim 
ya. Paşa merhum, bu resmi görünce küplere binmiş istihbarat Şubesi Müdürü de 
küplere binmiş. Evvela Sansür Zabitini üç gün hapsettiler, bizi de cepheye gönder-
mekle tehdidiyle müthiş haşladılar. Bereket versin ki Yunus Nadi Bey mebustu. 
Bu yüzden gazeteyi kapatmaktan çekindiler Fakat sonra bir bahane icat ettiler, 
Tasvir-i Efkâr’ı on gün müddetle kapatıldı .” 52 

Bütün bunlara rağmen 31 Ekim 1915 tarihinde Başkomutan Vekili Enver Paşa, 
beraberinde Ahmet İzzet Paşa, Yarbay Feldman ve Başyaver Kazım(Orbay) Bey ol-
mak üzere Anafartalar Grubu Karargâhı’nı ziyaret etmiş, Albay Mustafa Kemal ile 
görüşmüş, daha sonra hep birlikte İsmailoğlu Tepesi’ne gitmişlerdir. Aralarında çe-
kişme de olsa Enver Paşa Mustafa Kemal’in gönlünü almak için Kemal’i ziyaret etmiş 
olmalıdır. Bunda V. Ordu Komutanı Liman von Sanders’in yazdığı mektubun etkili 
olduğunu vurgulamak gerekir. 

50 Borak, Atatürk’ün İstanbul’daki Çalışmaları, İstanbul 2004, s. 75.
51 Borak, Atatürk’ün İstanbul’daki Çalışmaları, s. 75.
52 Borak, Atatürk’ün İstanbul’daki Çalışmaları, s. 5.
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Albay Mustafa Kemal Bey kendisine tevdi edilen görevini yapmayı sürdürmüş, 8 
Kasım 1915 tarihinde Kireçtepe’ye giderek kızaklı batarya inşasını denetlemiştir. 53 
Bu onun Çanakkale Cephesi’ndeki belki de son görevi olmuştur.

Albay Mustafa Kemal’in Hava Değişimi Talebi:

Albay Mustafa Kemal Bey 27 Kasım 1915 tarihinde Edirne’de kurulan XVI. Ko-
lordu komutanlığına atanmıştır.54 Ancak Aralık ayına gelindiğinde Albay Mustafa 
Kemal Bey hava değişimi talebinde bulunmuştur. Bu talep üzerine 5 Aralık 1915 
tarihinde Liman von Sanders Anafartalar Grubu Karargâhına gelmiş ve Mustafa 
Kemal’e beraberinde getirdiği hava değişimi izin yazısını vermiştir.

 8 Aralık 1915’te Fethi (Okyar), Dr. Bahattin Şakir, ve Dr. Tevfik Rüştü (Aras) 
Bey akşam Albay Mustafa Kemal’in misafiri olarak Anafartalar Karargahı’nı ziyarette 
bulunmuştur. Mustafa Kemal’in aldığı hava değişim izni üzerine Anafartalar Grubu 
Vekilliğine atanan Fevzi(Çakmak) Paşa Anafartalar Grubu karargâhına gelmiştir. 

Albay Mustafa Kemal’in Cepheden Ayrılışı:

Albay Mustafa Kemal Beyin Çanakkale’den ayrılma tarihi 10 Aralık 1915’tir.55 
Bundan 10 gün sonra da İtilaf Kuvvetleri Arıburnu ve Anafartalar’dan (Suvla) çekil-
mişlerdir.

19/20 Aralık 1915 tarihinde düşmanın çekildiğinin anlaşılması üzerine, Albay 
Mustafa Kemal Bey 19. Tümen Komutanı iken sık sık tatbikat yaptırdığı 57. Alay 
ilerleyerek Arıburnu ile İhraç İskelesi batısındaki burun noktasına kadar bütün si-
perleri elde etmiş ve kıyıya yanaşmıştır. 19. Tümen Sazlıdere’den Haintepe’ye kadar 
olan kıyı bölgesini tutmuştur. Ayrıca 57. Alay’ın bir bölüğü de Haintepe ve çevresine 
konuşlanmıştır. 21 Aralık 1915 tarihinde 57. Alay’a verilen bölge 4. Piyade Bölüğü 
tarafından tutulmuştur.56

Atatürk’ün o zaman Kurmay Başkanı olan İzzetin Çalışlar anılarında, komutanı-
nın Çanakkale’den ayrılma sebebini Liman von Sanders ile aralarının açılması oldu-
ğunu yazmış ve bu anlaşmazlığın maddelerini şöyle sıralamıştır:

“a) Enver ve İzzet Paşalar geldiğinde Atatürk’ün, Liman von Sanders’in arzusuna 
rağmen, merkezi Trakya’da bulunan II. Ordu’nun Selanik’e doğru yürümesini En-
ver Paşa’ya telkin ve tavsiye etmemesi.

53 İzzettin Çalışlar ve İsmet Görgülü, On Yıllık Savaşın Günlüğü, s. 157.
54 Kemal Arı, 1. Dünya Savaşı Kronolojisi, Ankara 1997, s. 18.
55 Hülya Toker ve Nurcan Aslan, Birinci Dünya Savaşına Katılan Alay ve Daha Üst Kademedeki Komu-

tanların Biyografileri, s. 184.
56 Milli Savunma Bakanlığı, Bir Kahramanlık Abidesi 57. Piyade Alay Şehitler Alayı, Ankara 2003, s. 62.
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b) Bir Türk ve bir Alman subayı arasındaki bir münakaşada Atatürk’ün Türk 
subayını koruması ve Mareşal’in talebine rağmen bu subayı kendisine gönder-
memesi.

c) Komutası altında bulunan birliklerdeki Alman subaylarının sayısının fazla 
olduğunu ifade etmesi.

d) Bu çerçevede bir Alman subayını geri göndermesi ve Mareşal’in buna öfkelen-
mesi.

e) Von Sanders’in Anafartalar Grubu’nun bazı icraatını eleştirmesi üzerine, 
Atatürk’ün de Mareşal’in bu muahezelerini red ve cerh eylemesi.”

Çalışlar’ın yazdığına göre, bu nedenlerden dolayı iki kumandan arasında büyük 
bir yanlış anlama ve soğukluk ortaya çıkmıştır. Çalışlar’ın dediği gibi;

“Kemal Bey’in raporlu olarak İstanbul’a gitmesine sebebiyet vermiştir.” 57

Bu konuda S.Atacanlı’da şöyle bir değerlendirmede bulunmuştur:

“Çalışlar’ın anılarında, bu konuda ilginç ve başka kaynaklarda rastlanılma-
yan bilgilere de yer verilmektedir. Açıkça belirtilmemiş olmakla birlikte, anılardan 
Atatürk’ün cepheden ayrılmasının dönmemek üzere olmadığı anlamı çıkmaktadır. 
Anlaşıldığına göre, Atatürk tebdil-i hava izni istemiş, Liman von Sanders de 5 Aralık 
1914 günü Atatürk’ün karargâhına bizzat gelerek izin belgesini getirmiştir.

Atatürk bu izninin başlangıçta 1 ay süre için öngörülmüş bulunması muhtemel-
dir. Zira Çalışlar, günlüğünün 2 Ocak 1916 tarihli sayfasına şöyle bir not düşmüştür.”

“….. Mustafa Kemal Bey’den bir mektup aldım. Sertabip mezuniyetini bir ay daha 
uzatmış…” 58

Atacanlı şöyle devam etmektedir:

“Çalışlar, günlüğünün 5 Ocak 1916 tarihli bölümünde, İstanbul’da bulunan Ce-
vat Abbas’dan bir mektup aldığını ve Cevat Abbas’ın Atatürk’ün kendisinden bazı hu-
susları öğrenmesini istediğini naklettiğini yazıyor. Buna göre Atatürk, Çanakkale’deki 
muhtemel yapılanma konusunda sorular sormuş, örneğin Grup Karargâhı ve kendisi 
(Atatürk) hakkında Liman Paşa’nın düşüncesinin ne olduğunu Kazım Bey’den öğren-
mesini rica etmiş, ayrıca karargâhın feshi halinde kolorduların ne olacağını ve kendi-
sinin nereye tayin edileceğini öğrenmek istemiştir. Atatürk’ün bundan sonraki askeri 
kariyeri hakkında merak içinde ve belki biraz da endişeli olduğu anlaşılmaktadır.” 59

57 İzzetin Çalışlar, Atatürk ile İkibuçuk Yıl, s. 65.
58 Çalışlar, Atatürk ile İkibuçuk Yıl, s. 70.
59 Atacanlı, Atatürk ve Çanakkale’nin Komutanları s. 174.
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Çalışlar, 7 Ocak 1916 tarihinde ise şunları yazmıştır:

“….. Mustafa Kemal Bey tercüman Reşit Bey ile karargâha mektup gönderdi. 
İstanbul’da pek çok hüsnü kabul görmüş, fakat herkes teslimiyeti tamme ile tes-
lim olunmasını tavsiye ettiler. Yine avdet edecek ve Kolordusuna gelecek. Ken-
disi de artık her şeye razı olmaya karar vermiş. Hatta bir fırkaya da verseler 
gidecekmiş.”60

Bu mektuptan iki gün sonra (9 Ocak 1916) düşman Seddülbahir kesimini başarılı 
bir şekilde boşaltmıştır. İstanbul’da bulunan Mustafa Kemal’in Gelibolu Yarımadası’na 
dönmesinin bir anlamı kalmamıştır. 27 Ocak 1916’da karargâhı Edirne’de olan ve 25 
Kasım 1916’da Diyarbakır’a nakledilen XVI. Kolordu Komutanlığına atanmıştır.61

Salih Bozok ise anılarında Çanakkale’den ayrılma olayını Atatürk’ün kendisine 
şöyle anlattığını belirtmiştir:

 “…..Ben düşmanın çekileceğini anladığım için bir taarruz planı yapılmasını tek-
lif etmiştim. Fakat benim bu teklifimi kabul etmediler. Bundan dolayı canım sı-
kıldı. Çok da yorgun olduğum için izin alarak İstanbul’a geldim.” 62

Burada Mustafa Kemal hastalığından değil, yorgunluğundan bahsetmektedir.

C. Erikan ise bu konuya farklı bir bakış açısı getirmektedir:

“….Onura dokunucu bir başka mesele daha çıktı. Mustafa Kemal şimdiye kadar 
Anafarta Grubu Komutanı olarak V.63 ve XVI. Kolordulara komuta ediyordu. Yeni 
emir ile Anafartalar Grubu Komutanlığına General Mustafa Fevzi’nin(Çakmak) 
getirilmesi kendisinin de XVI. Kolordu Komutanlığına atanması, onu istifa etmek 
zorunda bıraktı. Mareşal Sanders, Onun hizmetini düşünerek kendisine bir aylık 
hava değişimi verdi. Albay Mustafa Kemal İstanbul’a gitmişti.” 64

Fevzi Çakmak Kolordu Komutanı olarak değil, vekil olarak atanmıştır. Dolayısıy-
la Mustafa Kemal’in bu yüzden istifa ettiği zayıf bir tez olarak karşımıza çıkmaktadır. 

11 Aralık 1915 tarihinde Mustafa Kemal ve beraberindekiler İstanbul’a gelmiş-
tir.

60 Borak, Atatürk’ün İstanbul’daki Çalışmaları, s. 177.
61 Hülya Toker ve Nurcan Aslan, Birinci Dünya Savaşına Katılan Alay ve Daha Üst Kademedeki Komu-

tanların Biyografileri, s. 184.
62 Salih Bozok, Yaveri Atatürk’ü Anlatıyor, İstanbul 2002, s. 56.
63 Bu, II. Kolordu olmalı zira Enver Paşanın telgrafında bu şekilde belirtiliyor.
64 Celal Erikan, Komutan Atatürk, İstanbul 2006, s. 180.
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Albay Mustafa Kemal Bey ayrılışını şöyle belirtir; 

“27 Teşrinisani’de (10 Aralık) ahvali sıhhiyeme binaen emir ve kumandasını be-
şinci Kolordu komutanı Mirliva Fevzi Paşa’ya(Çakmak) tevdi ederek infifak eyle-
dim.” 65

Ruşen Eşref ile 1918 Mart’ında yaptığı mülakatta da;

“Ben 10 Aralık’ta rahatsızlandım Fevzi Paşa hazretlerini yerime bıraktım. 
İstanbul’a geldim.” 66 demiştir.

Lord Kinross ise olaya daha basit ve kolaycı bir yorum getirmektedir:

“Aylar geçtikçe savaş durgunlaştı ve yeniden siper çarpışmasına döndü. Mustafa 
Kemal, düşmanın yarımadayı boşaltmaya hazırlandığına inanmaya başlamıştı. 
Buna fırsat vermeden yok etmek için son bir Türk saldırısının tam zamanıdır. 
Diyordu. Ama yine üstlerine söz dinletemedi. Saldırı için istediği izin harcanacak 
kuvvetimiz hatta tek bir erimiz bile yoktur diye geri çevrildi. Bunun üzerine Mus-
tafa Kemal yarımadadaki görevinden alınmasını istedi. Von Sanders de onu baş-
ka bir göreve atamayı kabul etti. Zaten sağlık durumu kötüleşmişti cephede kala-
cak hali yoktu. Burada yapabileceği bir işi de kalmamıştı. Bu arada Selanik’ten 
arkadaşı olan Tevfik Rüştü doktor olarak Gelibolu’ya gelmişti. Mustafa Kemal o 
anda aldığı bir kararla “Ben de seninle beraber İstanbul’a geleceğim” dedi. Çok-
tandır maaş almadığı için bir sürü parası birikmişti. Bunu birlikte harcayacak-
lardı. Mustafa Kemal böylece Gelibolu Yarımadası’ndan ayrıldı.” 67 

Burada Lord Kinross’un fikrine katılmak mümkün değildir. Gecikmeli de olsa 
subayların maaşı ödeniyordu. 

Çanakkale Muharebelerinde kesintisiz toplam 9 ay 13 gün görev yapan Albay 
Mustafa Kemal Bey özellikle hastalığı sırasında bütün grupları ziyaret eden Genel-
kurmay Başkanı Enver Paşa’nın Anafartalar Grubu’nu ziyarette bulunmaması üze-
rine kırılmış, gücenmiş ve istifasını vermiştir. Ancak bu istifa Liman von Sanders’in 
araya girmesiyle kısa bir süre için de olsa olumlu bir şekilde çözüme kavuşturulmuş-
tur. Daha sonra Albay Mustafa Kemal Bey hava değişimi talebinde bulunmuş, bu 
değişimin talebinin altında Kurmayı İzzetin Çalışlar’ın da belirttiği gibi Liman Paşa 
ile daha sonra olan sürtüşmesi/sürtüşmeleri de etkili olmuş olabilir. M. Kemal’in, 
Liman von Sanders ile muharebeler öncesinde, İstanbul’dayken de görüş ayrılıkları 

65 Mustafa Kemal, Anafartalar Muharebatına Ait Tarihçe, s. 92.
66 Devrin Yazarlarından Kalemiyle Milli Mücadele ve Gazi Mustafa Kemal, İstanbul 1981, s. 49.
67 Lord Kinross, Bir Milletin Yeniden Doğuşu, İstanbul 1978, s. 159.
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olmuştur. Muharebeler esnasında da bu görüş ayrılıkları devam etmiştir. Albay Mus-
tafa Kemal’in Alman subaylar hakkındaki düşünceleri olumsuzdur. Ancak Liman von 
Sanders, Mustafa Kemal’i takdir etmiş ve ona en kritik görevleri vermiştir.

 Her ne kadar Albay Mustafa Kemal Bey “10 Aralık 1915’te hastalandım” di-
yorsa da hava değişimi için izin 5 Aralık 1915’te verilmiştir68. 11 Aralık 1915’te da 
İstanbul’a ulaşmıştır. Acaba iki komutan arasında ipler o zaman mı kopmuştur?69 

Sonuç

Yarbay Mustafa Kemal Bey Maydos Mıntıkası Komutanı iken görevinin çok 
önemli olduğunu idrak etmiş, Balkan Harbi’ndeki tecrübesine dayanarak Gelibolu 
Yarımadası’nda 19. Tümen’i hızla eğitip yetiştirmek istemiş, doğru yerlerde ve düş-
manı kıyıya ayak basmadan karşılamak üzere konuşlandırmış ancak tümeni daha 
sonra ihtiyata alınmış, V. Ordu Komutanı’nın isteği üzerine var olan savunma düzeni 
değiştirilmiştir. Bu da İtilaf kuvvetlerinin kıyılara kısa sürede tutunmasına imkân ver-
miş, Türk birliklerinin de kayıplarının da artmasına yol açmıştır. 

Yarbay Mustafa Kemal 25 Nisan 1915’ten sonra Ağustos ayı sonuna dek önemli 
hizmetlerde ve yararlılıklarda bulunduğu gibi, “Maydos Mıntıka Komutanı” iken 
de öngörüsü ile gerçekleştirdiği hazırlıklarla, doğru tespitlerde bulunarak görevini 
hakkıyla yapmıştır. 

*

Mustafa Kemal’in Çanakkale’den ayrılışının altında yatan gerçek sebebin hasta-
lıktan dolayı mı yoksa Liman von Sanders ile olan sürtüşmesinden mi kaynaklan-
dığına dair yeni ve ayrıntılı çalışmaya ihtiyaç vardır. Bu konu araştırıcıların önünde 
çözülmesi gereken bir mesele olarak durmaktadır… Ancak sebep ne olursa olsun, 
Yarbay rütbesi ile Çanakkale’ye 25 Şubat 1915 tarihinde gelmiş ve daha sonra Al-
bay olan Mustafa Kemal Bey (19 Mart 1916’da Mirlivalığa yükseltilmiştir). 70 Gelibolu 
Yarımadası’ndan, 10 Aralık 1915 tarihinde ayrılmış, toplam 9 ay 13 gün devamlı gö-
revinin başında bulunarak kariyerinin parlak başarılarını Çanakkale’de kazanmıştır.

68 Buna göre eğer hasta idiyse hava değişiminin 10 Aralıktan sonra verilmesi zaman açısından daha 
uygun geliyor.

69 Zira bu konu hakkında her iki komutanının anılarında fazla bilgi verilmemekte konu adeta es geçil-
mektedir.

70 Genelkurmay Başkanlığı, Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi V. Cilt Çanakkale Cephesi, s. 611.
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Öz

 Çanakkale Deniz Savaşlarında görev alan Cevat (Çobanlı) Paşa’nın tarihe 
18 Mart kahramanı olarak yazılması O’nun askeri ve stratejik başarısıdır. Bu 
çalışmada Çanakkale cephesinde özellikle deniz savaşlarında görev alan Cevat 
Paşa’nın faaliyetlerine yer verilmiştir. Araştırmada, Çanakkale’de I.Dünya Sa-
vaşında Osmanlı ordusunun verdiği başarılı mücadelede Cevat Paşa’nın rolü 
ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ayrıca; Cevat Paşa’nın bu cephedeki faaliyetleri 
ve bu dönemle ilgili bazı anılarına yer verilerek, Çanakkale Deniz savaşları Ce-
vat Paşa boyutundan anlatılmıştır

Anahtar Kelimeler: Cevat Paşa, Çanakkale, taarruz, savunma, deniz

Cevat (Çobanlı) Pasha the Hero of 18 March in Naval Wars of 
Çanakkale Front 

Abstract

Cevat (Çobanlı) Pasha was labelled as 18 March hero thanks to his mili-
tary and strategic achievements in his duties during Çanakkale Naval Warfare. 
This study is about the activities of Cevat Pasha in the Çanakkale Front. The 
study aims to identify the role of Cevat Pasha in the success of the Ottoman 
Army in Çanakkale during the World War I. In addition, the study elaborates 
on the Çanakkale Naval Warfare from the perspective of Cevat Pasha by putting 
his activities and memories to the centre.

Keywords: Cevat Pasha, Çanakkale, attack, defense, sea

* Nurdan BAŞ, Tarihçi, nurdanbas@gmail.com, Bu araştırma 2013 yılında bitirmiş olduğum Orgeneral 
Cevat Çobanlı’nın Biyografisi tezinden yararlanılarak hazırlanmıştır. 
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Giriş

Genel hatlarıyla baktığımızda Birinci Dünya Savaşı sadece Osmanlı Devleti için 
değil, dünya tarihi açısından da önemli gelişmelerin yaşandığı ve ileriye dönük de 
yaşanacağı siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik çıkarımların olduğu ve sonrasında da 
olacağı bir tarihin dönüm noktasıdır. Hiç kuşkusuz Çanakkale Cephesi Birinci Dünya 
Savaşının başlangıç hedef ve sonuçlarını alt üst etmiştir. Avrupa da büyük devletle-
rinin oluşturduğu siyasî gruplaşmaların ve bu büyük devletlerin ekonomik çıkarları 
karşısında Osmanlı Devleti’nin durumu son derece kritik ve karanlıktı. Buna rağmen 
bu cephe ile stratejik açılımlar tamamen değişecektir. Çanakkale Cephesi sadece bir 
savaşın uzaması değil, yeni bir dönemin de başlangıcıydı. İşte bu başlangıçta öne çı-
kan isimlerin içerisinde Cevat (Çobanlı) Paşa’da yer almıştır. 1

Çanakkale Savaşları dünya tarihinin kaydettiği en önemli olaylardan biri olmuş-
tur. Düşman devletlerinin sadece Anadolu toprakları için değil özellikle de Boğazlar 
üzerindeki istekleri belli ve çok yönlü olmuştur. Osmanlı Devleti Birinci Dünya savaşı 
öncesinde birbirini izleyen harpler ve ayaklanmalar nedeniyle de eski gücünü kaybet-
mişti. Bu çerçeve içerisinde yıkılmaya başlamış bir Osmanlı Devleti savaş öncesinde 
tarafını belirlemek durumunda kalmıştır ve Almanya’nın yanında bu harbe girmiştir.

“Almanlar, Baltık -Bosfor- Basra ekseninde kuracakları jeopolitik bir kuşakla Ak-
deniz ve Hint Okyanusu’na uzamak istiyorlardı. Bu proje Balkanlar üzerinden 
ve büyük kısmıyla Osmanlı Devleti’nin sırtından gerçekleştirilecekti. Rusların, 
açık denizlere ve sıcak iklimlere çıkma politikalarının hedefi de aynı coğrafya idi. 
Londra otoritelerine göre, Osmanlı Devleti yaşamını tamamlamış, mirasını pay-
laşmak zamanı gelmişti. Fransızlar da, benzer koşullar dolayısıyla aynı politikayı 
izliyorlardı. Üçlü anlaşmanın temelinde yatan müşterek hırs buydu. Bu nedenle 
her iki taraf da Osmanlı Devleti’yle anlaşmaya yanaşmıyordu. Avusturya-Maca-
ristan Devleti, Veliahtları Arşidük Fransuva Ferdinand ve eşinin Saraybosna’da 
öldürülmesi nedeniyle Sırbistan’a harp ilân edip, Birinci Dünya Harbi’ni başlattı. 
Bir süre sonra da Almanya, Rusya ve Fransa’ya karşı harbe girdi.”2

1 Cevat (Çobanlı) Paşa, Osmanlı Devleti’nin 20. yüzyıl başlarındaki çöküş döneminde ve Cumhuriyetin 
ilk yıllarında meydana gelen siyasi olayların içinde fiili olarak bulunmuştur. Balkan Savaşları, I. Dünya 
Savaşı, Milli Mücadele ve Cumhuriyet’in ilanına gidilen süreçte yaşanan siyasi, sosyal, ekonomik ve 
kültürel gelişmelerde; TBMM’nin açılması, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması ve laikleşme süre-
cinde yapılan inkılap hareketleri içerisinde yer almıştır. Cevat (Çobanlı) Paşa 1870’te başlayıp 1938’e 
kadar süren yaşamında, eğitim döneminden itibaren bir asker olarak yetişmiş, Osmanlı sarayında 
yaverlik yapmış, 1911–1912 Trablusgarp Savaşı; 1912–1913 Balkan Savaşı; 1914–1918 Birinci Dünya 
Savaşı; 1919–1922 İstiklal Savaşında bulunmuş, Çanakkale Savaşlarında, üstün zeka ve askeri stra-
tejisiyle önemli kazanımlar ortaya çıkarmıştır. Nurdan Baş, Orgeneral Cevat Çobanlı’nın Biyografisi, 
(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara,2013

2 Nusret Baycan, “Orgeneral Cevat Çobanlı”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi , Sayı 20, Cilt: VII, 
Ankara,1991 ,s.375; Cevat (Çobanlı) Paşa ve Çanakkale Deniz Savaşlarıyla ilgili bakılabilecek ek bir 
çalışma olarak bknz. Recep Dündar, Birinci Dünya Harbi Çanakkale Deniz Muharebeleri ve Müstah-
kem Mevki Kumandanı Cevad (Çobanlı) Paşa’nın Faaliyetleri, (Yayınlanmamış Yüksek Lisan Tezi), 
Malatya, 1992 
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Almanya açısından Çanakkale Cephesi apayrı bir konudur. Tıpkı Osmanlı Dev-
leti ve Almanya’nın aynı tarafta yer alması gibi. Bu konuyla alakalı savaşın gidişatıyla 
ilgili çok farklı bir profille karşılaşırız. İsmet Görgülü’nün “Çanakkale’de Almanların 
Niyeti” adlı çalışmasında önemli ayrıntıları ve konu başlıklarını görürüz. Sonuç kıs-
mında şu cümle dikkat çekicidir: “ Çanakkale muharebelerinde Almanlar kendi çı-
karlarına göre harekatı yönlendirmiş ve yönetmiştir. Bunu yaparken müttefikleri olan 
Türkleri dikkate almamışlar, sadece niyetleri doğrultusunda kullanmışlardır…”3 Tüm 
çıkarcı planlamalara rağmen Çanakkale Savaşı Türk komutanların stratejik başarısı 
ve askerin sabır, irade ve inancıyla lehte sonuçlanmıştır. 

Çanakkale Savaşları İngiltere’nin öncülüğünde Fransızların ve çok sınırlı ola-
rak da Rusya ve Avusturya’nın katılımı ile gerçekleşmiştir. Cephenin açılma önerisi 
Rusya’dan gelmiş ve planlamayı da Churchill yapmıştır. Tüm bu geniş katılıma, çok 
kısa sürede Türk ordusunun kendi güçleri karşısında tutunamayacağını planlamış 
olmalarına rağmen beklentiler Çanakkale’nin derin sularına gömülmüştür.4 O güne 
kadar hiçbir yenilgi almamış ve tarihin en büyük armadası olarak değerlendirilen Bir-
leşik Filo, Çanakkale Boğaz’ında hiç beklemedikleri mağlubiyeti tatmış olacaklardı. 

Elbette Osmanlı Devleti’nin savaşa girmesi yararına idi. Osmanlı Devleti bu sa-
vaş esnasında yalnız kalmak istemiyordu. Hatta 27 Temmuz 1914’te Almanya ile bir 
ittifak yapılması için -görüşmelere-5 bile başlanmıştı.6 

“Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı’na girmeden evvel varlığını denge politi-
kası izleyerek devam ettirmeye çalışıyordu. Ne var ki bu denge politikası bir süre 
başarılı olmuş ancak 19.yüzyılın sonlarında uygulanmaya çalışılan politika ye-
terince sonuç verememiştir. 20. yüzyıl başlarında ise gerek iç politikada ve gerekse 
dış politikada yaşanan sorunlar nedeniyle Osmanlı Devleti oldukça yıpranmış ve 
varlığını devam ettiremeyecek bir devlet konumuna düşmüştür. Kaldı ki 1900’lü 
yılların başlarında meydana gelen olaylar (Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşla-
rı) Osmanlı Devleti’ni siyasal arenada varlığını devam ettirebilmesi için güçlü bir 
müttefik bulmaya zorlamaktaydı. İşte bu sebeple savaş öncesi ittifak arayışlarına 
başlayan Osmanlı Devleti, çeşitli girişimlerden sonra Almanya ile işbirliği yapa-
caktır. Gerek siyasal, gerekse askeri ve ekonomik alanda yapılan bu işbirliği savaş 
süresince devam edecek ve ordunun ıslahı konusunda Almanya’dan büyük ölçüde 
faydalanılacaktır.”7

3 İsmet Görgülü, “Çanakkale’de Almanların Niyeti”, Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Dergisi, S.1, 
Çanakkale, 2003, s.178

4 Cemalettin Taşkıran, “18 Mart Çanakkale Deniz Savaşı”, ATAM, C.25, S.73,Ankara, 2009 , s.28 
5 Bu görüşmeler, 2 Ağustos 1914’te Sadrazam Halim Paşa ile Almanya’nın İstanbul büyükelçisi Baron 

von Wangenheim arasında, Osmanlı-Almanya Anlaşması imzalandı. Rıfat Uçarol, Siyasi Tarih, İs-
tanbul, 2000, s.466

6 Yücel Özkaya, “ 1914-1918 Yılları Arasında Birinci Dünya Savaşı”, Milli Mücadele Tarihi, c. 1, Ankara, 
2005, s. 7 

7 Ali Kaşıyuğun, “ Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşına Girmeden Önceki İttifak Arayışları”, 
History Studies Dergisi, 2009, S.1, s. 319
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Osmanlı Devleti açısından Almanya ile savaşa girmek çıkış noktalarından bir 
tanesiydi. Çünkü düşman kuvvetler tarafından Osmanlı Devleti toprakları üzerin-
de büyük planlar uygulanmaya başlamıştı. Bu planlar Birinci Dünya Savaşının çok 
öncesinde tasarlanmıştı. Ancak büyük devletlerin istekleri tam anlamıyla çözüleme-
mişti. Onlar tarafından çözüme giden yollardan bir tanesi Çanakkale’ydi. Anadolu 
toprakları üzerinde yapılan planların uygulanması için “hasta adam” gözüyle bakılan 
Osmanlı Devleti’nin artık kesin olarak varlığına son verilmeliydi. Çanakkale Savaş-
larına dek Osmanlı Devleti üzerinde düşünülen kesin sonuç askeri ve siyasi pek çok 
denemede istekleri doğrultusunda tam anlamıyla başarıya ulaşamamıştı. 

“İşte İngiliz, Fransız, Rus ve İtalyanların bütün bu başarısız denemeleri, Birinci 
Dünya Savaşı başlarında hepsinin oluşturdukları pakt içinde İngiliz ve Fransızlar 
ve beraberlerinde getirdikleri Avustralyalı ve Yeni Zelandalılar tarafından son bir 
defa daha tekrarlanmıştır. Bu sefer müteferrik değil, müşterek çıkarlarla hareket 
edilmiştir. Amaç sadece Boğazları ele geçirerek İstanbul’a sahip olmak değil aynı 
zamanda Rusya’nın yükünü hafifleterek doğrudan temasa geçmek, Balkanlar’da 
İtilâf güçlerine katılmamış olan mütereddit devletleri halka içine almak; bura-
dan Osmanlı ordusuyla Alman ordusunun muhtemel temas ve sevkiyatını kes-
mek; Kafkaslar ve Doğu Anadolu’da Rusları rahatlatmak, Arap vilâyet veya 
eyaletlerinde Osmanlılara karşı girişilen harekâtta İngiliz, Fransız ve İtalyanlara 
kolaylık sağlamak ve nihayet Almanları da belirli ölçüde meşgul ederek Avrupa 
savaşlarında üstünlük elde etmektir. Bunların dışında, Osmanlı Devleti’nin bir-
çok yerini de İtilâf Devletleriyle birlikte kendilerine muhtariyet veya istiklâl vaad 
edilen Araplar, Rumlar ve Ermeniler arasında paylaşmaktan ibarettir.Bütün bu 
hesaplar, masa başlarında yapıldığı, bazı gerçekler gözden kaçırıldığı, mahalle-
rindeki incelik ve özellikler düşünülmediği, Avrupalı’nın mantığında ölümcül bir 
hastalığa yakalanmış olan hasta adamın artık cevvaliyetini yitirdiği zehabıyla 
karşı koyacak güce sahip olmadığı ve özellikle de, özüne, canına kastedilip boğa-
zına sarılınca Türklerin neler yapabileceği unutulduğu için akamete uğramıştır. 
Öncesinde, Çanakkale Savaşlarıyla tüm bu düşüncelerin kesin bir neticeyle ha-
yata geçeceğinden emin bir itilaf gücü oluşturmuşlardı.8”

Çanakkale Boğazı’na saldırı planı Amiral Carden tarafından hazırlandı. Plana 
göre önce Boğaz’ın girişini savunan dış bataryalar uzun mesafelerden bir ateşle tah-
rip edilecekti. Dış bataryaların ikisi Boğaz’ın Anadolu yakasında bulunan Orhaniye 
ile Kumkale’de, diğer ikisi de Rumeli yakasındaki Ertuğrul ile Seddülbahir’de bulunu-
yordu. Boğaz’ın bu tabyalar arasındaki genişliği 4 km kadardı. Bundan sonra Boğaz’a 
girilerek Anadolu yakasında Kepez ve Rumeli’de Kilitbahir’e kadar olan ve merkez 

8 Azmi Süslü, “ Çanakkale Savaşları ve Önemi”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, S. 20, c. VII, Anka-
ra, 1991
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savunma sistemi denilen tahkimat ve buralardaki bataryalar tahrip edilecekti. Bu da 
tamamlanınca Çanakkale ile Nara Burnu arasındaki savunma sisteminin son kısmı 
ateş altına alınacak ve Marmara’ya girilerek İstanbul’a yönelecekti. Bu bombardıman 
aşamalarının her birinde savaş gemileri yol almaya başlamadan önce torpil alanları 
temizlenmiş olacaktı. Planın başarılı bir şekilde uygulanabilmesi havaların iyi gitme-
sine; yeterli cephane sağlanmasına ve Türklerin savunmada göstereceği zafiyet ve yıl-
gınlığa bağlanmıştı.9 Türk tarafının herhangi bir başarısının söz konusu dahi olabile-
ceği bu planlar dahilinde tutulmuyordu. Yapılan saldırı planında unutulan tek başlık 
geri çekile bilme ihtimaliydi. 18 Mart, bu anlamda, İtilaf devletlerinin beklemedikleri 
karşı saldırıyla önemli kayıplar yaşamasına yol açmıştır. 10 Çanakkale cephesindeki bu 
ilk önemli adım Türklerin başarısıyla neticelenmiştir. Bu başarı savaşın gelecek olan 
diğer zor bölümü için de büyük bir umut kaynağı olmuştur. 

O günlerde Türk Ordusu, dört ordu müfettişliği emrinde on üç kolordu halinde 
teşkilatlanmış 38 piyade 4 süvari tümeninden ibaretti. Ateş gücü zayıftı, fenni birlik-
lerle geri teşkiller, özellikle ulaştırma birlikleri yok denecek kadar azdı. Noksanlarının 
giderilmesi ve Türk ordusunun kısa sürede savaşa hazırlanması için Türk ve Alman 
subayları el ele vererek büyük bir gayretle çalışmaya başladılar. 11 Bu çalışmaların 
içinde küçük yaşlardan beri aldığı eğitimle tüm bilgi ve donanımını askerlik görevine 
aktaran Cevat Paşa’da yer alacaktır. O’nu Çanakkale Boğazı’ndan düşman gemilerini 
İstanbul’a sokmayan, geri çeviren komutan olarak göreceğiz. Başlangıçta İtilaf güç-
lerine karşı el ele veren bu iki devletin mutlak galibiyetini Türk komutanlarının ve 
Mehmetçiğin gayretleriyle kazanıldığını söylemek yanlış olmayacaktır. 

Cevat (Çobanlı) Paşa’nın Birinci Dünya Harbi’nde adını “18 Mart Kahramanı” 
olarak tarihe geçiren görevi ise Çanakkale Cephesindeki üstün başarısı olmuştur. 
O’nun Çanakkale Deniz Savaşlarındaki stratejik savaş tekniği ile yakaladığı başarı 
düşman güçlerini hayal kırıklığına uğratmış ve onların mevcut planlarını tersine çe-
virmiştir. Çanakkale’yi geçerek Osmanlı Devleti’ne artık son hamleyi vuracaklarını 
düşünen İtilaf Devletleri, 18 Mart’ta geri çekilebileceklerini planlarına hiçbir şekilde 
dâhil etmemişlerdi. 

1. 18 Mart Kahramanı Cevat Paşa

Çanakkale Cephesi “Deniz Harekâtı” ve burada yapılan savaş Osmanlı Devleti’nin 
Birinci Dünya Harbinde ileri seviyedeki başarısını oluşturmaktadır. Böylece harbin 

9 Taşkıran, s. 29-30; A. Thomazi, Çanakkale Deniz Savaşı, Ankara, 1997, s. 17
10 İtilaf Devletlerinde 18 Mart’ta Boğaz’ı geçmek için 12 büyük zırhlı gemi ile savaşa katılmıştı. Bunlar-

dan 3’ü batmış, 4’ü de savaş dışı kalmıştı. İngiliz ve Fransızların 44 top ve 800 de insan kayıpları vardı. 
Diğer gemiler de çok az çok isabet almışlardı. Taşkıran, s. 36; Birinci Dünya Savaşında Çanakkale 
Cephesi, (Yay. Krl. Bşkn. Kamil Başoğlu), V.Cilt, 1.Kitap, Ankara 2012, s. 47

11  İsmet Görgülü, On Yıllık Harbin Kadrosu 1912-1922, Ankara,1993, s. 48
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seyri değişmiş, halkın ve askerin umudu artmıştır. Cevat Paşa’nın buradaki konu-
mu ve uyguladığı askeri başarı genel anlamda Türk Ordusunun güçlü stratejilere sa-
hip olduğunun en güzel göstergesi olmuştur. Burada görev alan diğer komutanlar-
la beraber Çanakkale Deniz Savaşları ve genel olarak Çanakkale Cephesi, Osmanlı 
Devleti’nin en son kazandığı askeri başarısı olacaktır. Bu cephe; kazanım, etki alanı ve 
kayıplarıyla dünya tarihinde de yer etmiştir. Yeri ve önemi tek taraflı düşünülmeye-
cek kadar uluslar arası bir boyuttadır. Günümüzde halen daha sadece Türk tarafından 
hatırlanmaması da bunun bir göstergesini oluşturmaktadır. 

10 Ağustos 1914’te Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanlığı’na atanan Cevat 
Paşa12 birliklerini (özellikle müstahkem mevki topçusunu) ve 9 ncu Tümen’i muha-
rebeye hazırlamış, Başkomutanlığa verdiği bir raporla da yaptığı ve yapacağı işleri 
bildirmişti. Bu raporda, denizden yapılacak bir taarruzda kesin savunmanın Boğaz’ın 
iç kısmında yapılması üzerinde duruyor, Boğaz’ın giriş kısmının her zaman kolayca 
düşürülebileceğini savunuyor ve Erenköy koyunun düşmanın sığınmasına engel ola-
cak şekilde mayınlanmasını öneriyordu.13

13 Ağustos 1914 tarihinde Çanakkale Müstahkem Mevki Komutalığı tarafından 
verilen emirle Boğaz girişinin ilerisinde İngiliz gemilerinin görüldüğü her türlü te-
şebbüse karşı birliklerin daima hazır olması ve sahilde meydana gelebilecek bir te-
şebbüse ateşle karşılık verilmesi, ağır topçu birliklerinin bölgenin önemi derecesinde 
hazırlık derecesini arttırması, mayın müfrezesinin istenildiği zamanda göreve baş-
layacak şekilde bütün önlemleri alarak işaret kulesini daima gözetleyeceği torpido-
ların geceleyin Boğazın güvenliğini sağlayacak şekilde Boğaz girişi ilerisinde keşfe 
devam edeceği belirtilmiştir. Torpidoların gözetleme konusunda dikkatli davran-
maları hususuna çok önem verilmesine rağmen bu konuda bazı aksaklıklar görül-
müş bu durum Müstahkem Mevki komutanı tarafından 13 Ağustosta verilen emirle 
dikkatsizliği görülen kişilerin en ağır şekilde cezalandırılacağı bildirilmiştir.14 Hiçbir 
şekilde askeri hataların affı olmaması ve her anın her adımın ivedilikle yapılabilmesi 
gerekiyordu. Uygulanacak planlar büyük, bunu sağlayacak askeri teçhizat yetersiz ve 
karşıdaki düşman her açıdan donanımlıydı. Cevat Paşa, bu disiplin içerisinde tedbir-
lerini almıştı. 

Boğaz girişinin biraz ilerisinde keşifte bulunmak üzere tayyare uçurulmak isten-
miş ise de tayyare subayı tayyarenin bir gün açıkta kalması nedeniyle pervane ve 
motorda arıza bulunduğundan uçmanın mümkün olmayacağını bildirmiştir. Bunun 

12 Başkomutan vekili Enver Paşa, Müstahkem Mevki komutanı Emin Paşa’nın bu konuda yetersiz oldu-
ğu düşüncesiyle emin Paşa’yı görevden alarak yerine 9. Tümen Komutanı Kurmay Albay Cevat Paşa’yı 
atamıştır, Cevat Paşa, 10 ağustos tarihinde göreve başlamıştır; Birinci Dünya Savaşında Çanakkale 
Cephesi, (Yay. Krl. Bşkn. Kamil Başoğlu), V.Cilt. 1.Kitap, Ankara 2012, s. 74.

13 Baycan, s. 376; Ayrıca bilgi için bkz. Çanakkale Savaşları Özel Sayı ATAM Dergisi, cilt: XXV, sayı:73, 
Mart, Ankara 2009.

14 Birinci Dünya Savaşında…, s. 75.
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üzerine Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Paşa, durumu Başkomutanlığa şu ifade-
lerle bildirmiştir:

“Daha önce bilgi alınamaması nedeniyle gelen tayyare için sahilde gerekli hangar 
hazırlanmadığından ve tayyarenin dün geceyi açıkta geçirmesi nedeniyle, tayya-
reci subay, pervane ve motorun bozukluğundan şikâyet ederek uçmaktan kaçı-
nıyor. Zaten gelen kişilerden biri daha önce burada bir ay kaldığı halde bir defa 
bile uçamamıştır. Buraya iş görecek bir tayyare ile bir tayyarecinin gönderilmesi 
şu anda burada bulunan tayyarenin sökülüp vapurla İstanbul’a nakline izin ve-
rilmesi arz edilir.”15 

Savaş başlamadan önce, Osmanlı’nın Müstahkem Mevki Komutanlığı’na bağlı 
olarak sefer kuruluşunda kağıt üzerinde de olsa, hava birlikleri vardı. Bunlar daha 
sonra işlerliğe kavuşmuş ve bölük düzeyine kadar yükseltilmişlerdir. Çanakkale’de 
Osmanlı’nın 1. Bölük, 6. Bölük ve 3. Deniz Tayyare Bölüğü olmak üzere toplam üç 
tane birliği vardı.16 Ancak hava birliklerinin büyük eksiklikleri savaş için çok da fazla 
tesirli olamamıştır. O yüzden pek çoğu sadece kağıt üzerinde kalmıştır. Deniz sava-
şında en önemli askeri teçhizat az sayıda da olsa denize döşenecek mayınlardı. Zaten 
Çanakkale Deniz Savaşının kazanımını özel kılan da buydu. Az olması bir yana orada 
uygulanan tedbir ve strateji bu savaşın başarısına giden yoldu.

Başkomutanlık tarafından 22 Ekim 1914’te Çanakkale Müstahkem Mevki Komu-
tanlığına gönderilen bir direktifte Başkomutanlık Delegesi Amiral Metren başkan-
lığında, Albay Cevat, Yarbay Wossidlo ve Müstahkem Mevki Kurmay başkanından 
oluşan bir komisyon kurulduğu bildirilmiştir. Bu komisyona her türlü taarruza karşı 
mevcut vasıtalarla Boğaz’ın ne şekilde savunula bileceği ve muhtelif bataryalarla di-
ğer savunma vasıtalarının ne şekilde hareket edeceklerine dair bir plan hazırlanması 
emredilmiştir. 17 Cevat Paşa’nın 18 Mart 1915 Çanakkale zaferinde rütbesi Tümgene-
ral18 olmuş ve birliğin başına geçmiştir. 

“Çanakkale Boğazı’na yapılan ilk deniz taarruzu, 3 Şubat 1915 günü saat 06.50’de 
başlamış, Fransız ve İngiliz harp gemileri ikinci kez 19 Şubat 1915 günü saat 
07.45’te, Boğaz önüne gelmiş; uzak mesafelerden, girişteki Türk tabyalarını saat 
17.30’a kadar topçu ateşi altına almıştı.25 Şubat 1915 günü daha fazla muha-
rebe gemisi bombardımana katılmış, 26-27 Şubat 1915 günleri merkez tabyaları 

15 ATASE, BDH Koleksiyonu, Kls. 4669, Dos. H-1, Fih.1-52; Birinci Dünya Savaşında… s. 25-26.
16 Şerafettin Zeyrek, “Çanakkale Savaşlarında Hava Gücü ve Hava Savaşları”, Çanakkale Araştırmaları 

Türk Yıllığı Dergisi, S. 1, Çanakkale, 2003, s. 135.
17 ATASE, Kls. 4669, D.: H-3. Fih.1-53; Birinci Dünya Savaşında…, s. 33. 
18 Görgülü, s. 62.
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da ateş altına alınmıştı. 1, 2, 3, 4 ve 12 Mart 1915 günleri de Boğaz içerisine giren 
İngiliz ve Fransız harp gemileri, kayda değer bir başarı sağlayamadılar. İngiliz 
Amirali De Robeck (dö Robek) tüm deniz gücüyle Boğaz’ı zorlayarak İstanbul’a 
ulaşmaya karar verdi. 18 Mart 1915 sabahı İngiliz ve Fransız filoları, tam yolla 
ve büyük bir güvence içinde Boğaz’a girdiler, saat 08.30’da, Anadolu ve Rumeli 
kıyılarındaki Türk tabyalarını bombardımana başladılar. Çanakkale Boğazı’nın 
iki yakasında mevzilenmiş bulunan Türk topçularının açtığı yoğun ateşler ve ka-
ranlık limana dökülen mayınların etkisiyle mevcudunun % 35’ini yitiren İngiliz 
ve Fransız harp gemilerinden oluşan bu donanma, saat 17.30’da çekilmek zorun-
da kaldı. Yalnız bugünkü muharebede Bouvet (Buve), Ocean (Oşın), Irresistible 
(İrrezistibıl) muharebe gemileriyle iki muhrip, yedi mayın arama gemisi batmış, 
Gaulois (Golva), İnflexible (İnfıleksibıl) de dahil olmak üzere yedi zırhlı, görev 
yapamayacak duruma gelmiş, bunlardan bazılarının yedeğe alınarak muharebe 
alanından uzaklaştırılması gerekmişti.19”

18 Mart 1915 tarihi; Çanakkale Boğazı’nı geçmeye teşebbüs eden Amiral J. De 
Robeck komutasındaki İngiliz ve Fransız donanmalarının, ağır zayiat vererek başarı-
sız kalışı düşman donanması 7 saat süreyle tüm boğaz tahkimatını ateş altına almışsa 
da, bu girişim, kıyı topçusunun etkili karşı ateşi sayesinde sonuçsuz kalmıştır. Bu de-
niz savaşında Nusret Mayın gemisinin döşediği mayınlar düşman donanmasına ağır 
kayıplar verdirmiştir.20 Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Paşa her yönüyle üstün 
nitelikli bir kişiydi, birleşik filo büyük deniz harekâtını plânlarken, O da Nusret Ma-
yın gemisine karanlık liman bölgesini mayınlatıyordu. 21 

Cevat Paşa’nın Mustafa Kemal Paşa’yla Çanakkale Deniz savaşları esnasındaki 
görüşmeleri ve Mustafa Kemal Paşa’nın bu konudaki düşünceleri de önemli bir ayrın-
tıdır. 18 Mart öncesinde cephede bir araya gelen bu iki komutan bu savaşın bir ölüm 
kalım savaşı olacağını çoktan anlamışlardı. Düşman ordusu tüm gücüyle saldırıya 
geçmişti. 1918 yılında Ruşen Eşref tarafından Yeni Mecmua’da neşredilmiş beyana-
tında şu bilgiye yer verilmiştir: “Mustafa Kemal Paşa, kendisinin Maydos (Eceabat) 
mıntıkası kumandanlığı esnasında cereyan eden mühim vakaları şu suretle hülasa 
etti:

“düşman bir defa Seddülbahir’e ve Kumkale’ye asker çıkarmak teşebbüsünde bu-
lunuyor… Sahil müdefası Cevat Paşa Hazretlerinin tahtı emrinde bulunuyordu. 
Benim bu hareketle alakam dolayısıyladır. Yalnız 5 Mart günü sabahı Cevat Paşa 
Hazretleri Maydos’ta bulunan karargahıma gelmişti. Kendisine Seddülbahir sa-
hil mıntıkasındaki tertibatı göstermek üzere beraber Kirte’ye gittik. Oraya var-

19 Baycan, s. 376.
20 Utkan Kocatürk, Doğumdan Ölümüne Kadar Kaynakçalı Atatürk Günlüğü, Ankara 2007, s. 36.
21 Baycan, s. 376
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dığımız zaman, düşman donanmasının Kirte ve Alçıtepe istikametlerine açtığı 
ateşin altında kaldık.”22 Mustafa Kemal Paşa kendi notlarında da olayın devamı 
için şunları söylüyor: “ …bunun üzerine ben mezkur mıntıkanın muhafazasına 
memur olan 26’ncı alay kumandanına müteyakkız (uyanık, gözü açık, tetikte) bu-
lunması için bazı talimat-ı şifahiye verdikten sonra Cevat Paşa vazifesi başında 
bulunabilmek üzere Maydos’a avdet ettik.”23 

Çanakkale cephesinde hem karadan hem de denizden savunma için Mustafa Ke-
mal Paşa ile Cevat Paşa’nın komutasındaki birliklerin yaptıkları tüm askeri açılımlar 
birbirini tamamlar nitelikteydi. Her iki komutan da (Çanakkale Savaşlarında, Cevat 
Paşa’nın askeri rütbesi Mustafa Kemal Paşa’nın üstündeydi) bu cephe hakkında bilgi 
alışverişlerini eksik etmemiş, neler yapılacağı hususunda görüşmelerde bulunmuş ve 
pek çok önemli konuda hemfikir olmuşlardır. 

Düşman işgali üzerine Mustafa Kemal’in öngörüsünü de kendi notlarında şu şe-
kilde aktarmaktadır:

“Bu kuvvet mühim düşman teşebbüsüyle mütenasip hadden ve kendisinin do-
nanma ateşinin muharip tesiratına karşı tahaffuz edecek ve ancak düşman piya-
desinin sahile takarrüp (yaklaşma, yanaşma) ve huruca başlaması anında faa-
liyete geçebilecek tedabir ve tertibattan mahrum bulunduğu takdirde, tehlikenin 
bertaraf edilmesini müşkül görüyordum. Bu mülahazatımı 5-1-31 günü birlik-
te Kirte’ye hareket ettiğimiz sırada dahi mevki-i müstahkem kumandanı Cevat 
Paşa’ya izah etmiştim. Kendileri Seddülbahir mıntıkasının pek dar olmasından 
düşmanın kuvay-ı mühimmesine cevelangah (dolaşma yeri, savaş yeri) olamaya-
cağı kanaatinde bulunduğunu beyan etmişti.”24 

Cevat Paşa içinde husus aynı çerçevede oluşuyor, O’nun tasarladığı plan düşman 
donanmasını şaşırtmak, donanmanın hasar görmesi ve geri çekilmelerinin sağlamak 
yönünde olacaktı. Boğazın en dar kısmında uygulanacak teknik, düşmanın manevra 
kabiliyetini kısıtlayacağından mutlak bir başarıyla sonuçlanabilirdi.

1915’te Çanakkale’nin başarısızca geçilmeye çalışılması kadar ilgi toplayan ve 
üzerinde çalışılan bir harekâta iki dünya savaşında da rastlanmadığını söylemek pek 

22 Uluğ İğdemir, Anafartalar Muharebatı’na Ait Tarihçe, Ankara 1990, s.X-XI; İğdemir, “Atatürk’ün 
Anafartalar Hatıraları”, BELLETEN, C.VII, Ankara,1943, s.28; Hüsamettin Öztürk, “ Çanakkale’nin 
Mustafa Kemal’in Askeri Kariyerindeki Yeri”, 85. yılında Çanakkale Savaşları Sempozyumu, (23-24 
Mart 2000 Çanakkale) Sempozyum Bildirileri, 18 Mart Üniversitesi Çanakkale Savaşları Araştırma 
Merkezi, Çanakkale, 2000, s.79; Senem Güven, Hatırat Türü Eserlerde Çanakkale Muharebeleri, (Ya-
yınlanmamış Yüksek Lisan Tezi), Ankara, 2007, s.47 

23 Mustafa Kemal, Arıburnu Muharebeleri Raporu, (Yay. Hzr. Uluğ İğdemir), Ankara,1990, s.3
24 Mustaf Kemal, s. 9
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yanlış olmaz. Sir Edward Grey şöyle yazıyordu: ‘Gelibolu’daki harekât kadar hiçbir 
şey, boyutları bu kadar çarpıtmamış, tarafsız değerlendirme yeteneğini bu kadar 
bozmamış, stratejik değerler doğrusunu bu kadar sakat bırakmamıştır.” Çanakkale’de 
kazanılan zafer, tükenmekte olan Osmanlı’nın son kıpırdanışı; Millî Mücadelenin 
ateşleyicisi ve ilhâm kaynağı olmuştur.25

Mücadeledeki başlangıç altı ay öncesine ait ise de, sonuca 18 Mart 1915’te ulaşıl-
mıştır. 6 Ağustos 1914’ten 27 Şubat 1915’e kadar dört Türk gemisi (Selanik, İntibah, 
Nusret, Samsun) Kepez burnundan Çanakkale önlerine kadar uzanan on mayın hat-
tına toplam üç yüz yetmiş yedi mayın döşemiş ve bu saha top ile takviye edilmişti. 
Düşman denizaltılarına karşı etkili savunma tedbirleri de alınmıştı. 2 Mart 1915’te, 
Alman General Liman von Sanders, buradaki orduların başına getirilmişti. 26 18 Mart 
1915 başarısı Türk ordusunun ve komutanlarının başarısıyla doğrudan ilgilidir. Cevat 
Paşa’nın deniz harekatında ki askeri planlaması düşman gemilerinin deniz yoluyla 
Çanakkale’yi geçememesine ve geri çekilmelerine sebep olmuştur. Bu başarı dünya 
basınında da büyük yankı uyandırmıştır. Churchill’in Times gazetesinde Nusret Ma-
yın Gemisi hakkında verdiği beyanatta dikkat çeken bir cümle savaşın bu aşamadaki 
durumunu özetler niteliğindedir: “18 Mart’ta dünya kara sularında 5 binin üzerinde 
gemi hizmet veriyordu. Nusret’in yaptığı bir yana, 5 bin geminin yaptığı bir yana.” 

 Mart 1915 başlarında Çanakkale Müstahkem Mevkii emrinde 27 batarya halin-
de teşkilâtlanmış çeşitli çapta 104 top ve bir de mayın grubu vardı. Topların bir kısmı 
savaş gemilerinden çıkarılmış gemi toplarıydı. Tüm eksikliklere rağmen 18 Mart ta-
rihini önemli kılan bir husus da budur: Kesin olarak yenilecek gözüyle bakılan Türk 
ordusu, her türlü eksik materyallere rağmen en ufak ayrıntıyı bile kullanarak değer-
lendirmiş ve tarihe büyük bir başarı notu düşürmüşlerdir. 18 Mart’ta Çanakkale’yi 
denizden geçemeyeceğini anlayan düşman kuvvetleri planlarını kara harekatına 
yönlendirmişlerdir. Bu başarının diğer bir başlığıyla konuyu daha açıklayıcı hale ge-
tirmek gerekir. Çünkü 18 Mart kahramanlığının ayrıntılarında hiç kuşkusuz Nusret 
Mayın gemisi yer almaktadır. 

2. Çanakkale Deniz Savaşlarında Cevat Paşa ve Amiral Robeck Savaşı: 
“Nusret Mayın Gemisi”

Şubat 1915 tarihinden itibaren İtilaf Devletlerinin Çanakkale’ye yapmış olduk-
ları harekâtın kesin zafere ulaşamamasındaki önemli bir ayrıntıya dikkat çekmemiz 
gerekmektedir. Nusret Mayın gemisiyle ciddi bir askeri strateji uygulayan Cevat 

25 Hayri Öztürk, “ Servet-i Fünün’da Çanakkale Zaferi”, TÜBAR Dergisi, S. XII, Güz,2002, s. 75-76; 
http://www.eceabat.gen.tr/popup/10.asp 

26 Ahmet Halaçoğlu, “Birinci Dünya Savaşında Türk Donanması ve Çanakkale Deniz Operasyonları”, 
Askeri Tarih Bülteni, Ankara 1988, s. 25.
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Paşa’nın, Amiral Robeck’e karşı kazandığı savaş, tarihe düşülecek önemli bir ayrıntıyı 
oluşturmaktadır.

Rusların 1 Kasım 1914’te Kafkaslardan taarruz ederek Türk doğu sınırı üzerin-
de savaşı başlatmalarının hemen ardından, İngiliz ve Fransız gemisinden oluşan 18 
gemilik Birleşik Filo, 3 Kasım 1914 sabahı Boğaz’a yaklaşmıştır. Bunlardan sadece 
dördü saat 06.45’ten itibaren Boğaz’ın giriş tabyalarından Seddülbahir ve Kumkale 
Tabyalarını yaklaşık 14.000 (on dört bin) metre mesafeden 17 dakika bombardıman 
etmiştir.27 

Birleşik Filo’nun Boğaz giriş tahkimatını bu ilk bombardımanı, burada bir so-
nuç almaktan ziyade Rusya’dan sonra İngiltere ve Fransa’nın da Osmanlı Devleti’ne 
karşı savaşı başlatma, başka bir deyişle savaş ilanı anlamını taşıyordu. 28 Daha önce-
leri Türk donanmasının eğitiminde görev almış bulunan İngiliz Amirali Limpus’un, 
Türkiye’yi vaktinden önce uyaracağı endişesiyle bu bombardımana karşı çıkmasına 
rağmen, Churchill’in emriyle yapılan bu harekat, Türkiye için ciddi bir uyarı olmuş-
tur. Nitekim o tarihte Çanakkale Müstahkem Mevki komutanı olan Cevat Paşa, bu 
konuyla ilgili olarak “Bu bombardıman beni uyandırdı. Bütün zamanımı her yola 
başvurarak savunmayı düzeltmeye ayırdım.” Demişti. 29 Hemen harekata geçmekten 
yana olan Churchill’in direktifleriyle Birleşik Filo donanması savaşa erkenden hazır-
lanmıştı. Bundaki iki etken:

1) Türk ordusunun yenileceği düşüncesi, 

2) İngiliz Amirali Limpus’un, Türkiye’yi vaktinden önce uyaracağı endişesinin 
yer aldığını söyleyebiliriz. 

İtilaf donanması, 18 Mart 1915’te denizden gerçekleştirdiği büyük saldırıda başa-
rısız olup geri çekildi. Bu defa kara harekatı ile Boğaz kıyısındaki mevzileri düşürüp 
İstanbul’a ulaşmak istediler ve yine başarısız kaldılar. 1915 yılı sonunda tamamen 
çekildiler. Çekilirken tesellileri, Türkleri Çanakkale’de oyaladıkları, diğer cephelere 
yardımcı olduklarıydı. Gerçekte Çanakkale’de yenilmekle kalmamış, savaşın insiyati-
fini de kaybetmişlerdi. 30 Bu tam anlamıyla İtilaf güçleri için hayal kırıklığının yanında 
büyük bir prestij kaybı da olmuştur. Birleşik Filo’nun yenilmesi İtilaf güçlerinin savaş 
planlarında yer almamış olasılığı da hesaplanmamış bir durumdu. Yenilgi bu yüzden 
İtilaf güçleri açısından büyük bir hüsran olmuş; Türkler açısından da umudun, hayal-
den öte gerçeğe dönüşebilmesi ihtimalini doğurmuştu. 

27 Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi Çanakkale Cephesi Harekatı, V. Cilt . Kitap,(Yay. Krl. Bşkn. 
Kamil Başoğlu), Ankara 1993, s. 99-100.

28 Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi V. Cilt, III. Kitap, (Yay. Krl. Bşkn. Kamil Başoğlu), An-
kara, 2012, s. 5.

29 Birinci Dünya Savaşı’ında… s. 101.
30 Rahmi Doğanay, “Çanakkale Zaferinin Türk ve Dünya Tarihi Açısından Önemi”, Atatürk Yolu Dergisi, 

c. 3, S.12, Ankara, 1993, s. 365.
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 “20 Mart 1915’te Müstahkem Mevki komutanı Cevat Paşa, İngiliz ve Fransız-
ların Boğaz muharebelerinde uğradıkları yenilgi karşısında, karadan büyük 
bir çıkarma harekâtına girişebileceklerine işaretle, Başkomutanlığa mevcut 
savunma düzenini tamamlayıcı bir değişikliğe gidilmesini önermiştir. Amiral 
Robeck kumandasındaki düşman filosu, Cevat Paşa kumandasındaki Çanak-
kale istihkâmlarına karşı, hücuma geçti. Bu ilk hücumun maksadı hem mayın 
tarlalarını koruyan bataryaları tahrip etmek, hem de boğazın orta kısmında-
ki tabyaları susturmaktı. Bundan sonra donanmanın asıl kısmı rahatça boğazı 
geçerek Marmara’ya açılacak ve oradan İstanbul’a gelecekti. Fakat Cevat Paşa, 
düşmanın hareketlerini gözden kaçırmıyordu. Nitekim boğazın aşağı kısımlarını 
düşman mayın tarayıcıları tarafından tamamen mayından temizlenmiş olduğu-
nu öğrendiği için, bir saldırının çok yakın olduğunu kestirmişti. Her ne pahasına 
olursa olsun, düşman gemilerini boğazdan geçirmemek lazımdı. Çünkü muaz-
zam müttefik filosunun Çanakkale’yi geçerek Marmara’ya açılması, doğrudan 
doğruya imparatorluğunun başkenti İstanbul’un düşmesi demekti. Bu da daha 
harbin başında yenilmekten başka manaya gelmezdi.31”

Müstahkem Mevkii Komutanı Cevat Paşa’nın Boğaz savunması için yaptığı sa-
vunma planında; Birleşik Filo gemileri ile yapılacak savaşı Kumkale-Kepez arasındaki 
deniz alanında kabul edecek şekilde hazırladığını görmekteyiz. Böyle bir planda ge-
milerin Kumkale-Kepez arasındaki orta bölgede yani Erenköy koyunun açıklarında 
bulunmaları gerekmektedir. Bu mevkide savaşan gemilerin ihtiyaç duyacakları örne-
ğin harp sahasını geçici olarak terk etmek gibi bir manevra durumunu, diğer gemile-
rin savaşma kabiliyetlerini aksatmadan en kısa yoldan yapması gerekmektedir. Bahse 
konu coğrafi saha için manevra yapabilecek tek alan Erenköy koyudur. Bunun yanın-
da bir mayın hattının döşenmesinde, hattın düşman gemilerinin kuvvetle muhtemel 
ilerleme hattına en az bir mayına çarpabilmesi için dik olarak yerleştirilmesi esası da 
ortaya konduğu zaman Nusrat’ın dökeceği mayınların şekli ile ilgili tek bir sonuç or-
taya çıkmaktadır. Bu şekilde Erenköy Koyuna Kumkale-Kepez hattına paralel olacak 
bir durumda oluşturulmasıdır. 32

Çanakkale müstahkem mevki komutanı Cevat Paşa hatıralarında şöyle anlatıyor:

“18 Mart sabahı düşman donanmasının taarruz edeceği hakkında bir malumat 
yoktu. O sabah Büyük Önder Atatürk’le beraber Seddülbahir mıntıkasında bulu-
nan bir piyade alayını teftiş ediyorduk. Sahaya vardığımız zaman alayda hiçbir 
hazırlığa tesadüf etmedik. Sadece karşımıza çıkan bir mehmetçik -düşman do-

31 Orhan Ş. Yüksel, “50 Yıl Önce Çanakkale Savaşını Kazandık”, Tarih Mecmuası, Cilt 1, S. 2, İstan-
bul,1965, s. 7.

32 M.Haluk Çağlar, “Çanakkale Deniz Muharebelerinde Mayın Harbi ve Nusrat’ın Mayın Döküş Hare-
katı”, www.geliboluyuanlamak.com. (13.03.2010)
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nanması geliyor- dedi ve siperine girdi. Gözlerimiz ufukta idi. Düşman donan-
masının yavaş yavaş methale (girişe) doğru ilerlediğini gördük. Hemen geri dön-
dük. Maydos’ta Atatürk’ten ayrıldım. Bir motora atlayarak Çanakkale’ye geçtim 
ve doğru tarassud (gözetleme)mahalline gittim” 33

Martın ilk günlerinde her iki komutan, olası şiddetli bir saldırının yakın tarihte 
gerçekleşeceğini anlamışlar, alınacak tedbirlerin ivedilikle yerine getirilmesinin ge-
rekliliği hususunda da ortak kanaatlerde birleşmişlerdi. 

İngilizler, 1915 yılı başında Avrupa’daki harp mevzi harbine dönüşünce bütün 
kuvvetlerini Avrupa cephesine yığmaktansa Çanakkale veya Balkanlar’da ikinci bir 
cephe açarak harbi hareket harbine çevirmeyi, bu suretle, Rusya’ya ihtiyacı olan yardı-
mın yapılabileceğini, İstanbul’un ele geçirilmesiyle Osmanlı Devleti’nin Almanya’dan 
kopartılabileceğini ayrıca harbe girmekte kararsız görünen Bulgaristan’ın da Alman-
ya tarafında harbe girmesinin önleneceğini düşünerek, Çanakkale Boğazı’nın donan-
mayla geçilmesine ve İstanbul’un işgaline karar verdiler.34 İngiliz tarafındaki düşünce 
açık ve nettir. Osmanlı Devleti’nin, deniz gücünün, kıyılarını ve boğazı koruyamaya-
cağını planlayan ve kilit nokta olarak Çanakkale boğazını gören düşman kuvvetleri, 
uğrayacakları yenilgiyi bu planlarına dahil etmedikleri ortadadır. 35

Çanakkale Savaşı’nın kazanmamızda sahil tabyalarının olduğu kadar Nusret 
Mayın36 gemisinin de büyük rolü olduğunu söylemiştik. Bu küçük gemi, düşman 
taarruzundan önceki günlerde, gemilerin manevra yaptığı Karanlık Liman’ın yuka-
rı kesimlerine gizlice mayın döşerdi. 18 Mart sabahı başlayan taarruzda yarım gün 
içinde 6 zırhlının birden yok olması, düşman filosu için çok ağır bir darbeydi. Bu 
ağır kayıplar üzerine filo, boğazdan çekildi ve Cevat Paşa komutasındaki Çanakkale 
istihkâmları, düşmana karşı beklide bütün savaşın gidişine tesir edecek galibiyeti ka-
zandı. Bunun üzerine İngilizler, bahriye nazırı Churchill’in emriyle dünyanın en bü-
yük harp gemisi olan, Queen Elizabeth dretnotunu, herhangi bir kazadan korumak 
için, Çanakkale’den çektiler.37

“İngiliz General Oglander’in “Çanakkale-Gelibolu Askeri Harekatı” adlı eserinin 
1. cildinde:

33 Yaşar Semiz, “18 Mart Çanakkale Deniz Savaşı: Sebepleri, Gelişimi ve Sonuçları”, Türkiyat Araştır-
maları Dergisi, Selçuk Üniversitesi, S.14, s.269

34 Görgülü, s. 62
35 www.canakkalekutup.gov.tr 
36 Nusrat Mayın Gemisi, 1912 yılında Almanya’nın Kiel şehrinde Germenia tezgahlarında inşa ettiril-

miştir. Eni: 7,4 m. Boyu: 40m. Çektiği su: 2 m. Sürati: 15 mildir. Bu tekne dar alanlarda kolayca ma-
nevra yapabiliyor ve az su çektiğinden mayın alanları üzerinde güvenle dolaşabiliyordu. Gemi 3 Eylül 
1914’te Çanakkale’ye getirildi. Ayşegül İnanç, Nusrat Mayın Gemisi,  canakkalektp.kulturturizm.gov.
tr  (21.02.2012); Murat Duman, Cumhuriyetimizin Önsözü Çanakkale Savaşlar Hatıralar ve Kahra-
manlar, İstanbul 2006, s. 55–56

37 Yüksel, s. 7-8.
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“Pek uygun başlamış olan gün bu meçhul mayın hattının olağan üstü ve ortalığı 
kırıp geçiren başarısı yüzünden, tam bir başarısızlıkla sona erdi. Bu yirmi mayının 
seferin talihi üzerindeki etkisi ölçülemez.” Bahriye Nazırı Winston Chuchill 1930’da 
“Revue de Paris” dergisinde olayı şöyle yorumlamıştır: “Birinci Dünya Harbi’nde bu 
kadar insanın ölmesine harbin ağır masraflara maal olmasına, denizlerde onca ti-
caret ve savaş gemisinin batmasına başlıca neden, Türkler tarafından bir gece önce 
atılan o incecik çelik halat ucunda sallanan yirmi altı adet mayındır. Nusret’in gizlice 
döktüğü bu 26 demir kap, savaşın devamı ve dünyanın geleceği bakımından, diğer 
tüm çabalardan daha tam ve daha kesin sonuçtu. Hedeflere varmak içindi. Bu engel, 
İngilizler tarafından başarıyla başlatılmış olan Çanakkale Operasyonunu durduran 
birçok psikolojik karışıklıklar doğurdu. Yalnız başına bu mayın engelidir ki Türkiye’yi 
bir yenilgiden kurtardı ve savaşı uzattı.” 38

Düşman tarafından 18 Mart 1915 olayı bu çerçevede değerlendirilmesi, Nusret 
Mayın gemisinin döşediği mayınların savaş planlarını alt üst etmesini kabul ettikle-
rini göstermektedir.39 Neticede 18 Mart 1915 tarihinde Çanakkale’de tesis ettiği ma-
yın hatları ile savaşın kaderini değiştiren kahraman gemi, “Nusret Mayın” gemisidir. 
Bunun en önemli komutanı da Cevat Paşa’dır. 100 gemi ve yaklaşık 250 ağır topa 
sahip olan Müttefik Donanması, üç hat şeklinde teşkilatlandırılmış olarak 18 Mart 
1915 sabahı saat 10.00’dan itibaren Boğazı zorlamaya başlamışlarsa da istediklerine 
ulaşamamışlardır. 

18 Mart 1915 Amiral Robeck, plan dahilinde Boğaz’ın sadece 1 mil genişliğindeki 
en dar noktasından komutasındaki 16 savaş gemilik dev donanma ile Çanakkale’yi 
geçmeye kalkmıştır. Ancak her gemi Türklerin Nusret Mayın gemisiyle boğazın Asya 
tarafına yerleştirdiği deniz mayınları tarafından hasar almıştır.40

18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Savaşlarında, düşmanın planlarının değişeceği 
gün öncesinde Müstahkem Mevki Karargâhında bulunan Cevat Paşa, tarihi bir karar 
alacaktır ve 26 adet mayının Erenköy koyu mevkiinde yeni bir hat boyunca döşen-
mesini isteyecektir. Çünkü; Müttefik Donanmanın Çanakkale Boğazı’ndan girmesi 
muhtemeldi. 11’nci hat olarak yeni bir mayın hattının tesis edilmesine bu anlamda 
ihtiyaç duyulmuştur. Müttefik Donanma tekrardan harekete geçecekti. Bu defa plan-
larını kesin olarak gerçekleştirmeye çalışacaklardı. 7 Mart’ı 8 Mart’a bağlayan gece 
Nusret Mayın Gemisi Yüzbaşı Tophaneli Hakkı Bey ve Müstahkem Mevkii Mayın 
Grup Komutanı Yüzbaşı Hafız Nazmi (Akpınar) Bey komutasında Erenköy Koyu  ön-

38 İnanç, a.g.m,  (21.02.2012)    
39 Cevat Paşa’nın Çanakkale deniz savaşlarında göstermiş olduğu başarıya ilişkin olarak 24 Mart 1915’te 

Tanin Gazetesinde II. Kaizer Wilhem’ın, Enver Paşa’ya gönderdiği Cevat Paşa Hakkındaki Düşünce-
lerini İçeren Telgrafın Haber Metni Ek:1 de verilmiştir.

40 Ali Sarıkoyuncu, Esra Sarıkoyuncu Değerli, “Avusturya Basınında Çanakkale Muharebeleri”, ATAM 
Dergisi, Cilt. 25, S.73, Ankara 2009, s. 48. 
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lerinde Karanlık Limana, yüzer metre aralıklarla 26 mayın dökerek, diğer 10 hattan 
farklı şekilde, sahile paralel yeni bir mayın hattı tesis etmiştir. 280 tonluk Nusret ma-
yın gemisi altı subay ve 54 erle denize açıldı. Cevat Paşa’nın talimatıyla Saat 03.20’de 
26 mayını döşemişti.41 

3 ncü Kolordu Komutanı Esat Paşa (Korgeneral Bülkat), “Düşman donanmasına 
Çanakkale Boğazı’na yaklaşmak ve Boğaz’ı zorlayıp İstanbul’a gelmek fırsatını ver-
meyenlerin birincisi Cevat Paşa ikincisi ben, kesin sonucu sağlayanı da Anafartalar 
Komutanı Mustafa Kemal Paşa’dır” diyor.42

Cevat Paşa, Müstahkem Mevkii Komutanı olarak atandığı Çanakkale’de gös-
termiş olduğu üstün başarısı tarihe yazılmıştır. Bu göreve atanmasının ardından 
Boğaz’ın savunmasını ele alır. Zira Boğaz savunma planları yoktur ve Müstahkem 
Mevkii kumandanlığı stratejik açıdan perişandır. Yarbay Selahaddin Adil Bey, Müs-
tahkem Mevkiinin durumunu apaçık belirtiyor: “ İtalya ve Balkan seferinde yapılmış 
olan hazırlıklar, mevkiinin evvelki kumandanları tarafından hazırlanmış bir müda-
faa planı yoktu. Her şeyi yeniden hazırlamak lazımdı.” 43 

“Yeni baştan savunma planları oluşturulmaya başlandı. Cevat Paşa’nın göreve 
gelmesiyle kadro dışına çıkarılan bataryalar yeniden tanzim edildi ve tabyalardaki 
toplar tekrar kuruluşa alındı.44” Bu bataryalara asker ve subay yerleştirildi. Mevcut 
batarya ve tabya kadroları değiştirildi. Tüm bu çalışmalar yapılırken; Selahaddin Adil 
Bey, Cevat Paşa’nın bu durumunu şöyle özetleyecektir: “…Cevat Paşa, hiçbir zaman 
kararsız ve ümitsiz olmadı.” 45 Bunun da ispatını 18 Mart’ta görmekteyiz. 

Çanakkale cephe savunması İstanbul’un ve dolayısıyla Osmanlı Devleti’nin tüm 
topraklarının da savunulması anlamına gelmekteydi. İtilaf güçleri, Çanakkale Boğazı-
nı çok rahatlıkla geçebileceklerini düşündüklerinden artık Osmanlı Devleti üzerinde 
yapılan planların da sonuca varacağından asla şüphe duymuyorlardı. İşte bu açıdan 
da Çanakkale Deniz Savaşı son derece önem arz etmektedir. 

Çanakkale’nin İstanbul’a uzaklığı 150 deniz milinden biraz fazladır. Çanakkale 
Boğazı’nın düşme ihtimalinin daha yakın olarak hissedildiği 19 Şubat- 18 Mart 1915’te 
bombardımanların İstanbul’da Hükümet, Saray ve halk nezdinde etkileri görülecektir. 
Öncelikli olarak Çanakkale’den gelen haberler üzerine Sultan ve hanedanın taşınması 

41 Cevat Paşa’nın mayın döşenmesiyle ilgili olarak anlatılan olayın anekdotu için bankız: Erdal Şafak, 
Atını Dinyester’de Sulayan Komutan, www.sabah.com.tr, (2006/12/10 ) 

42 Baycan, s.380; Bkz.:Esat Paşa’nın Çanakkale Hatıraları, Haz.: İhsan Ilgar, Nurer Uğurlu, 2. Baskı, Ör-
gün Yayınevi, İstanbul, 2004

43 Selahaddin Adil Paşa, Çanakkale Cephesinden Mektuplar-Hatıralar, (Yay. Hzr. Muzaffer Albayrak),1.
Baskı,İstanbul,2007, s.25; Ahmet Yurttakal, 18 Mart Kahramanı Cevat Paşa, www.geliboluyuanla-
mak.com, (09/04/2009) 

44 Yurttakal, a.g.m. (09/04/2009)
45 Mustafa Albayrak, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Tarihsel Gelişimi, Ankara, 1999, s.24
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planları yapılırken şehrin savunulması için çalışmalar yapılır. İstanbul’da Yeşilköy ve 
Sarayburnu arasına muhtelif bataryalar yerleştirilir. Marmara sahillerine müfrezeler 
gönderilir. Boğaz’ın geçilmesi durumda düşman donanmasının harekâtı izlenecek, 
gerekli tedbirler buna göre alınacaktır.46 Tüm alınan tedbirler yapılan tüm planlar 
Bağaz’ın geçilebileceği doğrultusunda düşünülmüştü. 18 Mart tarihi bu açıdan bir 
güven tazeleme, yeni bir umudun ortaya çıkması demekti. Cevat Paşa’nın buradaki 
konumu ve başarısı sadece kazanılmış bir deniz savaşı değildi. Saltanatın ve Osmanlı 
Devleti’nin kalbi olan İstanbul’un da karşılaşacakları büyük tehlikeden dönmesiydi. 
Bu tarihi savaş ve sonucunda gelen başarı Cevat Paşa’nın da takdire mazhar olmasına 
neden olmuştur.47Ayrıca Cevat Paşa’ya Çanakkale Deniz Savaşlarındaki başarıların-
dan dolayı Alman nişanı da takdim edilmiştir.48 

Cevat Paşa, eldeki mevcut imkânları kullanarak yeni bir askeri stratejiyle 
Boğaz’ın savunmasını gerçekleştirecektir. İşte; Çanakkale Deniz Savaşlarında ki ba-
şarı da Cevat Paşa’nın dirayeti, inancı ve kararlılığıyla aynı doğrultu da sonuçlanmıştı. 
Çanakkale Deniz Savaşları yıkılacak gözüyle bakılan Osmanlı Devleti’ne güç katmış-
tır. Cevat Paşa’nın buradaki rolü sadece düşman gemilerinin boğazdan geçirilmeme-
si ile uyguladığı askeri bir başarı planıdır demek eksik bir söylem olur. Şayet orada 
uygulanan plan istenildiği gibi olmasaydı Çanakkale Cephesinde düşman zırhlıları 
rahatça boğazı geçebilecek, savaş öncesi Osmanlı Devleti üzerinde yapılan planlar 
ivedilikle gerçekleşmeye başlayacaktı. Kara harekatında da yapılan askeri strateji ya-
rım kalacaktı. Cevat Paşa’nın Çanakkale Deniz Savaşlarındaki kazanımıyla Mustafa 
Kemal Paşa’nın kara harekatı tam bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Boğaz’dan 
geçemeyen düşman donanmasının hayal kırıklığı ve geri çekilmesi Türk ordusunun 
artan umudu karşısında İtilaf Devletlerinin bu cephedeki mağlubiyetleri savaşın pek 
çok açıdan çok önceden planlanan seyrini de tümüyle değiştirmiştir. 

3. Cevat Paşa’nın Anılarında Çanakkale Cephesi: Mehmetçik ve Mustafa 
Kemal Paşa

Çanakkale Savaşı’nda Müstahkem Mevkiin savunmasını yöneten Cevat Paşa o 
günlerle ilgili olarak bazı anılarını anlatmıştı. 1936 yılında Yedigün Dergisi’nde kendi-
siyle yapılan röportajda Çanakkale Savaşlarıyla ilgili yaşadıklarına ve düşüncelerine 
yer verilmiştir. Bunlardan bazı başlıklar dikkat çekicidir. Her savaş kahramanını da 

46 Lokman Erdemir, “Çanakkale Boğazında İlk Bombardımanlar ve İstanbul”, 1453 İstanbul Kültür ve 
Sanat Dergisi, S. 21, s. 16, İstanbul, 2015; Mustafa Selçuk, Hedef Şehir İstanbul, Emre Yayınları İstan-
bul 2005, s. 47-50

47 Ek: 4’te iki örnek metin verilmiştir. Baycan, s. 388-389.
48 Ek:5 Almanya Devleti tarafından Bahr-ı Sefid Boğazı Kumandanı Cevat Paşa’ya ikinci rütbeden Cro-

ix de Fer nişanı verildiği anlatılmaktadır. Osmanlı Belgelerinde Çanakkale Muharebeleri 1, (Proje 
Yönetici Yusuf Sarınay), Belge:54, Ankara 2005, s. 64.
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ortaya çıkarır ancak bazı savaşların kahramanları saymakla bitmez. Çanakkale Cep-
hesinde yaşanan da buydu. Özellikle Mehmetçiğin buradaki duruşu, maneviyatı çok 
başka bir boyuttur. Bu konuyla ilgili olarak “Çanakkale’de Mehmetçik yok muydu?” 
sorusuna Cevat Paşa şu şekilde cevap verecektir: “ Mehmetçik olmasaydı Çanakka-
le olur muydu? Çanakkale harbi diğer sahalarda yapılan harplerle kabili mukayese 
değildir. Tasavvur buyurun… Denizde bir harp oluyor… Fakat ötede karada üç dört 
kilometrelik bir sahada da insanlar birbirlerine giriyorlar. Ve Mehmetçik orada da 
gıdasından bile mahrum olduğu halde memleketin kapısını beklemekten büyük bir 
zevk duyuyor.” 49

Cevat Paşa, Çanakkale Savaşlarındaki anılarında Mustafa Kemal Paşa hakkında 
da şunları söylüyor: 

“ İlk gün Atatürk’le beraberdik. O kara cihetine, ben deniz cihetine merbuttuk. 
Seddürbahir’e gittik, orada kıtaatı teftiş edecektik. Yolda kıtaatın teftiş için ha-
zır olmadığını anladık. Uzakta düşman donamasının şimdiye kadar olduğu gibi 
değil, fakat, ciddi bir harp gayesiyle ilerlemekte olduğunu gördük, geriye döndük. 
Alçıtepe yolunu tuttuk. O sırada ilk düşman mermisi başımızın üzerinden gerçek 
Alçıtepe’ye düştü. İşte 5 Mart sabahı böyle başlamıştı. Muhakkak ki Çanakkale’de 
en parlak günümüz budur. Bu sabah, müttefikin donanması olanca kuvvetiyle, 
şiddetiyle Kaleye taarruza başladılar. Elimizde mermi miktarı mahdut olmak-
la beraber bunlarda ve kara ordusu topçularından, bilhassa obüslerden azami 
istifadeyi düşünmüş ve bu sebeple mestur mevziler hazırlamıştık. Her tabya ve 
her batarya kendilerine evvelce verilmiş olan talimat mucibince faaliyet sahası 
dahiline giren düşman gemilerine hemen ateş açıyorlardı. 50

Cevat Paşa hatıralarını anlatırken, yıllar sonra, 18 Mart 1915 gününün en kıy-
metli anı sorulduğu zaman: “…o gün güneşin son ışıklarıyla Boğaz’dan perişan halde 
çıkmakta olan düşman filosunun görünüşü idi.”51 Diyecektir. O, yaşamış olduğu as-
keri alandaki üstün başarılarında her daim Mehmetçik kuvvetinden bahsediyordu. 
Almış olduğu övgüler ve madalyalardaki maneviyatın Cevat Paşa için ayrı bir yeri 
olacaktır. Anılarını anlatırken, kendisini tarihe “18 Mart Kahramanı” olarak yazdıran 
o günü de şöyle aktarıyor: 

“ …bu taarruz esnasında bize çok yardımı olan küçük bir mayın hattından bahsetmek 
isterim. 5 Martta kadar elimizde bulunan mayınları denize atmış ve hatları muntaza-
man tesisi etmiştik. Her iki tarafta bu hatların muhafazası için bataryalar yerleştirmiştik. 
4 Martta elimizde kala kala 8 mayın kalmıştı. Bunların Karanlık limana götürülmesi 

49 Yedigün Dergisi, 1936, No:180, s.14–15
50 Yedigün Dergisi, s.15
51 Gıyasettin Yetkin, Yaratanların Ağzından 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi, Ankara, 1966, s.155
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emrini verdim. Düşman donanması ise böyle bir mayın hattının sahile muvazi tarza Ka-
ranlık limanda vücuduna imkan vermeyerek, manevralarını, ekseriyetle ateşten nispeten 
masun olan o sahada yapardı. Yinede öyle oldu ve böylece 8 mayının 5 Mart günü pek 
büyük yardımını gördük. Düşman donanmasının kaybettiği Buve, İrrezistbıl ve Oşin ge-
mileri, mermi tesiriyle mi yoksa torpil temasıyla mı battılar, bunu tayin edebilmek vakıa 
müşkül ise de, herhalde bu 8 mayının o gün büyükçe bir rol oynadıklarını zannediyorum. 
Ogün Buve battıktan sonra düşman donanması ufak bir manevra yapmış ve buna müte-
akip ateşini tazelemişti. Akşama doğru Dardanos tan takriben 3 mil mesafede İrrezistbıl 
zırhlısı yana yatmış vaziyette Boğaz haricine doğru dönmek istiyordu. Dardanos’taki ba-
taryamız ise ateş etmiyordu. Bu hal bizi şüphelendirdi. Telefon muharebatı sabahtan beri 
kesik olduğundan hemen Erkan-ı Harp zabitimi Dardanos’a gönderdim ve bu yan yatan 
geminin ateş altına alınmasını bildirdim. Meğer kahraman bataryanın kumandanı Ha-
sanla topçu zabiti Mevsuf, şehit olmuşlar… civardaki topçu zabitlerinden birinin emir ve 
kumandasına verilen ve İrrezistbıl’ı derhal ateş altına alan bu batarya o günden itibaren 
şehit kumandanların namına hürmetle Hasan Mevsuf adını almıştır. ”52 

Cevat Paşa, Dardanos Bataryası kahramanlarının son yolculuğa uğurlanırken; 
evlatlarım dediği Üst Teğmen Hasan ve Teğmen Mevsuf ’un Değirmenlik mezarlı-
ğındaki kabirleri başında orada bulunanlara şöyle hitap ediyor: “ Askerler, burada 
Hasan adında bir arkadaşımız yatıyor. Fani mevcudiyetinden daha çok işler bekle-
nirken, şehit mertebesine erişip ebediyete intikal etti. Elbette bu zaferler bizi şerefli bir 
sulha kavuşturacak, hepiniz birer gazi olarak evlerinize döneceksiniz. Kumandanınız 
ve silah arkadaşım olarak sizlerden talep ediyorum: ilk doğacak oğlunuzun adını Ha-
san koyun ki O’nun içimizde yaşayan kahraman ruhuyla beraber ismini de ebediyen 
yaşatalım.”53 

18 Mart Çanakkale Deniz Savaşı, Türklerin zaferiyle sona ermişti. Bu sadece do-
nanma ile Çanakkale Boğazından geçmenin mümkün olmayacağını göstermektedir. 
Nitekim Amerikan Büyükelçisi Morgenthau raporunun bir yerinde: “ Bu savaşta ha-
sar gören 10 ila 12 geminin yerine yenilerini sevk etmiş olsalar bile, aynı esaslarla gi-

52 Yedigün Dergisi, s.15-16; Cevat Paşa; Başkumandanlık Vekaletine 7 Nisan 1915 tarihinde göndermiş 
olduğu 707 numaralı yazıda Çanakkale Boğaz savunmasında fevkalade gayret gösteren ve 18 Mart 
1915 Deniz Savaşında vazifesi başında şehitlik mertebesine ulaşan Dardanos Bataryası Kumandanı 
Kilitbahirli Üst Teğmen Hasan Hulisi Efendi ve Tarassut subayı Trablusgarplı Teğmen Mevsuf Efen-
dinin isimlerinin adı geçen bataryaya verilmesini ve Dardanos’un adının Hasan- Mevsuf Bataryası 
olarak değiştirilmesini talep etmiştir. 16 Mayıs 1915’te Başkumandanlık vekâleti, Cevat Paşa’nın bu 
talebini münasip görerek Dardanos Bataryasının adını Hasan-Mevsuf Bataryası olarak değiştirilme-
sine karar vermiştir. Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi, Çanakkale Cephesi Harekatı, c.V. 1. kitap, 
Belge No:3, Ankara, 1993; İslam Özdemir, 18 Mart Özel Yazısı: Dardanos’a  Şan Verenler, www.
geliboluyuanlamak.com, (17/03/2011)

53  Mukbile Tarkan, “18 Mart Zaferi”, s.2, (Sadeleştiren Nesrin Tarkan), Milliyet Gazetesi, (18 Mart 
1970)
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rişilecek yeni bir hücumun akıbeti 18 Mart’takinden pek farklı olmayacaktır.” 54 Cevat 
Paşa’nın da anılarını anlatırken işte bu noktaya devamlı dikkat çekmişti. Mehmetçik 
yani Türk askerinin sonsuz inancı, savaşın yönünü değiştiren büyük bir güç olmuştur. 

Cevat Paş Çanakkale zaferi sonrasında asla kendini ön plana atmamış, sürekli 
askerlerin kahramanlıklarından bahsetmiştir: Şöyle der: 

“…hatta o gece tabyalardaki bütün efrad gündüz ki müthiş yorgunluğa rağmen 
gece sabaha kadar çalışarak tabyaların harap olan yerlerini tamir etmişler, top-
ları gömüldükleri toprak yığınlarından çıkarmış, temizlemiş ve ertesi gün ateşe 
hazır vaziyete getirmişlerdi. Her ihtimali nazarı dikkate alarak ertesi güne ha-
zırlanmıştık. Ben de bu çalışmaların birkaçına gittim. Herkes o karda büyük bir 
gayretle çalışıyordu ki, yorulduklarını hissettiklerimi adeta cebren oturtup din-
lenmelerini temin edebiliyordum… Bunun için bazı yerlere gidemedim. Yanların-
da bulunmam onların daha fazla yorgun olmalarına sebep oluyordu.” 55

Tarihte birçok deniz zaferi kazanmış bir milletin ahfadı, en güçsüz olduğu bir 
dönemde hatta “ Hasta Adam” dedikleri bir zamanda devrin yenilmez donamalarını 
perişan etmiş ve Düvel-i Muazzama’nın kuvvetlerini çekilmek zorunda bırakmıştır. 
İşte bu şanlı zaferin ardından birçok kumandan ve devlet adamı doğmuştur. Bu şanlı 
kumandanlardan Cevat Paşa, tarih sayfalarına Çanakkale Geçilmez sözünü yazdırdı. 
18 Mart 1915’e kadar İstanbul’dan taşınmayı düşünen ve sürekli panik içinde olan 
padişah ve başkomutanlığa rağmen, Boğaz savunmasında dimdik duran Cevat Paşa, 
sonuna kadar üstün mücadele örneği gösterdi. Bu şanlı zaferin ardından 18 Mart 
Kahramanı ve İstanbul’u kurtaran birinci kişi unvanı ile anılacaktır.56

Sonuç

Birinci dünya savaşı yıllarında Osmanlı Devleti yıkılma sürecine girerken, vata-
nın bağımsızlığı ve itilaf devletlerinin emellerini boşa çıkarmak için 18 Mart 1915 
tarihi pek çok değerli ismi öne çıkaracaktır. İşte bu isimlerden bir tanesi de Orgeneral 
Cevat Çobanlı Paşa’dır. Cevat Paşa almış olduğu askeri eğitimle beraber, yetişmiş 
olduğu Anadolu kültürüne ve Anadolu’nun tarihsel kimliğine sahip birisiydi. Sarayda 
Yaver olarak başladığı göreve, cephelerde komutan olarak devam etmiş Milli Mü-
cadele yıllarından sonra açılan TBMM’de kısa dönem milletvekilliği dışında emekli 
olana dek askeri görevini bırakmamıştır. 

54 Kemal Turan, “95. Yıldönümünde Çanakkale Zaferi”, ATAM Dergisi, Cilt: XXV, Sayı:73, Ankara, 2009, 
s. 70

55 Yetkin, s. 155; Yurttakal, (09/04/2009)
56 Yurttakal , (09/04/2009) 
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 Çanakkale Deniz Savaşlarında Çanakkale Geçilmez! sözünü yazdıracak, Birleşik 
Filo armadasının Türk askeri tarafından döşenen mayınlardan geçemeyerek geri çe-
kilmesini sağlayacak ve 18 Mart Karamanı olarak tarihe geçecek bir önemli isimdir 
Cevat Paşa. Kendisi, İngiliz donanmasının ağır kayıplar vermesinde etkili bir aske-
ri strateji uygulamıştır. Dönemin güçlü donanması, bu savaşta İstanbul’u ele geçir-
mek için hazırladıkları planı beklemedikleri bir anda gerçekleştirememişler ve geri 
dönmek zorunda kalmışlardı. Ne acıdır ki; 18 Mart’ta geçilemeyen Çanakkale, daha 
sonra İstanbul’un işgaliyle İngilizlerce savaşılmadan geçilmiştir. İşte bu da yeni bir 
mücadelenin tam anlamıyla bağımsızlık mücadelesinin başlamasının temel nedenle-
rinden olacaktır. Cevat Paşa’da bu uğurda tıpkı Çanakkale Deniz Savaşlarında olduğu 
gibi sonuna kadar desteğini, mücadelesini verecektir. İyi eğitimli ve askeri dehası olan 
komutanlık vasfının yanında son derece vatansever biri olduğunu da gösterecektir. 

Çanakkale Cephesi Savaşları muhakkak ki, deniz ve kara olarak iki kısımda de-
ğerlendirilmelidir. Çünkü bu iki başlık, Çanakkale Cephesinin gerçek profilini ortaya 
çıkarır. Öyle ki; Churchill’in planları, Birleşik Filo komutanı olan Amiral Carden ta-
rafından desteklenerek büyük bir hazırlıkla son noktayı koyabilmek için Çanakkale 
Boğazı’na geldiler. Her şeyden önce daha yenilgi almamış bir İngiliz donanması gayet 
kendinden emin bir şekildeydi. Bunu Fransa donanması da destekleyince daha da 
güçlü bir donanma Çanakkale Boğazı’nda Türk ordusunu yenmek ve İstanbul’a geç-
mek üzere hareket etti. İtilaf Devletleri’nin deniz harekatı 19 Şubat 1915’te başladı. 13 
Mart 1915’e kadar düşman gemileri tabyaları top ateşine tuttu, mayın tarama gemile-
ri olabildiğince yol açtı. Boğazı zorlayarak geçebileceklerine inanan düşman kuvvet-
lerinin karşılarında kararlı ve dirençli bir savunma yapan Türk ordusunu görmeleri, 
bu işin o kadar da kolay olmadığını gösteriyordu. Bir ay boyunca yapılan binlerce 
mermi atışının ardından çok da büyük bir gelişme elde edilememişti. Cevat Paşa bu 
saldırılarda ivedilikle alınması gereken tedbirler üzerinde yoğunlaşmıştı. 18 Mart’a 
kadar geçen bu dönemde Boğaz’ın girişinde bulunan Rumeli yakasındaki Seddül-
bahir ve Ertuğrul tabyaları ile Anadolu yakasındaki Kumkale ve Orhaniye tabyaları 
tahrip edilmişti. İtilaf güçlerince Boğaza ve dolayısıyla İstanbul’a giriş kapıları da ara-
lanmıştı. Sadece 18 Mart’ta yaklaşık yedi saat süren ( Sabah 10:30’da düşman gemileri 
Boğaza girmiş ve ilk saldırı yaklaşık 11:15 gibi başlamıştır. Akşam 18:00 sularında ise 
düşman gemileri geri çekilmeye başlayacaktır.) saldırıda yalnızca İngiliz gemilerince 
yaklaşık 3.344 mermi atışı yapılmıştı. 

Denizde hüsrana uğratılan Birleşik Filo’nun karada son darbeyi yemesi Türk ta-
rafından büyük bir mücadelenin kazanımıydı. Bu kazanımın deniz başarısı hiç kuş-
kusuz Cevat Paşa’nın komutasında gerçekleşmiştir. İstanbul’u Çanakkale’den geçerek 
alacaklarını ve Osmanlı Devleti’nin kalbini ele geçirerek mevcut planlarını uygula-
mayı düşünen İtilaf güçleri 18 Mart 1915’te bunun asla kolay olamayacağını anla-
mıştır. Çanakkale, Nusret Mayın gemisiyle geçilemedi sözü eksik bir tanım olmasa 
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gerek. 7 - 8 Mart gecesi Nusret Mayın gemisinin döktüğü 26 mayın Çanakkale’yi 
geçilmez kılmıştı. Dünyanın en güçlü donanması olarak duyurulmuş Birleşik Filo, hiç 
beklemedikleri bir kayıp yaşamıştır. Ayrıca bu yenilgi onlara itibar ve güven kaybını 
da yaşatmıştır. Türk askerinin başarısı dünya ve iç basında geniş yer kaplamış, Cevat 
Paşa ise pek çok takdir ve nişana layık görülmüştür. 

Çanakkale Deniz savaşları, tüm teçhizat eksiklerine rağmen inanç ve azimle ka-
zanılmış bir savaştır. Kendinden emin güçlü İtilaf donanmasının planlarını alt üst 
eden ve geri çekilmek zorunda bırakan bu savaş ile parçalanmakta olan Osmanlı 
Devleti büyük bir başarı elde etmiştir. Cevat Paşa, Boğaz’dan düşman donanmasını 
geçirmeyerek 18 Mart Kahramanı ve Çanakkale Deniz Savaşlarında İstanbul’u kurta-
ran kişi olarak takdir toplamış ve tarihe bu şekilde adını yazdırmıştır.
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EK:1 24 Mart 1915’te Tanin Gazetesinde II. Kaizer Wilhem’ın, Enver Paşa’ya gön-
derdiği Cevat Paşa Hakkındaki Düşüncelerini İçeren Telgrafın Haber Metni

Tebriğ-i Resmi

“Dün ve Evvelki gün Çanakkale müdafaası esnasında ihraz olunan parlak mu-
vaffakiyetlerinden dolayı samimi hassı tebrikatımı beyan eder, iş bu tebrikatımı-
zın cesur kumandanı Cevat Paşa’ya kendi namına tebriğini rica ederim. Cenab-ı 
Hak bundan böyle dahi silahlarımızı tevfikat-ı rabbaniyesine mazhar buyursun.”
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EK:2 29 Ekim 1915  Tasvir-i Efkâr Gazetesinin Baş Sayfasında Yer Alan Çanak-
kale Cephesindeki hem deniz hem de kara savaşlarında Mustafa Kemal Paşa ve Ce-
vat Paşa’nın Fotoğraflarının Bulunduğu, Onların üstün başarılarının yer aldığı gazete 
haberi; haberde Cevat Paşa hakkında şu ifadeler kullanılmıştır: “Çanakkale’yi muha-
cemat- ı bahriyeye karşı pek büyük iktidar ve maharetle müdafaa eden ve mefahir-i 
milliyemize 5 Mart (18 Mart 1915) muzafferiyetini ilave eden Mevki-i Müstahkem 
Kumandan ı necabet-i fı triye ile mümtaz Mirliva Cevat Paşa” 

EK:3 Orgeneral Cevat ÇOBANLI’nın Portresi, www.geliboluyuanlamak.com, 
17.03.2011
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Ek:4 Cevat Paşa’nın Çanakkale Deniz Savaşlarında göstermiş olduğu başarıya 
ilişkin kendisi hakkında sunulan belgelerdir. Belgeler, Nusret Baycan’ın “Orgeneral 
Cevat Çobanlı” makalesinden alınmıştır.

Belge:1 

Doğu Ordusu Başkomutanlığı

Genel Karargâh

12.6.1917

15 nci Osmanlı Kolorduyu Hümâyunu Kumandanı Mirliva Cevat Paşa Hazret-
lerine

Gösterdiği cesaret ve göreve bağlılığından dolayı 15 nci Türk Kolordusuna, emir 
ve komutasını üzerime aldığım harekât alanından ayrıldığı şu sırada, sonsuz teşekkür 
ve takdirlerimi bildiririm. Rusların sayıca çok üstün kuvvetlerle Narajowka, Zlota 
Lipa, Brzezany dolaylarında yaptıkları meydan muharebesinde, yiğit kolordu ola-
ğanüstü cesaretle direnmiş ve karşı taarruzlarla bozguna uğrayan düşmanı takip 
etmişti. Bundan sonra Mieczyszcow ve Dziki-Lany Çevrelerinde giriştikleri muhare-
belerde Ruslar aynı yenilgiye uğradı. Kolordunun daima uyanık bulunan tecrübeli 
askerleri kuvvetli mukabeleleriyle bu taarruzları da tam olarak püskürttüler Doğu 
Cephesi’nde, bu derece benzersiz olarak yaptığı muharebelerle savaş yeteneğini gös-
termiş ve ispat etmiş bulunan bu kolordudan ayrılışıma üzgünüm. Cesur kolordunun 
bütün subay ve erlerine, bundan sonra da, yeni bulunacakları muharebe alanlarında 
başarılara ulaşmalarını dilerim. 

Bavyera Prensi Leopolt Mareşal Doğu Ordusu Başkomutan

Belge:2 Avusturya-Macaristan Böhm Ermolli Ordular Grubu Komutanlığı Sayı: 
3589/ 27 Haziran 1917

15 nci Osmanlı Kolordusu Kumandanı Cevat Paşa Hazretlerine

15 nci Türk Kolordusu savaş bölgemden ayrılıyor. Kolorduyu çok üstün sevk ve 
idare eden komutanına şu vesile ile özel teşekkürlerimi bildiririm. Parlak, benzersiz 
icratıyla, özellikle silâh arkadaşlığına bağlılığı ile yüzyıllardan beri denenmiş bulu-
nan Türk askeri, Ordular Grubu tarihine yazdığı pek şerefli sahifelerle unutulmaz bir 
yer tutacaktır. Kazandıkları sonsuz ve derin güven ve övgülerin bütün subaylara ve 
erlere duyurulmasını yüksek şahsınızdan rica ederim.İyi dileklerim kolorduyu yeni 
yolu üzerinde de izleyecektir. Bundan sonra da daima yolu açık olsun ve şanlı sancağı 
yeni zaferler, seçkin basanlarla dalgalansın.

Böhm Ermolli Ordular Grubu Komutanı
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Ek:5. Bu belge, Almanya Devleti tarafından Bahr-ı Sefid Boğazı Kumandanı Ce-
vat Paşa’ya ikinci rütbeden Croix de Fer nişanının verilmesiyle ilgilidir. Kaynak, Os-
manlı Belgelerinde Çanakkale Muharebeleri 1, Belge:54

Bâb-ı Âlî
Hariciye Nezâreti
Sicill-i Ahvâl Müdüriyeti
Aded: 63751/70

Cevad Paşa hazretlerine verilen
Alman nişânı hakkında 

Huzûr-ı Sâmî-i Cenâb-ı Sadâret-penâhî’ye
Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir

Boğaz’ın emr-i müdafaasında istihsâl olunan muvaffakiyet-i askeriyeden dola-
yı Bahr-ı Sef îd Boğazı Kumandanı Cevad Paşa hazretlerine Almanya Devleti tara-
fından i‘tâ kılınan ikinci rütbeden Croix de Fer nişânının müşârunileyh tarafından 
kabul ve ta‘lîki istîzân buyurulmak üzere tanzim olunan irâde-i seniyye lâyihası lef-
fen pîşgâh-ı sâmî-i Sadâret-penâhîlerine takdim kılınmışdır. Ol bâbda emr u fermân 
hazret-i veliyyü’l-emrindir.

Fî 28 Cumâdelûlâ sene [1]333 ve f î 31 Mart sene [1]331 / [13 Nisan 1915]

Hariciye Nâzırı

Mehmed Said 
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Osmanlı İmparatorluğu Hizmetinde Breslau 
(Midilli) Kruvazörü

Mithat ATABAY*

Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı
Yıl: 13, Bahar 2015, Sayı: 18, ss. 117-129, 100. Yıl

Öz

Osmanlı İmparatorluğu’nun Birinci Dünya Savaşı’na girmesinin en önemli 
sebeplerinden biri Goeben ve Breslau gemilerinin Çanakkale Boğazından içeri 
girmeleri oldu. Osmanlı İmparatorluğu, Almanya’nın kabul etmemesine rağ-
men tek taraflı olarak Goeben ve Breslau gemilerini 80 milyon marka satın al-
dığını açıkladı. Alman Büyükelçisi Wangenheim, Osmanlı kamuoyundaki bu 
heyecanı ülkesi aleyhine çevirmemek için satın alma oldubittisini kabul etti 
ve 16 Ağustos1914’te yapılan bir törenle Bahriye Nazırı Cemal Paşa gemileri 
resmen Osmanlı donanmasına kabul etti. Bu gemilere “Yavuz” ve “Midilli” adı 
verildi.

27 Ekim 1914’de Karadeniz’e çıkan Amiral Souchon, Yavuz ve Midilli dâhil 
11 parçadan oluşan Osmanlı donanması ile 29/30 Ekim gecesi Odessa, Sivas-
topol ve Novorossisk limanlarını bombaladı. Rusya Çarlığı 2 Kasım 1914’te Os-
manlı İmparatorluğu’na savaş ilan etti.

Bundan sonra Midilli, Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı’nın deniz-
lerdeki kaderini belirleyen iki gemiden biri oldu. Diğeri Yavuz’du. Bu makalede 
Midilli kruvazörünün batışına kadarki faaliyetleri ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: I.Dünya Savaşı, Çanakkale Boğazı, Midilli, Yavuz, 
Souchon

Cruiser Breslau (Midilli) Service in the Otoman Empire

Abstract

The Otoman Empire, one of the most important reasons for entering the 
World War I ships Goeben and Breslau was the penetration of the Dardanelles. 

* Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, matabay@
comu.edu.tr. 
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Giriş

“Breslau” (Midilli) kruvazörü, Osmanlı İmparatorluğu’nun savaşa girmesinde 
Goeben (Yavuz) ile birlikte başrolü oynayan diğer bir gemidir ve Türkiye’de “Midil-
li” olarak bilinir. 1910 yılında A.G. Vulcan tersanelerinde kızağa konuldu, 16 Ma-
yıs 1911 günü denize indirildi ve 10 Mayıs 1912 tarihinde Alman İmparatorluğu 
Donanması’na katıldı.1 Balkan Savaşları sırasında Almanya’nın Akdeniz Tümeni’nde 
görev aldı. 

28 Temmuz 1914 günü Birinci Dünya Savaşı başladıktan sonra Osmanlı İmpa-
ratorluğu, Almanya ile 2 Ağustos’ta gizli bir ittifak antlaşması yaptı. Osmanlı İm-
paratorluğu, Almanya ile ittifak antlaşması yaptığı sırada beklenmedik bir gelişme 
yaşandı. Osmanlıların İngiltere’ye önceki yıllarda siparişini verdiği Sultan Osman 
I ve Sultan Reşat dretnotlarının inşası bitmiş ve hatta gemileri teslim almak üzere 
Rauf (Orbay) Bey, başkanlığında bir heyet ve mürettebat İngiltere’ye ulaşmıştı. İngiliz 
hükümeti bu iki dretnota el koyulduğunu ve bu gemilerin Almanya’ya karşı savaşta 
kullanılacağını açıkladı. İngiltere’nin bedeli ödenmiş olan bu gemilere el koyması, 
Osmanlı kamuoyunda büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Bu haber İstanbul’da duyulur 
duyulmaz İngiltere aleyhine gösteriler düzenlendi.2 Ancak, Osmanlı İmparatorluğu 
henüz savaşa girmiş değildi.

1 Dan Van der Vat, The Ship That Changed The World The Escape of Goeben To The Dardanelles in 
1914, Adler &Adler Publisher, Maryland 1985, s. 40.

2 Dretnotlara el konulması süreciyle ilgili daha fazla bilgi için bkz. Serhat Güvenç, Osmanlıların Dret-
not Düşleri, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2009, s. 101-142.

The Ottoman Empire announced that they had unilaterally purchased Goeben 
and Breslau for 80 million German Marks. Althought reluctant to do so, the 
German Ambassador Wangenheim approved the “fait accompli” of the purchase 
to avoid turnning Ottoman public opinion against his country. Ultimately, the 
Navy Minister Cemal Pasha officially accepted the two ships into the Ottoman 
Navy in a ceremony that took place on the 16 August 1914. The ships were re-
named as “Yavuz” and “Midilli”.

Admiral Souchon, who arrived in the Black Sea on 27 October, participated 
in the bombarding of Odessa, Sivastopol and Novorossisk harbour on the night 
of 29/30 October with the Ottoman Navy consisting of 11 vessels including Ya-
vuz and Midilli. The Tsardom of Russia declared war on the Ottoman Empire 
on 2 November 1914. 

Then Middilli, during the World War I that determines the fate of the Oto-
man Empire was one of the ships at sea. The other was Yavuz. In this article, 
artivities up to the sinking of the cruiser Midilli were discussed.

Keywords: World War I, Goeben, Breslau, Dardanelles, Souchon
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Breslau’nun Osmanlı İmparatorluğu Hizmetine Midilli Olarak Girmesi

Almanya, Osmanlı kamuoyundaki İngiliz karşıtı bu havayı ustaca bir manevray-
la değerlendirdi. Yeni ve güçlü olan bu iki gemiye, donanım açısından yetersiz olan 
Osmanlı Donanması’nın büyük ihtiyacı vardı. Almanya, eğer Osmanlı İmparatorluğu 
isterse ihtiyacı olan gemiler için yardım edebileceğini açıkladı. Harbiye Nazırı En-
ver Paşa, Almanya’nın İstanbul Büyükelçisi Hans von Wangenheim ve Alman Askeri 
Heyet Başkanı Otto Liman von Sanders bir plan yaptı. Bu üçlü, Almanya’nın iki ge-
misi Goeben ve Breslau’nun Karadeniz’deki Osmanlı Donanması’nı desteklemesi için 
İstanbul’a gelmesi konusunda anlaştılar. Amiral Wilhelm Souchon komutasındaki 
Goeben ve Breslau gemilerine derhal Çanakkale’ye gitmeleri emri verildi.3 6 Ağustos 
1914’te İtalya’nın Messina Boğazı’ndan geçtikten sonra rotasını Ege’ye çevirdi. Ami-
ral Souchon, Berlin’e İngiliz donanmasına yakalanmamak için nereye gidebileceğini 
sorduğunda “Çanakkale’ye” cevabını aldı.4 Amiral Souchon, İngilizlerin Birinci Kru-
vazör Filosunu atlatarak, 10 Ağustos 1914’te Osmanlı Başkomutanlığı’nın izniyle Ça-
nakkale Boğazı’na girdi.5 İngiliz hükümeti, Osmanlı İmparatorluğu’nun hâlâ tarafsız 
olduğunu vurgulayarak, bu gemilerin Marmara’ya geçişine izin vermemesi gerektiği-
ni açıkladı. Ancak artan Alman baskısı karşısında Goeben ve Breslau gemilerine geçiş 
izni verildi.6 Saat 17.00’de Çanakkale önüne gelen iki gemi, Kütahya torpidobotunun 
kılavuzluğunda içeri alındı. Gemiler iki mayın hattını Rumeli yakasından geçerek 
saat 19.30’da Nara önünde demirlediler. Bu gemileri takip eden İngiliz gemilerinin 
Boğaz’dan girişi ise engellendi. İngiltere, yapılan bu davranışın tarafsızlık ilkesine uy-
madığını belirterek durumu protesto etti. 

Gemiler, 13 Ağustos’ta Erdek’te kömürlerini tamamladıktan sonra Tuzla’ya geldi-
ler. Bunun üzerine Osmanlı İmparatorluğu, Almanya’nın kabul etmemesine rağmen, 
tek taraflı olarak Goeben ve Breslau gemilerini 80 milyon marka satın aldığını açık-
ladı. Alman Büyükelçisi Wangenheim, Osmanlı kamuoyundaki bu heyecanı ülkesi 
aleyhine çevirmemek için satın alma oldubittisini kabul etti ve 16 Ağustos 1914’te 

3 Amiral Lorey, Türk Sularında Deniz Hareketleri, (çev. Tekirdağlı H. Sami), c. I, Genelkurmay Başkan-
lığı IX. Dz. Şubesi, Deniz Matbaası, İstanbul 1936, s. 6.

4 Der Vat, The Ship That Changed The World…, s. 104.
5 Amiral Souchon, Çanakkale’ye gitme isteğini şöyle dile getirmekteydi: “Düşmanların üstün gücü ve 

her nevi ihtiyacın karşılanması imkânının olmayışı yüzünden Akdeniz’de kalmam mümkün değildi. 
Adriyatik’e gitmeyi hiç istemiyordum. Avusturya’nın desteğine muhtaç vaziyette orada hemen hiç ak-
tif görevde bulunamayacağımı kesinlikle hissediyordum. Bu yüzden Türkiye’nin (Osmanlı’nın) rıza-
sıyla olmazsa gerekirse rızası hilafına Çanakkale ve İstanbul Boğazlarından geçip savaşı Karadeniz’e 
taşımak kararım kesindi.” Bkz., Denizlerde Yenilmediler Cihan Harbi’nde Alman Bahriyeliler, (Auf 
Seen Unbesiegt), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2011, s. 23-24; ayrıca bkz., Lorey, Türk 
Sularında Deniz Hareketleri, c. I, s. 26.

6 Der Vat, The Ship That Changed The World…, s. 110.
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yapılan bir törenle Bahriye Nazırı Cemal Paşa gemileri resmen Osmanlı donanması-
na kabul etti. Bu gemilere “Yavuz”7 ve “Midilli”8 adı verildi.9

Bu arada Churchill’in baskısı ile 1 Eylül 1914 tarihinde bir savaş durumunda Os-
manlı İmparatorluğu’na saldırı planı hazırlanması için İngiliz Savaş Bakanlığı ile De-
niz Kuvvetleri Bakanlığı arasında görüşmeler başladı. Churchill, ertesi gün Yavuz10 ve 
Midilli11 eşliğinde Çanakkale Boğazı’ndan çıkacak Osmanlı gemilerinin batırılması 
için İngiliz hükümetinden de yetki aldı.12 Bu arada Osmanlı İmparatorluğu; Akdeniz, 
Karadeniz, Kızıldeniz ve Ege Denizi’ndeki komodorluklar emrindeki hafif savaş ge-
milerini Ağustos ayında İstanbul’a çağırmıştı.13

9 Eylül 1914’te Osmanlı Donanması Birinci Komutanlığı’na Amiral Souchon ve 
İkinci Komutanlığı’na da Yarbay Arif Bey getirildi.14 

17 Eylül’de Marmara’da bulunan Prens Adaları arkasında Ertuğrul yatındaki Pa-
dişah Mehmet Reşat önünde Yavuz, Midilli, Barbaros ve Turgut Reis ile Yadigâr ve 
Taşoz sınıfı dörder muhribin katıldığı bir geçit töreni yapıldıktan sonra gemileri Hay-
darpaşa önüne demirlediler. Ertesi gün Amiral Souchon, Sadrazam Sait Halim Paşa’yı 
ziyaret etti ve Karadeniz’e çıkma izni istedi. Sadrazam da ancak gemilerin teker teker 
çıkabileceği iznini verdi. Bu çerçevede 21 Eylül’de Yavuz ile başlayan Karadeniz’e çı-
kış hareketine Midilli 27 Eylül’de katıldı.15

Osmanlı Donanması Birinci Komutanı Amiral Souchon, bir süre Marmara 
Denizi’nde tatbikat yaptıktan sonra Enver ve Cemal Paşalara başvurarak, daha geniş 
manevra alanı için Karadeniz’e çıkış izni istemişti. Enver Paşa bu isteğe bir süre ce-
vap vermemişse de Ekim sonlarında Amiral Souchon’a Karadeniz’e çıkış izni verdi. 
27 Ekim’de Karadeniz’e çıkan Amiral Souchon, Yavuz ve Midilli dâhil 11 parçadan 
oluşan Osmanlı donanması ile 29/30 Ekim gecesi Odessa, Sivastopol ve Novorossisk 
limanlarını bombaladı. Bazı kruvazörleri ve 15 parça askeri nakliye gemisini batırdı. 
Enver Paşa, Amiral Souchon’a Osmanlı savaş gemilerinin Rusların saldırısına uğradı-

7 Yavuz Sultan Selim, kısa saltanatı sırasında (1512-1520) Osmanlı İmparatorluğu topraklarını 2.5 kat 
büyüttü. Goeben’e de bundan esinlenerek “Yavuz” ismi verildi.

8 Breslau’a Midilli adının verilmesinin nedeni; Midilli adasının Osmanlılar için çok önemli olması-
dır. I.Dünya Savaşı başladığında Midilli adası, Yunanistan’ın işgalinde olmasına rağmen Osmanlı’dan 
ayrılmamıştı. Hacca deniz yolu ile giden Müslümanlar gerek giderken ve gerekse dönüşte bu adaya 
uğrayarak orada bulunan pek çok tarikata ait türbelerde dua ederlerdi. 

9 Lorey, Türk Sularında Deniz Hareketleri, c. I, s. 41-42;Der Vat, The Ship That Changed The World…, 
s. 119.

10 Yavuz zırhlısının Komutanı Albay Richard Ackermann’dı
11 Midilli hafif kruvazörünün Komutanı Yarbay Kettner’dı.
12 Lorey, Türk Sularında Deniz Hareketleri, c. I, s. 52.
13 Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı, Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi (BDHTH), Deniz Harekâtı, 

c.VIII, Genelkurmay Basımevi, Ankara 1976, s. 54.
14 BDHTH, VIII, s. 54.
15 BDHTH, VIII, s. 56.
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ğını ve kendilerini savunmak zorunda kaldıklarını açıklamasını istedi, ancak Amiral 
Souchon bunu yapmadı. Rusya, Osmanlı İmparatorluğu’na bir nota verdi. İngiltere 
de Osmanlı İmparatorluğu’ndan Alman Askeri Heyeti’nin derhal ülke dışına çıkarıl-
masını, Yavuz ve Midilli’deki Alman personelin de görevden alınmasını içeren bir ül-
timatom verdi. Enver Paşa, Rusya’ya özür dileyen bir mektup gönderdi. Ancak mek-
tuba, Rusya’nın bu saldırıyı kışkırttığını belirten bir cümle de ilave etti. Rusya Çarlığı 
bu suçlamayı reddetti ve 2 Kasım 1914’te Osmanlı İmparatorluğu’na savaş ilan etti.16

Rus Donanması’nın 6 Kasım günü Zonguldak’ı topa tutması üzerine Midilli, 
Poti’yi bombardıman etmek üzere gönderildi. Midilli, ertesi günü saat 07.20’de Poti 
Limanı açıklarından kırk dakika süreyle Rusların buradaki tesislerini topa tutarak 
seksenbir top atışı yaptı.17 Poti Limanı ambarları, fener kulesi ve iki maçuna zarar 
gördü. Ruslar sadece tüfekle karşılık verdiler. 

Rus gemilerinin Trabzon’u bombaladıkları haberi üzerine, 17 Kasım 1914 günü 
Yavuz ve Midilli saat 15.30’da İstanbul Boğazı’ndan çıktılar. Rus Donanması’nın 
Giresun’a yöneldiği haberi üzerine Midilli’nin 18 Kasım sabahı Sinop önlerinde Rus-
larla temas sağlanması emri verildi. Ancak Rus Donanması’nın kuzeye yöneldiği bil-
gisi üzerine Midilli kruvazörü Yavuz’a katıldı. 18 Kasım sabahı saat 06.10’da sisli bir 
havada Midilli, Sivastopol’un güneyinde Balıklava bölgesinde seyrederken sancak 
tarafında bir Rus kruvazörü gördü. Biraz sonra da güneybatı rotasıyla seyretmek-
te olan beş savaş gemisi ile karşılaştı. İki taraf saat 12.20’de yakın mesafede savaşa 
başladılar. On dakika süren savaş, Rus gemilerinin sis içerisinde kaybolmasıyla sona 
erdi. Midilli, savaşı ateş altı izledi ve Rusların etkili ateşi dışında kaldı. Yavuz etkili 
toplarıyla ondokuz atış yaptı.18 Rusların Sivastopol’a döndüğü düşünülerek Midilli’ye 
de Boğaz’a dönmesi emri verildi.

Midilli bundan sonra Zafer vapuruna Yılan adasına kadar refakat etti. Zafer va-
purunda bulunan bir Türk süvari müfrezesi Akkerman kıyılarına çıkarıldı. Dönüşün-
de 5/6 Aralık gece yarısı Kırım kıyılarına yönelen Midilli, rastladığı mayın arama ve 
tarama gemilerine ateş açtı19 ve 8 Aralık’ta İstanbul’a döndü. 

23 Aralık 1914 günü tekrar İstanbul Boğazı’ndan çıkan Midilli, ertesi gün sa-
bah karanlığında ışıkları kapalı şekilde bir Rus gemisine rastladı ve 12.000 metre-
den attığı topla gemiyi batırdı. Rus Donanması’nın yakında olduğunu anlayınca Rus 
Donanması’yla temas sağlamak için hareket etti. 06.50’de karşılaştığı bir Rus ticaret 
gemisini batırdı ve otuzüç kişilik mürettebatını esir etti.20 Batırılan bu gemi taş yüklü 

16 BDHTH, VIII, s. 57-69.
17 Paul G. Halpern, A Naval History of World War I, Annapolis Naval Institute Press 1994, s. 64. 
18 BDHTH, VIII, s. 80. 
19 B. Langensiepen and Ahmet Güleryüz, The Ottoman Steam Navy 1828-1923, Conway Maritime 

Press, London 1995, s. 46.
20 Langensiepen and Güleryüz, The Ottoman Steam Navy…, s. 46; BDHTH, VIII, s. 83.



Mithat Atabay

122

Çanakkale 2015

olarak Zonguldak’a gitmekte ve Zonguldak Limanı’nın ağzını kapatmakla görevlen-
dirilmişti. Bu olaydan üç saat sonra saat 09.50’de Midilli, beş savaş gemisi, iki kru-
vazör ve yedi muhripten oluşan Rus Filosu’nu gördü. Durumu Doğu Karadeniz’de 
bulunan Yavuz’a bildirdi ancak ondan bir haber alamadı. Midilli Rus kruvazörlerinin 
kendisine yaklaşmaları karşısında doğuya rotasını çevirerek bölgeden uzaklaştı. 25 
Aralık’ta saat 07.10’da Kırım kıyılarında Rus muhriplerini gördü ve ateş açtı, ancak 
Rus ana kuvvetlerinin görülmesi üzerine 08.30’da ateşi kesti. Rus ana kuvvetleri yirmi 
dakika sonra Midilli’ye ateş açtı ancak mermileri kısa düştü. Midilli durumu Yavuz’a 
bildirdi. Bu arada Rus Filosu Sivastopol’a yöneldi.21 

25 Aralık’ta 16.30’da Yavuz’la buluşan Midilli, Anadolu sahillerini koruma göre-
vini yaparken Yavuz, İstanbul Boğazı açıklarında mayına çarptı.22 Durum hakkında 
bilgi verilen Midilli de 27 Aralık’ta İstanbul’a döndü.23 

Midilli’nin 1915 Yılındaki Harekâtları

Midilli, Hamidiye ve Berk-i Satvet Zonguldak’a kömür almak için giden Ye-
şilırmak vapuruna refakat etmek üzere 2 Ocak 1915 günü saat 15.00’te İstanbul 
Boğazı’ndan ayrıldılar. Yeşilırmak’ı Zonguldak’a bıraktıktan sonra savaş bölgesinde 
devri yapmaları emredildi. Midilli, Zonguldak ve Trabzon’a gitti. Savaş alanının sahi-
linde harekât gerçekleştiren Midilli 4 Ocak 1915’te, Novorosisk’e gitmeden önce Kerç 
Boğazı güneyindeki liman tesislerini ve ordu mevzilerini bombaladı. Ruslar telsiz gö-
rüşmelerinden Midilli’nin yedi nakliye gemisine refakat ettiği istihbaratını aldıkları 
için beş savaş gemisi, iki kruvazör ve on destroyerden oluşan bir filo ile Midilli’yi ya-
kalamak üzere Sivastopol’dan ayrıldılar.24 Kırım açıklarında Midilli ile buluşacak olan 
Hamidiye’yi yolda gören Rus filosu, Hamidiye’ye ateş açtı, Hamidiye isabet almasına 
rağmen kötü hava koşullarından yararlanarak Kırım’a doğru kaçtı.25

6 Ocak 1915’te Rus Filosu Midilli ve Hamidiye kruvazörlerini yakalamak üzere 
tekrar harekete geçti. Saat 18.30’da iki taraf karşılaştılar. Rus Evstafiy gemisi ve Türk 
Hamidiye kruvazörü isabet almasına rağmen ciddi hasar meydana gelmedi.26 

Midilli, 17 Mart 1915 günü Köstence’ye doğru yola çıktı. Köstence’ye varmadan 
Feodosya’yı bombaladı.27 

21 Langensiepen and Güleryüz, The Ottoman Steam Navy…, s. 46; BDHTH, VIII, s. 83.
22 Langensiepen and Güleryüz, The Ottoman Steam Navy…, s. 46; BDHTH, VIII, s. 81-82.
23 BDHTH, VIII, s. 84. 
24 Langensiepen and Güleryüz, The Ottoman Steam Navy…, s. 47.
25 Lorey, Türk Sularında Deniz Hareketleri, c. I, s. 596; Langensiepen and Güleryüz, The Ottoman Ste-

am Navy…, s. 47.
26 Langensiepen and Güleryüz, The Ottoman Steam Navy…, s. 47.
27 Lorey, Türk Sularında Deniz Hareketleri, C. I, s. 604; Langensiepen and Güleryüz, The Ottoman 

Steam Navy…, s. 47; BDHTH, VIII, s. 134..
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1 Nisan 1915 günü Yavuz ve Midilli, Sivastopol’a hareket etti. 3 Nisan’da Odesa 
Feneri’nden onbeş mil mesafede Mecidiye bir mayına çarptı ve kısa süre sonra battı. 
Mürettebattan yirmialtı kişi hayatını kaybetti. Mecidiye batmadan önce bütün seyir 
ve şifre defterleri, telsiz cihazı ve gözlem aletleri yok edilmeye çalışıldı. Saat 07.20’de 
Yadigâr-ı Millet, Mecidiye batığını torpilleyerek tamamen yok olmasını sağladı. 4 
Nisan’da harekât ertelendi ve tüm gemiler Odesa açıklarında buluşarak İstanbul’a 
döndüler.28 

7-8 Mayıs 1915 günü Yavuz zırhlısı ile Midilli ve Hamidiye kruvazörleri tekrar 
Karadeniz’e açıldılar. Midilli Köstence’ye gitti.29 

Midilli, 27 Mayıs’ta Zonguldak’tan İstanbul’a kömür taşıyan Seyhun ve Tevfikiye 
vapurlarına refakat etti. 10 Haziran’da saat 20.00 civarında Rus Derzkiy ve Grevniy 
destroyerleriyle karşılaşan Midilli, kısa süren çatışma sırasında Drezkiy’e isabet kay-
detti. Midilli de yedi kez isabet aldı ancak hasarla kurtuldu ve çatışmadan ayrıldı.30 

18 Temmuz günü Midilli, petrol taşıyan Keşan vapuruyla Karaburun’da buluş-
tu. Keşan’a mayın tarlalarında refakat eden Midilli, yarım saat sonra mayına çarptı 
ve dört numaralı kazan dairesinin altı açıldı. Midilli altıyüz ton su almasına karşın 
İstinye’ye ulaşmayı başardı. Tamire alınan Midilli, malzeme ve usta işçi bulunama-
ması sebebiyle 1916 Şubat ayına kadar tamirde zaman geçirdi.31 

Midilli’nin 1916 Yılındaki Harekâtları

1916 yılında Midilli, Zonguldak’tan İstanbul’a kömür getiren vapurlara refakat 
etme görevine devam etti. Rus askerlerinin 6 Şubat 1916 günü Trabzon’da bulunan 
Osmanlı mevzilerine saldırmaları üzerine Yavuz ve Midilli, cepheye asker taşımak 
üzere nakliye gemisi olarak kullanıldılar.32 27 Şubat’ta Midilli, acilen İstanbul’dan 
Trabzon’a asker ve fıçılanmış yağ götürdü ve Kafkas sahillerinde harekât yapması ka-
rarlaştırıldı ancak hava koşullarının elverişsiz olması sebebiyle harekât planı ertelen-
di.33 Midilli de İstanbul’a dönmek zorunda kaldı. 

18 Nisan’da İstanbul’dan cepheye askerleri götürmek üzere hareket eden Midilli, 
askerleri Trabzon’a bıraktıktan sonra, Rus gemilerine saldırmak üzere U33 ile birlik-

28 Langensiepen and Güleryüz, The Ottoman Steam Navy…, s. 47.
29 Selçuk Kolay ve diğerleri, Derinlerden Yansımalar Çanakkale Savaşı Batıkları, Vehbi Koç Vakfı ve 

Ayhan Şahenk Vakfı, İstanbul 2013, s. 212; BDHTH, VIII, s. 138.
30 Langensiepen and Güleryüz, The Ottoman Steam Navy…, s.48; BDHTH, VIII, s. 139.
31 Kolay ve diğerleri, Derinlerden Yansımalar…, s. 213; Langensiepen and Güleryüz, The Ottoman Ste-

am Navy…, s. 49.
32 Langensiepen and Güleryüz, The Ottoman Steam Navy…, s.50; BDHTH, VIII, s. 311-312.
33 Kolay, Derinlerden Yansımalar…, s. 213; Langensiepen and Güleryüz, The Ottoman Steam Navy…, s. 

50.
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te harekete geçti. Rus mayın tarayıcısı T233’ü ağır şekilde yaralayan Midilli, U33’ün 
Trabzon’a dönmesiyle harekâta yalnız devam etti ve 108 tonluk Nikolay yelkenlisini 
batırdı. 19 Nisan’da Novorosisk’in batısında Rus Imperatritsa ve Mariya savaş gemi-
leriyle karşılaşan Midilli, tam yol ve zikzaklarla kaçabildi ve İstinye’de tekrar bakım 
ve onarıma alındı.34

Midilli bakımdan çıktıktan sonra, Almanya’dan demiryolu ile getirilen altmış 
mayını Killia açıklarına döşemek üzere 3 Mayıs’ta İstinye’den ayrıldı ve görevini ta-
mamlayarak geri döndü. 6 Mayıs’ta yakıt aldıktan sonra altmış mayın daha yükleye-
rek saat 22.00’de Kırım’a doğru hareket etti. Mayın döşeyici kruvazör, Tarchankutand 
Burnu açıklarına üç mayın hattı döşedi ve daha sonra da Yevpatoria’yı bombaladı.35 

Midilli 30 Mayıs’ta bir kez daha askerleri Sinop ve Samsun’a güvenle götürdü. 
Güvertesinde ise tütün ve hububat taşıdı.36 

Temmuz ayı başında Yavuz ve Midilli, Rus askeri taşıyan gemilere saldırmak için 
Karadeniz’e açıldılar. Alman denizaltılarıyla, Yavuz ve Midilli’nin Karadeniz’deki ba-
şarılı harekâtları Rus Donanması’nda komuta kademesinde değişikliklere sebep ol-
du.37 Midilli 21 Temmuz’da Novorosisk girişinin açıklarına altmışbeş mayınlık bir hat 
döşemek üzere İstanbul’dan ayrıldı. Ertesi gün öğle saatlerinde Rus Schastiviy (Şast-
liviy) savaş gemisi Sinop açıklarında Midilli’yi gördü ve salvo atışlarıyla Midilli’ye sal-
dırdı. Midilli İstanbul’a dönmek için rota değiştirdi ancak bu defa da Imperatritsa ve 
Mariya ile karşılaştı. Bombardımandan kurtulmak için dönüş yoluna mayınlar atarak 
kurtulabildi.38 

Midilli’nin 1917 Yılındaki Harekâtları

Osmanlı Donanma Komutanlığı, mayın tehlikesi ve kömür yetersizliğine rağ-
men; Midilli kruvazörünü Tuna ağzı ve Sivastopol bölgesinde kullanarak Rusların 
serbestçe hareket etmesini engel olmaya çalışıyordu. 

Midilli, 1917 yılı Haziran ayının üçüncü haftasında Tuna Nehri ağzına mayın dö-
şemek ve Yılan Adası’ndaki telsiz istasyonunu tahrip etmek için İstanbul’dan hareket 
edecektir. Midilli yüklediği seksen mayınla 23 Haziran günü saat 18.45’te Karadeniz’e 
açıldı. Uçakların yaptığı keşiflerden aldığı bilgiler doğrultusunda Midilli, 24 Haziran 
günü saat 22.00’de Sulina ağzından Kilya kolunun Oçakof ağzına kadar olan bölge-

34 Langensiepen and Güleryüz, The Ottoman Steam Navy…, s. 50.
35 Kolay, Derinlerden Yansımalar…, s. 213; Langensiepen and Güleryüz, The Ottoman Steam Navy…, s. 

50; BDHTH, VIII, s. 314.
36 Langensiepen and Güleryüz, The Ottoman Steam Navy…, s. 50-51.
37 Lorey, Türk Sularında Deniz Hareketleri, c.I, s.581; Langensiepen and Güleryüz, The Ottoman Steam 

Navy…, s. 51; BDHTH, VIII, s. 315-316.
38 Langensiepen and Güleryüz, The Ottoman Steam Navy…, s. 51; BDHTH, VIII, s. 316-317.
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ye yetmiş mayın döktü. Bu işlemi üç buçuk saatte tamamladı.39 Daha sonra Yılan 
Adası’na yöneldi ve telsiz istasyonundaki şifreleri ele geçirmek üzere yirmi kişilik bir 
grubu karaya çıkardı. Ancak telsizin yayına başlaması sebebiyle Midilli’nin yeri belli 
olabilir gerekçesiyle telsiz istasyonunun ele geçirilmesinden vazgeçildi.40 Fener kulesi 
ve tesislere saldıran çıkarma timi, tesisleri ele geçirdi. Onbir kişi esir, bir makineli 
tüfekle, beş tüfek ganimet olarak alındı ve 77 mm’lik iki top da tahrip edildi. Çıkarma 
timi bir buçuk saat sonra Midilli’ye geri döndü.41 

Geri dönüş yolunda Midilli, Rus Svobodnaya Rossiya (eski ismi II. Katerina) sa-
vaş gemisiyle karşılaştı. Rus gemisinin atışları kısa düştü. Midilli rota değiştirdi. Rus 
savaş gemileri bu defa Basra torpidosu üzerine saldırınca Midilli karşılık verdi ve 
sis yaparak Basra’yı korumaya çalıştı. Saat 18.15’ta Ruslar ateş kestiğinden Midilli de 
İstanbul Boğazı’na rahatlıkla giriş yaptı.42 

Rusya’da ihtilal olduğu için Karadeniz’deki faaliyetler azaldı. Midilli’nin 25 Hazi-
ran’daki harekâtından sonra 1917 yılındaki son harekâtı 1 Kasım’da oldu. Ruslar, 30 
Ekim’de İğneada’ya bir harekât gerçekleştirdiler ve Hamidabat torpidobotunu batır-
dılar. Bunun üzerine Midilli 1 Kasım’da harekete geçti ancak Rus gemileriyle karşılaş-
madığı için harekât sonuçsuz kaldı.43 

İmroz Baskını ve Midilli’nin Batışı

30 Eylül 1917 tarihinde Amiral Souchon’un yerine Osmanlı Donanma 
Komutanlığı’na atanan Koramiral von Rebeur Pschwitz, selefi gibi aynı yetkilere sa-
hipti.44 Yeni Donanma Komutanı, artık Karadeniz’de herhangi bir çarpışma kalma-
dığını düşünerek, Karadeniz’de bulunan gemilerin Çanakkale bölgesindeki Müttefik 
kuvvetlere karşı kullanılması için bir plan hazırladı. Tam bu sırada Başkomutanlık 
Karargâhı Donanma Komutanlığı’na Selanik üzerinden Makedonya’yı terk edecek iki 
düşman tümeninin Filistin’e gönderileceği istihbaratını bildirdi.45 Alınan istihbarata 
karşılık o sırada bu birliklerin Filistin’e gitmesini önleyecek denizaltılar yoktu. Bunun 
üzerine Yavuz ve Midilli gemilerinin bölgeye gönderilmesine ve onlara Muavenet-i 
Milliye, Numune, Basra ve Samsun muhriplerinin eşlik etmesine karar verdi. Durum 
Boğazlar Genel Komutanlığı’na da bildirildi.46 

39 BDHTH, VIII, s. 358; Lorey, Türk Sularında Deniz Hareketleri, c. I, s. 581.
40 Bu istasyon Rus Nerp denizaltısının telsiz istasyonuydu. Bkz., Lorey, Türk Sularında Deniz Hareket-

leri, c. I, s. 581. 
41 BDHTH, VIII, s. 358; Lorey, Türk Sularında Deniz Hareketleri, c. I, s. 584. 
42 BDHTH, VIII, s. 359; Langensiepen and Güleryüz, The Ottoman Steam Navy…, s. 51.
43 BDHTH, VIII, s. 360; Langensiepen and Güleryüz, The Ottoman Steam Navy…, s. 51.
44 Lorey, Türk Sularında Deniz Hareketleri, c. I, s. 597; Halpern, A Naval History…, s. 255.
45 Lorey, Türk Sularında Deniz Hareketleri, c. I, s. 612. 
46 BDHTH, VIII, s. 394.
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Yavuz zırhlısı ve Midilli hafif kruvazörü ile Muavenet-i Milliye, Numune, Basra 
ve Samsun muhripleri 19 Ocak 1918 günü saat 16.00’da harekete geçtiler. 20 Ocak 
saat 03.30’da Nara denizaltı ağı önüne gelen gemiler buradan kılavuz alarak saat 
04.50’de engeli aştılar. Saat 05.47’de Seddülbahir-Kumkale hattını geçen gemiler Ege 
Denizi’ne ulaştılar. Bu sırada Enez’de karaya oturan bir İngiliz karakol gemisinden 
elde edilen harita nedeniyle baskına giden Yavuz ve Midilli’nin rotası değiştirildi.47 
Zira elde edilen haritaya göre ilk mayın hattı Teke Burnu-Tavşan Adası ağ engelinin 
hemen biraz ilerisinde görünüyordu. Uçaklar tarafından da Teke Burnu batısında bir 
mayın hattı tespit edildi. O nedenle yeni bir durum değerlendirilmesi yapıldı. Çanak-
kale önü tamamen kapalı olmasına karşın, harekâtın durdurulmasının da Müttefikler 
tarafından duyulacağı endişesiyle harekâta devam kararı verildi. 

Yavuz ve Midilli gemileri saat 05.55’te 270 dereceden 239 dereceye rotalarını de-
ğiştirdiler ve saat 06.10’da Yavuz, iskele tarafından bir mayına çarptı. Hâlbuki İngiliz 
gemisinden elde edilen haritada bu bölgede bir geçit görünüyordu. Harita son du-
rumu göstermiyordu. Saat 06.32’de Midilli İmroz’un Kuzu Koyu’na yöneldiğinde bu 
koyda bulunan Müttefik gemilerin kaçmasını önlemek için son hızla hareket etmesi 
emri verildi. Midilli hemen bu emre uydu. Yavuz 07.42’de orta bataryalarıyla Kefalo 
Limanı’ndaki telsiz ve işaret istasyonunu tahrip etti. Kefalo Koyu’ndaki iki vapuru 
batırdı.48 

Saat 07.40’da iki İngiliz muhribiyle karşılaşan Midilli, ateş açtı ancak gemiler 
kaçtı. Midilli iskele baş omuzluğunda iki monitör gördü ve onlara 07.44’te ateş açtı. 
Yavuz da beş dakika sonra bu ateşe katıldı. Raglan ve M28 monitörleri isabet aldı ve 
iki dakika sonra battı.49 Bu sırada Kuzu Koyu’nda akaryakıt deposu Midilli’nin bom-
bardımanı sonucu yanmaya başladı. 

Saat 08.20’de iki müttefik muhribi ile iki uçak Yavuz ve Midilli’ye yaklaşarak izle-
meye başladılar. Saat 08.26’da Yavuz’un uçaksavar ateşinden etkilenmesini önlemek 
amacıyla öne geçmesi emri verildi. Saat 08.28’de ilk uçak bombası Yavuz’un 300 met-
re açığına düştü. 08.31’de Yavuz’un baş tarafına geçmekte olan Midilli, kıç taraftan 
bir mayına çarptı. Dümen makinesi işlemez hale geldi. Yavuz, Midilli’yi yedeğe almak 
için dönerken; sancak bordasından 200 metre ileride iki uçak bombası daha düştü. 
Kumandan deniz albayı Stölzel, mükemmel öne geçiş manevrasıyla iki gemi arasında 
atılan halatlarla bağlantı sağladı. Midilli’nin Komutanı von Hippel, Yavuz ile arasın-
daki her yerin mayınlı olduğunu bildirdi.50 Yavuz tedbirli manevrasına rağmen saat 

47 BDHTH, VIII, s. 396; Lorey, Türk Sularında Deniz Hareketleri, c. I, s. 618.
48 BDHTH, VIII, s. 396; Lorey, Türk Sularında Deniz Hareketleri, c. I, s. 618.
49 Kolay ve diğerleri, Derinlerden Yansımalar…, s. 216; BDHTH, VIII, s. 396; Lorey, Türk Sularında 

Deniz Hareketleri, c. I, s. 619.
50 BDHTH, VIII, s. 397; Lorey, Türk Sularında Deniz Hareketleri, c. I, s. 619; Denizlerde Yenilmediler 

Cihan Harbi’nde…, s. 119.
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08.55’te iskele tarafından bir mayına daha çarptı. Gürültü ile güvertede çökme ve 
kömürle karışık bina yüksekliğinde çok miktarda su sütunu görüldü. Yavuz mayınlı 
bölgeden çıktı ancak Midilli bunu yapamadı.51

Bu arada Midilli’ye yaklaşmak isteyen İngiliz muhripleri uzaklaştırıldılar. Saat 
09.00’da Midilli, iki mayına daha çarptı ve tamamen hareketsiz bir hale geldi. Midil-
li, iskele tarafına yattı ve kıç tarafı batmış vaziyette denizde sürüklenmeye başladı. 
Bu durumda olan Midilli’ye peş peşe iki mayın daha isabet etti. Beşinci mayın saat 
09.30’da kumanda köprüsünün hizasında ve geminin altında patladı.52 Geminin kıç 
tarafı tamamen sular altında kaldı ve hızla iskeleye yattı. Midilli’nin Komutanı “Ge-
miyi terk edin” emrini verdi.53 Hayatta kalanlar denize atlamaya başladı. Daha sonra 
Midilli’nin baş tarafı gökyüzüne doğru dikildi ve yavaş yavaş battı.

Midilli’nin mürettebatını kurtarmak üzere 09.14’te dört muhrip olay yerine çağ-
rıldı ancak iki İngiliz muhribinin yaklaşması üzerine Çanakkale Boğazı’na dönmeleri 
emredildi.54 Basra muhribi Midilli’ye 500 metre yaklaştı ancak kıç tarafına iki mermi 
isabet etti. Sis yaparak ve Boğaz bataryalarının ateşiyle İngiliz gemilerinin takibinden 
kurtuldu.55 

Midilli’de sadece iki filika vardı. Fakat bunlar da ateşler ve infilaklar nedeniyle 
kullanılamaz hale geldi. Sadece sallardan ve cankurtaranlardan yararlanılabildi. Mü-
rettebattan bir kısmı kendini denize attı. Midilli mürettebatından yüz altmış yedi kişi 
kurtarıldı. Geri kalan mürettebat altı derece deniz suyu sıcaklığı nedeniyle soğuktan 
hayatlarını kaybettiler. Ölenler arasında Midilli’nin Komutanı Albay von Hipper de 
bulunuyordu.56 Midilli’nin batması nedeniyle harekâttan vazgeçildi.57 

Bahriye Nazırı Cemal Paşa, Osmanlı Donanma Komutanı Koramiral von Rebeur 
Pschwitz’e bir yazı göndererek zorunluluk olmadığı halde Midilli’nin Yavuz’un önüne 
geçirilmesini eleştirdi.58 

22 Ocak 1918 tarihli Times gazetesi; “Hiçbir gemi Goeben ve Breslau’ın yaptığı 
kadar savaş üzerine önemli etki yapmamıştır. Deniz savaşları tarihinde bunlar da-
ima anılacak birer abide olarak kalacaklardır. Mesina’dan bunların çıkıp gitmesi, 
bizim en büyük hatamızı göstermektedir”59 diye yazarak Midilli’nin batmasının öne-
mini vurguladı. 

51 Denizlerde Yenilmediler Cihan Harbi’nde…, s. 119.
52 H. W. Wilson, Büyük Harpte Deniz Muharebeleri, (çev. Deniz Binbaşı Lütfi Talat), Büyük 

Erkânıharbiye IX. Deniz Şubesi, Deniz Matbaası, İstanbul 1931, s. 275.
53 Denizlerde Yenilmediler Cihan Harbi’nde…, s. 121.
54 BDHTH, VIII, s. 397; Lorey, Türk Sularında Deniz Hareketleri, c. I, s. 621.
55 BDHTH, VIII, s. 397; Lorey, Türk Sularında Deniz Hareketleri, c. I, s. 621.
56 Lorey, Türk Sularında Deniz Hareketleri, C. I, s. 620, 629-630.
57 Denizlerde Yenilmediler Cihan Harbi’nde…, s. 123.
58 Lorey, Türk Sularında Deniz Hareketleri, C. I, s. 623-624.
59 The Times, 22 January 1918. 
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27 Ocak 1918 tarihinde The Observer gazetesinde G.Fiennes ise konuyla ilgili 
olarak şunları yazmaktadır: 

“Dünya tarihinde başka hiçbir iki gemi politika üzerine bu derece etkili tesir yap-
mamıştır ve hiçbir hata da Mesina’dan Goeben’in kaçmasına sebep olan hatamız 
kadar bize pahalıya mal olmamıştır. Gelibolu’daki büyük felaket ve kurbanlar, Bul-
garların savaşa girişi ve bizim yardımcı unsurlarımız üzerine büyük bir yük yükleten 
Selanik macerası hep bu firarın sonucu ve tesiri altındadır. Aynı sebep, deniz kuv-
vetlerimizden Mısır’da ve Filistin’de tamamen istifade etmemize de engel olmuştur.”60 

Sonuç

Breslau kruvazörü Midilli adı ile Osmanlı İmparatorluğu’na üç yıl beş ay on gün 
hizmet etti. Bu süre içerisinde Goeben (Yavuz)’le birlikte Karadeniz, Marmara ve Ege 
Denizi’nde pek çok deniz harekâtı gerçekleştirdiler. 

Midilli, Yavuz’a göre oldukça küçük bir kruvazör olmasına karşın hızı sebebiy-
le bu harekâtlarda oldukça başarılı hizmetler verdi. Karadeniz’de Rusların korkulu 
rüyası haline geldi. Tuna nehri ağzını tutarak buradan yapılacak sevkiyatlara engel 
olmaya çalıştı. Ayrıca Zonguldak bölgesinden İstanbul’a sevk edilecek olan ve do-
nanmanın en önemli ihtiyaç maddesi olan kömürün güvenle taşınması konusunda 
hizmetler verdi. 

Yavuz ve Midilli birlikte son kez 20 Ocak 1918 tarihinde Çanakkale Boğazı’ndan 
çıktılar. Hedefleri Makedonya’dan Filistin’e sevk edileceği istihbaratı alınan iki düş-
man tümeninin Selanik’ten sevkine engel olmaktı. Ancak Çanakkale Boğazı önü 
düşman tarafından tamamen mayınlarla kapatılmıştı. Buna rağmen harekâta devam 
kararı alındı. İmroz adası açıklarında karşılaştığı İngiliz muhriplerine saldırdı. Bir 
taraftan da İngiliz uçakları hem Midilli’ye hem de Yavuz’u bomba atmaya başladılar. 
Bunu önlemek için çaba sarf eden Midilli, peş peşe mayınlara çarptı ve mayınlı bölge-
den kurtulamadı. Sürüklenmeye başlayan Midilli yeni başka mayınlara çarparak kısa 
süre içerisinde denize gömüldü. Midilli’nin üçte iki personeli hayatını kaybederken 
sadece yüz altmış yedi kişi kurtarılabildi. 

Yavuz ve Midilli’nin Osmanlı İmparatorluğu karasularına girmeleri nasıl büyük 
bir olay olmuşsa, Midilli’nin batması ve Yavuz’un da yaralı şekilde zorlukla Çanak-
kale Boğazı’ndan içeri girebilmesi büyük bir olay oldu. Midilli Ege’nin derin sularına 
gömülürken, Yavuz da uzun süre havuzda tamir edilmeyi bekledi. Bu iki geminin son 
harekâtı, Osmanlı’nın sonunun da adeta habercisi oldu. 

60 The Observer, 27 January 1918.
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Aynı Coğrafyada İki Savaş: Troia ve Çanakkale 
Savaşlarının Karşılaştırılması
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Öz

Yaklaşık üç bin yıl arayla aynı topraklarda meydana gelen iki savaş, Troia 
ve Çanakkale Savaşları sadece coğrafi benzerlikleri değil, nedenleri, oluş şekli 
ve sonuçları ile birbirine benzemektedir. Birinci Dünya savaşının bir parçası 
olan Çanakkale Savaşı gibi, arkeolojik kaynaklar Homeros’un destanlaştırdığı 
Troia Savaşı’nın Tunç Çağların sonunda Batı Anadolu’daki çok büyük bir mü-
cadelenin parçası olduğunu ortaya koymuştur. Çanakkale Savaşları sırasında 
kullanılan yöntemlerin antik çağ savaşlarını hatırlatmasının yanı sıra, Troia 
Savaşı’yla doğrudan ilgili olan taktiklerin de bu savaşta kullanıldığını görmek-
teyiz. Çanakkale savaşlarında burada savaşan askerlerin Troia Savaşı ve onun 
kahramanlarını bildikleri yazdıkları hatıralardan anlaşılmaktadır. Askerler 
sık sık kendilerini bu kahramanlarla karşılaştırarak, içinde bulundukları mo-
dern savaşın antik Troia savaşının bir yansıması olduğunu düşünmüşlerdir. Bu 
çalışmada her iki savaş kendi tarihi perspektifi içinde incelenerek benzer yönleri 
ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Çanakkale, Troia, Gelibolu, Çanakkale Boğazı, Wi-
lusa

Two War at the Same Place: Comparison of Trojan War and Gallipoli 
Campaigns

Abstract

The Trojan War and the Gallipoli Campaigns are two pivotal battles that 

* Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, reyhankorpe@
yahoo.com.
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took place on the shores of the Dardanelles. They are similar in several respects: 
Both battles involve several groups coming from different places. Some of the 
tactics employed during the Gallipoli campaigns are reminiscent of those used 
during the Trojan War. Many allied soldiers, as their memoirs and letters reveal, 
knew well the Trojan War and the deeds of its heroes. Their writings also reveal 
that they compared themselves to the ancient Greek heroes that fought at Troy. 
They also thought the Gallipoli Campaign as a sort of New Trojan War.

Keywords: Troy, Gallipoli, Trojan war, Dardanelles, Wilusa

Birinci Dünya Savaşının en önemli cephelerinden biri olan Çanakkale muhare-
belerini diğer cephelerden ayıran yönü, savaşın gerçekleştiği toprakların tarihi geç-
mişidir. Çanakkale savaşlarının olduğu bölge sadece kendi zamanında dünyanın önde 
gelen stratejik yerlerinden biri olmayıp, insanlık tarihinin kilit noktalarından biriydi. 
Boğaz, tarihin en eski zamanlarından bu yana sadece iki büyük kıtayı bir araya ge-
tirmekle kalmayıp; aynı zamanda doğu ve batı dünyasının siyasi ve kültürel anlamda 
birbirine en fazla yakınlaştığı ve her iki yönden de karşılıklı göçlere, istilalara sahne 
olduğu bir bölgedir.1 İki kıtanın arasında yer alan bu dar suyolu, sadece Akdeniz ve 
Karadeniz’i birleştirmiyor, aynı zamanda güneyi kuzeye bağlıyordu. Bu nedenledir 
ki boğazın her iki yakasında yer alan bu topraklar tarihte başka hiçbir yerde görme-
diğimiz ölçüde göçlere, istilalara ve savaşlara maruz kalmıştır. Uygarlıkların dört yol 
kavşağı diyebileceğimiz Çanakkale Boğazı’nın bu özel durumu aynı zamanda onun 
felaketi de olmuştur. Öyle ki tarihte kaydedilmiş çok sayıda savaş bu boğazda veya bu 
boğazın etrafında gerçekleşmiştir.

1915 yılında Çanakkale Boğazı ve Gelibolu Yarımadasındaki savaşlar bu bölgede 
tarih içinde yapılmış olan savaşların sadece sonuncusuydu. Çanakkale Savaşların-
dan önce de yerini ve tarihini kesin olarak bildiğimiz pek çok savaş bu sularda ve 
topraklarda olmuştur.2 Eski kaynakların naklettiği bu savaşlara ait izler ve onlara ait 
arkeolojik kalıntılar son yapılan savaşın malzemeleriyle neredeyse yan yana durmak-
tadırlar.3 Ayrıca gene bu kaynakların bahsettiği geçmişin savaşlarının oluş nedenleri 
ile bu savaşlarda yaşanmış olan trajediler bize tarihin gerçekten tekerrürden ibaret 
olduğunu anlatırcasına birbirine benzemektedir.

1 Charles Brian Rose, The Archaeology of Greek and Roman Troy, Cambridge, 2014, 286-287.
2 Reyhan Körpe, “ Boğaz Savaşları” Kubaba, 2006, Sayı 6, s. 27-36.
3 Çanakkale Boğazının Anadolu yakasında ve Ege Denizi kıyısında, Dardanos’tan Beşige Koyuna ka-

darki kıyı kesiminde yapılan kazı ve yüzey araştırmalarında antik yerleşim yerlerinde antik kalıntı-
larla birlikte modern savaşa ait malzemeler birlikte bulunmuştur. Beşige koyuna bakan sırtlarda ve 
Akhilleus tümülüsünün eteklerinde Çanakkale savaşlarına ait siper izleri halen görülebilmektedir. 
Reyhan Körpe, “Dardanos Tabyasında Savaş Alanı Arkeolojisi ve Sonuçları”, Çanakkale Araştırma-
ları Türk Yıllığı, Yıl: 8, Sayı: 8-9, 2010, s. 57-90; Reyhan Körpe, “Beşige Tepe-Kumkale Bölgesi Savaş 
alanları Arkeolojisi”, Çanakkale 1915, 2012, Sayı:12, s.14-19.
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Günümüzde bölgenin savaş geçmişi genellikle en son meydana gelen Çanakkale 
Savaşları ile anılmaktaysa da, geçmişte, yüzlerce yıl boyunca Çanakkale Boğazı de-
nildiğinde akla Troia Savaşı gelmekteydi. Ünlü şair Homeros’un İliada adlı eserinde 
ölümsüzleştirdiği bu savaşın geçtiği Troia ile Çanakkale Savaşının yaşandığı Gelibolu 
Yarımadası arasında kuş uçuşu 5-10 km. ya var, ya yoktur. Hatta her iki bölge kendi 
zamanları içinde birbirinin de savaş alanları olmuşlardır. Yani, Troia Savaşları zama-
nında Gelibolu Yarımadası, Çanakkale Savaşı zamanında da Troia savaşın bir parçası 
olmuşlardır (Harita 1).

İki savaşın mekânsal benzerliklerine girmeden önce, gene iki savaşın başlangıç 
nedenleri üzerinde durmakta fayda vardır. Hepimizin bildiği gibi Çanakkale Savaşı 
19. Yüzyılın ortalarından itibaren dünyada görülmeye başlayan büyük kutuplaşma-
nın sonucunda meydana gelen Dünya Savaşının bir parçasıdır. Bu savaş sadece iki 
ulus arasında geçen yerel bir savaştan ziyade karşılıklı ittifakların oluşturduğu güçler 
arasında ve çok daha büyük bir coğrafyayı etkilemiş bir olaydır. Bu nedenle Çanak-
kale Savaşı, I. Dünya Savaşındaki tüm diğer cephelerden çok daha fazla insanların 
hafızasında yer almıştır. Bu savaşın sadece bir ülkeler savaşı değil aynı zamanda bir 
kültürler savaşı olması nedeniyle, etkisi de tıpkı Troia Savaşı gibi yüzyılları aşan ev-
rensel boyuttadır.

Her iki savaşı karşılaştırdığımızda, tıpkı coğrafi benzerliklerinin yanın sıra 
başlangıcından sonuna kadar birçok ortak yanının olduğu görülür.4 Son yüzyılda 
Hattuşa’da yapılan kazılarda bulunan çivi yazılı tabletler sadece kendi tarihlerini ay-
dınlatmakla kalmamış, bir anlamda yakın çevresine de ışık tutmuştur.5 Hattuşa’da ele 
geçen kil tabletler şimdiye kadar kaynağımız sadece Homeros olan Troia Savaşına 
yeni bir perspektif kazandırmıştır.6 Böylece Homeros’un mitolojik öğelerle süsleye-
rek zenginleştirdiği destan içindeki gerçek olaylar aydınlanmaya başlamıştır.7 Tarih-
çiler ve arkeologlar destan içindeki dizelerin hangilerinin gerçek, hangilerinin kurgu 
olduğunu anlayabilmek için yıllardır uğraşmaktadırlar.8 Genel olarak kabul edilen 

4 Çanakkale savaşının geçtiği toprakların aynı zamanda antik çağ geçmişinin de olması nedeniyle, 
müttefikler savaş hazırlıkları sırasında bölgede yapılmış olan eskiçağ araştırmaları ve bunlarla ilgi-
li haritaları da kullanmışlardır. Peter Chasseaud ve Peter Doyle, Grasping Gallipoli Terrain, Maps 
and Failure at the Dardanelles, 1915, Kent, 2005, s. 68-69. İki savaşın parallelliklerinin genel olarak 
karşılaştırılması için bkz: Rüstem Aslan, ‘’Troia ve Gallipoli Campaign: An Analogical Approach’’, 
Gallipoli ın Retrospect 90 Years On. (Ed. M. Tunçoku) 2005, AÇASAM, Çanakklae, s. 05-44. 

5 Eric H. Cline, The Trojan War: A Very Short Introduction, Oxford University Press 2013, s. 66.
6 Hans G. Guterbock, “Troy in Hittite Texts? Wilusa, Ahhiyawa, and Hittite History”, Troy and The 

Trojan War, A Symposium Held at Bryn Mawr College October1984, (Ed. Machteld J. Melling) 1986, 
s. 33; Carol G. Thomas ve Craig Conant, The Trojan War, University of Oklahoma Press, 2005, s. 1-38.

7 Trevor R. Bryce, “The Trojan War: Is There Truth behind the Legend?”, Near Eastern Archaeology, 
Vol. 65, No. 3 (Sep., 2002), s. 182-195.

8 Manfred Korfmann,” Was There a Trojan War?”, Archaeology, Archaeological Institute of America, 
Volume 57 Number 3, May/June 2004, s. 8-12; Sinclair Hood, “The Bronz Age Context of Homer”, 
The Ages of Homer, (ed. Jane B. Carter ve Sarah P. Morris), Austin, 1998, s. 25-32.
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görüş Troia Ovasındaki savaşın sadece Troialılar ve Akhalar arasında olmadığı, her 
iki tarafın da kendi müttefikleri ile birlikte bu savaşa katıldıkları yönündedir. İliada 
Destanında hem Akha ordusundaki müttefik krallar ve orduları, hem de Troialılara 
yardıma gelen uzak ve yakın müttefikler ayrıntılı olarak listelenmiştir.9 Bu listelerden 
Akhaların müttefiklerinin Yunanistan ve Ege dünyasından, yani batıdan; Troialılara 
yardıma gelenlerin ise Thrakia ve Habeşistan gibi uzak ülkelerin desteğini almak-
la beraber ekseriyetle yardıma gelenlerin Anadolu halkları olduğu görülmektedir. 
Destandan çıkartılan bu sonuç Hattuşa’da ele geçen Hitit tabletleri ile bir anlam-
da desteklenmektedir.10 Hitit Tabletleri M.Ö. 15. Yüzyıldan itibaren Hititlerin Batı 
Anadolu’ya seferler düzenledikleri ve küçük krallıkların zaman zaman kendi arala-
rında ittifaklar oluşturduklarını yazmaktadır.11 Bazen Hititlere karşı da bir araya ge-
len bu küçük krallıkların Hititlerle de savaştıkları ve Hitit krallarının bu bölgelere 
seferler düzenlediği anlaşılmaktadır.12 Fakat genellikle de bu küçük krallıklar Hititler 
ile ittifak halinde olup ve Kadeş savaşı gibi büyük seferlere asker göndermişlerdir.13 
Bunun nedeni Batı Anadolu halklarının kültürel anlamda aynı gruba dahil olmaları 
ve belki de dini ve kültürel anlamda Hititler ile ortak değerlere sahip olmalarıdır de-
nilebilir.14 Hattuşa arşivlerinde de Hititler ile Troialılar arasında çeşitli anlaşmaların 
imzalandığı anlaşılmaktadır.15 

Geç Tunç Çağında, Anadolu’daki süper gücün batıdaki rakibi ise merkezi Yu-
nanistan olan ve çeşitli küçüklü büyüklü krallıkların konfederasyonundan meyda-
na gelen Akhalardı.16 Batı Anadolu’da kuzeyden güneye yayılmış olan çeşitli küçük 
krallıklar ise bu iki güç arasında bir anlamda tampon durumundaydılar. (Harita 2) 
Akhalar çok geçmeden Batı Anadolu’nun zenginliklerine göz dikip, Ege bölgesinde 
kıyılardaki toprakları ele geçirmeye başladığında Akhalar ile Hititler arasında bazen 

9 Homeros, İliada, II- 487-759
10 Donald F. Easton, “Hittite History and The Trojan War”, The Trojan War, (Ed. Lin Foxhall & John K. 

Davies) Liverpool, 1981, s. 25-44.
11 Cline, The Trojan War, s. 69; Raffaele D’amato, Bronze Age Greek Warrıor 1600-1100 Bc, Oxford, 

2011, s. 57
12 Cline, The Trojan War, s. 69.
13 A., Goetze, “The Hittites and Syria (1300–1200 B.C.)”, Cambridge Ancient History (Ed. I. E. S. Ed-

wards, C. J. Gadd, N. G. L. Hammond ve E. Sollberger), Cambridge University Press, 1975, s. 253; 
Mark Healy, The Warrior Pharaoh Rameses II and the Battle of Qadesh, Oxford, 1993, Kadeş savaşın-
da Hititlerin müttefikleri harita, s. 21-23 

14 Calvert Watkins, “The Language of the Trojans”, Troy and The Trojan War, A Symposium Held at 
Bryn Mawr College October1984, (Ed. Machteld J. Melling) 1986, s. 45-62; Oliver Robert Gurney, 
Hititler, (çev. Pınar Arpaçay), İstanbul 2001, s. 107; Barry Strauss, The Trojan War, New York, 2006, 
s. 2, 15, 23; 1988-2005 yılları arasında Troia’da kazılar yapan Manfred Korfman, Troia’nın Anadolu 
kültürünün bir parçası olduğu görüşündedir. Manfred Korfmann, “Yüksek Troia Kültürü (Troia VI ve 
VII a) Bir Anadolu Kültürü”, Troia Rüzgarı, M. Osman Korfmann’dan Seçme Makaleler, (ed. Rüstem 
Aslan, Fecri Polat), Çanakkale, 2012, s. 15-166.

15 Cline, The Trojan War, s. 73.
16 Gurney, Hititler, s. 48; Mario Benzi, “Anatolia and the Eastern Aegean at the Time of the Trojan War”, 

OMERO TREMILA ANNI DOPO, (ed. Franco Monranari), Roma, 2002, s. 360-368.



Aynı Coğrafyada İki Savaş: Troia ve Çanakkale Savaşlarının...

135

100. Yıl

doğrudan bazen de dolaylı yollardan bir mücadele başladı.17 Bu mücadelenin ne bo-
yutlarda olduğunu ele geçen son derce yetersiz belgelerle kısmen yorumlayabiliyo-
ruz. Fakat gerek kil tabletler üzerindeki yazılı metinler, gerekse kazılarda bulunan 
arkeolojik kanıtlar bu mücadelenin Tunç Çağlarının sonuna kadar devam ettiğini 
göstermektedir.18 

Doğu ile Batı arasında, Batı Anadolu üzerinden devam eden bu mücadelenin 
en önemli cephelerinden birisinin, başkenti Troia olan ve günümüzde Çanakkale il 
sınırlarını kapsayan Wiluşa krallığı olduğu söylenebilir.19 Akhalar, Ege kıyılarını ele 
geçirdikten sonra güneye ve kuzeye doğru yayılmaya çalıştılar.20 Bu yayılmada de-
nizcilik alanındaki gelişmeler, özellikle de yelkenli gemilerin daha etkin kullanılmaya 
başlamasının rolü büyüktür.21 İşte bu dönemde Kuzey batı Anadolu’nun ucunda, Ça-
nakkale Boğazına hakim konumdaki Troia, Akhaların dikkatini çekmiş olmalıdır.22 

Son yıllarda Troia’da yapılan kazılar, bu yerleşimin Geç Tunç Çağlarında Batı 
Anadolu’daki en büyük ve görkemli kent olduğunu ortaya çıkarmıştır.23 Son derece 
güçlü bir iç kale etrafında kurulmuş olan kent, çağdaşı olan yakın doğu merkezle-
ri ile yarışacak boyuttadır.24 Kazılarda sadece Anadolu’dan değil, Orta Avrupa’dan 
Afganistan’a, Karadeniz’den Kıbrıs’a kadar bilinen dünyanın dört bir yanından gelen 
eşyalar bulunmuştur.25 Bu buluntular Troia’nın aynı zamanda bölgedeki zengin bir ti-
caret metropolü olduğunun kanıtlarıdır. Tabi bu zenginlik aynı zamanda birer korsan 
olan yayılmacı Akhaları buraya yönlendiren en önemli motivasyondur.26 Fakat pek 
çok bilim adamının hemfikir olduğu konu Akhaların asıl amacının Troia’dan ziyade 
Troialıların hâkimiyetinde olan Çanakkale Boğazı ve boğazın girişindeki uygun li-

17 Gurney, Hititler, s. 50; Michael Wood, In Search of The Trojan War, New York, 1985, s. 161-163.
18 Cline, The Trojan War, Tablo I. Hitit Kaynaklarından Bilinen Troia (Wilusa) Savaşları, s. 77.
19 D.F. Easton, J. D. Hawkins, A.G. Sherratt ve E.S. Sherratt, “Troy in Recent Perspective”, Anatolien 

Studies, Vol. 52, 2002, s. 94-96; Charles Brian Rose, The Archaeology of Greek and Roman Troy, s. 27.
20 Arkeolojik bulgular özellikle Myken seramikler bu konudaki en önemli kanıtlardır. C.B. Mee, “The 

Mycenaeans and Troy”, The Trojan War Its Historicity and Context, PAPERS OF THE First Greebank 
Colloquim, Liverpool. 1981, (ed. Lin Foxhall ve John K. Davies), Bristol, 1984, s. 45-56.

21 Manfred Korfmann, “Troy: Tpograpy and Navigation”, A Symposium Held at Bryn Mawr College 
October1984, (Ed. Machteld J. Melling) 1986, s. 1-16.

22 Machteld J. Mellink, “Postscrip”t, A Symposium Held at Bryn Mawr College October1984, (Ed. Mach-
teld J. Melling) 1986, s. 94-95.

23 Manfred Korfmann, “Troia A Residential and Trading City at the Dardanelles,” (ed. R. Laffineur ve 
W-D. Niemeier) POLITEIA Society and State in the Aegean Bronze Age [Aegaeum 12], LiègeAustin 
1995, s. 173-183.

24 Easton et all, “Troy in Recent Perspective”, s. 78-83.
25 Manfred Korfmann, “Çanakkale Boğazı’ndaki Troia Asya ve Avrupa ile Ege’den Karadeniz’e Kültür 

İlişkileri”, Troia Rüzgarı, M. Osman Korfmann’dan Seçme Makaleler, (ed. Rüstem Aslan, Fecri Po-
lat), Çanakkale, 2012, s. 28-41; Manfred Korfmann, “Troia M.Ö. 2. ve 3. Binyılda Ticaret Kesişme 
Noktası, Yüksek Troia Kültürü ve Kıyısal Troia Kültürü ile ilgili Bilgiler”, Troia Rüzgarı, M. Osman 
Korfmann’dan Seçme Makaleler, (ed. Rüstem Aslan, Fecri Polat), Çanakkale, 2012, s. 125-140.

26 Strauss, The Trojan War, s. XIX.
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manları ele geçirmek olduğudur. Troia’yı ele geçirmeden bölgeye hakim olunamaya-
cağı için Akhalar bu kent etrafında uzun yıllar savaşmak zorunda kalmışlardır. 

Homeros’un, savaşın nedeni olarak Troia prensi Paris’in güzel Helena’yı kaçır-
masının olduğunu söylese de, bu kaçırma olayının Akhalar tarafından beklenen bir 
savaş fırsatı olduğu unutulmamalıdır. Karısının kaçırılmasından hemen sonra Me-
nelaos, ağabeyi Mykenai Kralı Agamemnon’dan yardım istemiş, Akha kralları içinde 
en güçlüsü olan Agememnon’ da kısa bir sürede Yunanistan’daki tüm diğer kralları 
bu sefere davet etmiştir.27 (Resim 1) Bu aslında uzun süredir Troia’ya karşı bir savaş 
hazırlığı olduğunu da işaret etmektedir. Helena’nın kaçırılmasından hemen sonra or-
duların hızlı bir şekilde toplanması ve denizaşırı sefere çıkılması, kaçırma olayının 
savaşın asıl nedeni olmayıp onun tetikleyicisi olduğunu düşündürür. Diğer taraftan 
Troialılar için de aynı şey söylenebilir mi? Aslında Paris’in Sparta Kralı Menelaos’un 
sarayına gitmesinin nedeni ağabeyi Hektor ‘un Troia ile Sparta arasında çeşitli anlaş-
malar yapması idi. Görünüşte iki taraf arasında dostane ilişkilerin olduğu, en azından 
bunun için tarafların diplomatik yollardan anlaşmaya çalıştıkları görülebilir. 

Fakat Troia ile Akha krallıklarından biri olan Sparta ile yapılan bu barış anlaş-
ması, bize daha öncesinde taraflar arasında var olan bir savaş ya da en azından çatış-
manın olduğunu işaret eder. Yani barış yapılması için öncesinde bir savaşın olması 
gerekir. Bu da taraflar arasında, yani Ege’nin iki yakası arasında Hitit kaynaklarında 
da bahsedilen devam eden çatışmalar olmalıdır.28 Troia ile Sparta arasındaki kısa sü-
reli ateşkes ve sonrasındaki barış anlaşması Helena’nın kaçırılmasıyla bir anlamda 
bozulmuş, taraflar normal olan savaş durumuna tekrar geçmiştir. Agememnon’un 
diğer Akha krallarını hemen topladığı gibi Troia kralı Priamos’da kendi müttefiklerini 
çağırmıştır.29 (Harita 3)

Troia savaşının çıkış nedenleri ile ilgili antik kaynakların yorumlanmasıyla ula-
şılan sonuç modern zamanlarda bile örneklerini sıklıkla gördüğümüz savaş bahane-
lerinden biridir. Osmanlı’ya sığınan Alman Goeben ve Breslau zırhlılarının mütte-
fiklere iade edilmemesi ve bunlarında Yavuz ve Midilli adını alarak Rusların Karade-
niz limanlarını bombardıman etmesi de karşı tarafın beklediği böyle bir bahanedir. 
Paris’in Helena’yı kaçırması nasıl Agamemnon’a Troia’ya yapılacak savaşın fırsatını 
yarattıysa, Goeben ve Breslau zırhlılarının da Osmanlı’ya sığınmaları müttefiklere 
aynı fırsatı vermiştir. Aynı şekilde savaştan hemen önce müttefiklerin bu iki geminin 
kendilerine verilmesini talep etmesi ve Osmanlı’nın bunu reddetmesi gibi, Priamos 
da Helena’nın Menelaos’a geri verilmesini kabul etmemiştir.

Sefer öncesi ordular Yunanistan’da Aulis’te toplanarak sefer öncesi hazırlıklarını 
tamamladılar. Akhalar için bu bir deniz aşırı seferiydi. Bu nedenle ordunun taşınması 

27 Michael Wood, In Search of The Trojan War, s. 145.
28 Michael Wood, In Search of The Trojan War, s. 175-185.
29 Strauss, The Trojan War, s. 27.
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için çok sayıda gemi gerekmekteydi. Homeros bize Akha ordusunun yüz bin asker ve 
1184 gemiden oluştuğunu bildirse de, bu sayının abartılı olduğu düşünülmektedir.30 
Ama sonuçta Yunanistan’dan çok sayıda gemi ile ordunun Troia kıyılarına taşındığı 
kabul edilebilir. Günümüzde kuş uçuşu yaklaşık 300 Km. olan bu mesafe Tunç Çağı 
teknolojisi ve denizciliği göz önüne alındığında oldukça uzun bir yol sayılır. O dönem 
denizcileri için bir okyanus kadar geniş olan Ege denizinin aşılmasını, modern za-
manlarda tıpkı bir kıtalararası yolculuk gibi düşünmek gerekir. 

Akhaların Troia seferi, benzerlerini 20. yüzyıl savaşlarında sıklıkla gördüğümüz 
amfibik çıkartmalara benzemektedir. Akha ordusunun tamamı Troia’nın batısındaki 
sahile, tek bir noktaya çıkartma yapmıştır. Askeri anlamda çıkartma yapanların sa-
vunma yapanlara nazaran üstünlükleri bu noktadaydı. Savunma yapanlar düşmanın 
nereden geleceğini bilmediği için savunma kuvvetlerini daha geniş alanlara yaydığın-
dan dolayı çıkartmanın başlangıcında saldıran kuvvetler, sayısal olarak savunmacıla-
ra göre daha avantajlıydılar. Eski çağlarda da bu durumun zaten bilinmekte olduğu 
anlaşılıyor. Troialıların nasıl bir savunma stratejisinin olduğunu bilemiyoruz. Fakat 
kıyılarda nereden geleceği belli olmayan bir saldırıyı önlemeye yönelik savunmadan 
ziyade, Troia kentinin güvenli surları içinde beklemişlerdir. Bu belki de saldıranların 
sayıca çok daha kalabalık olmaları ve onlara karşı koyacak etkili bir güçlerinin olma-
masındandır.31 

Akhalar’dan sayıca daha az olan Troia’lıların savaş stratejisinin işe yaramış oldu-
ğunu savaşın on yıl boyunca sürmesinden söyleyebiliriz. Dönemin Ege dünyasının 
süper gücü olan, Fenike ve Kıbrıs’a kadar Doğu Akdeniz’e hakim olan Akha orduları-
na, Batı Anadolu’da şimdiye kadar hiçbir devlet karşı koyamamıştı.32 Eşiti olabilecek 
Hitit İmparatorluğu bile Batı Anadolu’daki Akha ilerleyişini engelleyememişti. İşte 
bu süper gücü on yıl boyunca durdurmayı başaran Hitit İmparatorluğunun kuzey 
batı Anadolu’daki uzak, küçük vassalı Troia olmuştu.33 

Akhalar bu savaşta sadece insan sayısı bakımından değil, teknolojik anlamda da 
daha ileri olup, ordularında son derce tecrübeli komutanlar bulunmaktaydı. Anava-
tanından uzak böyle kalabalık bir ordunun iaşesinin günümüzde bile ne kadar zah-
metli olduğu düşünülürse, Akhalar bunu başarmışlardır. Bunun için civardaki diğer 
yerleşimler düzenli olarak talan edilmiş, ayrıca Gelibolu Yarımadası toprakları ekilip 
biçilerek askerlerin yiyecek ihtiyacı karşılanmaya çalışılmıştır. Savaş boyunca ana 
karanın karşısında bulunan Tenedos, Limni ve İmbros adaları Akhalar tarafından 

30 Strauss, The Trojan War, s. 3.
31 Troia savaşından kısa bir süre sonra, Deniz kavimlarini Mısır’ın Akdeniz kıyılarında durduran III. 

Ramses, saldırganları daha gemilerinden inmeden kıyıda saldırarak yok etmiştir. Robert Drews, Tuç 
Çağı’nın Sonu, (Çev. Tolga Ersoy, Gürkan Ergin), İstanbul, 2014, s. 51-56.

32 Wood, Michael, In Search of The Trojan War, New York, 1985, s. 214-217.
33 Strauss, The Trojan War, s. 17-18.
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Troia’ya saldırmak için üs olarak kullanılmıştır.34 Üç bin yıl sonrada bu adaları aynı 
amaçla kullanılması şaşırtıcı değildir. 

Homeros’un İlada destanında on yıldır devam eden savaşın son ayları anlatılır. 
Bu destanın önemi her ne kadar asıl savaşın yapıldığı tarihten 400 yıl sonra yazılsa da, 
bize Tunç Çağlarına ait bir savaşın nasıl olduğunu betimleyen tek kaynak olmasıdır. 
Akhalar saldırının ilk gününden itibaren Troia’nın batısındaki küçük Beşige koyunu 
ele geçirmişler ve burasını savaşın sonuna kadar ellerinde tutmuşlardır. Savaş genel 
olarak bu koy ile Troia kenti arasındaki ovada cereyan etmiştir. Taraflar birbirlerinin 
bulundukları yere karşı defalarca hücum etmişler, Akhalar Troia’yı fethetmeyi, Tro-
ialılar da Akhaları Beşige koyundan atmaya çalışmışlardır. Fakat Troia’nın surları ne 
kadar güçlüyse Beşige etrafındaki Akha istihkamları da o kadar sağlamdı. Karşılıklı 
saldırılar sırasında her iki taraf da sayısız kahramanını kaybetmiştir.35 Aslında böyle 
bir savaş yöntemi antik çağlarda pek fazla görülen bir durum değildir. Savaşlar genel-
likle kısa süreli meydan savaşı olduğu gibi, kuşatma savaşları da büyük bir ordunun 
kentleri karşı koyamaz şekilde kuşatmasıyla olmaktaydı.36 Troia savaşı ise bu haliyle 
sanki I. Dünya savaşının siper savaşlarını hatırlatmaktadır.37 Bu nedenle Gelibolu’ya 
Avustralya ve Yeni Zelanda gibi uzak ülkelerden gelen Anzaklar ile İngiliz ve Fran-
sızların durumu üç bin yıl önceki Akhalar’ınkine oldukça benzemektedir. (Resim 2)

Akhaların çıkartma yaptıkları küçük Beşige koyunun Gelibolu yarımadasındaki 
müttefik çıkartma koylarından pek bir farkı yoktur. Tıpkı Anzak ve Seddülbahir’de 
dar bir alana sıkışan müttefiklerin buraları siper ve tünellerle güçlendirdiklerine ben-
zer bir şekilde Akhalar da Beşige koyunu kaleye çevirmişti.38 (Resim 3)

Troia ve Çanakkale Savaşların aynı coğrafyada meydana gelmesinin dışında oluş 
şekliyle de benzeşmektedir. Her ne kadar iki savaş arasında üç bin yıllık zaman farkı 
olsa da, Çanakkale savaşlarında kullanılan bazı taktik ve yöntemlerin antik çağ savaş-
larını anımsattığı söylenebilir.

Yukarıda da söylediğimiz gibi iki ordunun aldığı pozisyon ve karşılıklı saldırıla-
rı siper savaşlarını anımsatmaktadır. Taraflar birbirlerine büyük kuvvetlerle taarruz 
ederek onları bulundukları siperlerden çıkarmaya çalışmışlardır. Ama her iki tara-
fın da savunması ve azimli direnişi o kadar kuvvetlidir ki bu savaşın sonuna kadar 

34 Rüstem Aslan, TROYA - TENEDOS Mitolojinin Adası, http://akvaryumbozcaada.com/ulasim/53 
-rustem-aslan.pdf, s.4

35 Susan Woodford, The Trojan War in Ancient Art, Londra, 1993, s. 76, fig. 68, s. 69, fig. 69, s. 84, fig. 
76.

36 Drews, Tuç Çağı’nın Sonu, s. 143-176.
37 Stephan Bull, World War I Trench Warfare (1) 1914-16, Oxford, 2002. s. 22. 
38 Çanakkale Savaşlarında müttefiklerin çıkartma yapacağı düşünülen yerlerden biri de Beşige koyudur. 

25 Nisan günü buraya şaşırtma amaçlı bir çıkartma yapılması koyun stratejik önemini üç bin yıldır 
korumakta olduğunun kanıtıdır. C.F. Aspinal-Oglander, Çanakkale Gelibolu Askeri Harekatı I. Cilt 
(çev. Metin Martı) İstanbul, 2005, 325.
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gerçekleşmemiştir. Akhalar Troialıları kentlerine kapatırken, Hektor komutasındaki 
Troialılar da Akhaları kamplarına kadar sürmüşlerdir.39 (Resim 4)

Troia savaşlarında kullanılan silahlar gerek Homeros’un tarifi, gerekse yapılan 
kazılardan ele geçen örneklerden öğrendiğimiz gibi tipik Bronz Çağ silahlarıydı. Çar-
pışmalarda uzun menzilli ok ve sapanların yoğun bir şekilde kullanıldığı çıkan bu-
luntulardan anlaşılmaktadır.40 Bu silahların Çanakkale savaşındaki tüfek ve makineli 
tüfekler kadar etkili ve ölümcül olduğunu söylemek mümkündür. Bu silahların yanı 
sıra piyadelerin yakın dövüşlerde kullandığı ana silahlar mızrak ve kılıçtı.41 Troia’da 
Orta Doğu savaşlarından bildiğimiz savaş arabası ve süvariler ise o kadar fazla değil-
dir. Bunlar sadece komutanların kullandığı araçlardır. Çanakkale Savaşı 20. Yüzyılın 
başında belki de en modern savaş araçlarının kullanıldığı savaş meydanlarından biri 
olmasına rağmen antik dönem savaş yöntemlerini hatırlatan çok sayıda örnek bu-
lunmaktadır.42 Her iki tarafın binlerce askerle birlikte yapmış olduğu taarruzlar an-
tik çağ piyadelerinin meydan savaşlarını anımsatır. Bu taarruzlarda Türk ve müttefik 
askerlerinin kullandığı kılıç ve süngüleri Troia ve Akha ordularının kullandığı kılıç 
ve mızraklara benzetebiliriz. Savaşın ilerleyen günlerinde Çanakkale cephesinde kul-
lanılan diğer yöntemler de modern bir savaş ile hiç uyuşmamaktadır. Bu eski-antik 
yöntemleri Troia’da görmesek de, antik çağlardan orta çağa kadar savaş alanlarında 
ve şehir kuşatmalarında dünyanın her yerinde görmekteyiz. Bu yöntemleri en bili-
neni tünel kazmaktır. Savaşın başlarında Batı Cephesinde eski 19. yüzyıl savaş stra-
tejisiyle başlayan büyük cephe taarruzları 20. yüzyılın modern silahları karşısında 
etkisiz kalmıştır. Topların ve özellikle de makineli tüfeklerin savunmada etkili kul-
lanılmaları sonucunda taraflar ancak dehşetli kayıplar neticesinde eski yöntemlerin 
işe yaramadığını fark edebilmişlerdir. Fakat bunu fark etmeleri her iki tarafın da çok 
büyük zayiatından sonra olmuştur. Sonuçta piyade saldırılarına karşı siperler git gide 
güçlendirilerek yerin birkaç kat derinine inen oldukça karmaşık neredeyse ele geçiri-
lemez savunma yapılarına dönüşmüşlerdir. Bir anlamda savaşı kilitleyen bu durumu 
çözebilmek için her iki tarafın genelkurmayları yeniden antik yöntemlere başvurmak 
zorunda kalmışlardır.43 

39 Fields, Nic, Troy c. 1700-1250, Oxford, 2004, s. 58; M. S. 3. yüzyılda basılmış olan bronz Troia sikke-
leri üzerinde Hektor elinde meşale ve kalkanla ile Akhaların gemilerine saldırırken tasvir edilmiştir. 
Oğuz Tekin, “İlion Sikkeleri”, Troia Efsane ile Gerçek Arası Bir Kente Yolculuk, İstanbul, 2002, s. 220; 
Oğuz Tekin, Sencan Altınoluk, Funda Körpe, Sylloge Nummarum Graecorum Çanakkale Museum, 
İstanbul, 2009, Plate: 38, nr. 626-629.

40 Nic Fields, Troy c. 1700-1250, s. 11 resim. 
41 Raffaele D’amato, Bronze Age Greek Warrıor 1600-1100 Bc, Oxford, 2011, s. 12-17.
42 Moorehead, Alan, Gallipoli, New York, 1956, s. 212.
43 Amerikan New York Times gazetesinin Haziran 1915 tarihinde cepheden haber yapan C.E.W. Bean’ın 

verdiği bilgilere dayanarak hazırladığı haberde muharebelerde kullanılan antik savaş yöntemlerinden 
bahsedilmektedir. “Bomb Fights at Gallipoli”, New York Times, 28 Eylül, 1915, s. 3.
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Çanakkale savaşlarında tünel açma yöntemi (Lağım) ilk defa Anzak cephesinde 
28-29 Mayıs gecesi Anzak bölgesinde, Bombasırtı siperlerinde gerçekleştirilmiştir.44 
Bu yöntem savaşın en son gününe kadar sadece Anzak cephesi değil, Seddülbahir 
cephesinde de defalarca tekrarlanarak devam etmiştir.45

Çanakkale savaşlarındaki tünel savaşlarının birinci önceliği karşı taraftaki düş-
manın önemli siperlerini ele geçirmektir. Her iki tarafta da siper hattında son derece 
stratejik savunma noktaları oluşmuş durumdaydı. Makineli tüfeklerce desteklenen 
bu hatlar her iki tarafın da defalarca yaptığı taarruzları geri püskürttüğünden bu nok-
taların ele geçirilmesi ya da tahrip edilmesi her iki taraf için de yaşamsaldı. Bazen 
de tıpkı Batı cephesinde olduğu gibi büyük taarruzların öncesinde düşmanın bu sa-
vunma hatlarını çökertmek, düşmana ağır zayiat verdirmek ve belki de en önemlisi 
taarruzlarda büyük kayıplara neden olan makineli tüfek mevzilerini havaya uçurmak 
bu tünellerin en önemli açılış nedeniydi.

Tünellerin dışında Çanakkale Savaşlarında kullanılan bir başka antik savaş aracı 
mancınıklardır. Romalıların bir buluşu olan mancınık özellikle orta çağlarda gelişti-
rilmiş ve topların kullanımına kadar şehir kuşatmalarının en önemli aracı olmuştur. 
Troia Savaşında henüz bilinmeyen mancınıklar Çanakkale siper savaşlarında tarafla-
rın birbirlerinin siperlerine el bombası atmak için ilkel bir havan topu gibi kullanıl-
mıştır.46 (Resim 5)

Birbirine bu kadar yakın olan iki savaş arasında edebi ve tarihsel anlamda iliş-
ki kurulduğunu daha savaşın ilk günlerinden itibaren özellikle müttefik askerlerinin 
günlüklerinde görmekteyiz.47 Savaşa katılan yazarlardan biri olan Rupert Brooke, 
İngiliz donanmasının amiral gemisi Queen Elizabeth’in Çanakkale Boğazında-
ki bombardımanı Troia Savaşı sırasında Olympos tanrılarının yıldırımları ile Tro-
ia kentini sarsmasına benzetmiştir. Brooke: “Ve Priamos ve elli oğlu topların sesini 
duyduklarında dehşete düştü. Ve Troia tekrar sarsıldı”. Bir başka şiirinde ise Tro-
ia ve Çanakkale’de savaşan askerlerin aynı kaderi paylaştığından bahsetmektedir.48 
Özellikle eğitim görmüş klasik literatürü bilen subaylar savaş sırasında yazdıkları 
mektuplarda ve daha sonraki anılarında Homeros’un pasajlarından sık sık alıntılar 

44 Murat Karataş, “Çanakkale Muharebelerinde Lağım Muharebeleri” Çanakkale Araştırmaları Türk 
Yıllığı, (Bahar-Güz 2008, 43-60), 43-60.

45 Nigel Steel ve Peter Hart, Gelibolu Yenilginin Destanı, (çev. Mehmet Harmancı), İstanbul, 1996, 129-
130.

46 C.E.W. Bean, Türklerin siperler içine çok sayıda el bombası attığından bahsederken bir çeşit antik 
mancınık kullandıklarını düşünür. “Bomb Fights at Gallipoli”, New York Times, 28 Eylül, 1915, s. 3; 
David Nicolle, The Ottoman Army 1914-18, London, 1994, s. 6.

47 Diane P. Thompson, The Trojan War, Literature and Legends From The Bronze Age to The Present, 
Londra, 2004, s. 210.

48 Rupert Brooke: “Marsh 1918”, These Were the Men: Poems of the 1914-1918, (Ed. E. R. Jaquet), Lond-
ra, 1919, s. 76, 177
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yapmışlardır.49 Bu alıntılarda görüldüğü üzere, müttefiklerin kendilerini kesinlikle 
Troia’yı kuşatmaya gelen Akhalar’la bir tutmuşlardır. Anzak’daki siperlerde bekleyen 
askerler için Gelibolu’nun dik yamaçları ve yukarıda bulunan Türk siperleri Troia’nın 
ele geçirilemez surları gibi görünmüştür.50 Kendilerini Akhalar’la ve onun kahramanı 
Akhilleus ile özleştirerek Troia kahramanları ve Hektor’u düşmanları olarak yansıtır-
lar. Bu konuda yazılmış belki de en meşhur şiir kendisi de Gelibolu’da savaşmış olan 
Patrick Shaw-Stewart’a aittir. Shaw-Stewart, yazdığı “Stand in the trench, Achilles” 
adlı uzun şiirde cepheye geldiği ilk günlerde yaşadıklarını İliada destanın 18. kitabına 
atıf yaparak nakletmiştir. Shaw-Stewart, gece karanlığında cephede, siperler içinde 
beklerken yakın arkadaşı Patroklos’u kaybeden Akhilleus’un acısını duymaktadır.51 
Anzak cephesinde karanlıkta tepenin yukarısındaki siperlerdeki Türk askerleri onla-
ra eski düşmanları Hektor’un hayaleti gibi görünmektedir. 

Türklerin müttefiki olarak savaşa katılan Alman askerleri ve ziyaretçilerin yazdık-
ları anılarda Çanakkale savaşının geçtiği yerler ile Troia arasında ilişki kurulmuştur. 
Üç bin yıl arayla meydana gelmiş olan iki savaş arasında yapılan karşılaştırmalarda, 
Türk savunma hatlarının özellikle Troia Savaşı kahramanlarının mezarlarının üzer-
lerinde olduğundan söz edilmektedir.52 Gerek deniz savaşları sırasında, gerse kara 
savaşları sırasında Troia kentinin harabeleri askeri anlamda savunma amaçlı olmasa 
da özellikle gözetleme amacıyla kullanılmıştır. Kumkale muharebelerinde, Türk or-
dusunun savunma cephesinin merkezinde yer alan harabelerin ortasına bir makineli 
tüfek yuvası yerleştirilmiştir.53 Savaş zamanına ait bir fotoğraf harabeler üzerinde bir 
Türk subayının düşmanı dürbünü ile izlediğini göstermektedir.54 (Resim 6)

Çanakkale Savaşları ile Troia Savaşı arasında benzerlikler olduğunu ileri süren-
lerden biri de müttefiklerin başkomutanı olan General İan Hamilton’dur. Hamilton, 
savaşın bu kadar uzun sürmesinin nedenlerinden biri olarak kendi ordusundaki has-
talıklar ve gevşekliğin olduğunu düşünmektedir. Hatta kendi kurmay subaylarının 
da bu durumda olduğunu ve Troia Savaşının da on yıl sürmesinin nedeninin de bu 
olduğunu söyler.55

49 Uzmanlar bunu özellikle Victorian dönemi eğitim sisteminde yer alan klasik eserlere bağlamaktadır. 
Michael Wood, In Search of The Trojan War, s. 34. Thompson, The Trojan War, s. 210; Peter Simkins, 
Geoffrey Jukes ve Michael Hickey, The First World War, The War to End of All Wars, Oxford, 2003, s. 
324.

50 Trevor Melksham, “What Manner of Men are These? Peter Weir’s Gallipoli as an Expression of an 
Australian Civil Religion”, Eternal Sunshine of the Academic Mind: Essays on Religion and Film, (ed. 
Christopher Hartney), The University of Sydney 2009, s. 46.

51 Elizabeth Vandiver, Stand in the Trench, Achilles: Classical Receptions in British Poetry of the Great 
War Oxford University Press, 2013, s. II. 

52 Rüstem Aslan ve Mithat Atabay, “Atatürk in Troy”, Troy City of Homer, (Ed. Jorrit Kelder, Günay Uslu, 
Ömer Faruk Şerifoğlu), Amsterdam, 2012, s. 157-159.

53 Moorehead, Alan, Gallipoli, New York, 1956, 212.
54 Rüstem Aslan ve Mithat Atabay, “Atatürk in Troy”, Troy City of Homer, Resim s. 157
55 Homeros, Troia savaşları sırasında kendi rahibesinin Akhalar tarafından kaçırılmasına kızan tanrı 
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Doğrusunu söylemek gerekirse hem Troia Savaşı sırasında Gelibolu Yarımadası, 
hem de Çanakkale Savaşları sırasında Troia, savaş alanının bir parçasıydılar. Gelibolu 
Yarımadası’nın Ege Denizine uzanan uç kısmı, Troia Savaşı zamanında Akhaların ilk 
ayak bastığı Troia toprağıdır. Aynı zamanda ilk kayıplarını da burada vermişlerdir. İs-
minin kelime anlamı “ilk ayak basan” anlamına gelen Akhalı Protesilaos, karaya ayak 
basar basmaz Hektor tarafından öldürülmüştür. Günümüzde Seddülbahir köyünün 
batısında yer alan küçük Karaağaçlı Tepe antik çağlardan bu yana bu kahramanın 
mezarı olarak bilinmektedir. (Resim 7) İngiliz cephesinin merkezinde bulunan tepe 
üzerinde görülen eski siperler bu Akha kahramanının savaş zamanı müttefik asker-
lerini korumaya çalışır gibidir. Daha sonra bu antik mezar anıtının hemen yakınına 
inşa edilen İngiliz Helles Abidesi, Çanakkale Savaşlarında hayatını kaybeden tüm 
askerlerin anısına ithaf edilmiştir. (Resim 8) Bu abidenin seçildiği yer kadar ken-
di mimarisi de üç bin yıl önceki Troia Savaşına gönderme yapmaktadır.56 Abide iki 
merdivenle çıkılan bir platform üzerinde yükselen 36 m. yüksekliğinde bir obelisk 
ve etrafını çeviren taş duvarlardan oluşmaktadır. Abidenin iç tarafında yer alan du-
varların bilinçli olarak yüzeye göre daha aşağıda yapılmış olmasının nedeni, gelen 
ziyaretçilere burasının Çanakkale Boğazının karşı tarafındaki Troia harabeleri gibi 
bir başka kanlı savaş alanı izlenimi vermeyi amaçlamaktadır.57 

Gelibolu Yarımadası’nın uç kısmında, Troia savaşının “ilk şehidi” Protesilaos’un 
mezar anıtı ile Seddülbahir Köyü içinde Türklere ait İlk Şehitler anıtı bulunur. (Re-
sim 9) Her iki anıt da savaşın ilk kayıpları için yapılmış olmalarından dolayı sanki üç 
bin yıllık bir tekerrürün abidesi gibidirler.

Bu abideler dışında Gelibolu Yarımadasındaki İngiliz ve Anzak askerlerine ait 
diğer mezarlıklar da Troia savaşlarının içinde yer aldığı bir fon içinde bulunurlar.58 
Ayrıca mezar taşlarında yazan “Their name liveth for evermore” ve “Their glory shall 
not be blotted out” şeklindeki kitabelerle de Troia destanına atıf yapılmaktadır.59 

Savaş sırasında Protesilaos tümülüsü İngilizlere koruma sağladığı gibi, Hektor ve 
diğer Troia kahramanları da Türk tarafında, müttefiklere karşı mücadele eder gibi-
dir. Erenköy yakınlarında yer alan Türk top bataryaları hemen yukarılarında bulunan 
Hektor tümülüsünün gölgesinde bulunmaktadırlar. Hektor buradan üç bin yıl sonra 

Apollon’un Akha ordusu üzerine gökyüzünden oklarıyla salgın hastalık saldığını yazar. Antik çağ-
larda veba gibi salgın hastalıkların Apollon tarafından yayıldığı düşünülürdü. Hamilton’ın da benzer 
karşılaştırmayı yaptığı anlaşılıyor. Ian Hamilton, Gallipoli Diary Cilt II, Londra 1920, s. 8.

56 Ahenk Yılmaz, “Architectural Memoralisation of War: Ars Memoriae and the Landscape of Gallipoli 
Battle”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir Teknoloji Enstitüsü, 2008, s. 126-127.

57 Philip Longworth, The Unending Vigil: A History of the Commonwealth War Graves Commission, 
1917-1984, Londra 1967, s. 112.

58 Moorehead, Alan, Gallipoli, s. 333.
59 “İsimleri sonsuza değin yaşayacak”, “Zaferleri hiçbir zaman gölgelenmeyecek” Caroline Alexander, 

The War That Killed Achilles, New York, 2009, s. 223.
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topraklarını işgale gelen düşmanları ile yeniden savaşıyor gibidir. Ama bu defa elinde 
Akhaların gemilerini yakmak için meşale taşımıyor, onları top mermileri ile vurmak-
tadır. Troia ovasında, Troia kentinin hemen arkasında ise İngiliz genelkurmayının en 
korktuğu silahlardan biri konuşlanmıştır. 6 inçlik De Tott bataryası Troia üzerinden 
karşı kıyıdaki İngiliz ve Fransız mevzilerine ölümcül atışlar yapmaktadır60. (Resim 
10) Hamilton, Asya kıyılarına bakan kısmının İngiliz cephesinin bir “Aşil Topuğu” 
haline dönüştüğünü ve Troia bataryasının yaptığı atışların da bir anlamda Akhilleus’u 
öldüren Paris’in okları kadar etkili olduğunu belirtir.61 Asya yakasından yapılan top 
atışları öldürücü olduğu kadar karşı tarafta Fransız siperlerinin bulunduğu bölgede 
başka antik kalıntıların çıkmasına neden olmuş, askerler çıkan eski eserlerin Troia 
dönemine ait olduklarını düşünmüşlerdir.62

Troia Savaşı ile Çanakkale Savaşları arasında paralellik kurulan en önemli hadi-
selerden biri de Troia Atı’dır. Troia Atı, uzun kuşatma sonucunda ele geçirilemeyen 
Troia kentini almak için Akhaların yaptığı bir hiledir.63 (Resim 11-12) Buna göre 
kenti savaşla ele geçiremeyen Akhalar, Tanrıça Athena’nın verdiği akılla Odysseus’un 
inşa ettiği bir tahta at sayesinde Troia’yı fethetmişlerdir. İçine askerlerin saklandığı 
tahtadan yapılmış bir atı Troia surlarının önüne bırakan Akhalar gemilere binerek 
denize açılmış ve Bozcaada’nın arkasına saklanmışlardır. Akhaların savaşı bırakıp ül-
kelerine döndüğünü düşünen Troialılar da bu hileye kanıp atı şehrin içine almışlardır. 
Fakat gece olduğunda atın içine gizlenen askerler çıkıp şehrin kapılarını açarak, geri 
dönen Akha ordusunun şehre girmesine yardım etmiş ve böylece Troia şehri düş-
müştür. 

Bu çok bilinen hile Çanakkale savaşlarında, savaşın ilk çıkartma gününde de-
nenmiştir. İngilizler 25 Nisan 1915 sabahında Seddülbahir önündeki sahile kalabalık 
bir birliği çıkarmak için benzer bir yöntemi denemişlerdir. River Clyde isimli eski 
bir kömür şilebi büyük bir çıkartma gemisine dönüştürülmüştür. Orijinal Troia Atı-
nın mimarı Akhaların en zekisi Odysseus idi. River Clyde’ı dönüştürenlerden biri de 
Teğmen Josiah Wedgwood’du. Wedgwood, yapmış olduğu çeşitli değişikliklerle eski 
şilebi kendi değimiyle modern bir “Tahta At’a” dönüştürmüştür.64 Bu askerlerden biri 
de sonradan anılarını yazacak olan J. G. Gillam’dır.65 Gillam ve diğer askerlerin “Troia 

60 Troia’nın gerisinde, kuzeyde konuşlanmış olan bataryanın 6 inçlik mermileri İngiliz askerleri tara-
fından “ Creeping Caroline – ürperten Caroline” diye adlandırılırken, Fransızlar “Marie pressee – 
Marie’nin presi” adını vermişlerdir. Henry W. Nevinson, The Dardanelles Campaign, Londra 1920, s. 
401; The Naval Review Vol. IV, Londra, 1911 s. 234.

61 Ian Hamilton, Gallipoli Diary Vol. II, Londra 1920. s. 27, 93; Nevinson, s. 401, dipnot 1; Gillam, s. 
195.

62 Alan Moorehead, Gallipoli, New York, 1956, 231.
63 W. F. J. Knight, “The Wooden Horse”, Classical Philology, Vol. 25, No. 4, s. 358-366.
64 Peter Hart, Gallipoli, Londra 1911, s. 72.
65 John Graham Gillam, Gallipoli Diary, Londra 1918, s. 33.
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Atı’na” benzettiği River Clyde sahilde karaya oturduğunda karşılarında Troia Atını 
belki de hayatlarında hiç duymamış olan Türk askerlerini buldu. Üç bin yıl önce bir 
şehrin ele geçirilmesine olanak sağlamış eski bir hile olan Troia Atı bu defa işe yara-
mamıştı.66 Bölgenin şimdiki sahipleri eskilerinin hatalarını tekrarlamadılar ve Tro-
ialıların o zaman yapması gerektiği şeyi yaparak yeni atı ateşe verdiler. River Clyde 
müttefikler açısından Çanakkale Savaşlarının en fazla kayıp verdiği teşebbüslerinden 
biri olarak anılacaktır.67 (Resim 13)

River Cylide-Troia Atının çıkartmadaki başarısızlığına karşın, müttefiklerin sa-
vaş sırasında benzer taktikleri kullanmaktan geri durmadıkları söylenebilir. Böyle bir 
taktik boğazdan gizlice geçerek Marmara Denizine giren E 11 denizaltısı tarafından 
uygulanmıştır. 1915 Mayıs ayında Gelibolu açıklarında bir Türk yelkenlisini ele ge-
çiren denizaltı, bu gemiyi bir kamuflaj olarak kullanmıştır. Fakat başka bir hedefle 
karşılaşmayınca Troia Atının iplerini çözerek Marmara Denizine doğru dümen tut-
muştur.68

Çanakkale Savaşlarındaki Troia destanına ait öğelerinden biri de hiç kuşkusuz 
18 Mart 1915 günü Boğazı geçmeye çalışan müttefik donanmasının en güçlü üçüncü 
savaş gemisi, 16500 tonluk Agamemnon zırhlısıdır.69 (Resim 14) Boğazı bombardı-
man eden bu savaş gemisi üç bin yıl önce Akha ordusunun başkomutanı ile aynı adı 
taşımaktadır. (Resim 15) Savaş boyunca hizmet veren Agamemnon zırhlısının Dar-
danelles Seferine dahil edilmesinin askeri öneminden daha derin anlamlar taşıdığı 
kuşkusuzdur.70 

Yukarıda da bahsedildiği gibi, Troia Savaşları ve onun antik dönem yansımala-
rının birçok olayda özellikle vurgulandığı görülmektedir. Bu vurgulama sadece 20. 
Yüzyıla özgü değildir. Tarihçi Herodotos, tarih kitabının girişinde, Doğu ile Batının 
mücadelesini anlatırken bu mücadelenin başlangıcını Troia savaşlarına kadar götü-
rür.71 Paris’in Helana’yı kaçırmasını Troia Savaşlarını başlatan neden olarak anlatır. 
Daha sonra ise kendi zamanındaki Pers-Yunan savaşlarının da bir anlamda bunun 

66 The Naval Review Vol. IV, Londra, 1911, s. 221; Tim Benbow, Naval Walfare 1914-1918, Dubai 2011, 
s. 76-78; Peter Simkins, Geoffrey Jukes ve Michael Hickey, The First World War, The War to End of All 
Wars, Oxford, 2003, s. 297; Moorehead, Alan, Gallipoli, s. 306.

67 C.F. Aspinal-Oglander, Çanakkale Gelibolu Askeri Harekatı I. Cilt (çev. Metin Martı) İstanbul, 2005, 
s. 287; River Clyde gemisinin dönüştürülme planlarını gördüğünde bunun işe yarayıp yaramayacağı 
konusunda kuşkularını yazan Yarbay Dick Doughty Wylie olacakları önceden tahmin etmiş gibidir. 
Hart, Gallipoli, s. 73.

68 Moorehead, Alan, Gallipoli, New York, 1956, s.185.
69 Henry W. Nevinson, The Dardanelles Campaign, Londra 1920, tablo, s. 49.
70 Eileen Gregory, H.D. Hellenizm: Classic Lines, Cambridge University Press, 1997, s. 23; Diane P. 

Thomson, The Trojan War: Literature and Legends From The Bronze Age to The Present, Jeffer-
son, 2013, s. 8; İngiliz donanmasında bulunan gemilerden biri de HMS Hector’du. Balon gemisi olan 
Hector özellikle Ağustos ayındaki başarısız kara taarruzları sırasında kullanılmıştır. Rhys Crawley, 
Climax at Gallipoli: The Failure of the August Offensive, University of Oklohoma Press, 2014, s. 127.

71 Herodotos, I, 3-5.
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devamı olduğunu söyler. Eskiçağ tarihinde gelişen olaylara baktığımızda bir anlamda 
Herodotos’a hak vermekteyiz. M.Ö. 480 yılında Yunanistan seferine çıkan Pers Kralı 
Xerxes, Çanakkale Boğazını geçmeden önce Troia’ya uğramış ve burada Troia kahra-
manları için kestiği kurbanlarla, seferin amacının bir anlamda Troia’nın öcünü almak 
olduğunu ilan etmiştir. 146 yıl sonra, M.Ö. 334 yılında bu defa Pers İmparatorluğu-
na karşı sefere çıkan Büyük İskender de aynı şekilde önce Gelibolu Yarımadasının 
ucundaki ilk Akha “şehidi” olan Protesilaos’un mezarını, daha sonra da Akhilleus’un 
mezarlarını ziyaret ederek kendi seferiyle Akhaların Troia seferini özdeşleştirmiştir. 
Bu seferden uzun yıllar sonra 1462 yılında bir başka büyük fatih, Fatih Sultan Meh-
met Midilli seferi sırasında Troia harabelerini ziyaret etmiştir. Zamanın tarihçisi Cri-
toboulos, Fatih’in harabeleri gezerken kendisinin İstanbul’u fethederek Troialılar’ın 
intikamını aldığını söylediğini yazar.72

Çanakkale Savaşlarının da müttefikler açısından benzer bir anlamı olduğu, en 
azından savaşların yapıldığı toprakların tarihi öneminin farkında oldukları anlaşıl-
maktadır. Bu nedenle 30 Ekim 1918 tarihinde, I. Dünya Savaşının sonunda, Mondros 
mütarekesi için Agamemnon zırhlısının seçilmesinde de aynı tarihi bilinçle hareket 
edilmiş olunduğu düşünülebilir. Mondros’da, Agamemnon zırhlısı üzerinde imzala-
nan mütareke, sadece Osmanlının sonunu değil, üç bin yıl önce başlamış olan doğu-
batı mücadelesine gene onu başlatan komutanın gözetiminde sona erdiriyordu.

Çanakkale ve Troia Savaşları farklı zamanda ve farklı halklar arasında meydana 
gelmiş olsa da kendi zamanlarının ötesine geçen etkileri halen hissedilebilmektedir. 
İnsanlık tarihinde yaşanmış olan binlerce savaş içinde hatırasını halen korumakta-
dırlar. Bunda tabii ki günümüzde harabelerini ve savaş alanına ait izlerini görebil-
diğimiz Troia harabeleri ve Çanakkale savaş alanları gibi maddi kalıntıları değil, in-
sanların hafızalarında iz bırakan destanlaşmış öykülerin payı vardır. Troia Savaşının 
unutulmamasını sağlayan hiç kuşkusuz bu savaşı destanlarında anlatan Homeros’tur. 
(Resim 16) Şehir zamanın kumları içinde yok olduğunda bile destanlarda yaşamaya 
devam etmiştir.73 Sonunda da bu destanlar sayesinde yeniden gün yüzüne çıkmıştır. 

Çanakkale Savaşlarının da üzerinden yüz yıl geçmesine rağmen her iki tarafın in-
sanların hafızasında halen canlılığını korumasının bir nedeni, bu konuda yapılmış çok 
sayıda sanat eseri ile hakkında yazılan-söylenen türküler ve şiirlerdir. Avustralya’da 
adeta kendi mitolojisini yaratmıştır.74 Türkiye’de ise başta Çanakkale Türküsü olmak 

72 Critoboulos, 4. II. 5. 
73 Thompson, The Trojan War, s. 202- 218.
74 Çanakkale savaşından sonra Avustralya’da, savaşı Troia mitolojisi ile ilişkilendirilen pek çok sanat 

eseri yapılmıştır. Sidney Nolan, The Gallipoli Series, Anne & Gordon Samstag Museum of Art 20 
April – 1 June 2012; Sarah Midford, “Anzacs and the heroes of Troy: Exploring the universality of 
war in Sidney Nolan’s Gallipoli Series”, Gelibolu Tarih, Efsane ve Anı, (ed. İbrahim Güran Yumuşak 
ve M. Mehdi İlhan), İstanbul Medeniyet Üniversitesi, 201, s. 303-312. Ayrıca Bkz.: Sarah Midford, 
“Consrtucting tha Australian Iliad: Ancient Heroes and Anzac Diggers in the Dardanelles”, Melbour-
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üzere, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un yazmış olduğu “Çanakkale Şehitlerine” 
şiiri bu savaşın gelecek yüzyıllarda da unutulmamasını sağlayacak en önemli edebi 
eserlerden biri olmuştur. (Resim 17) Gelecekte belki Gelibolu Yarımadasında savaş-
lara ait hiçbir iz kalmasa bile bu eserler savaşın hatıralarının devamlı canlı kalmasını 
sağlayacaktır. 

ne Historical Journal, 2011, Special Issue, s. 59-79; Sarah Midford, “From Achilles to Anzac: Heroism 
in the Dardanelles From Antiquity to The Great War”, ASCS 31 Proceedings, classics.uwa.edu.au/
ascs31 s. 1-12.
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Birinci Dünya Harbi Çanakkale Savaşları’na Genel 
Bakış ve Az Bilinenler 

Çanakkale Savaşı Denizde mi Kazanıldı?

S. Murad HATİP*

Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı
Yıl: 13, Bahar 2015, Sayı: 18, ss. 161-193, 100.Yıl

Öz

Türklerin Anadolu’ya ilk ayak basmalarını takiben bu coğrafyada varlık-
larını idame ettirebilmek için Çanakkale Boğazını hedef alan bir strateji be-
nimsemişlerdir. Bir noktada güvenlik stratejilerinin temel taşlarından biri ol-
muştur. Yüzyıllar boyunca savunmanın önemli unsuru olan Çanakkale Boğazı 
özellikle bahriye ve denizciler için vazgeçilmez bir yuva olmuştur. Çanakkale 
Savaşları’nda akla ilk gelen husus 18 Mart deniz zaferi ve 25 Nisan’dan itibaren 
Gelibolu yarım adasındaki kara muharebeleridir. Bu zafer stratejisi sahnesinin 
arkasında başta lojistik deniz nakliyatı olmak üzere birçok operatif ve taktik 
harekât bulunmaktadır. Bu operatif ve taktik seviyede yapılan harekâtı incele-
meden bütündeki başarıyı değerlendirmek eksik kalacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Çanakkale Boğazı, Donanma, Çanakkale Savaşları, 
18 Mart

Overwiev to First World War Gallipoli Campaign and 
Less Known Facts                                                                                                                   

Was The War Won at the Sea?

Abstract

The Turks first stepped into Anatolia. Following period, to maintain their 
presence in this region have adopted a strategy of targeting the Dardanelles. At 
one point the security strategy has been one of the cornerstones. For centuries an 
important element of the defense of the Dardanelles has been an indispensable 
especially for housing navy and sailors. Gallipoli campaign comes to mind first 
naval victory matters March 18 and from April 25 are land battles on the Gal-
lipoli peninsula. There are lots of operative and tactical operations, including 

* Dr, Deniz Harp Akademisi Öğretim Üyesi, hatip@hacettepe.edu.tr.
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maritime transport logistics first victory strategy behind the scenes. This opera-
tive and tactical success in all the operations carried out investigations to assess 
the level will remain incomplete.

Keywords: Dardanelles, Navy, Gallipoli Campaign, 18 March

Bütün mesele İstanbul’a kim hâkim olacaktır. 

Napoleon Bonaporte1

Giriş 

Çanakkale’de Türk Bahriyesinin geçmişi Çakabey zamanına kadar uzanmak-
tadır. Çakabey Abydos kalesini fethederek boğazda Türk esintisini başlatmıştır. 
Çakabey’den sonraki asırlarda Türk adımları Karesioğlularından Ece Bey2ve Aydı-
noğullarından Umurbey ile devam etti.3Aydınoğullarının güçlü solukları Bizans’ın 
merkezi o zamanki adıyla Konstantinapol(İstanbul) ’de, hissedilmeye başlanıldığında 
Hıristiyan dünyasında büyük bir endişe ortaya çıktı. Umurbey’in İstanbul’u almasını 
engellemek maksadıyla müttefik Haçlı ordusu donanmasıyla birleşerek İzmir’e hü-
cum etti. Umurbey’de Gelibolu’da elde ettiği bu avantajlı durumu bırakarak İzmir’i 
savunmaya dönmek zorunda kalınca Bizans’ın aldığı rahat nefes uzun sürmeyecekti. 
Aydınoğlu ve Karesi beyliğinden sonra çağdaşları Osmanlılar Orhan Gazi’nin beyliği 
esnasında Çanakkale kıyılarına ayakbastılar. Yıldırım Bayezid zamanında Saruca Paşa 
tarafından da Gelibolu tersanesinin kurulması Çanakkale Boğazının gerçek anlamda 
Türkler tarafından kontrolünün başlangıcı olmuştur. Osmanlı Devletinin ilk deniz 
muharebesi bu sularda Çalı Bey4 ile Venedik-Haçlı Donanması ile olmuştur. Bu de-
niz savaşından sonra I. Dünya harbinin sonuna kadar Osmanlı Devletinin savunma 
stratejisinin temel taşlarından biri olan Çanakkale Boğazında onlarca deniz savaşı 

1 7 Temmuz 1807 yılında Napoleon bu sözü Ruslarla Osmanlı devletini paylaşmak için Tilsit’te yaptığı 
antlaşma sonrasında Boğazların önemine istinaden söylemiştir. Ayrıca bkz. ErcümentKuran,“Avrupa’da 
Osmanlı İkamet Elçiliklerinin Kuruluşu ve İlk Elçilerin Siyasi Faaliyetleri 1793-1821”Türk Kültürünü 
Araştırma Enstitüsü Dergisi,1988, s.54.

2 Stanford J Shaw –Ezel Kural Shaw,Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye (Cilt I). İstanbul1982, 
s. 30. Ayrıca bkz. Steven Runciman, Kostantiniye Düştü, İstanbul 1972, s.54.“ Karesi Beyliği de tarihi 
Truva şehrinin bulunduğu düzlüğe yerleşmişti.”

3 Himmet Akın, Aydın Oğulları Tarihi Hakkında Bir Araştırma, Ankara 1968, s. 40.Umurbey, 1335 
yılında Saruhanoğlu Süleyman Bey ile Mora seferine başladı, 1338-1339 yılları adalar ve Yunanistan 
seferini icra etti.. 1341 yılında Rumeli yakasına akınlar, 1342 yılında Meriç ağzına 380 gemi ile gelip 
Kantakuzen’e yardım yapıldı. 1345 yılı Kantakuzenle anlaşarak 20000 bin kişilik kuvvetle Çanakkale 
Boğazından Rumeliye geçiş vb.harekatlar icra edildi.

4 İsmail Hami Danişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi kronolojisi M. 1258-1512/ (Cilt 1), İstanbul 1947s.175, 
Ayrıca bkz. Hayati Tezel, Anadolu Türklerinin Deniz Tarihi, İstanbul 1973, s.73. Venedik donanması 
Osmanlı donanmasını imha etmiş ve Çalı bey bu muharebede şehit düşmüştür. Bu savaş Osmanlılar-
la Venedik arasındaki ilk deniz savaşıdır.
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vuku bulmuştur. Bu coğrafyada var olabilmek için boğazları elinde tutmaya çalışan 
Osmanlı Türkleri kendilerini Çanakkale Boğazından atmaya çalışan Bizans, Mütte-
fik haçlı güçleri, Ceneviz, Venedik, İspanyol, Fransız, İngiliz ve Rus güçleri ile nere-
deyse birbirini takip eden aralıksız bir savaşlar zincirinde bulmuştur. Birinci dünya 
harbindeki son Çanakkale Kara ve Deniz savaşları bu zincirin bir halkası olmuştur. 
Karlofça’dan sonra tüm Osmanlı antlaşmalarında Çanakkale Boğazı geçiş şartları 
mutlaka bulunan bir madde olmuştur. Çanakkale Boğazı adeta Türk ulusunun bu 
coğrafyadaki kilit taşı olduğunun tüm tarihi geçmiş açık birer delildir. 

Boğazlar bu ülkenin ve dünyanın hassas ve naif bir bölgesidir. Hiç bir zamanda 
önemini kaybetmeyecektir. Bu hassasiyet ve önemin sadece Türkiye açısından değil, 
tüm dünya devletlerine ve geleceklerine etkisi bulunmaktadır. Tıpkı 1915 te Çanak-
kale Boğazı savunma sistemine takılan güçlerin Rus Çarlığına yardıma gidememesi 
ve dünyanın kurulan Komünist Rusya ile gidişatının değişmesi gibi. Osmanlının taraf 
olduğu antlaşmaların ötesinde Birinci Dünya harbi sonlarında 8 Ocak 1918 yılında 
yayımlanan ABD Başkanı Woodrow Wilson’un 14 maddelik Barış bildirgesinde adı 
geçen Alzas-Loren’den başka tek yer Çanakkale Boğazıdır. Madde. 12; “…….Çanak-
kale Boğazı devamlı olarak bütün milletlerin gemilerine açık olacak ve bu, milletlera-
rası garanti altına konulacak”5

Bu tarihi Barış bildirisinde Çanakkale Boğazını ismen zikredilmesi ve güvence-
sinin uluslararası teminata tabi tutulmasının dünya barışı açısından ne kadar önemli 
olduğunu göstermektedir.6 Boğazların sadece Kalpgâh ve Anadolu’nun kilidi değil, 
Avrasya coğrafyası açından da bakıldığında da Avrupa’nın Balkanların, Orta Avrupa 
ve Akdeniz’in kilidi olduğu söylenebilinir. Bundan dolayı bu Türk Boğazları devlet-
lerin mücadelesinde önemli bir jeostratejik mevki olarak da milletlerarası jeopolitik 
denge unsuru dünya politikasının kritik bir coğrafi unsuru olmuştur.

Çanakkale Savaşı Denizde mi Kazanıldı

Dünya kamuoyunun Gelibolu Seferi olarak tanımladığı Çanakkale Harbi, her iki 
tarafta da askerin direnci ve kayıpları nedeniyle destanlaşmıştır. Çanakkale Deniz sa-
vaşı denilince akıllara hemen kahraman Nusret mayın gemisi ve 18 Mart 1915 deniz 
zaferi gelir. Ancak Birinci dünya harbinde Çanakkale cephesine bakacak olursak SMS 
Goeben (Yavuz Sultan Selim) ve SMS Breslau(Midilli)’nun boğazın medhalinden gir-

5 Fahir Armaoğlu, Siyasi Tarih 1789-1960, İstanbul 1973, s. 454. Wilson İlkeleri (The”FourteenPoints”T
hestatement of Woodrow Wilson) “…….andtheDardanellesshould be permanentlyopened as a freepas-
sagetotheshipsandcommerce of allnationsunderinternationalguarantees.”

6 Samuel FlaggBemis,A Diplomatic History of the United States, Newyork 1946, s.625.Ayrıca bkz. Ar-
maoğlu, Siyasi Tarih 1789-1960, s.454. Samuel FlaggBemis; bildirinin dünya barışı bakımından öne-
mini aşağıdaki cümle ile ifade etmektedir. “ Wilson bu 14 noktayı sadece bir müttefik devletlerin zaferi 
göz önünde tutarak değil, ister müttefik zaferi olsun, ister merkezi devletler zaferi olsun ve hatta isterse 
iki tarafın uzlaşmasına dayanan bir barış olsun sadece genel bir barışı düşünerek hazırlamıştı.”
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mesinden itibaren başlayan deniz harekatı aralıksız 4 yıl sürmüştür. Osmanlı bahriye 
subayları üzerlerine düşen görevleri layık-ı veçhile fazlasıyla, fedakârca yerine getir-
mişlerdir. Çanakkale Cephesinin denizden kazanıldığını vurgulamak bu fedakâr bah-
riyelilere karşı hakkını vermek olacaktır. Osmanlı Bahriyesi savaş boyunca, Mayın 
döküş harekâtı, Denizaltı savunma harekâtı, Lojistik nakliyat (yiyecek nakli, cephane 
nakli, silah nakli, personel takviyesi, yaralı nakli), Kara savunma harekâtını denizden 
aşırtma atışlarla destekleme, sahil tabyalarının gemi topları ile teçhiz ve batarya per-
sonelinin verilmesi, Deniz hava harekâtı, liman savunma harekâtı. Osmanlı beşinci 
ordusu Gelibolu yarımadasını kahramanca savundu. Şair Mehmet Akif ’in Çanakkale 
Şehitlerine şiiri tek kelimeyle harbi her yönüyle anlatan bir mükemmellikte bir eser-
dir. Bu muhteşem yapıtta Mehmetçik’in kahramanlığını layık olduğu övgüyü mısra-
larda olağanüstü betimlemişti. Gelibolu yarımadasını savunan Osmanlı ordusunun 
Mehmet Akif ’in şiirinde; destanını evrene dahi sığdıramadığı cesur askerlerini cep-
heye ulaştıran ve ölümcül denizaltı tehdidine rağmen takviyesini sağlayan Osmanlı 
Donanmasının kahraman personeli idi. Ordu cephanesiz, yiyecek desteği olmadan, 
aç olarak savaşamazdı. Çok amansız şartlara ve kısıtlı imkânlara rağmen ve büyük 
tehdide rağmen bahriye bu görevleri başarı ile yerine getirdi. Çanakkale deniz Sava-
şında sadece Kahraman Nusret’i ve 18 Mart’ı anımsamak bu kahraman bahriyelilerin 
hakkını teslim etmemek, tıpkı karadaki muharebeleri kazanmayı sadece birkaç ko-
muta atfetmek gibi büyük bir haksızlık olacaktır. 

Denizden gelen lojistik desteğinin ne kadar hayatiyeti olduğu aynı tarihlerde 
doğu cephesinde de savaşan Osmanlı ordusu için ortadaydı. 1915 yılında Osmanlı 
ordusunun savaştığı Doğu Cephesine koruyucu melbusat, yiyecek, silah, cephane ik-
mali ve lojistik desteği yeterince yapılamadı. Çünkü doğu cephesine en büyük lojistik 
nakliyat yolu Karadeniz’di. Ekim 1915 sonlarında Amiral Souchon’un komutasında 
Yavuz Sultan Selim ve Midilli ile birlikte Osmanlı donanması Karadeniz Harekâtında 
Rus limanlarını bombardıman ederken sadece birkaç Rus harp gemisini batırmış, 
donanmaya büyük çaplı zarar verememişti. Karadeniz’de deniz kontrolünde Ruslar 
sakıt bırakılamadı. Bu cepheye askeri kışlık giyim ve kuşamı ile her türlü lojistik mal-
zemeyi taşıyan 3 büyük gemi Rus harp gemileri tarafından Karadeniz’de Ereğli açık-
larında 7 Kasım 1914 sabahında batırıldı. Mithatpaşa, Bezm-i Âlem ve Bahr-i Ahmer 
adı taşıyan bu üç gemide bulunan malzemenin ulaşamaması Sarıkamış’ta on binlerce 
askerimizin soğuktan donarak şehadetindeki en büyük sebeplerden biri olmuştur. 
Bu erzak, cephane ve asker taşıyan bu deniz lojistik konvoyu Trabzon’a ulaşabilseydi 
Doğu cephesindeki harekâtın sonucunda etkili olacaktı. Doğu cephesindeki savaşta-
ki yenilgide denizden desteğin gelememesi büyük etmen oldu ve hezimetin büyük 
sebeplerinden birini teşkil etti.“Gerçek olan şudur; Sarıkamış Meydan Muharebesi 
Karadeniz’de kaybedilmiştir.”7

7 Bingür Sönmez, “Sarıkamış Harekâtında Donanma Hareketleri 1913-1917” Donanma Komutanlığı 
3ncü Deniz Harp tarihi semineri 19-21 Nisan 2006 Gölcük/Kocaeli, 2006. ss.4/5-4/20. 
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Ayrıca Bingür Sönmez 2014 yılında da konuya aşağıdaki ifadelerle dikkati 
çekmiştir;8

“Sarıkamış olayı, donanma desteği olmadan hiçbir kara harekâtının başarılı ol-
mayacağının ispatıdır. Eğer bu üç gemi Trabzon’a gidebilseydi, içerisinde bulu-
nan cephane, kışlık giyecek, iki alay asker, iki tayyare, 4 filo uçuş ekibi, Teşkilat-ı 
Mahsusa9tarafından özel yetiştirilmiş Çerkez liderler isyan çıkarmak üzere 
örgütlenmişlerdi.”10

İngiliz İmparatorluk savaş Konseyi’nin ilk hedefe koyduğu ve İngiliz denizaltıla-
rının engel olamadığı deniz nakliyatı nedeniyle Çanakkale Savaşının kesinlikle deniz-
de kazanıldığını, Doğu Cephesinin ise denizde kaybedildiğini ifade etmek tarihi bir 
gerçektir. Ordu Komutanı Liman Von Sanders’de hatıratında bu deniz nakliyatının 
hayatiyetini, yapılamaması halinde 5. Ordunun açlıktan ölebileceğini11 açıkça belirte-
rek bu tarihi gerçeği vurguluyordu. 

Osmanlı’nın Çanakkale’ye Yaklaşımı

Çanakkale Osmanlı Devletinin kuruluşundan son dönemine kadar olmazsa ol-
mazı, vazgeçilmezi oldu. Bazı ithamların aksine Osmanlı Çanakkale Savunmasını ilk 
sıraya koyarak ve asla ihmal etmemiştir. 14. Yüzyılda Orhan Gazi döneminde Çimpe 
ve Gelibolu kalelerini fetheden Osmanlı, 15.yüzyılda Fatih döneminde Kilitbahir ve 
Kala-i Sultaniye’yi inşa etti. Yaklaşık iki yüzyılı aşkın sürede Osmanlı uzaktan savun-
ma modelini uygulamış, Anadolu coğrafyasına gelebilecek tehditleri Batı Akdeniz’den 
itibaren karşılamıştır. 17. Yüzyılda Padişah Avcı Mehmet(VI.) zamanında boğaz gi-
rişine Kumkale ve Seddülbahir Kaleleri inşa edildi. 19. yüzyılda Padişah II. Mahmud 
tarafından Mahmudiye Kaleleri12 Boğaz ortalarına yapıldı. Sultan II. Mahmud ve Sul-
tan Abdülmecid Çanakkale’ye giderek günlerce burada kalıp savunma hazırlıklarına 
bizzat refakat etti. 

8 Anılan yazar, Sarıkamış Harekâtı konusunda farklı akademik dalında da olsa uzmanlığa sahip sayılı 
akademisyenlerden biridir.

9 Mustafa Şahin Hasan Tahsin Uzer’in Mülki İdareciliği ve Siyasetçiliği Atatürk Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Doktora Tezi), 2010, ss.114-118. Sarıkamış harekâtında Teşkilat-ı 
Mahsusa kararları ve teşviki etkili oldu. Bu gemi kafilesinde de bu aktiflikten dolayı Teşkilat-ı 
Mahsusa’nın mensupları bulunuyordu. 

10 Bugün Gazetesi, Sönmez: Donanma Desteği Olmayan Hiç Bir Harekât Başarılı Olamaz, 07 Kasım 
2014

11 Liman Von Sanders,Türkiye’de 5 Yıl, İstanbul 1968, ss.94-95.
12 Çamburnu, Bigalı/Boğalı, Köseburnu ve Nara Kaleleri. Günümüzde sadece Nara kalesi tam anlamıyla 

muhafaza edilmekte, Çamburnu ve Bigalı kaleleri metruk ve harabe vaziyette, Köseburnu Kalesi ta-
mamen yok olmuştur.
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Çanakkale Savunmasında Tabya Düzenine Geçiş 

19. yüzyılın ortalarından itibaren yelken döneminden buharlı teknolojiye geçiş 
oldu, yelkenli tahta gemilerin yerlerini zırhlı ve stimli gemiler almaya başladı. Silah 
teknolojisinde de gelişme ile birlikte topların menzilleri ve tesirleri yani tahrip güçleri 
arttı. Bu değişim savunma konseptlerine de yansıdı. Osmanlı Devleti bu değişime 
anında ayak uydurarak Çanakkale’de kale savunmasından müstahkem mevki ve tab-
ya düzenine geçmiştir. Bu savunma düzeninde Çanakkale Boğazı’nın Komutanları 
19. asır sonları ve 20. asır başlangıcında Müstahkem Mevki Kumandanı unvanlarıyla 
görev yapmıştır. Boğaz sahil tabyalarının tahkimatında Osmanlı Sultanı II. Abdülha-
mid ileri teknolojik topları ve cephanesini temin için harekete geçti. Sultan II. Ab-
dülhamit döneminde kaleler müstahkem tabya haline çevrilmiş ilaveten Hamidiye 
Tabyaları başta olmak üzere onlarca tabya inşa edilmiştir. Bu tabyalar inşa edilirken 
stratejik öngörü ile eğitilmiş topçu personeli için 1895 yılın da Çanakkale Kilitbahir 
Değirmen Burnunda bir Topçu Okulu kurulmuştur. O dönem de en gelişmiş cins 
topları üreten firmalardan biride Alman Krupp firmasıydı.13 Padişah bu topları Pa-
ris fuarı esnasında incelemişti. İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı savunması için; 
1885 yılı başlangıcında Alman Krupp firmasına 600000 £ (Sterlin)lik top siparişive-
rildi.14 Mayıs 1886 da Krupp firması sipariş edilen aşağıdaki belirtilen topların ya-
pımının tamamlandığı İngiliz askeri ataşesi Binbaşı Trotter tarafından rapor edildi. 
İlk parti toplar Mayıs 1888 tarihinde Tophane rıhtımında indirildi ikinci parti toplar 
Aralık 1888 de geldi.15 Osmanlı sahil savunmasında kundaklı arkadan dolma Krupp 
topları ana silah oldu.16Sultan II. Abdülhamid Boğazların savunmasının üzerinde ol-
dukça fazla duruyordu. Tophane Müşirliğine Bahr-i Sefid ve Bahri Siyah Boğazları-
nın savunulması hakkında rapor verecek bir komisyon kurulacağını, bu komisyon 

13 Bkz.http://www.thyssenkrupp.com/en/konzern/geschichte_konzern_k5.html#Krupp, 24.2.2015 Es-
sen bölgesinde yerleşik 400 yıllık geçmişe sahip Alman aile. Aile, sanayici geçmişi, çelik, silah ve 
mühimmat üretimiyle ünlüdür. Aile şirketi olan Friedrich Krupp AG Hoesch-Krupp 20.yüzyılın önde 
gelen şirketlerinden olmuştur. 17 Mart 1999 yılında Thyssen AG ile birleşerek ThyssenKrupp AG 
adını almıştır.

14 ADM.231/14.NID.PR., 1889, s.30 Krupp firması ile yapılan andlaşmalar Edirne ve Erzurum kalelerin 
büyük çaplı toplarla donatılmasını öngörüyordu. Ayrıca bkz.ADM.NID.231-19 PR, 1891, ss.70-71, 
Lothar Rathman, Alman Emperyalizminin Türkiye’ye Girişi, İstanbul Belge.2001,s. 31, Mehmet Be-
şirli, II. Abdülhamid Dönemi Osmanlı Ordusunda Kullanılan Alman Silahları (Cilt 3- Devr-i Hamid 
Sultan II. Abdülhamid), (M. M. Hülagü, Ş. Batmaz, & G. Alan, Dü) Kayseri, 2011, s.87. Rathman 
1885 yılında Essen’deki Krupp firmasından 11 milyon mark tutarında çeşitli çaplarda toplar siparişi 
verildiğini yazmaktadır.

15 ADM. 231/14 NID. PR., 1889, s.30, Ayrıca bkz.Gnkur.Bşk.lığı, 1997, s.80)’e göre; 1882’de Boğaz Tah-
kimatının modernizasyonu maksadıyla II. Abdülhamid’in isteği üzerine Almanya’dan bir danışman-
lar heyeti getirildi. Heyet Başkanı General OttoKähler 2 yıl sonra ölünce, yerine geçen General Albar 
Von der Goltz, Krupp Firması’ndan getirttiği topları bu tabyalara yerleştirdi. Çanakkale Savaşı’ndan 
hemen önce, 1877-1878 Osmanlı– Rus Savaşı’ndan kalma en etkili toplardı. 

16 ADM.NID.231-19 PR, 1891, ss.70-71, 1878 yılında Paris Fuarında 35,5 cm’lik 51 t. Ağırlığında bir top 
Bay Krupp tarafından Sultan II. Abdülhamid’e hediye edilmişti.
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için subay görevlendirilmesini talep ediyordu.17 Mehmed Şükrü Paşa’nın hazırladığı 
1895 notlarda aynı amaca yönelikti.18 Boğazların savunulması için peşi sıra incele-
meler yapılıyor ve düzenlenen raporlara göre tedbirler derhal alınıyordu. Tabyaların 
asker ihtiyacı da 1896 yılında hazırlanan raporla ortaya konuyordu.19

Gemilerden Sökülen Toplar 

Cihan harbinin sert rüzgârlarının Çanakkale’de hissedildiği esnada Osmanlı im-
paratorluğu ise, Çanakkale Boğazı savunma sistemini takviyeye devam etmektedir. 
1914 sonlarında ve 1915 başlarında sahil bataryaları ve tabyaları elden geçirilir. Bu 
Bataryalar ile Tabyalar Merkez Tabyalar Seyyar Bataryalar ve Boğaz Girişi Tabyaları 
olmak üzere iki grupta toplanır. 10-27 Ocak- 5 Şubat 1915 tarihlerinde Muin-i Zafer, 
Asar-ı Tevfik, Mesudiye, Berk-i Satvet ve Ertuğrul gemilerinden sökülen toplardan 
yeni sahil bataryaları kurulur. Bu bataryalar gemi topçusu ve denizci personel komu-
tasına verilir.20

Savaşa Giriş

Birinci Dünya Savaşı’nın başladığı günlerde; İngilizler, tersanelerinde inşa edil-
mekte olan ve bedeli halk yardımları ile peşin olarak ödenen21 Sultan Osman 1 ve 
Reşadiye22 adlı, Ege ve Karadeniz’de güç dengesini lehimize çevirecek iki Türk savaş 
gemisine el koyduğunu açıkladı. (3 Ağustos 1914) Bu durum halkta büyük öfke ve 
tepkiye neden oldu. Parası ödenen bir harp gemisinin Osmanlılara verilmemesi bir 
benzer olayı üç yıl önce de yaşandı. O zaman el koyan taraf İtalyan İmparatorluğu idi. 
Sultan II. Abdülhamid zamanında 1903 yılında sipariş edilip taksiti verilmediğinden 
dolayı İtalyan Ansaldo tezgâhlarında kalan; Hamidiye ve Mecidiye tipinde bulunan 

17 DMA MKT 733/12. (R. 8 Teşrinievvel 1308/M.20 Ekim 1892).
18 Mehmed Şükrü Paşa, Boğaz savunmasına Yönelik El Yazması Notları Aile Arşivi, 1895
19 (BOA, Y. PRK. ASK, 115/6).Ayrıca bkz. DMA MKT 733/12. (R. 8 Teşrinievvel 1308/M.20 Ekim 

1892). Sultan II. Abdülhamid’in Rus general’e yaptırdığı keşifte ; “Tabyaların muhafazası için dahi 
sekizer yüz mevcudlu dört tabur kadar piyade askerine ve geçen sene tekmil istihkâmların arka cihet-
lerini muhafaza için on iki tabur kadar piyade askerine ihtiyaç olduğu” beyan ediliyordu.

20 Gnkur. Bşk.lığı. Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi Deniz Harekâtı (Cilt VIII). Ankara 1976, s.154.
21 Sultan Osman I ve Reşadiye gemileri için Osmanlı Devleti toplam olarak zamanın parasıyla 6 milyon 

924 bin 382 Osmanlı Lirası (altın lira) para ödendi.
22 Özer Öner, Yavuz ve Midilli Osmanlı’nın Son savaşı, İstanbul, 2012, s.511. 1914’te yapımı biten Reşa-

diye ve Sultan Osman ‘ı devralmaya giden Rauf Bey öncülüğündeki Osmanlı ekibi burada gemilere el 
konduğunu öğrendi. Britanya hükûmeti Osmanlı tarafının ödediği 4 milyon pound’luk ücreti de öde-
meyi reddetti. I. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla Birleşik Krallık tarafından el konup Reşadiye;HMS 
Erin, Sultan Osman I HMS Agincourt adıyla İngiliz Kraliyet Donanması’na katılmıştır. Ayrıca bkz. 
Winston S. Churchill, The World Crisis 1911-1914, Londra, 1923, ss.208-209. “1912’de benimsenen 
İngiliz acil durum planlarında, savaş çıktığı takdirde İngiliz tersanelerinde yapılmış tüm gemilere 
el konulması öngörülmekteydi. Bu tür gemilere el konulmasının, yıllar önce hazırlanmış ve 1912’de 
yeniden düzenlenmiş kapsamlı kapsamlı bir planın parçasıydı.”.
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kruvazörün ödenecek bir taksiti, Drama Livası halkı tarafından karşılandı. Tüm pa-
ranın ödenmesine rağmen Trablusgarp Harbi (1911-1912)’nin çıkmasıyla savaşan ta-
raflar olduğumuz gerekçesiyle, İtalya bu gemiyi Osmanlılara vermedi.23

İstanbul’da Alman Büyükelçisi Wangenhaym’ı harekete geçti. İngilizlerin el koy-
duğu zırhlıların Osmanlı’da yarattığı hayal kırıklığını, Alman çıkarları için kullan-
makta hiç vakit kaybetmedi. Enver Paşa’nın Alman sempatisi ile gelişen bu durum, 
Osmanlının Alman tarafına daha da yaklaşması, on binlerce insanın ölümüyle so-
nuçlanan Çanakkale Savaşlarına gidişin bir başlangıcıydı. Almanlar, Akdeniz’deki 
Goeben ve Breslau zırhlılarına derhal İstanbul’a intikal emrini verdi. Amiral Wilhelm 
Anton Souchon komutasındaki bu kruvazörler Ege’yi İngilizlerin takibinde geçerek 
Çanakkale’ye geldi.10 Ağustos 1914 günü24 Savaşçı Almanya’ya ait Goeben ve Breslau 
gemilerine Boğazdan geçiş izni verilmesi, Osmanlının tarafsızlığını olumsuz yönde 
etkiledi. Bir süre sonra Osmanlı Devleti tarafından bu gemilerin satın alındığı açık-
landı. Churchill, Osmanlı haricinde diğer devletler savaşın mutlak eşiğinde iken ve de 
savaşın kaçınılmaz olduğu şartta, savaşa katılması en uzak ihtimal olan Osmanlının 
savaşa girmesinin anlamsız atladığını belirtmektedir.25 

I. Dünya harbi cadı kazanına tarafsızlığını bozarak Osmanlının dalması tahmin 
edilmeyen bir husustu. Şurası da gerçektir ki İngilizler sanki Osmanlı Devletini bile-
rek Almanların tarafına itmişti. Alman savaş stratejisinin bir parçası olarak Osmanlı 
Hükümeti ile yapılan sıkı müzakereler sonucu zoraki baskıyla amiral Souchon do-
nanma komutanlığına getirildi. Osmanlı İmparatorluğunu harbe sokmak için Alman 
stratejisi kusursuz işledi. Çok kısa zaman dilimi aralıkları ile Yunan Harbi, İtalyan 
harbi, Balkan Harpleri neticesinde dört büyük savaş tecrübesi geçiren Osmanlı do-
nanması personeli ile Amiral Souchon komutasında filo, Karadeniz’e çıkarıldı. Os-
manlı bahriye subaylarının harbe hazırlık seviyeleri tamdı. Osmanlı filosu29 Ekim 
1914 günü Rus Limanlarını bombardıman etmesi üzerine Osmanlı fiilen Birinci 
Dünya Savaşına girdi.26Liman Von Sanders bombardımanı öğrenince, Erkan-ı Har-
biye Karargâhı’na gelen Karabekir’i mutlulukla karşıladı ve “Got Sei Dank” (Tanrıya 
şükür nihayet savaştayız) ifadesini kullandı. Almanlar kendi çıkarları doğrultusunda 
Osmanlı’yı savaş çekti.27Takip eden günlerde 3 Kasım 1914’de İngiliz Akdeniz Filosu 

23 Mustafa Şahin Hasan Tahsin Uzer’in Mülki İdareciliği ve Siyasetçiliği Atatürk Üniversitesi Sosyal Bi-
limler Enstitüsü (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Erzurum, 2010, ss.81-82 Söz konusu gemi “Libia” adı 
altında İtalyan donanmasına katıldı ve Trablusgarp Savaşı’nda kullanıldı. Ayrıca bkz. Gnkur. Bşk. lığı, 
Türk Silahlı Kuvvetleri TarihiBalkan Harbi 7’nci Cilt Osmanlı Deniz Harekâtı 1912-1913,Ankara, 
1993, s.12.

24 Işın. İ. Bülent Osmanlı bahriyesi kronolojisi: XIV-XX yüzyıl: 1299-1922 Ankara: DZ.K.K. Mrk. D. 
Bşk. Basımevi, 2004 s.324.

25 Churchill, Winston S. - The World Crisis 1911-1918ThorntonButterworth, London, 1931. S.274.
26 Churchill, - The World Crisis 1911-1918, s.284.
27 Kemal H. Karpat, Osmanlı’dan Günümüze Asker ve Siyaset İstanbul, 2010, s.156.
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bir misilleme olarak Seddülbahir ve Kumkale tabyalarına ateş açıldı. Seddülbahir’de 
cephaneliğin patlaması üzerine 5 subay 81 er şehit olurken, 23 er yaralandı.28

Çanakkale Cephesine Yöneliş ve Müşterek Deniz Armadasının Oluşması

Bu arada Avrupa’da savaş sürmekte, Almanya ve İtilaf Devletleri arasında kilitle-
nen mevzii muharebelerini aşabilme çareleri aranmaktaydı. Rusların güçlendirilme-
si, Almanlar ile Avusturya-Macaristan’ı iki cepheli savaşta, yıpratacaktı. Bunun için 
acilen, Rus buğdayının batıya nakli, Rusya’ya da batıdan silah ve cephane sevk edil-
mesi gerekliydi. Rusya’ya ulaşmak için alternatif yollar değerlendirildi ve en uygun 
yolun Çanakkale deniz yolunun kuvvet kullanılarak geçilmesi olduğuna karar verildi. 
Boğaz önlerinde konuşlanan İngiliz Akdeniz filosunda bulunan B-11 denizaltısı bo-
ğaza girerek Kepez Sarısığlar’daki Mesudiye Firkateynini torpido ile batırdı ve Os-
manlı bahriyesi de Çanakkale Boğazında ilk deniz şehitlerini verdi. Mesudiye zırhlısı 
gemi komutanının diretmesine rağmen Sarısığlar’a yüzer tabya olarak demirletilerek 
aleni açık hedef sokuldu.

Çanakkale Harekâtı fikrinin babası ve savunucusu durumunda olan İngiltere 
Bahriye Bakanı Churchill’in çabaları sonucunda İngiliz Hükümeti Çanakkale Bo-
ğazına karşı girişilecek harekâtın planlarını kabul etti.29 Churchill, İngiliz filosunun 
sahil istihkâmlarını bombardımanla susturacağını, filonun rahatlıkla İstanbul’a ula-
şacağı hususunda çok emindi. Churchill’e göre kara kuvvetini kullanmadan ve ris-
ke sokmadan savaş kazanılacaktı ve Bu İngiliz kara kuvveti de Avrupa cephesinde 
kullanılacaktı.30 18 Ocak’ta Fransızlar plandan haberdar edildi pastadan payını al-
mak ihtiyacı ile Fransız Hükümeti de Amiral Sackville Carden’in emrine bir filo gön-
dermeye razı oldu. 19 Ocak’ta Rusya’ya bilgi verilerek, aynı anda İstanbul Boğazına 
karşı, Karadeniz’den bir taarruzu harekâtına hazırlanmaları da istendi. Bu arada Rus-
ya Askold adlı bir kruvazörü Baltık’tan Ege Denizi’ne yolladı ve bu gemi de Amiral 
Carden’in güçlü deniz armadasına katıldı. Çanakkale’yi Deniz Gücü ile aşma görevi 
verilen Amiral Carden’in emrinde, tarihte ilk defa bir araya gelmiş toplam 102 parça 
tutarındaki dünyanın en büyük armadası toplandı. Müttefik deniz kuvvetleri Şubat 
1915’ten itibaren üs olarak seçilen Yunanistan’ın Limni Adasına ve Selanik Limanı’na 
gelmeye başladı. 

Boğaza İlk Denizden Saldırılar

Boğaz girişindeki kalelere 5 Kasım 1914’de yapılan misilleme bombardımanı-
nı hariç tutulursa; Müttefik Deniz Kuvvetleri, Boğaza karşı ilk büyük harekâtını 19 

28 Churchill, - The World Crisis 1911-1918, s.285.
29 Richard HoughFormer Naval Person: Churchill andtheWars at Sea Londra,, 1985. s.71.
30 Jonathan,King, ve Michael Bowers. Gallipoli: UntoldStories. Hong Kong:, 2005. s.5.
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Şubat 1915’de yapar. Bu 18 Mart harekâtının adeta provasıdır. 25 Şubat’ta ve daha 
sonraları da bu harekât tekrarlandı.31Şiddetli bombardımanlardan elde ettikleri neti-
celeri Amiral Carden boğaz girişindeki Kumkale ve Seddülbahir tabyalarına yapılan 
komando harekâtı yaparak taçlandırmak istiyordu. 3 Mart 1915 günü Seddülbahir’e 
yollanan çıkarma görev üniti kamuflajlı 6 sahra topunu tahrip etti. Birlik zayiatsız 
gemilerine döndü. Bu harekât Amiral Carden’in başarı için ümitlerini çok arttırdı. 4 
Mart’ta harekât tekrarlandı. Bu sefer Kumkale ve Seddülbahir’de büyük bir direnişle 
karşılaşan komando birliği büyük zayiat verdi. 32Meteorolojik tahmin harekâtın 18 
Mart günü yapılabileceğini gösteriyordu. Boğazı zorlayan İngiliz-Fransız Filosunun 
Komutanı Amiral Carden durumdan çok ümitliydi, hatta emindi. Nitekim 2 Mart 
1915’de Amirallik Birinci Lordu Churchill’e gönderdiği telgrafta 14 gün sonra İstan-
bul’dayız diyordu.33 Fakat meteorolojik tahminin dışında tahmin edemedikleri sürp-
rizler de vardı. 

8 Mart 1915 -18 Mart 1915 Arasında Mayın Dökme Harekâtı

Müttefik Donanması’nın Boğaz’daki tabyaları bombalamaya başlamaları ile 
birlikte Mart ayına kadar geçen süre içinde dünyanın en büyük donanması Boğaz 
önünde toplandı, keşif uçuşlarıyla mayın alanları belirlendi, mayın araştırma ve keşif 
gemileri Boğaz’ın içlerine kadar girip mayınları temizledi. Uzun süreli bu temizlik 
çalışmalarının ardından Müttefik Donanması’nın Boğaz’ı geçme girişiminde buluna-
cağı kesindi. Bunun üzerine Müstahkem Mevki Komutanlığı daha önceden düşün-
düğü gibi bir Alman subayının da teklifiyle elde kalan son 26 mayını Karanlık Liman’a 
dökme kararı aldı. Bu olayı içinde yaşayan Müstahkem Mevki Erkan-ı Harp Reis’i 
Selahattin Adil anılarında şöyle yazmaktadır:

“Düşman kesin saldırısının birkaç gün içinde yapılacağı belli oluyordu. Deniz iş-
lerine bakan ve izleyen tecrübeli, sevimli, uysal bir ihtiyar olan Alman Amiral 
Merten Paşa’nın teklifine uyularak geride kalan yedek mayınların ki bunlar Goe-
ben ve Breslau gemilerini takiben Boğaz’dan geçen General34 Yardımcı gemisinden 
alınmışlardı, atılmasına karar verilmiş ve 30 kadar mayın Nusret Gemisi’nde 
hazırlanmıştı.”35

31 Victor Rudenno, Gelibolu Denizden Saldırı (çev., Dilek Cenkçiler), İstanbul 2009, ss.37-50. 
32 Dan Van Der Vat, The Dardanelles Disaster, Winston Churchill’sGreatestFailure, Londra 2009 ss. 

108-112. 4 Mart’ta yapılan harekatta Kumkale’de 17 çok ağır, 44 yaralı, Seddüllbahir’de 3 yaralı 1 ölü 
verildi.

33 Rudenno, Gelibolu Denizden Saldırı, s.46. Denizden Rusya’ya ulaşılacağı ve buğday ithalatının başla-
yacağı düşüncesiyle, Chiago Borsasında buğday fiyatları düştü. 

34 Bu gemi Birinci dünya harbi müddetince Haliç’te demirli kıçtankara olarak Osmanlı Devletinde bu-
lunan Alman subaylarına Karargâh görevi yaptı.

35 Selahattin Adil, Çanakkale Hatıralarım(Cilt 1), İstanbul 2001,s.129.
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Yüzbaşı Hakkı Bey’in idaresinde görev alan Nusret Gemisi Boğaz girişine doğru 
ilerledi ve Müstahkem Mevki torpil kumandanı Yüzbaşı Hafız Nazmi ve arkadaşları 
tarafından çoğunluğu Karanlık Liman ve diğerleri Morto Limanı önünde şimdiye ka-
dar düşman zırhlılarının yaklaştığı bölgelerde ayrı iki çizgi halinde ve kıyılara eğri bir 
durumda mayınlar atıldı.36 Limon Von Sanders Paşa hatıralarında; 

“Türkiye’de torpil uzmanı olarak çalışan Üsteğmen Ceehl’in Erenköy Körfezi’ne 
18 Mart’tan az önce yerleştirdiği mayınların da bu sonuçta rolü olsa gerekir.” De-
mektedir.37

8 Mart 1915 Pazartesi günü Nusret Gemisi tarafından Karanlık Liman’da (Poy-
raz-Lodos yönünde/Kuzeydoğu-Güneybatı) on birinci hat olarak 26 mayın döküldü. 
Düşman bunu tespit edemedi.38 Nazmi Bey günlüğünde: 

“8 Mart 1915 Pazartesi alınan emir üzerine 05.30’da Nusret Vapuru ile akıntı 
üzerinde ve Paleo Castro’dan başlayarak Erenköy hizasında bitmek üzere 26 kar-
bonit mayın ile bir hat oluşturuldu ve yerleştirildi. İngiliz ve Fransızların keşif 
gayretlerinde bu mayınlar tespit edilemedi. Mayınların aralıkları 100 ile 150 m; 
su yüzeyinden derinlikleri dört buçuk metreydi. Düşman, istihkâmları hafif şekil-
de bombardıman etmiştir.”39 demektedir. 

Şakir Tunççapa hatıratında:

“17 Mart 1915 Çarşamba - Bugün de bir tayyare dolaştı. Başkumandan Enver 
Paşa ve mahiyeti bataryamıza geldi. Düşmanın yarın büyük taarruza başlaya-
bileceğini söyleyerek emirler verdi. Yatsı namazından sonra Nusret’in yine mayın 
dökmek üzere çıkacağı duyuldu. Fakat çıkmadı. Mayın gemileri yine girdilerse de 
hemen püskürtüldüler.”40 Yazmaktadır.

Saros Körfezi nihayetine yapılması muhtemel bir çıkarmaya karşı Kavak Suyu 
mansabının doğusunda 15 mayınlık bir Mânia tesisine teşebbüs olunduysa da elde 
elverişli mayın dökücü vasıtanın bulunmamasından ötürü vazgeçildi.*

36 Adil, Çanakkale Hatıralarım(Cilt 1),s.129.
37 Sanders,Türkiye’de 5 Yıl, s.53
38 Şakir Tunççapa, Çanakkale Hatıralarım. (Salih Murad Hatip, Dü.) Ankara 2009, s. 98
39 Nazmi Akpınar, “Binbaşı Nazmi Bey’in Günlüğü(14 Aralık 1914-18 Mart 1915”Mayın Grup Komuta-

nı Binbaşı Nazmi Bey’in Günlüğüyle Çanakkale Deniz savaşları (Düz. E. Şimşek, & A. Güner),İstanbul 
2010, s.40

40 Tunççapa, Çanakkale Hatıralarım, s. 102.
* 18 Mart günü Nusret Mayın Gemisi 40 mayınla Merkez Grubu istihkâmlarının düşmesi halinde daha 

gerilere mayın dökmek üzere emre hazır bulunuyordu. 18 Mart 1915 Büyük Deniz Taarruzuna kadar 
403 mayın kullanılmış oldu.
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Tüm masrafı Osmanlı Donanma Cemiyeti tarafından karşılanan ve Türk mühen-
dislerince Haliç Taşkızak tersanesinde yapılan son 26 mayın, İstanbul’dan Selanik ge-
misi ile getirildi ve Yzb. Hakkı Bey komutasındaki Nusret mayın gemisine yüklendi. 
7-8 Mart 1915 gecesinin şafağında, 360 tonluk Nusret mayın gemisi güçlükle elde 
edilen son 26 mayını, 11 nci hat olarak 100’er metre arayla Müttefik Donanmasının 
manevra sahasına, Erenköy önlerinde sahile paralel olarak, büyük bir gizlilik içinde 
döküldü.41Hattın bu şekilde tesis edilmesinde; düşman gemilerinin bombardıman 
sonunda mevki değiştirme manevralarını Erenköy Koyu’nda, Karanlık Liman’da yap-
malarının, çok iyi değerlendirilmesi etkili oldu ve Müttefik gemilerinin manevra sa-
hasının kirletilmesi ile baskın tesiri yaratılması hedef alındı. İtilaf Devletleri mayınlar 
döküldükten sonraki 10 gün süresince bu yeni mayın hattının varlığından haberdar 
olamadı.Bu mayınlar dünya tarihinin akışını değiştirdi. İngiliz tarihçi Oglander “Ge-
libolu Askeri Harekâtı” adlı eserinde aşağıdaki cümleleri sarf etmiştir.

“Pek müsait başlamış olan gün bu meçhul mayın hattının o fevkalade ve ortalığı 
kırıp geçiren başarısı yüzünden tam bir başarısızlıkla sona erdi. Bu 26 mayının 
deniz savaşının talihi üzerindeki tesiri ölçülemez.”42 

Churchill’e çektiği telgrafta “14 gün sonra İstanbul’da” olacağını belirten Ami-
ral Carden’in yerine17 Mart 1915 günü yani harekâttan bir gün önce Amiral John 
Michael de Robeck atandı. Amiral de Robeck Ertesi gün komuta edeceği armadayla 
tarihi bir zafer kazanacağı fikri içinde kendine çok önemli bir fırsatın çıktığını düşü-
nüyordu. 

18 Mart 1915 İngiliz-Fransız Filosunun Denizden Taarruzu ve Deniz Zaferi

Büyük taarruzun 18 Mart günü yapılmasına karar verilir.18 Mart 1915 Perşembe 
sabahı, 270.000 ton tutarındaki 247 ağır topa sahip zırhlı gemiler armadası, 3 hat 
halinde Türk Topçu Tabyalarını bombardımana tutarak Boğaza girmeye başladı. Fi-
lonun en kuvvetli 4 yeni İngiliz zırhlısından oluşan birinci gruba boğazın dar yerin-
deki Çimenlik ve Kilitbahir Kalelerinin tahrip edilmesi görevi saat 10.30’da.verildi. 
İlave vazifeleri Kepez-Soğanlıdere arasında mayın kontrol ve temizlik taramasının 
desteklenmesiydi. Saat 11.00’den itibaren de Queen Elizabeth’in 38 cm.lik dev topla-
rı Anadolu Hamidiye’si Tabyası ile Çimenlik Kalesi’ni hedef alarak ateşe başladı. Bu 
sırada ilk grupta bulunan İngiliz Agamemnon, Lord Nelson ve Inflexible Zırhlıları 

41 Nigel Steel, - Peter HartGelibolu. Yenilginin destanı (çev.Mehmet Harmancı ) İstanbul 1997, s.17. 
Ayrıca bkz.Richard D Layman, , HMS Ark Royal 1914-1922, Volume 18, No. 4, 1987 s.151, Rudenno, 
Gelibolu Denizden Saldırı, s.57. 

42 Aspinall-Oglander C. F. History of the Great WarMilitary Operations Gallipoli: Vol. ILondra 1929, s. 
35
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da Rumeli Hamidiye’si ve Kilitbahir Kalesi’ni hedef almıştı. Fransız Bouvet Zırhlısı 
Dardanos, İngiliz hedef taksimi tamdı. Henüz hiç biri, ateş altındaki tabyaların top 
menzili içinde değildi.

Amiral de Robeckdaha yakın mesafeden ateş açma zamanının geldiğine düşü-
nerek; Fransız Amirali Émile Paul Aimable Guépratte’e Filosunu ön safa geçirmesini 
emretti. Onları Suffrenve Charlemagne zırhlıları izledi. Fransız Filosu biraz daha yak-
laşarak ateşe başladı. Artık Müttefik Filosu, Türk toplarının menzili içine girdi. Saat 
12.30’da düşman ilk kayıplarını vermeye başladı. Gaulois Zırhlısı Bir mermi isabetiyle 
su kesimi yakınından yara alınca, çekilmek zorunda kaldı ve bir süre sonra da boğaz 
ağzındaki küçük bir adacığa baştankara etti. Inflexible zırhlısının ise, aldığı isabetler-
le pruvası hasar gördü.43 Agamemnon, Lord Nelson, Albion ve Fransız Charlemag-
ne zırhlıları da isabet almış olmakla beraber, hasarları çok ciddi değildi. Saat 13.45 
sularında, cephane zafiyeti nedeniyle bataryalarımızın ateş yoğunluğu azaldığından, 
Amiral de Robeck mayın tarayıcıların mayın temizliği ve kontrolü için ilerlemelerini 
ve üçüncü gruptaki gemilerin, Fransız gemileriyle yer değiştirmelerini emretti.

I. ve II. gruptaki gemiler görev değiştirmek üzere geri çekilip, her zaman yap-
tıkları gibi Anadolu sahillerine, yani Kepez-Erenköy Tarafına doğru dönüşlerini ta-
mamlarken, saat 1355’de, Fransız zırhlısı Bouvet, Nusret’in döktüğü mayınlardan bi-
rine çarparak, 630 kişilik personeli ile bir iki dakika içinde boğazın sularına gömüldü. 
Kurtulan sadece 30 kişi idi.44

Saat 15.35’de hatta bulunan İngiliz Irresistable gemisinin pruvasında bir mayın, 
bundan bir iki dakika sonra da başka bir İngiliz muharebe gemisi olan Ocean’ın pu-
pasında diğer bir mayın infilak etti.45Ortaya çıkan mayın tehlikesi, muharebenin akı-
şını bir anda değiştirdi. Bu durum Amiral de Robeck’i yeni bir karar vermeye zorladı. 
Doğru karar; muharebeyi kesip boğazın dışına çekilmekti. Müttefik Donanması’na bu 
ağır sürprizi hazırlayan Yüzbaşı Hakkı komutasındaki 360 tonluk küçük ve mütevazı 
Nusret Gemisi ile onun cesur personeli idi. 7-8 Mart gecesi İstanbul’dan Selanik ge-
misi ile getirilmiş 26 mayın, Yzb. Hakkı bey komutasındaki Nusret mayın gemisine 
yüklenmişti. Mayın grup komutanı Binbaşı Nazmi Bey’in Emriyle,46 Erenköy önlerin-
de, İngiliz-Fransız Filosunun manevra sahasına, sahile paralel olarak dökülmüştü.47 
Çanakkale Boğazını geçip İstanbul’a girmek için sabırsızlananlar, geldikleri gibi değil, 
çelik devleri ateş ve alev yığınları halinde tarihin gördüğü ender perişanlık içinde 
zafer umutlarını ve gururlarını Çanakkale’nin sularına gömerek gidiyorlardı. İngiliz 
donanması Trafalgar deniz savaşından sonra ilk defa bu kadar çok kayıp vermişti.18 

43 Steel-Hart, Gelibolu. Yenilginin Destanıs.19.
44 Oglander, History of the Great WarMilitary Operations Gallipoli: Vol. I s.98)
45 Steel-Hart, Gelibolu. Yenilginin destanıs.19. 
46 Adil, Çanakkale Hatıralarım(Cilt 1),,s.129.
47 Steel-Hart, Gelibolu. Yenilginin destanı s.151.



S. Murad Hatip

174

Çanakkale 2015

Mart 1915 Perşembe günü yapılan taarruz, Türk ordusunun zaferiyle biter. İngiliz ve 
Fransız filosu için günün bilançosu ağırdı. Müttefiklerin o güne kadar Ganbot diplo-
masisi yoluyla topraklar fethedip zaferler kazandıkları armadasındaki 3 çok değerli 
zırhlısı batırıldı, 4 zırhlısı ağır yara aldı, beraberinde 666 denizci öldü ve 134 denizci 
yaralandı. Ayrıca 7 adet düşman mayın tarama gemisi batırıldı.48 Türk tarafında ise 
44 şehit verdi, bu arada 74 Türk ve 19 Alman yaralandı. Elden çıkan top sayısı 4’tür. 

Kara Savaşları Hazırlığı

18 Mart 1915 günü hezimeti üzerine Çanakkale’yi doğrudan denizden geçeme-
yeceğini anlayan müttefikler, bir kara harekâtı ile deniz geçişinin karadan emniye-
tini sağlama düşüncesine yöneldi. Bir amfibi harekât için plan ve hazırlık yapmaya 
başlandı. Planlanan çıkarma harekâtının komutası General Ian Standish Monteith 
Hamilton’a verildi. Hamilton’un planlarına göre daha önce İstanbul’un zaptında kul-
lanılacak olan ve Mısır’da bekletilen kara birliği böyle bir harekât için yeterli değildi. 

Fakat Savaş Bakanı Mareşal Horatio Herbert Kitchener aksi fikirdeydi. Ona göre 
yarımadadaki Türkler öylesine güçsüzdür ki, bir İngiliz denizaltısı boğazdan geçmeyi 
başarıp Gelibolu Önünde İngiliz bayrağını dalgalandırsa bütün Türkler siperlerinden 
fırlayacak ve soluğu Bolayır’da alacaktır. Fakat tarih İngilizlere düşmanını tanımama-
yı, ağır bir bedel ile öğretecekti. Hamilton Türk tahkimatını arkadan vuracak, böyle-
ce Anadolu tarafındaki Tahkimata hâkim bir bölgeyi de elde etmiş olacaktı. Amfibi 
harekât için Çanakkale’de toplanan donanma ise, bu harekâtı bu defa daha da güçlü 
araçlarla, 409 harp gemisi ve 42 uçağı ile destekleyecekti.49 İngiliz istihbaratı 1854 
tarihinde yani kara harekâtından 60 yıl önce Gelibolu yarımadası işgal harekâtı tas-
lağını hazırlamıştı.50 Bu etüt krokide yıllar sonra 25 Nisan 1915 günü yapılacak olan 
çıkartma alanları, hedefler, ilerleme istikametleri açıkça görülüyordu.51 Çanakkale’de 
yaklaşan çıkarmaya karşı 23 Mart 1915’te 5. Ordu kuruldu ve Enver Paşa’nın emriyle 
komutası Liman Von Sanders’e verildi. Sanders 3 ncü Kolordu ile Gelibolu’yu, 15 nci 
kolordu İle Anadolu kıyılarını savunmayı planlandı. Bu arada Sofya’da askeri ataşe 
olan Yarbay Mustafa Kemal, Tekirdağ’da kurulmakta olan 19 ncu tümen komutanlı-
ğına getirildi ve 1 aydan kısa sürede birliğini muharebeye hazırladı. 

48 Emrullah Nutku,Çanakkale’nin Şanlı Tarihine Bir Bakış, İstanbul1975, s.38.
49 İngilizler müttefiklerinden ve sömürgelerinde çeşitli propagandalarla yeterli asker mevcudunu to-

parlamaya çalışıyorlardı. Birlik eğitimleri için İskenderiye’nin yanı sıra Ege’de Bozcaada ve Limni ileri 
üs bölgeleri olarak kullanılıyordu. Bu sırada Yunanlılardan çıkarmalarda kullanılacak filikalar satın 
alınıyor, diğer lojistik ihtiyaçlar tamamlanıyordu.  

50 S. Murad Hatip, 1770-1918 Çanakkale(Bahr-i Sefid) Boğaz Savunma Sistemi, Hacettepe Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Doktora Tezi), 2013 s.124 harita:8 

51 MPHH 1/196 UKNA
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Amfibi Çıkarma Hücumu

Esas amfibi çıkarma hücumu 25 Nisan 1915 gecesi başladı. İngiliz ve Fransız bir-
likleri asli taarruz grubu olarak Seddülbahir’den, Avustralyalı ve Yeni Zelandalıla-
rın oluşturduğu Anzak kolordusu ise tali taarruz kuvveti olarak Arıburnu’ndan, bir 
Fransız tugayı ise Anadolu bataryalarını meşgul etmek ve Anadolu’daki kuvvetlerin 
Rumeli’ye naklini geciktirmek maksadıyla Kumkale’den çıkarıldı. Bolayır ve Beşiğe 
bölgesinde ise aldatma maksatlı çıkarma gösterisi icra edildi. Anzakların ilerleme-
si, ihtiyat tümen komutanı Yarbay Mustafa Kemal’in birlikleri tarafından engellendi. 
Durumdan vazife çıkararak, emrindeki alaylar ile Arıburnu ve Conkbayırı bölgele-
rinde karşı taarruzlarda bulunan Mustafa Kemal Anzakları önce durdurdu, sonra 
geri püskürttü. İngiliz-Fransız ve Anzak birlikleri bütün çıkış yerlerinde çetin bir 
direnişle karşılaştı, ilk çıkan birlikler ağır zayiat verdi. İlk iki günlük çıkarma ve ile-
ri harekât sonucunda ancak Kirte bölgesinin güneyine kadar ilerlenebildi. 27 Nisan 
günü Kumkale’den çekilen Fransız Tugayı ve Mısır’dan gönderilen birlikler ile takviye 
edilen Seddülbahir’deki kuvvetlerin taarruzlarında gelişme kaydedilemedi.

Kara Harekâtı Sırasında Denizdeki Mücadele

“Çanakkale Savaşlarında vatan müdafaasında hayatını kaybeden tüm şehitleri-
miz ile mezarları denizler, toprakları tuzlu sular, mezar taşları dalgalar ve kita-
beleri beyaz köpükler deniz şehitlerimizi rahmet ve şükranlarımızla anıyoruz.”52

Gelibolu Çıkarması esnasında Morto Limanı’nda İngiliz Kara Kuvvetlerinin 
mevzilerde tutunabilmeleri maksadıyla ateş desteği sağlayan HMS Goliath, 13 Mayıs 
1915 gecesi saatler 01.10’u gösterdiği sırada Muavenet-i Milliye gemisi tarafından 
torpido hücumuyla batırıldı. İngiliz Donanmasının Çanakkale seferi boyunca ma-
ruz kaldığı en büyük felaket HMS Goliath’ın batışı oldu ve 600 den fazla subay ve er 
hayatlarını kaybetti.53 İngiliz donanmasına diğer bir darbede Alman U-21 tarafın-
dan vuruldu. 25 Mayıs 1915 günü Kabatepe açıklarında U-21’in ateşlediği torpido 
Triumph’un bordasında patladı. Birden yana yatan Triumph’a diğer gemiler yardıma 
koştu, ancak Triumph sadece 8 dakika içerisinde battı. Ne denize dökülen deniz-
cilere, ne de gemiye Türk topçusu tarafından ateş açılmamasına rağmen 71 İngiliz 
denizci boğuldu.

27 Mayıs 1915 tarihinde ateş desteği sağlamak üzere Seddülbahir önlerinde bu-
lunan Majestic Zırhlısında06.40’da bir patlama oldu. HMS Majestic 9 dakika içinde 

52 Yazar tarafından yazılan Çanakkale Barbaros Deniz Şehitliği Giriş Kitabesi. 
53 S. Murad Hatip, “Muavenet-i Milliye’nin Harekâtı Çanakkale Muharebeleri” ATASE 75.yıl Armağanı,” 

1990ss.110-111 
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alabora olarak ters bir şekilde dibe oturdu. 49 İngiliz denizcisi hayatını kaybetti.54 
Kara harekâtı boyunca Barbaros ve Turgutreis zırhlılarının Eceabat’tan Kabatepe ve 
Saroz körfezine endirekt atışları cephedeki Osmanlı askerlerine büyük bir destek sağ-
layarak rahat bir nefes aldırdı. 

Suvla’dan Çıkarma ve Ağustos Muharebeleri

6 Haziran 1915’e kadar Kirte tepeyi ele geçirmek maksadıyla yapılan I nci, II nci 
ve III ncü Kirte muharebeleri sonuç vermeyince Müttefikler ağustos ayı başına kadar 
ele geçiremedikleri hâkim tepelere sahip olabilmek maksadıyla 85.000 kişilik kuv-
vetleri ile 6-7 ağustos gecesi Suvla ve güneyinden yaptıkları son amfibi çıkarmalar-
la Kocaçimen ve uzanımını almak istedi. Bu kuvvet, karşı taarruza geçen Mustafa 
Kemal’in komuta ettiği birlikler tarafından Kocaçimentepe bölgesinde sıkıştırıldı ve 
geri püskürtüldü. Çanakkale’nin en ağır kayıpları, bu muharebelerde verildi. Mütte-
fiklerin kaybı 25.000, Türk tarafının kaybı ise 20.000’di. Bu son taarruzlardan sonra 
bütün cephelerde taarruzlar durdu, her iki tarafta siper muharebesine devam etti.

Yenilgiyi Kabul ve Geri Çekilme

17 Ekimde Hamilton ile değiştirilen General Monroe nihayet İngiliz hükümeti 
tarafından da kabul gören geri çekilme harekâtı yapılmasına karar verdi. 17/18 Aralık 
gecesi Anzak bölgesinden başlayan tahliye harekâtı 9 Ocak 1916’da tamamlandı. 25 
Nisan 1915’de başlayan bu işgal harekâtı 9 Ocak 1916 tarihinde son İngiliz askerinin 
Seddülbahir’den çekilmesi ile başarısızlıkla neticelendi.55

Tarafların Kayıpları

Çanakkale’de her iki tarafın da zayiatının oldukça büyük olduğu bir gerçektir. 
Ancak Türk tarafı zayiatının, genellikle bu muharebelerde verilen şehit sayısıyla dai-
ma karıştırıldığı görülmektedir. 

Çanakkale’de elde edilen büyük zaferin, her yıldönümünde çeşitli platformlarda 
düzenlenmekte olan kutlama törenlerinde yapılan konuşmalarda, Çanakkale Muha-
rebelerinde 250.000’den fazla şehit verildiği dile getirilmektedir. 5nci ordu istihbarat 
ve arşiv belgelerine dayalı yapılan araştırmalara göre, Kara ve Deniz Muharebelerin-
de verilen subay ve er şehit sayısı toplam 57.263’tür. Türk tarafının zayiatı toplam 
213.882’dir. İngilizlerin zayiatı 205.000, Fransızların zayiatı 47.000’dir.56Bu rakamlar 
şehit, yaralı, hasta ve kaybolanları kapsamaktadır.

54 Ray Burt, “British Battleships 1889–1904”Naval Institute Press,1988, ss. 130–131.
55 HarveyBroadbent, Gallipoli: TheFatalShore. Camberwell, s.266
56 Kerim Demirköy, “Çanakkale Bölgesindeki Türk ve Yabancı Şehitlik, Mezarlık ve Anıtlar”, Çanakkale 

Deniz Savaşları 1915 İstanbul2008 s.375
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Çanakkale Cephesine Lojistik Nakliyat

“Her savaşın bilinerek onurlandırılan kahramanları olduğu kadar birde ortaya 
çıkmayan isimsiz kahramanları vardır. Ancak Çanakkale cephesinin başarıya 
ulaşmasını sağlayan en önemli unsurlardan biride lojistik faaliyetler ile lojistik 
desteği olmuştur. Bu lojistik desteği sağlayan harp bahriyesinin mensupları ve 
sivil denizciler Çanakkale savaşının isimsiz kahramanlarıdır.”57

Osmanlı Ordusunda ise; 18 Mart deniz zaferinin kazanılması döneminde Ça-
nakkale bölgesinde yaklaşık 30.000 kişi toplamındaki bir kara birliği bulundu. Cephe 
komutanlığına getirilen Liman Von Sanders komutasında, karada düşmanın hazır-
lıklarına paralel olarak büyük bir askeri hazırlık ve eğitim yapılmaya çalışıldı. 8,5 ay 
süren savaşın sonuna kadar buraya getirilen asker sayısı 11 kat büyüyecek ve sağlanan 
birlikler 350.000’e ulaşacaktı. Bu kadar büyük asker nakliyatının yanında o askerin 
kullanacağı, giyecek, yiyecek, cephane silah, araç ve malzeme nakli ihtiyacı büyük 
bir deniz yolu nakliyatını da vazgeçilmez kılıyordu. Ordunun başarısı için Marmara 
Denizi’nin kontrol altında tutulması mutlak şarttı. 

Gelibolu yarımadasındaki Osmanlı Kuvvetlerinin her bakımdan ikmalini sağla-
yacak nakliyat için 4 yol bulunmaktaydı;

- İstanbul-Çanakkale deniz yolu, 

- İstanbul – Bandırma deniz yolu ve Bandırma’dan Çanakkale’ye kara yolu

- Uzunköprü’ye kadar tren ve buradan Keşan yolu üzerinden Bolayır ve 
Gelibolu’ya giden yürüyüş yolu, 

- Karadan Boğazın Anadolu yakasına ve oradan Rumeli yakasına aktarma yo-
lu.58

Ancak Osmanlı Donanması bütün gücüyle bu nakliyat hatlarına yönelmek 
imkânını kullanamıyordu. Çünkü Çanakkale kara muharebeleri sırasında Osmanlı 
Deniz Kuvvetleri, esas olarak Karadeniz’de harekât yürütmek üzere tertiplenmişti. 
Kafkas cephesine personel ve mühimmat nakli ile gemilerin yakıtının Ereğli’de taş-
kömürü yataklarına bağlı olması ve İstanbul’un bir Rus çıkarmasına karşı korunma 
mecburiyeti, Karadeniz’de Donanmanın harekâtını zorunlu kılıyordu. Dolayısıyla sa-

57 S. MuradHatip, “Çanakkale Cephesinin Lojistik Desteklenmesi ve Zorlukları ile Barbaros Zırhlısının 
Batırılışı, Türk Komutanların Şimdiye Kadar Yayınlanmamış Beyanları” Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi tarafından “Çanakkale Muhare-
belerinin Komuta Kademesi ve İdaresi” konulu çalıştayı bildirisi. 5 Mayıs 2014 Pazartesi günü Troya 
Kültür Merkezi

58 Ayrıca bkz. (ADM.231/14.NID.PR., 1889, s.58) Baker Paşa, (Valentine Baker) (1827—1887, İngiliz 
asıllı asker. Birleşik Krallık, Osmanlı ve Mısır devletleri hizmetinde komutanlık yaptı.) 1878 yılında 
Bolayır ile Gelibolu arasındaki yolu çamur deryası olarak olarak tarif ederken, topların nakledilirken 
yarıya kadar çamura gömüldüğünü ve atların bunları çamurdan çıkarabilmek için çok zorlandıklarını 
belirtmektedir.
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dece bir kısım harp gemileri ile Osmanlı Donanması Çanakkale’deki görevlerini yü-
rütmek durumunda kalmıştır. Buna ek olarak, İstanbul-Çanakkale deniz nakliyatını 
devam ettirmek gibi hayati önemi olan bir görevi de üstlendi. Çeşitli kaynaklara göre 
7 ila 16 tümen kadar asker ile bunların malzemesi ve destekleyici lojistik nakliyat de-
niz yoluyla yapılmış, Gelibolu’daki kara savunması için çok büyük katkı sağlamıştır. 

“5. Orduya yiyecek ve malzemelerin nakli büyük zorluk gösteriyordu. En yakın 
istasyonu Trakya’daki Uzunköprü idi. Bu istasyon, Ordu karargâhına yaya yürü-
yüş ile 7 günlük mesafedeydi. O zamanlar ordunun nakliye kamyonu yoktu. Öküz 
arabaları, deve kolları ve mekkâre ile pek az şey taşınabiliyordu.”59

Aksi takdirde bu nakliyat, tek tren hattına ve bundan sonra kara bombardıma-
nı tehdidi altındaki bozuk kara yollarına ve kağnı taşımacılığına dayanacaktı, eldeki 
araçların azlığı da buna katılınca, durum Çanakkale savunması için oldukça kritik 
bir hal alacaktı. Marmara’daki deniz nakliyatı ve bu nakliyatın korunması maksadıyla 
Karadeniz’deki mücadeleden tasarruf edilen 71 adet muhtelif tipteki gemi Çanakka-
le’deki Deniz Savaşına katılmıştır. İstanbul-Çanakkale ikmal hattının kesilmesi, 5 nci 
Ordu’nun harp gücünü kritik bir duruma sokabilecekti.

Müttefik kuvvetler tarafından da açıkça bilinen bu önemli nokta, onları denizal-
tılarını Marmara’ya göndererek bir denizaltı harbi yapmaya zorunlu kılmıştı. 

 “Marmara üzerinden deniz yolu ile nakliyat bir zorunlulukluydu. İngiliz ve Fran-
sızların Marmara’ya soktukları denizaltılar engellemek istiyordu. Türkler için en 
büyük talih düşman denizaltılarının bu işi başaramamalarıydı yoksa 5. ordu aç-
lıktan ölürdü.”60

Osmanlı Ticaret Bahriyesi, nakliyatın devam ettirilmesinde Deniz Kuvvetle-
ri ile sıkı bir işbirliği yaptı, bu uğurda kurbanlar verdi ve sonuç üzerinde de etkili 
oldu. Başkomutan Vekili Enver Paşa’nın, Çanakkale Muharebeleri sonunda Donan-
ma Komutanlığı’na yolladığı takdirname, 5 nci Ordu Komutanı General Liman von 
Sanders’in teşekkür telgrafı, Osmanlı Deniz Kuvvetleri’nin Çanakkale nakliyatının ve 
dolayısıyla zaferin kazanılmasında oynadığı rolü belirten belgelerdir.61

Denizaltı Harbi

İngiliz İmparatorluk Savunma Komitesi için Haziran 1915 tarihinde hazırlanan 
raporda İstanbul’dan gelen lojistik nakliyatın kesilmesinin hayatiyeti vurgulanıyor-

59 Sanders,Türkiye’de 5 Yıl, ss.94-95.
60 Sanders,Türkiye’de 5 Yıl, ss.94-95.
61 Haluk Çağlar,“Denizaltı Harbi” Çanakkale Deniz Savaşları 1915, İstanbul 2008, s.53.
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du.62 Harekât esnasında mayın ve denizaltı mânialarına rağmen 25 Nisan sabahından 
itibaren İngiliz, Avustralya ve Fransız denizaltılarının Marmara’ya geçme çabaları 
oldu. Bunların bir kısmı Çanakkale Boğazı sularında batırıldı, bir kısmı da teslim 
alındı. Ancak Marmara’ya geçmeyi başaran denizaltılar da kuvvetlerimize ve Lojis-
tik nakliyatımıza büyük kayıplar verdirdi.63 Alaylar, taburlar, bölükler gerek donan-
ma gerekse Şirket-i Hayriye ve sivil ticaret gemileri ile cepheye taşındı. Hatta İngiliz 
denizaltı komutanlarına batırdıkları gemilerdeki boğulan her asker başına birer al-
tın mükâfat vaat edildi. E-14 denizaltısının komutanı 5000 altın mükâfat almıştır. 
Çanakkale’de toprağın üstündeki gibi denizin dibinde de azımsanmayacak sayıda şe-
hitler mevcuttur.

Denizaltı hücumları ile Çanakkale Savaşları sırasında; Osmanlı Deniz 
Kuvvetleri’nin Toplam kaybı 21.000 ton tutarında sekiz harp gemisi, Osmanlı tica-
ret filosunun kaybı ise toplam 38.000 ton tutarında buharlı ve 200’den fazla yelkenli 
tekne olmuştu. Buna karşılık, İtilaf Devletleri 4’ü İngiliz, 3’ü Fransız ve 1’i Avustralya 
Bahriyesine ait toplam 5018 ton tutarında 8 denizaltı gemisi kaybetmiş ve bir Fransız 
denizaltı gemisi de (390ton) Türkler tarafından ele geçirilmişti.64Çanakkale muhare-
belerinin devamı süresince düşman denizaltıları aralarda kalan geçitlerden 27 defa 
girip çıkmışlardı.

Çanakkale Cephesinde Son Deniz Muharebeleri Ocak 1918

Birçok kaynak Gelibolu Harekâtının 9 Ocak 1916 tarihinde Seddülbahir’den son 
müttefik askerin geri çekilmesi ile tamamlandığını belirtmekte ise de, Çanakkale 
Boğazında ve önlerindeki deniz muharebeleri 28 Ocak 1918 tarihine kadar devam 
etti. 20 Ocak 1918’de Yavuz Sultan Selim ve Midilli zırhlıları Gökçeada’ya bir akın 
harekâtına girişdi. Gökçeada’da konuşlu iki İngiliz kara bombardıman gemisi mo-
nitör HMS M 28 ve HMS Raglan’ı batırdı ancak dönüşte iki gemi de İngiliz mayın 
mânialarına girdi ve Midilli hemen battı,65 Yavuz Sultan Selim Çanakkale Boğazı ön-
lerine ulaşmayı başardı ve burada karaya oturarak batmaktan kurtuldu.66 İngiliz E-14 
denizaltısı Yavuz’u batırmak için görevlendirildi ancak Yavuz İstanbul’a intikale geçti. 
HMS E-14 ise geri intikal seyrinde Kumkale önlerinde sahil topçusu tarafından batı-
rıldı. Çanakkale deniz muharebelerinin batan son gemisi oldu.67

62 IDC, 1915, s.3.
63 RichardHall, Submarines at War, 1914–18. Penzance1991, s. 140
64 John O’Connell, Submarine Operational Effectiveness in the 20th Century: Part One (1900–1939), 

New York ss.76-78
65 Kraus - Dönitz Yavuz Geliyor , Yavuz ! ss.226-227
66 Gardiner, “Conway’s AlltheWorld’sFightingShips: 1906–1922”, s.152.
67 UK National Archive ADM 1/8515/51 Report Loss of Submarine “E14”
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Çanakkale Savaşlarında Dikkati Çeken Hususlar

Goeben ve Breslau

Almanlar, Akdeniz’deki Goeben ve Breslau zırhlılarına derhal İstanbul’a intikal 
emrini verdi. Bu kruvazörler Çanakkale yaklaşma sularına geldi. Bir Türk torpi-
do botu tarafından kılavuzlanarak batıdaki mânia geçidinden geçirildi. Goeben ve 
Breslau’ın Çanakkale’ye gelişlerin yaygın olarak bilinenin aksine bir İngiliz takibi ne-
deniyle değil, Enver paşa ile Almanlar arasında yapılan görüşmeler neticesinde karar-
laştırılan planlı bir hareketti.68

Keşif Uçuşu

Bahr-i Sefid Müsthakem Mevki Kumandanlığı Harp Ceridesi kayıtlarına göre,69 
Çanakkale Boğazı’na gönderilen üç Alman uçağından ilki 17 Mart’ta monte edilerek 
uçuşa hazır hale getirildi. Alman uçuş ekibinin başı olan Yüzbaşı Serno,70 18 Mart 
sabahı derhal ilk keşif uçuşuna çıktı. Deniz önyüzbaşısı Schneider gözcü olarak ona 
katıldı. Bu uçuş sansasyonel bir sonuç verdi. Bozcaada’ya uçmak için sabahın ilk ışık-
larıyla birlikte uçağın eski Truva üzerinden tam denize açıldığı sırada, Çanakkale 
Boğazı’ndan büyük bir yarma yapmaya hazırlanmış bir İngiliz-Fransız deniz kuvveti, 
kıyının himayesinde toplanmaktaydı. Yüzbaşı Schneider, bir denizci olarak durumu 
derhal kavradı. İngiliz-Fransız filosunun terkibini ve gemi sayısını tamamen tespit et-
tikten sonra Çanakkale’ye dönüldü. Müteakiben hazırladıkları raporları derhal Müs-
tahkem Mevki Komutanlığı’na ulaştırıldı. Bu Yenişehir gözetleme postasının verdiği 
raporu doğruladı. Bu iki raporla boğazın savunma tesislerine alarm verildi. İngiliz-
Fransız filosu bir saat sonra boğaz girişine geldiğinde sıcak bir kabul gördü.71

Mayın Planları 

Gerektiği takdirde Çanakkale Boğazı’nın ne şekilde mayın dökülerek kapatılaca-
ğını tespit eden planları ne gariptir ki İngiliz bahriye heyetine mensup Halifax adlı 
bir subay hazırlamıştı.72 Mayın hatlarının tesisinde Halifax’ın hazırladığı mayın plan-

68 Karpat, Osmanlı’dan Günümüze Asker ve Siyaset, ss.148-149. “Türk yetkililer önce Boğaz’dan girişe 
karşı çıktı, ancak Osmanlı Sadrazamı bunun 6 Ağustos’ta yapılan İttifak antlaşmasına aykırı ol-
duğunu gördü. Büyükelçi Wangenhaym gemiler rotalarını Çanakkale Boğazına çevirince daha önce 
imzalanan antlaşmanın sınırlarını genişletti.”

69 Gnkur. Bşk.lığı. Birinci Dünya Harbi Hava Harekâtı (Cilt IX). Ankara 1969, s.38.
70 Gnkur. Bşk.lığı. Birinci Dünya Harbi Hava Harekâtı, s.38. Anılan Yüzbaşı Başkomutanlık karagahı 

Hava Müşaviriydi ve 17 Mart günü Çanakkale’ye bir torpito ile gelmişti.
71 Gnkur. Bşk.lığı. Birinci Dünya Harbi Hava Harekâtı, s.38. 
72 Fevzi Kurtoğlu, Çanakkale ve 18 Mart 1915 İstanbul, 1935, ss.29-30.
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larından istifade edildi. Ancak bu planlar üzerinde gereken değişiklikler yapılarak 
sürpriz etkisi ile sağlandı. Ayrıca Alman Amiral Souchon’dan önce Osmanlı Donan-
masını yönlendiren Amiral Limpus’un Boğaz savunmasına yönelik tavsileri gereğince 
Boğazın en dar yeri olan Kilitbahir’deki rıhtıma karşı sahile doğru ateş edebilecek 
şekilde üç adet 18 inch’lik torpido kovanı yerleştirildi.73 Bu harp silahları planların 
hazırlanmasında yardımcı olarak İngiliz subaylarının kendi filosuna karşı kullanıldı.

Çanakkale Savaşları Esnasında Devletin Gizli Örgütü Olan Teşkilat-ı 
Mahsusa Ajanlarının Faaliyetleri 

Osmanlı Ordusunun bünyesinden çıkan Teşkilat-ı Mahsusa’nın istihbarattaki 
başarısı, Çanakkale’de zafere ulaştıran önemli unsurlardan birisidir.74 Osmanlılar I. 
Dünya Savaşı başlamadan altı ay kadar önce özel eğitimden geçirilmiş Teşkilat-ı Mah-
susa ajanları ve propagandacıları Fas, Cezayir, Tunus, Trablusgarp, Mısır, Arap Eya-
letleri, Orta Asya ve Hindistan’a gönderdi. Teşkilat-ı Mahsusa, zaman zaman başarılı 
çalışmalarda bulundu ve Selanik’teki bir elemanı İngiliz ve Fransızların Kumkale ve 
Seddülbahir’de yapacakları çıkarma harekâtını detaylarına kadar öğrendi. Ancak elde 
edilen bu istihbarat bilgisine 5 nci Ordu Komutanlığı tarafından önem verilmedi. 
Çıkarma harekâtı için toplanma yeri olarak Mısır seçildi. Aslında bu hareket bir hata 
idi. senelerce Osmanlı İmparatorluğu’nun bir vilayeti olan Mısır’da şüphesiz pek çok 
Türk dostu dolayısıyla Teşkilat-ı Mahsusa elemanı vardı. Mısır gazetesi her yeni gelen 
birliği haber olarak verdi. Çanakkale Harekâtının başarı şansı açık açık tartışılıyordu. 
Buralardan derlenen haberler rapor haline getirilerek İstanbul’a gönderiliyordu. Ge-
neral Hamilton boşu boşuna bunlarla mücadele etti. Tüm bu olaylardan sonra İngiliz 
gizli servisine çıkarmanın gerçekte İzmir’e yapılacağının yayılması emri verildi. Ça-
nakkale savaşlarında istihbarat çok önemli bir yer tuttu. Bu konuda İngiliz gizli servis 
şeflerinden General George Aston75 şunları dile getirmektedir; 

“Sır saklayamamak ve süratle hareket edememek, Çanakkale’de mağlubiyetimize 
sebep olmuştur. Çanakkale’ye hem karadan hem de denizden aynı anda taarruz 
edilmesi gerektiğine inanıyordum. Böyle bir hareketin başarılı olması için iki şart 
vardı: gizlilik ve çabukluk.” 

Denizaltı Mânia Ağları 

1914 sonlarında, özellikle 13 Aralık 1914’te Mesudiye muharebe gemisinin Sarı-
sığlar koyunda batırılmasıyla denizaltı tehlikesi kendini gösterince, o andan itibaren 

73 Robert Rhodes James, Gelibolu Harekatı, (çev. Halûk V. Saltıkgil), İstanbul, 1965, s.21.
74 Kaya Karan, Robert Rhodes James, Türk İstihbarat tarih, İstanbul 2008, s.47.
75 Maj Gen Sir George (Grey) Aston, (1861-1938)
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çeşitli karşı tedbirler alınmaya başlandı.76Denizaltı silahının hakiki özelliği ve kabi-
liyeti Birinci Dünya Harbi devam ederken anlaşıldı. Bundan dolayı Çanakkale’deki 
yapılan ilk ağlar balık ağı kuvvetinde olan hafif ağlardı. İlk ağ 18 Ocak 1915’te Karan-
fil burnu’ndan yaklaşık Akyarlar’a ulaşan hattın üzerinde Boğaz’ın ortasından biraz 
daha Anadolu’ya yakın olmak üzere 38, 39 kulaç suya döküldü. Her bir parça ağın 
uzunluğu 47 ile 50 m ve yüksekliği 20 m olup, her iki baştaki şamandıralık yapan 
rasadî kazanların arasındaki tel halatın uzunluğu 100 m’dir ve üzerinde birçok halat 
kamçılar vardı, bu teli geçmek isteyen denizaltıların pervanelerine sarılmak içindi. 
Sonra ağları hafif tutmak için üzerine birçok mantar kondu.77 5 Şubat 1915’te, gü-
ney kısmındaki son mayın hattının önüne iki ağ konuldu. Bunu, 7 Şubat’ta mayın 
hatlarının ilerisine iki ağın daha atılması izledi.78 11 Şubat 1915’te Rumeli yönüne iki 
ağ atıldı. Bir ağ mâniası anılan geçitte tesis edilebildi. Genişliği 2.000 m ve derinliği 
bazı yerlerde 100 m’yi bulan bu geçitte yapılan işler 4-5 millik akıntıda çok zor oldu. 
30-40 m’ye sarkan ağlar, sonradan 70 m’ye kadar uzatılabildi. Buna rağmen düşman 
denizaltıları bazen altından bazen de ağı yırtmak suretiyle içeriye girebildi.79 Maksa-
da hizmet etmeyeceği kısa bir zaman sonra anlaşılan bu ağlar kaldırıldıktan sonra bir 
aralık Nara Geçidi’nin batırılacak gemilerle kapatılması düşünüldüyse de sakıncalı 
olabileceği düşünülerek bundan vazgeçildi.80 Bu tedbirlerin sonuncusu ve en etkilisi 
olarak boğazın Nara geçidinde bir denizaltı engel ağı kuruldu. Nara’ya 26 Temmuz 
1915’de bir ağ mâniası da konuldu. Konulan bu ağ mâniası Müttefik denizaltıları için 
son engeli oluşturdu. Bundan sonra Marmara Denizi’ne kadar bir tehdit bulunma-
maktaydı.81 Geçişleri önlemeyi pekiştirmek amacıyla Nara ağının Marmara tarafına 
Rumeli yakasından başlamak üzere Ekim 1915’te 2. bir ağ kondu. Bu engellerin ko-
runması için de motor gambotlar ile Nara ve Boğalıya konan toplar görevlendirildi. 
Bu mânia ağları için denizaltılar da kendilerince bazı basit çözümler ürettiler. Bu 
denizaltılardan biri olan ve Marmara’ da en fazla zayiat verdiren E-11, geri dönmeye 
karar verdiğinde, topunu yerinden çıkardı ve kulesi ile pruvası arasına tellerden bir ağ 
aşırma tertibatı oluşturdu ve Nara mâniasını aşarak üssüne geri dönmeyi başardı.82 
Dünya harp tarihinde mânia ağı ilk kez Çanakkale savaşlarında uygulanmıştır. Mânia 
tesisi; zamanında ve malzeme tedarik ederek mayın Mânialarıyla beraber yapılabil-
seydi Osmanlı Marmara’da bu kadar çok ticaret gemisi kaybetmezdi. 

76 Nutku,Çanakkale’nin Şanlı Tarihine Bir Bakış,s.49.
77 Akpınar, Binbaşı Nazmi Bey’in Günlüğüyle Çanakkale Deniz savaşları,İstanbul 2010, s.35.
78 Gnkur.Bşk.lığı.Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi Deniz Harekâtı (Cilt VIII), s.24.
79 Saim Besbelli, “Çanakkale’de Türk Bahriyesi” Donanma Dergisi Eki. İstanbul 1959, s.19
80 Ahmet Özdil,, “Mayın Harbi”, Çanakkale Deniz Savaşları 1915 İstanbul2008,s.89.
81 Çağlar, “Denizaltı Harbi”, s.3.  
82 Nutku, Çanakkale’nin Şanlı Tarihine Bir Bakış,s.58.
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Alman subayı Carl Muhlman şöyle demektedir: 

“Türk tarafında Temmuz ortasında geçişin kapatılması için Nara’da 68 m derin-
liğe kadar inen bir torpido koruma ağı denizin altına yerleştirildiğinde, ağa karşı 
tam bir makine gücüyle çarpmak ve onu delmekten başka bir çare kalmamıştı. 
Birden çok İngiliz gemisi ağa yakalandı.”83

Goliath’ın Batışı 

Mayıs 1915’de Kerevizdere’de tutunmuş olan düşmanın, artan Türk taarruzlarına 
karşı deniz top ateş desteğini sağlayan Morto koyunda demirli Goliath ve Cornva-
lis adlı İngiliz zırhlılarının atışları savunmamıza zor anlar yaşatıyordu. Beşinci ordu 
Komutanlığı’nın talebi üzerine Muavenet-i Milliye taarruzi bir harekâtla görevlendi-
rildi. 13 Mayıs gecesi demir alan Muavenet-i Milliye, 8 mil hızla Rumeli kıyısında sey-
re başladı. On beş dakika sonra, iskele tarafında 600-800 metre mesafede rastladığı 
ağır yolla karşı rotada seyreden düşman gemileri Muavenet’i fark etmedi. Muavenet-i 
Milliye gece birde tam pruvasında, Eskihisarlık burnuna bordolarını verdi yatan iki 
muharebe gemisine yaklaştı. Torpido kovanları sancağa dirisa84 edilmiş durumda 
ağır yolla seyre devam ederken, öndeki gemi Goliath ışıldakla oruç işareti vererek pa-
rola sordu. Muavenet-i Milliye gerçekten zor durumda kaldı. Gemi komutanı kıdemli 
Yüzbaşı Ahmet Saffet soğukkanlılığını yitirmeden ışıldakçısına aynı işareti vermesini 
söyledi. Aynı işareti vererek İngiliz zırhlısını tereddütte bırakan Muavenet, vakit kay-
betmeyerek hemen hücuma kalktı ve saat tam 01.15’te birbiri ardına üç torpidosunu 
ateşledi. Bu anda mesafe 300 metre kadardı. Torpidolardan biri Goliath’ın köprüüstü 
hizasına, ikincisi baş baca altı hizasına ve üçüncüsü de pupa tarafına isabet etti. Kısa 
zamanda batan Goliath’ın, 750 kişilik mürettebatından gemi komutanı dâhil olmak 
üzere 570 personel hayatlarını kaybetmiştir. Muavenet-i Milliye’yi takip eden düş-
man kuvvetleri kara bataryalarının açtığı yoğun ateş karşısında geri dönmek zorunda 
kaldı. 

Harekâtın büyük bir gizlilik içinde yapılmasının yanı sıra onlarca düşman ge-
misi arasından kayıpsız olarak geriye dönülmesi bakımından da deniz harbinin 
akademilerde hala örnek olarak incelenen emsalsiz bir harekâtıdır. Bu harekâtın en 
göze çarpan diğer bir olayı kara bataryalarıyla müşterek bir harekât gerçekleştirilmiş 
olmasıdır.85Bu geminin kısa sürede kaybı yenilmez armada üzerinde şok etkisi mey-
dana getirdi ve bunun sonucunda Çanakkale’yi denizden donanma ile zorlama fikri 
ebediyen terkedildi. Muavenet-i Milliye’nin Goliath’ın batıran torpidolarının kovan-
ları Çanakkale Deniz Müzesinde sergilenmektedir. 

83 Carl Muhlman, Çanakkale Savaşı Bir Alman Subayının Anıları, İstanbul, 2003s.55.
84 Gemi topunun yatay olarak iki tarafına çevrilmesi. 
85 Hatip, “Muavenet-i Milliye’nin Harekâtı” ss.110-111
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Telsiz Muhaberesi Aldatması 

06 Eylül 1914’te Başkomutanlık boğaz önündeki harp gemileri hakkında veril-
mekte olan bilgilerin, aynı zamanda telsizle Donanma Komutanlığı’na bildirilmesini 
istedi. Bu görevi yapmakta olan Kilitbahir yakınında Goncasuyu mevkiindeki müs-
tahkem mevki telsizi, telsiz taşıyan karakol gemileri ile de muhabere yapmaktaydı. 
Harbin açılmasından sonra bu istasyonun düşmanın açık olarak çekilen telsiz mesaj-
larını yakalamakta gösterdiği çaba çok yararlı oldu. Goncasuyu telsiz istasyonundan 
iki şekilde istifade edildi. Biri muhaberenin hızlılığı, diğeri de değişik dilleri bilen 
bir muhabere memuru sayesinde düşman muhaberatının çalınması idi. Bu uygulama 
ile önemli sonuçlar alındı. Uçak atışlarında ve Queen Elizabeth’in boğaz girişinden 
tabyaları bombardıman etmesinde telsiz telgrafla verilen işareti yanıltılarak, düşma-
nın haberleşmesine engel olundu. Daha sonraki harplerde yaygın olarak kullanılan 
muhabere aldatması Müstahkem Mevki Komutanlığı tarafından ilk kez tatbik edildi. 

Yanlış Mevkiye Çıkarma 

25 Nisan günü Gelibolu yarımadasında Seddülbahir ve Arıburnu bölgelerine 
düzenlenen geniş çaplı amfibi harekât dünya tarihinde bir ilki oluşturdu. Özellikle 
Arıburnu’nda çok dar bir sahil şeridine düzenlenen harekâtın bir hata sonucunda 
mı yoksa bilinçli olarak mı yapıldığı, halen tarihçiler tarafından üzerinde anlaşma-
ya varılmamış bir konudur. Türk tarafı düşmanın Kabatepe bölgesine çıkacağını 
öngördü ve buna göre konuşlandı. Ancak İngilizler tarafından 13 Nisan’da yapılan 
hava keşiflerinde Kilitbahir platosunun çok tahkim edilmiş olduğu, özellikle Kayalı-
tepe-Palamut-Kanlısırt bataryalarının Kabatepe bölgesini tamamıyla kontrol altında 
bulundurduğu görüldü. Deniz topçu ateşi yapılmadan karanlığın örtüsünden fayda-
lanılarak saat 4.30’da başladı. O sırada Arıburnundaki gözetle mevziinde bulunan 
Osmanlı Yüzbaşısı tabur komutanına gemiler ve filikaları tespit etti. Tabur komuta-
nına gemi ve filikaların yönlerinin Arıburnu sahilleri olduğun raporunu verdi. Aldığı 
yanıt; Eldeki İstihbarata göre çıkartma gerçekleşecekse bunun kesinlikle Kabatepe’ye 
yapılacağını şeklindeydi.86Arıburnu çıkarma harekâtı sürpriz bir şekilde gelişti ve saat 
8.30’a kadar çok az bir mukavemetle karşılaşılarak 12 bin kişilik bir kuvvet sahile 
çıkarılabildi. Hiç beklemediği bir yerden çıkarma harekâtıyla karşılaşan Türk komu-
ta heyeti, düşmanın bir aldatma harekâtı yapmış olabileceği düşüncesiyle uzun süre 
kararsız kaldı. Tüm emareler Türklerin Çıkarmayı Kabatepe’den beklediklerini gös-
teriyordu. Kabatepe’nin kuzey sahilinde Binbaşı İsmet’in 27. Alay’a bağlı 2. Tabur’un 
ihtiyatı 5. Bölük karşı taaruz amacıyla bu bölgenin yakınına yerleşti. Anzaklar bu 
noktaya çıkarma yapsalardı, kendilerini 5. Bölük karşısında bulacaklardı.87 Arıburnu 

86 StephenChambers, Arıburnu Çıkarma, (Çev. İsmail Hakkı Yılmaz), İstanbul,2012 s.25
87 Edward J.Erickson, Gelibolu Osmanlı Harekâtı(Çev. Orhan Düz) İstanbul, 2012, ss.76-77. Sahilde 

konuşlanan kuvvetler arazi avantajı nedeniyle daha az kuvvetle güçlü pozisyondadır. Diğer çıkarma 
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bölgesinde Osmanlı Kuvvetlerinin en zayıf noktasına yapılan çıkarma harekâtının bir 
hata olmadığı, planlı olarak yapıldığı kıymetlendirilmektedir. 

Türk Savaş Esirlerine Yapılan Muameleler 

Tarihi gerçekler İngiliz, Fransızların ve Rusların Türk esirlere karşı uluslararası 
hukuka aykırı ve insanlıkla bağdaşmayan muameleler yaptıklarını ortaya koymakta-
dır. 

“I. Dünya Savaşı, Osmanlı-İngiliz mücadelesinde karşılıklı olarak yüzbinlerce 
esirin verildiği bir mücadeleydi. Irak, Suriye, Filistin ve Çanakkale cephelerinde 
yapılan muharebelerde İngiliz ordusu, Yüz bin civarında Türk askerini esiretti. 
İngilizlerin aldığı esirlerden büyük bir kısmı Mısır esir kampına götürüldü ve sa-
vaş boyunca Mısır’daki kamplarda tutuldu”.88

8 Ocak 1919 tarihli raporda; Mısır’dan dönen Kafilelerde Trahom ve Oftalmi 
Prulent gibi göz hastalıklarının şiddetli bir hal aldığı görüldü.Sadece birinci Kafilede 
bir veya iki gözünü kayıp etmiş olanların sayısının 48, ikinci kafilede, 53,Üçüncüka
filedeise59’ubulduğu,bunun dışında yüzü aşkın hastanın tedavisine başlandığı, eğer 
tedavi olumlu sonuçlanmazsa bunlarında kör olacağına dikkat çekiliyordu.891919, 
1920 ve 1921 yıllarında Türk kamuoyunu, İngilizlerin Birinci Dünya Savaşı’nda esir 
aldıkları Türk askerlerinden Mısır’daki kamplarda bulunanların önemli bir kısmını 
kasten kör ettikleri iddiası epeyce meşgul etmiştir. Bu iddiaların dayandığı iki esaslı 
belge bulunmaktadır. Bunlardan biri, 28 Haziran 1921 tarihli meclis kararıdır. Ka-
rarda meclis başkanı olarak Mustafa Kemal Paşanın ve on bir bakanın imzaları yer 
almaktadır. Bu belge, meclisin, Mısır’daki esir kamplarında “15.000 esiri kasten malül 
bırakan İngiliz tabipleriyle, garnizon kumandan ve zabitleri hakkında siyasi takibatın 
başlatılması için harekete geçirilmesini kararlaştırdığına ilişkindir.”90 Heliopolis esir 

yapılan bölgelerde İngiliz kuvvetleri, Seddülbahir’deki Ertuğrul Koyu “V Beach” ve Tekke Koyu “W 
Beach” Türk kuvvetleri karşısında amansız koşullar içinde çok büyük kayıplar verdi. Sahilde konuşla-
nan kuvvetler arazi avantajı nedeniyle daha az kuvvetle güçlü pozisyondadır.

88 Selçuk Ural, “Mütareke Döneminde İngilizlerin Elindeki Türk Esirlerinin İadesi ve Ortaya Çıkan 
Sorunlar”AU Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi,sayı: 37-38, 2006, s. 187 

89 Ural, “Mütareke Döneminde İngilizlerin Elindeki Türk Esirlerinin İadesi ve Ortaya Çıkan 
Sorunlar”s.198) ayrıca bkz. ATASE, İSH, K. 123, G.70, B.70-3.

90 Cengiz Dönmez,“I. Dünya Savaşıyla İlgili Yurt Dışındaki Türk Şehitlikleri” Akademik Bakış Cilt 7 Sayı 
14 Yaz 2014 s.154. Milli Meclis’in 28 Mayıs 1337 (1921) cumartesi günü yapılan oturumunda veri-
len önergede; Mısır’daki kamplarda kasten kör edilen Türk esirleri hakkında “... Mısır’da bilintizam, 
İngiliz’in tathirat-ı fenniye (ilaçla temizleme) bahanesiyle miktar-ı muayenininden (yeterli miktar-
dan) fazla ‘krîzol’ banyosuna sokarak gözlerini kör ettikleri” durum tespitiyle birlikte, “15.000 vatan 
evlâdının üzerinde irtikab edilen (yapılan) bu cinayetin müteammit (önceden tasarlayan) failleri olan 
İngiliz tabipleriyle garnizon kumandan ve zabitlerinin tecrim (suçlu ilan) edilmesi…….,” isteniyordu.
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kampı ile ilgili Kızılhaç heyetinin raporu da kısmen bu bilgileri doğrular niteliktedir.91 
Raporda “...esirlerin yüzde 20’si göz hastalığı olan ‘conjonctivite’e yakalanmışlar idi... 
kamptaki sağlık hizmetleri, İngiliz Doktor Albay Garnen ile Arsen Khoren ve Leon 
Samuel adındaki iki Ermeni doktor tarafından yürütülüyordu...” denilmektedir.92

Çanakkale Cephesinden sonra çekilen Osmanlı askerlerinin çoğunluğu Avustur-
ya Macaristan İmparatorluğunu savunmak üzere Galiçya ve Romanya’ya gönderildi. 
Osmanlı Devletinin çok asker ihtiyacı olduğu cephelerde Galiçya’daki askerlerini geri 
talep etmesine rağmen geri gönderilmedi. I. Dünya Savaşı’nda Türk ve Rus orduları-
nın karşılaştığı Galiçya ve Romanya cephesi ile Kafkas cephelerinde savaş süresince 
karşılıklı olarak çok sayıda esir verildi. Bu savaşta Türk ordusundan Rus kuvvetleri-
ne esir düşen askerlerin sayısı hakkında çeşitli rakamlar verilmekle birlikte bu sayı 
65.000 civarındadır.93 Bu sayıdan ancak 50.000 civarında Türk esirinin Rusya’ya sevk 
edilebildi kalanının savaş meydanlarında ve yollarda öldü veya öldürüldü.94

Çanakkale Savaşları Tarihi Eserlerin Yağmalanması

Kumkale padişah Avcı Mehmet tarafından 1660 yılında yaptırıldı. Şu anda Ça-
nakkale Boğaz Komutanlığı Methal Liman Komutanlığı tarafından iskân edilen bölge 
25 Nisan 1915’te Fransız tugayının 3 günlük işgaline uğradı.95 Fransızlar, Kumkale 
tabyası kapısı üstündeki kitabeyi, Kumkale’den geri çekilirken sökerek götürdü. Şem-
settin Çamoğlu kitabında tespitini aşağıdaki cümlelerle özetle mektedir. 

“Fransızlar, Türklerden ele geçirdikleri çeşitli yerlerden birçok eserleri hat-
ta I. Dünya Harbinde Kumkale’ye bir gösteri çıkışı yaparak geriye çekilirken 
beraberler inde alıp götürdükleri Kumkale istihkâmının kapısı üstündeki (Kum-
kale İstihkâmı) adlı kitabeyi Paris müzelerinde görmüştüm.”96

91 Yalçın Özalp,“Yurt Dışındaki Türk Şehitlikleri” Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, 
Ankara 1987. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). s.8

92 Cemalettin Taşkıran, 1.Dünya Savaşı’ında Türk Esirleri.Ana Ben Ölmedim, İstanbul, 2001, ss.121-
122. Ayrıca bkz. Ural, “Mütareke Döneminde İngilizlerin Elindeki Türk Esirlerinin İadesi ve Ortaya 
Çıkan Sorunlar”s.200. 

93 Akdes Nimet Kurat, Türkiye ve Rusya , DTCF Ankara 1990. ss. 278-98
94 Cemil Kutlu, I. Dünya Savaşında Rusya’daki Türk Savaş Esirleri ve Bunların Yurda Döndürülme 

Faaliyetleri , , Atatürk Üniversitesi, AİİT Enstitüsü (yayınlanmamış Doktora tezi)1997, s.7.
95 Nutku,Çanakkale’nin Şanlı Tarihine Bir Bakış,s.38.ayrıca bkz. Hatip, 1770-1918 Çanakkale(Bahr-i 

Sefid) Boğaz Savunma Sistemi, s.155.Çanakkale Savaşlarına sahne olan kalenin II nci Dünya 
Savaşı’nda tahkimatları onarıldı, savaş sonrası 4 Ekim 1949 tarihinde yapıldı tamamlanan sığınak gü-
nümüzde de kullanılabilecek 115. Topçu Alayı durumundadır. Kale’de Çanakkale Boğaz Komutanlığı 
Deniz Birlikleri Komutanlığına bağlı Medhal ve Liman Grup Komutanlığı 1967 yılından beri görev 
yapmaktadır. Bahriye ecdad yadigârı bu mekânı terk etmedi ve muhafazasını sağlamaktadır. Çanak-
kale girişinin bir muhafızı edasıyla Kumkale yıkıldım ama görevimi yaparım dercesine, Bahriye Şehri 
Çanakkale’de ülkeye hizmete devamla, bahriyelilere ev sahipliğini sürdürmektedir.

96 Şemsettin Çamoğlu, Çanakkale Boğazı ve Savaşları, İstanbul,1962, ss. 55-56
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Seddülbahir Kalesinin kitabesi ise, Seddülbahir Kalesi’nden sökülerek İngiltere’ye 
götürülmek istenirken HMS Cornwallis Zırhlısı ile beraber Akdeniz’de Malta açıkla-
rında battı. Kitabe şimdi Akdeniz’in tuzlu sularındadır.97 Aynı şekilde İngiliz birlikleri 
içindeki arkeologlar da Çanakkale savaşları sırasında boş durmamışlar, kazılar yaptı, 
toprak altından çıkardıkları değerli eserleri İngiltere’ye yolladı. 

Çanakkale Savaşlarına katılan bir Fransız Tabip subayın harp devam ederken İn-
giliz eşine yazdığı 1916 yılında Londra’da yayınlanan, “Çanakkale Boğazından San-
sürsüz Mektuplar”isimli kitapta, tarihi eserlerin tahribi ve yok edilmesi eşine yazılan 
mektuplarda bahsediliyordu. Örneğin 15 Ağustos 1915 tarihli mektupta Seddülbahir 
ve Morto koyu civarında antik Elaeus yerleşkesinde yerin altında Mezar odalarının 
ve lahitlerin açıldığı, bir Nekropol’de pitosların çıkarıldığını eşine yazıyordu.98Kars 
civarındaki Ani şehri sultan Alparslan’ın Anadolu’da fethettiği ilk yer olmuştur. Yıl-
larca Türkler ve muhasımlar arasında devamlı el değiştiren bu serhat şehrinde sa-
yısız Türk ve Ermeni eserleri inşa edilmiştir. Son olarak I. Dünya Harbinde işgale 
uğramış, Türk ordusu tarafından kurtarılmadan önce bütün Türk eserleri dinamitle 
tahrip edilmiştir. Benzer uygulama Çanakkale’nin Mondros mütarekesi sonrasında 
işgalinde yaşanmış, tabyalardaki yüzlerce topun tahrip edilmesinin yanında hiçbir 
şekilde izah edilemeyecek tarzda Gelibolu Yarımadası’ndaki Türk askerlerinin şe-
hitlikleri yerle bir edilmiştir.99(Kanlısırt Cemaldere, Çataldere, Maltepe şehitlik ve 
anıtları).100Maalesef aynı hata, 1950’lerde demir-çelik ihtiyacı nedeniyle onlarca to-
pumuz ve su altındaki deniz şehitlerimizin mezarları olan batıklarımızın parçalanıp 
hurdacılara verilmesiyle yapılmıştır. Yok, edilmiş tarihi eserlerimizi geriye getirmek 
mümkün değildir. Tarihi eserleri zaman içerisinde kendi kaderlerine terk etmek en az 
bilinçli olarak yapılan tahribat kadar yok edicidir.101

Sonuç

Teknolojik ve askeri açıdan bakıldığında XX. yüzyılın başlangıcının en ölümcül 
silahların denendiği bir savaş oldu. Bu savaşta modern anlamda ilk defa sayılabilecek 
şekilde uçak, denizaltı, balon, telsiz, torpido, denizaltı mâniaağı vd. gibi harp silah 
ve araçları harp eden taraflarca kullanıldı. Kullanılan gelişmiş patlayıcılar ve silahlar 
zayiat miktarının artmasında önemli bir etmen oldu. Muharebe sadece satıh olan 
tek boyutlu çatışmalardan(kara ve deniz), üç boyutlu harbe döndü. Deniz ve kara 
muharebeleri tek boyutuna, hava ve sualtı mücadelesi de eklendi. Modern anlamda 
ilk amfibi harekât ve koalisyon güçleri harekâtı icra edildi.

97 Hatip, 1770-1918 Çanakkale(Bahr-i Sefid) Boğaz Savunma Sistemi, s.155.
98 Joseph Marguerite Jean Vassal, UncensoredLettersFromThe Dardanelleswrittento his English wifeby a 

French medicalofficer of Le Corpsexpéditionnaired’Orient, Londra, 1916. ss.175-177 
99 AWMM Photo Collection Summary i.d:EL27817 
100 AWMM Photo Collection Summary G1826, G1939 
101 S. MuradHatip,Çanakkale Boğaz Komutanlığındaki Tarihi Eserler İstanbul 2005
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Savaşta Osmanlı tarafının denizden gelen lojistik ulaştırmamasının çok zor şart-
lara ve büyük kayıplara rağmen devam ettirilmesi harbin ibresini kazanmaya çevir-
mede büyük bir etmen oldu.

Osmanlı Devletinin Birinci Dünya Harbine girişi, Çanakkale savaşı, savaş süre-
since takip edilen politikalar ve taktikler binlerce düğümü olan bir yumak gibiydi. 
Bunun ötesinde Alman İmparatorluğunun çıkarları için Türk vatanını ve canını kul-
lanan karmaşık bir komuta yapısının altında Osmanlı ordusu savaştı. Bu kadar deva-
sa olumsuzluklara rağmen Çanakkale savaşı zaferle sonuçlandı.

Çanakkale savaşı sadece bir askeri olay değil bir dünya olayıdır. Yenilemeyeceği 
düşünülen itilaf devletleri yenildi, sömürgecilerin mağlubiyeti bağımsızlık hareket-
lerine güç verdi, yardımsız kalan Rusya’da, çarlık rejimi çöktü ve Almanya’ya karşı 
büyük toprak kaybetmiş, itilaf devletlerinin hegemonyası ve milli gururları kırıldı. 

Çanakkale savaşı Türklere ve tüm insanlığa, büyük asker, devlet kurucusu ve fikir 
adamı Mustafa Kemal Atatürk’ü armağan etmiş, mücadelesi Kurtuluş Savaşı’nın kı-
vılcımı olmuş ve yeni Türkiye Cumhuriyeti’ne ulaşılmasına rehberlik etmiştir.
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Valentine Chirol’e Gecikmiş Bir Cevap:
İngiltere’nin Propaganda Savaşları, Çanakkale, 

Fitzmaurice ve Diğerleri 

Altay CENGİZER*

Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı
Yıl: 13, Bahar 2015, Sayı: 18, ss. 195-218, 100. Yıl

Öz

İstanbul Büyükelçiliği Baştercümanı Gerald Fitzmaurice ile 1908–1914 
döneminde İstanbul’da İngiliz Büyükelçiliği yapan Gerard Lowther, söz konusu 
periyotta Osmanlı – İngiliz ilişkilerine tesir etmiş önemli isimlerdir. Bununla 
beraber onlar Osmanlı İmparatorluğu’ndaki siyasi ve toplumsal gelişmelerin 
niteliklerinin Londra’da daha iyi anlaşılmasını sağlamaya yönelik bir yakla-
şım içinde olmamıştır. Bu sebeple İngiltere’de Osmanlılara yönelik bilgisizlik 
ve önyargıların daha da beslenmesine sebep olmuşlardır. İngiltere’nin İstanbul 
Büyükelçiliği’ne musallat olmuş zafiyet, sadece Lowther ve Fitzmaurice ile de sı-
nırlı olmamış diğer görevlilerde son derece Osmanlı-karşıtı bir hissiyat ve eylem 
içinde olmuştur. Bu çerçevede, Birinci Dünya Savaşı boyunca hiç dinmeksizin 
devam ettirilecek bu propagandanın, Türk ve Osmanlı-karşıtlığı noktasında 
esasen yıllardır önyargılarla beslendiğini kaydetmek doğru olur.

Anahtar Kelimeler: Birinci Dünya Savaşı, Çanakkale Savaşları, Fitzma-
urice, Valentine Chirol

Valentine Chirol to Delayed Answer: Britain’s Propaganda Wars, 
Canakkale, Fitzmaurice and Others

Abstract

Gerald Fitzmaurice, Chief Dragoman of the British Embassy in Turkey and 
British ambassador (1908–1914) Geard Lowther were two important actors of 
Ottoman-British relations. However, they were not very interested in conveying 
the political and social developments in Ottoman Empire to London, a situation 
that led to ignorance and prejudice on the affairs of the Ottoman Empire. The 

* Büyükelçi, altaycengizer@yahoo.com.
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other stuff of the British embassy in İstanbul who had anti-Ottoman feelings 
also share the blame.

Keywords: World War I, Çanakkale Wars, Fitzmaurice, Valentine Chirol

İngiltere’nin İstanbul Büyükelçiliği Baştercümanı Gerald Fitzmaurice, Robert 
Vansittart, Percy Lorraine, Lancelot Oliphant gibi bir dönemin en tanınmış İngiliz 
diplomatlarını derinden etkilemiş birisiydi. 1908’de İkinci Meşrutiyet’in ilanıyla aşağı 
yukarı aynı günlerde İstanbul’daki görevine başlayan Gerard Lowther da kolaylıkla 
Fitzmaurice’in büyüsüne kapılacaktır. Bir Büyükelçiliğin öncelikle yapması icap ettiği 
gibi Merkez’in görüş açısını bulunulan başkentin zaviyesinden bakarak genişletmek 
bir kenara, tam aksi yönde çalışan bu ikili, İngiltere’de Osmanlılara yönelik bilgisizlik 
ve önyargıları daha da beslemiştir. Lowther, Haziran 1913’de İstanbul’dan ayrıldığı-
na göre, İstanbul’daki İngiliz Büyükelçiliği neredeyse tüm 1908-1914 dönemi bo-
yunca, Osmanlı İmparatorluğu’ndaki siyasi ve toplumsal gelişmelerin niteliklerinin 
Londra’da daha iyi anlaşılmasını sağlamaya yönelik bir yaklaşım içinde olmamıştır.

İngiltere’nin İstanbul Büyükelçiliği’ne musallat olmuş zafiyet, sadece Lowther 
ve Fitzmaurice ile de sınırlı değildir. 1908 Ekim ayında Birinci Müsteşar olarak 
İstanbul’a atanan ve Mallet Ekim 1913’de Büyükelçiliğe başlayıncaya değin sık sık 
Maslahatgüzâr kalan Charles Marling de son derece Osmanlı-karşıtı bir hissiyat ve 
eylem içinde olmuştur.

Dışişlerinin Bağdat Demiryolları uzmanı, aynı zamanda Doğu Dairesi’nin Başkan 
Yardımcısı olan, Osmanlılara özel bir yakınlık duyduğu da söylenemeyecek Alwyn 
Parker, Fitzmaurice’in Ağustos 1913’de dahi Edirne’den çıkmaları yolunda Türklere 
şiddetli baskı uygulanması düşüncesini etrafta yaydığını öğrenince, İstanbul’daki 
Büyükelçiliğin Osmanlı Hükûmeti’nden tamamen kopuk olduğunu söylemekten 
kendini alıkoyamamıştı.

1906-1910 tarihlerinde Dışişleri Genel Sekreterliği görevinde bulunduktan son-
ra Hindistan Genel Valisi olarak atanan Charles Hardinge de aynı kanaatte olup, 
Lowther’ın önceki İngiliz Büyükelçilerine göre çok daha az esnek ve özensiz olduğu-
nu, önemli ayrıntıları göremediğini düşünüyor, bu haliyle de Büyükelçilikte “talihsiz 
bir Türk-karşıtı atmosfer” yaratmak suretiyle İngiltere’nin Osmanlılar nezdindeki 
pozisyonunun alttan alta oyulmasına yol açtığını dile getiriyordu.1 Dışişleri’ndeki se-
lefine gönderdiği özel bir mektupta ise Lowther’ın Büyükelçiliğini “büyük bir hayal 
kırıklığı” olarak değerlendirmişti.2

1 G.R. Berridge, Gerald Fitzmaurice (1865-1939) Chief Dragoman of the British Embassy in Turkey, s. 
107.

2 Hardinge’den kendisinden önceki Dışişleri Genel Sekreteri (1894-1906) Sir Thomas Sanderson’a 22 
Mayıs 1913 tarihli özel mektup. Atıfta bulunan, Marian Kent. “Great Britain and the End of the Ot-
toman Empire 1900-1923” s. 174 dipnot 12. 
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Gerçekten, Hardinge, ta Yeni Delhi’den şu hususlara dikkat çekmek ihtiyacını 
hissetmiştir:

“İstanbul’daki Büyükelçiliğin değişmesine şiddetle ihtiyaç var. Dışişleri’nde kal-
mış olsaydım Lowther’ın Büyükelçiliğine çok önceden son vermiş olacağımdan 
eminim. Duyduklarıma bakılacak olursa, Büyükelçilik personeli baştan aşağı 
değiştirilmek durumundadır. Türk-karşıtı oldukları biliniyor, zaten bunu sakla-
maya da hiç çalışmıyorlar.”3

Biyografisini yazan Berridge’e göre, Fitzmaurice diplomasinin ayak işini yapmak-
ta, bilhassa risk taşıyan her işe girişmekteydi:

“Fitzmaurice, istihbarat topluyor, nüfuz satın alıyor ve en önemlisi de muha-
lif unsurlarla temas kuruyor, gerek gördüğünde bunları teşvik de ediyordu… 
Büyükelçisi gibi tam temsil yetkisiyle donatılmamış olduğu için yakalandığında 
da İngiliz hükûmetini en zor bir mevkiiye sokmayacaktı. Bu sayede ellerini kire 
sokmaktan hiç çekinmeden riskli işlere kalkışabilmekteydi…Sonuçta, zaten ge-
nellikle çok zayıf bir şekilde idare edilen ve daha ziyade İngiliz Dışişleri’ndeki 
aristokrasi için tecrübe kazanabilecekleri bir okul haline dönüşmüş durumdaki 
İngiltere’nin İstanbul Büyükelçiliği mensuplarının Fitzmaurice’e müteşekkir kal-
maları için çok sebep vardı. Fitzmaurice, kendisi için hep söylenegeldiği gibi acı-
masız, kolaylıkla ikna edebilme kâbiliyetine sahip, her zaman bol enerjisi olan 
birisi olmuştu. Lawrence, Türkiye’de baştan sona her tarafta Fitzmaurice’den 
korkulduğunu söylemişti.”4

Fitzmaurice İstanbul’da istediği gibi at koşturmaya, her yere fütûrsuzca girip çık-
maya, her konuda bilgiçlik taslamaya alışmıştı. Osmanlı hükûmetlerinin tutumu da 
bu aşağılayıcı tavırlarını kolaylaştırmamış değildir. Örneğin, İngiltere’nin Akabe Krizi 
sırasında verdiği ultimatom diplomasisini dahi idare eden, 13 Mayıs 1906 günü ulti-
matomun mühleti dolmaktayken Sadrazam’la görüşmeleri yürüten Fitzmaurice idi. 
Açıkcası, İngiliz Büyükelçiliğinin Baştercümanı bu katta kabul görmekte, Sadrazam’la 
yüksek siyaset yapmaktaydı. Şimdi, İkinci Meşrutiyet’le birlikte, lisanlarını konuşsa 
da ruhlarına nüfuz edemediği, küçük gördüğü kadar iptidaî de bulduğu Osmanlıların 
haklarını koruma iradesini taşıyan bir siyasi hareketin ortaya çıkmasını hoşnutlukla 
karşılayacak değildi. Paris ve Berlin’deki Büyükelçilikler gibi en önemli dış temsilci-
liklerden Bâb-ı Âlî’ye gönderilen kripto telgraflar dahil, Osmanlı hükûmetinin gizli 
yazışmalarını rüşvet karşılığı edinen, kendisini her şeye hâkim addeden Fitzmaurice, 
Jön Türk hareketinden dehşet duymuş, önüne kim çıksa Osmanlıların ulusal varlı-

3 Joseph Heller, British Policy towards the Ottoman Empire 1908-1914, s. 101.
4 G.R. Berridge, age, s. 244.
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ğının yeniden hayatiyet bulacağı bir devrin şafağının söktüğü hususunda uyarmaya 
girişmişti.5 Jön Türklerin bağımsız ve egemen ülkeler arasında geçerli olması gereken 
diplomatik kural ve protokolün kadim usûlleriyle bağdaştırılmasına olanak bulunma-
yan; literatüre “dragoman” olarak geçmiş sefaret tercümanlarının çok fazla öne çık-
masına yol açmış düzeni değiştirmeye kalkışmaları, Fitzmaurice’i çileden çıkartmak 
için yeterli bir sebep olmalıydı. 

Nitekim İstanbul’a epey nüfuz etmiş, “Ben Kendim”in yazarı Aubrey Herbert’in 
de işaret ettiği üzere, Jön Türk Devrimi’nden sonra Fitzmaurice artık alıştığı gibi 
herkesi görememeye, kızgınlık içinde bu duruma söylenmeye başlamıştı.6 Aubrey 
Herbert, yeni seçildiği Avam Kamarası’nda 14 Aralık1911 günü yaptığı ilk konuş-
masında gerçek durumu cesurca ortaya koyacak, İngiltere’nin Jön Türklere çıktıkları 
her türlü desteği hak eden yolda “taş gibi sert, soğuk ve kayıtsız kalmış” olduğunu 
söyleyecektir.7

Fitzmaurice’in Osmanlıların değişim çabalarından duyduğu nefret yerinden oy-
natılabilecek gibi değildi. Bilakis İngiltere’de söz sahibi olan herkesi bu nefretin safı-
na geçirmek için elinden geleni de ardına koymamıştır. Örneğin, adı daha yeni yeni 
öne çıkmaya başlayan geleceğin meşhur “Arabist”i Gertrude Bell, Temmuz 1909’da 
İstanbul’u ziyaret ettiğinde, Fitzmaurice kendisiyle başbaşa kalabilmek için elin-
den geleni yapmış ve 5 ilâ 11 Temmuz tarihleri arasında dört ayrı fırsatta Bell ile 
saatlerce süren görüşmeler gerçekleştirmiştir. En fazla önem atfettiği husus, gerek 
Dışişleri’ndeki üst düzey gerek The Times’in başyazarı Valentine Chirol gibi nüfuz 
sahibi kişilere olan yakınlığını bildiği Bell’i,Jön Türklere sempati ve anlayışla yaklaşan, 
onlara destek çıkan Düyun-u Umumiye’deki İngiliz temsilci Adam Block’tan önce 
yakalamak ve Block’un değil, kendi yaklaşım, fikir ve yorumlarının Bell tarafından 
benimsenmesini sağlamak olmuştur.8

Gerald Fitzmaurice ile Lowther birbirlerini önceden tanıyorlardı. Fitzmaurice 
1888 yılında tercüman kadrosuna alınıp Ortaköy’deki yetiştirme yurdunda Türkçe 
öğrenmeye başladığında, Lowther da öğrencilerin sürveyanı olarak görev yapmak-
taydı. Fitzmaurice, Elçi-Müsteşar olarak görev yaptığı Washington’dan, en zenginle-
rin en şaşaalı yaşamları sürdürdüğü Newport gibi şehirlerdeki kokteyl partilerinden 
ayrılıp yeniden ilk tayin yeri olan İstanbul’a gelen Gerard Lowther’ın pasif zekâsını, 
etkilenmeye açık kişiliğini idaresi altına alacaktı.

Tüm bu manzarayı, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin muhalifi Mahmud Muhtar 
Paşa da dile getirmemiş değildir:

5 G.R. Berridge, age, s. 119, dipnot 11.
6 G.R. Berridge, age, s. 26.
7 G.R. Berridge, age, s. 166.
8 G.R. Berridge, age, s. 140, dipnot 33.
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“İngiltere, takip ettiği gaye ve emellere muhalif vaziyet alarak, mevkiini Doğu’da 
tehlikeye düşürebilecek bir Türkiye’yi çekemediğinden, İttihat ve Terakki 
Cemiyeti’ni husumetine hedef etti. Devirmek için de Kâmil Paşa’nın etrafına 
toplanan Hürriyet ve İtilâf Fırkası’na yöneldi… Yazık ki, o sırada İstanbul’daki 
İngiltere Sefareti işleri meselâ Sir Philip Currie kıratında şahsiyet sahibi zevat 
tarafından idare edilmeyip, bilerek bilmeyerek iki devlet arasındaki gerginliği 
mütemadiyen derinleştiren kimseler elinde idi. Bu hususta en fecî rolü de Türk 
düşmanlığıyla tanınmış olan Baş Tercümen Fitzmaurice oynuyordu… Fransa’ya 
gelince, bu devletin genç Türkiye’ye karşı siyaseti Doğu’yla alâkadar bulunan 
Fransız maliyecilerinin hissiyatına uyarak hareket etmekten ibaretti…”9

Mahmud Muhtar Currie’ye övgülü bir gönderme yapmış olsa da adı geçenin 
1894-1898 yılları arasındaki Büyükelçiliği’nde de husumet ve üstten görme eksik 
olmuş değildir. Currie, Edirne’ye sabah çok erken bir saatte ilk vardığında, yıllardır 
sürdürülen yeni İngiliz Büyükelçilerinin Edirne’de karşılanması geleneği uyarınca 
kendisini bekleyen Osmanlı tefrişat görevlilerini karşılamayı reddetmiş, kompar-
tımanında uyumaya devam etmişti.10 Tabii, o da diğerleri gibi dünyanın en büyük 
İmparatorluğunu temsil etmek üzere geri kalmış ve içine kapalı Şark’a geldiğini dü-
şünüyordu.

Aslında, Fitzmaurice’in kafa yapısını bütün çıplaklığıyla ortaya koymak bakı-
mından belki de en iyi örnek, Balkan Harpleri sırasında takındığı tutum olmalıdır. 
Osmanlı orduları meydan muharebelerini kaybetmiş, Çatalca hatlarına çekilmiştir. 
5 Kasım 1912 günü, Bulgarların İstanbul’a gireceği beklentisi had safhaya çıkmışken, 
Fitzmaurice Dışişleri Bakanı Edward Grey’in Özel Kalem Müdürü William Tyrell’e 
bir mektup yazar. Elinin ilk gittiği yer, basılı mektup kağıdındaki “Constantinople” 
ibaresidir. Bunu çizer ve yerine İstanbul’un “Büyük Bulgaristan” taraftarlarınca kulla-
nılan ismi olan “Tzarigrad” yazarken garip bir sevinç duymuş olmalıdır:

“Sana Pekin’den son mektubu, Saray ve Bâb-ı Âlî’nin pılısını pırtısını da toparla-
yamaksızın Asya sahiline kaçmasından hemen önce yazmaktayım. (Fitzmaurice, 
Pekin’in Batılı Güçler tarafından işgalini kastetmektedir. Gladstone, Türklerin 
Avrupa’dan atılması gerektiğini ileri süren meşhur konuşmasında “pılılarını 
pırtılarını alıp gitsinler” demiştir.) 1453 Dramı bu defa tersinden gerçekleşiyor. 
Sultan, Vezir-i Azam, Büyük Senyör, Bâb-ı Âlî gibi tanımlamaların o eski anlam 
yüklemelerini bütünüyle yitirdiği bir anda Ayasofya ve Saray’daki hazineler ile 
Peygamberin emanetlerinin nasıl korunabileceği merak ediliyor. Diplomasinin 
yarattığı dayanıksız örümcek ağları ve mürekkeple yazılan siyasi formüller yer-

9 Mahmud Muhtar, Maziye Bir Nazar: Berlin Antlaşması’ndan Harb-ı Umumi’ye Kadar Avrupa ve 
Türkiye-Almanya Münasebetleri, s. 116-117.

10 G.R. Berridge, age, s. 22 dipnot 46. 
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lerini kanla sağlanan gerçekliklere bırakıyor… İttihat ve Terakki’nin öğretileriy-
le çürüyen Osmanlı ordusunun, Padişah için değil de Cavit Bey için savaşacak 
hali yoktu ve intikam almaya kararlı Bulgar ve yeni Büyük Güç “Balkan Birleşik 
Devletleri”nin orduları önünde çatırdayıp yok oldu. Hiç şüphe yok ki, Gladstone 
geleneğine uygun olarak pey sürmemiz gereken at, Balkanlılardır. Herhalde gözü-
pek Bulgar Ferdy (Kral Ferdinand) buraya gelip barış şartlarını dikte edecektir. 
İttihat ve Terakki, Türkiye’nin düşmanları arasında ittihat, kendi unsurları ara-
sında ise ayrışma ve nifak yarattı. İşte size Osmanlı İmparatorluğunun gerileme 
ve çöküşü. Son dört yıldır Yahudiliğin arabasına koşulu Panislamizm’in can ce-
kişmesi, Anadolu ve Suriye’de Turner’ın Ulusal Galeri’deki “Rüzgâr ve Yağmur” 
isimli tablosunda resmedildiği gibi katliamlara yol açacak olursa, bu kuru otla-
rın yangını Mısır’a kadar ulaşabilir.”11

Osmanlıların Rumeli’si asırlar sonra sona ermekte, fakat Fitzmaurice Tyrrell’e 
yazdığı bir başka mektupta da Avrupa diplomasisinin yıllardır bir türlü becerip de 
halledemediği “temizliği” nihayet gerçekleştirmiş olmalarından ötürü Balkan devlet-
lerinin tebrik edilmesi gerektiğini yazabilmektedir.12

1930-1938 yıllarında İngiliz Dışişleri Genel Sekreteri olarak da görev yapan 
Robert Vansittart’a göre Fitzmaurice “bütün Yakın Doğu’yu aklında taşıyan adamdı.”13 
Ne var ki, aklında taşıdığı sadece Türk’lerin zafiyetleri, nasıl alt edilebilecekleriydi. 
Muhakkak, Edirne’nin Osmanlılar için ne anlam ifade ettiğini bilecek kadar Şark’ı ak-
lında taşıyordu, ama Türklerin Edirne’yi kaybetmeleri, İstanbul’dan kovulmak üzere 
olmaları karşısında sevinç gösterilerine de girişiyordu.

Üstelik, Fitzmaurice’in yukarıdaki satırları on binlerce Balkan mültecisinin ola-
bilecek en kötü şartlarda İstanbul’a yığıldığı, kolera salgınının kol gezdiği ve bin-
lerce can aldığı bir sırada kaleme alabilmiş olması, on yıllardır içinde yaşadığı bir 
topluma karşı en temel insanî duyguları dahi geliştiremediğini ortaya koyar nite-
liktedir. Fitzmaurice’in Türk ve Müslümanlara karşı önyargılarının bu derece güç-
lü olmasına karşın, Lowther’ın Londra’yı dahi haberdar kılmaya gerek görmeden 
Baştercümanının Balkan devletleriyle Osmanlılar arasında kendince bir arabulucu-
luk rolüne soyunmasına göz yumacak denli sorumsuz davranabilmiş olması da az 
dikkat çekici değildir.

Ne var ki, Fitzmaurice’in duyguları İngiltere’deki havayla epey örtüşüyordu. 
Birinci Balkan Harbi’nin hitamında toplanan Londra Konferansı’nda, Grey ev sahibi 

11 G.R. Berridge, age, s. 177, dipnot 15.
12 Feroz Ahmad, The Young Turks: The Committee of Union and Progress in Turkish Politics, 1908-1914 

s. 114.
13 Zara Steiner, “Elitism and Foreign Policy: The Foreign Office Before the Great War”, s. 31.
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olarak göya tarafsız bir siyaset izleyeceği iddiasında bulunmuş olsa da İtilâf devletleri 
Konferans’ta birleşik bir tutum sergilemişlerdir. Konferans, başından sonuna değin 
Balkan Faciası’nın sonuçlarının tescil ettirilmesi peşinde olmuş, ne bunların en aza-
miyetçi siyasetlerin neticesi olduğunu gözetmiş ne de herhangi bir denge arayışı içi-
ne girmiştir. Osmanlıların, İstanbul’un savunulması bağlamında Edirne’nin stratejik 
önemine işaret etmeleri, Anadolu önündeki Limni ve Midilli’nin Yunanistan’a geçi-
rilmesine itirazları kanıksanmış, hiçbir tesir uyandırmamıştır. Bu günlerde, İngiltere 
devamlı surette Osmanlılara kasalarının boş olduğunu; bu sebeple de barış yapmak 
zorunda olduklarını hatırlatmakta, aksi takdirde Büyük Güçlerin Osmanlıların ege-
menliğini epey daha kısıtlayacak tarzda müdahale etmek zorunda kalacaklarını ileri 
sürerek, kol bükmektedir. Hatta, Osmanlıları her şeyi kabul etmeye zorlayan bu tutu-
mu dahi “ılımlı” ve “tarafsız” olarak nitelendiren Rusya’ya da çatışmaların tekrar baş-
laması halinde bu “dengeli” davranış içinde kalmayacağı sözünü de vermiştir.14 Kısaca, 
İngiltere’nin Balkan Harpleri sırasında izlediği siyaset tamamen Balkan Ligi yanlısı ol-
muştur. Aynı sempati dairesi içinde kalan İngiliz basınının Türklere ve Müslümanlara 
karşı girişilen kıyımı sayfalarına taşımış olduğu da söylenemez.  

Lowther, 1913 Temmuzu’nda İstanbul’dan ayrılacak, yerine atanan Louis Mallet 
ise ancak Ekim sonunda görevine başlayacaktır. Fitzmaurice, bu ara dönemde diz-
ginleri iyice eline almış olarak hâlâ daha Türklere Edirne’yi terk etmeleri için baskı 
yapılmasını istemekte, bunun yollarını göstermekte, Geçici Maslahatgüzâr Charles 
Marling de bu görüşleri aynen Londra’ya yansıtmaktadır. Edirne’nin gerek tarihî ge-
rek stratejik açılardan Osmanlılar için ne denli gerekli olduğu yönünde Londra’yı 
aydınlatmakla mükellef olmak gereken İngiliz Büyükelçiliği tam tersi yönde faaliyet 
göstermiş, Edirne’nin ebediyen kaybının Osmanlılar için nasıl berbat bir sonuç ola-
cağını, Edirne’nin derin manasını kavramak istememiştir. 

1913 ortası itibariyle Fitzmaurice’in İstanbul’dan ayrılmasına karar verilmiş gibi-
dir. Neticede, Mallet Fitzmaurice’in Türkiye’deki rejime karşı ziyadesiyle önyargılı ve 
yapıcı olmaktan çok uzak olduğunu yazar.15 Fitzmaurice de 26 Şubat 1914 tarihinde 
bir daha hiç dönmemek üzere İstanbul’dan ayrılır.

Lâkin, İngiltere Fitzmaurice’in Türkiye düşmanlığından daha uzun süre fayda-
lanmaya devam edecektir. İngiliz Deniz Kuvvetleri İstihbarat Bölümü Başkanı Albay 
Reginald Hall, Çanakkale’ye yönelik bir harekâta başlanması için kabinede oydaşma 
ortaya çıkmaya başladığını görünce, Türkiye’de daha fazla ajana ihtiyaç duyacağını 
düşünmüş, Ocak 1915’de “nüfuz sahibi Türkler’le yakın ilişkiler idame ettirdiği” söy-
lenen bir inşaat mühendisi olan George Griffin Eady’yle temas kurulmasını sağlamış-
tır. Eady, derhal Fitzmaurice’in ismini vermiş, daha önce de Çanakkale’nin ablukası 

14 Grey’in Lowther’ın 22 Aralık 1912 tarih ve 731 sayılı telgrafı üzerine düştüğü not FO/371/1507.
15 G.R. Berridge, age, s. 125.
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sırasında İstanbul’a kömür getirme faaliyetlerini İngiliz istihbaratına gammazlamış 
olan tanınmış İngiliz tüccar aile Moda’lı Whitall’lere de işaret etmiştir.16

Sonunda, Çanakkale’ye saldırının başlamasının üzerinden henüz iki gün geçmiş-
ken, Grey Sofya’daki İngiliz Elçisi Sir Henry Bax-Ironside’a bir telgraf göndererek, 
saldırının başlatılmış olması muvacehesinde Fitzmaurice’i Yakın Doğu’da el altında 
tutmak, bu suretle Balkanlar ve bilhassa Türkiye hakkındaki bilgi ve tecrübesinden 
yararlanmak istediğinden bahisle, kendisini Sofya’ya Başkâtip sıfatıyla tayin ettiğini 
bildirir. Daha da önemli olarak, Grey’in esas beklentisi, Çanakkale’de “zafere doğ-
ru” ilerlenilirken, Fitzmaurice’in zaten iyi tanıdığı İstanbul’daki Almanya-karşıtı çev-
relerle temasa geçmesidir.17 Açıktır ki, Grey müttefik donanmasının Çanakkale’ye 
saldırdığı sırada İstanbul’da darbeye kalkışabileceğini düşünmekte, bu yolda da 
Fitzmaurice’e güvenmektedir.

Grey’in Fitzmaurice’den beklentileri öylesine yüksektir ki, adı geçeni aynı zaman-
da Çanakkale’deki filo komutanıyla gerekli gördüğü her halde doğrudan temas kur-
makla da yetkilendirmiştir. İngiltere’nin bu sıradaki en büyük beklentisi, Çanakkale 
saldırısının yarattığı dehşetin İstanbul’da bir darbeye yol açarak, Hükûmetin düşü-
rülmesidir. Bu hususu, Grey 26 Şubat günü yapılan Savaş Konseyi toplantısında da 
açıklıkla ifade etmiştir.18

Haziran 1915’e gelindiğinde Çanakkale saldırısının bir türlü “zafere doğru” ilerle-
mediği görülür. Saldırının başlamasıyla birlikte Balkan devletlerinin de İtilâf tarafına 
geçeceğini ümit eden İngiltere hayal kırıklığına uğramış, Osmanlıların direnişi Balkan 
devletlerini her şeyi tekrar tartmaya yöneltmiştir. Grey’in yeni Özel Kalem Müdürü 
James Drummond, Fitzmaurice’e bu defa da Kral Ferdinand üzerinde tesir sahibi 
olan Bulgar bakanlarına rüşvet dağıtmak görevini verir. Fitzmaurice, Bulgaristan’ın 
Haziran ayı sonundan önce Türkiye’ye saldırmasını temin yolunda çalışacaktır. Buna 
yardımcı olacak Bakanlara da toplam 2,5 milyon Sterlin tutarında rüşvet dağıtmaya 
yetkili kılınmıştır.19 Bu rakam, gerçekten de inanılması güç büyüklükte bir miktar 
olup, Bulgaristan’ın ulusal hasılasının neredeyse % 4’üne, bütçesinin de dörtte birin-
den fazlasına tekabül etmektedir.

Kuşkusuz, Alt-Kıta ve Afrika’ya yayılmış imparatorluklarında on milyon-
larca Müslüman nüfus barındıran İngiltere ve Fransa, bu nüfusun Osmanlı 
İmparatorluğu’na sempati duyduğunu biliyor, daha önce örneklerine rastlanıldığı 
gibi başkaldırı eylemlerine girişmesinden çekiniyorlardı. Bu yüzden, savaş sırasında 

16 G.R. Berridge, age, s. 207. Öte yandan, oğulları da İstanbul’da MI5 istasyon şefi olarak görev yapmış, 
her zaman Türkiye’nin aleyhine çalışmış bu ailenin adının hâlâ İstanbul Moda’daki “Vitol Çıkmazı” 
sokağıyla anılır olması dikkat çekicidir. 

17 G.R. Berridge, age, s. 216.
18 ibid
19 G.R. Berridge, age, s. 219.
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da var gücüyle devam ettirilen İtilâf propagandası, başından itibaren Osmanlı halkı-
nı idarecilerine karşı kışkırtmak ve isyan yaratmak amacını gütmüş, bunun için de 
halk fakirlikten evini barkını, elbisesini satmak zorunda kalırken, zaten Trablusgarp 
ve Balkan Harpleri’nde kaybedilen toprakları satarak zengin olan Enver Paşa ve ar-
kadaşlarının pırlanta ve elmaslar içerisinde yüzdükleri; müthiş yolsuzlukların vuku 
bulduğu gibi halk ve asker arasında büyük memnuniyetsizlik yaratmaya matuf kara 
propagandaya özellikle yönelmişlerdir.20

İmparatorluklarında, büyük kesimleri itibariyle herhangi bir gelecek tasarı-
mından yoksun on milyonlarca Müslüman bulunduran İngiltere ve Fransa’nın, 
Osmanlıların olası başarısının bu toplumlarda saklı duran özlemlerin harekete geç-
mesine; bu insanlarda da kendileri için tanımlanmış özgün bir yaşam dönüşümünün 
büyük dairesine ulaşmak yolunda hamlelere girişebilecekleri fikriyatının uyanma-
sına; Doğunun da kendi ülküsünü aramaya başlamasından nasıl ürkmüş oldukları, 
1914’ten bakıldığında daha iyi görülür. 

İlgi çekici bir husus, İngiltere ve Fransa’nın bu çarpıtma siyasetini eşgüdüm için-
de yürütmeye de kalkışmış olmalarıdır: 30-31 Aralık 1914 tarihlerinde Paris’te ya-
pılan İngiltere-Fransa İslâm Konferansı’nda İngiliz ve Fransız imparatorluklarında 
yaşayan Müslümanların yanı sıra Osmanlı ülkesinde yaşayan Müslüman toplumlara 
da yönelik olarak sürdürülecek propaganda faaliyetlerinde “aslında Müslüman değil 
hür fikirli enternasyonalistler olan Jön Türk’lerin maskaralık yaptıkları” hususunun 
ana fikir olarak işlenmesi şeklindeki İngiliz önerisi kabul edilmiştir.21 Tabii, bu iddia 
da buram buram Fitzmaurice kokmaktadır. Nitekim, Fransa’yla bu tür bir eşgüdüm 
toplantısı yapılması fikri de Fitzmaurice’e aittir. Fitzmaurice, bir de İslâmiyet’le ilgili 
işlerde “uzman” kabul edildiği için, Mısır’daki İngiliz Yüksek Komiseri McMahon’un 
başkanlığında anılan konferansa katılan İngiliz heyetinde de karşımıza çıkar. 
Muhtemelen Fitzmaurice’in tavsiyesiyle İstanbul’daki sefaret günlerinden eski arka-
daşı Percy Lorraine de heyete dahil edilmiştir. 

Mc Mahon, İngiltere tarafından silâh, parasal kaynak ve insan gücüyle destekle-
necek bir başkaldırı hareketine girişilmesi halinde Araplara Türklerden bağımsızlık 
sağlanacağı sözünü içeren Haziran ve Aralık 1915 tarihli meşhur Mc Mahon-Şerif 
Hüseyin mektuplaşmalarının da müellifidir. Mc Mahon, Konferans’ta Arapların 
Türklere karşı ayaklanmaya öyle rastgele yöntemlerle teşvik edilemeyeceği; özellikle 
de Hristiyanların İslâmiyet’in içişlerine karıştığı izlenimini uyandırmaktan muhak-
kak surette kaçınılması gerektiği üzerinde durmuş, Fransızları ikna etmekte de hiç 
zorlanmamıştır. Bu anlayışla, Jön Türklere kara çalınması ve inançsız kimseler ola-
rak resmedilmelerinin en iyi yöntem olacağı üzerinde karar kılınmıştır. Konferans’ta 

20 Servet Avşar, Birinci Dünya Savaşı’nda İngiliz Propagandası s. 83-84.
21 G.R. Berridge, age, s. 211.
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alınan kararlar, ortaya konulan tarz ve üslûp yeterince açık, İstanbul’dan ayrıldıktan 
sonra da Osmanlılara kötülük yapmaya devam eden Fitzmaurice’in ayak izleri her 
taraftadır. 

Tabii, Osmanlıların o zamanlar için bir Doğuludan beklenmeye alışıldığının aksi-
ne çaresizlik, teslimiyetçilik ve kadercilik içinde kalmayı reddedip, mücadele yollarını 
aramak istemiş olması, İtilâf Bloğu’nun hesaplarını alt üst etmemiş değildir. Osmanlı 
İmparatorluğunun Birinci Dünya Savaşı’na girişinin hemen akabinde 31 Ekim 1914 
günü yayınlanan İngiltere’nin basın açıklaması, bundan böyle İngiliz propagandası-
nın hangi yönde geliştirileceğine de işaret eden bir çarpıtma teşkil eder. Açıklamanın 
Enver Paşa’nın Alman-yanlılığı üzerinde duran bölümü aşağıdadır:

“Türk Harbiye Nazırının sempatilerinde kesin şekilde Almanya’dan yana oldu-
ğu çok iyi bilinmekteydi. Fakat, İngiltere’nin Türk hükûmetine karşı her zaman 
göstermiş olduğu dostluğun tecrübesine vakıf meslektaşlarının daha aklı başında 
görüşlerinin galebe çalacağını ve Türkiye’nin çok riskli bir karar olan Almanya 
tarafında yer almasını engelleyeceğini içten içe ümit etmekteydik.”22

Başbakan Asquith ise, 9 Kasım 1914 günü yaptığı ve artık savaş halinde olunan 
Osmanlı İmparatorluğu’na hasredilmiş meşhur Guildhall konuşmasında propagan-
distlere istikâmet tayinine devam edecektir. Asquith, aynı isnatları tekrarlayarak, sa-
vaşı isteyenin Osmanlı halkı değil, kılıcını kınından çıkaran Jön Türk Hükûmeti oldu-
ğunu, Osmanlıların şu halde artık sadece Avrupa’daki değil, Asya’daki varlıklarına da 
son verilmesine müstehak olduklarını belirtmiş ve konuşmasını Osmanlıların intihar 
ettiğini söyleyerek, dramatik bir biçimde kapatmıştır.23

Osmanlılar zaten Balkanlar’da henüz son bulmuş, Avrupa’da ancak İstanbul’da 
tutunabilmiş olduklarına göre, Asquith’in ifadeleri İstanbul’un da ellerinden gi-
deceğini söylemekte, Rusya’ya beklediği mesajı vermekteydi. İngiltere Başbakanı, 
Osmanlıların varlığına Asya’da da kastedildiğini, yani tamamen yok edilmelerinin 
amaçlandığını ortaya koyuyor, bir yandan mesajı anlayabilecek Arap liderlerin de 
kulağına kar suyu kaçırırken, diğer yandan da Müslümanlara karşı bir Haçlı Seferi 
başlatılmadığını vurgulamaya özen gösteriyordu.24

Tabiatıyla, İngiltere daha farklı konuşamaz, zihninden ve ruhundan geçen hissi-
yatı ortalara dökemezdi. 1906 yılında All India Muslim League kurulmuş, İslâmiyet 
farklı bir siyasi veçhe de öne sürmeye başlamıştı. Bunlar Osmanlıların fesini takan, 

22 Joseph Heller, “Sir Louis Mallet and the Ottoman Empire: The Road to War”, s. 34.
23 Roger Adelson, London and the Invention of the Middle East: Money, Power, and War, 1902-1922, s. 

107.
24 Gerald J. Prothero, Searching for Security in a New Europe: The Diplomatic Career of Sir George Rus-

sell Clerk, s. 17.
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mücadelelerini Pakistan’ın kuruluşuna değin sürdürmüş, eğitimli insanlardı. Bu çer-
çevede, İngiliz İmparatorluğu’ndaki Müslüman unsurun Osmanlı İmparatorluğu’yla 
girilen savaşta takınacağı tutum, hiç de önemsiz olmadığı gibi, en azından savaşın ilk 
aylarında ortaya çıkabilecek tepkilerin niteliğinden de emin olunamazdı. Nitekim, 
Churchill’in Osmanlılara bir ön alıcı darbe vurulması gerektiği yolunda ortaya attığı ve 
Çanakkale’ye işaret ettiği yaklaşım, 29 Ekim Karadeniz Hadisesi’nden çok önce, daha 
1-3 Eylül tarihli kabine toplantılarında görüşüldüğünde, Hindistan Bakanı Crewe 
Osmanlılara tahrik edilmemiş bir savaş açılması halinde Hint Müslümanlarının tep-
kisinden çekindiğini vurgulamıştı.25

Bu yüzden, İngiltere’nin bütün stratejisi Türklerle diğer Müslümanları ayır-
mak, Osmanlıların Cihad ilanına hakları olmadığı inancını yaratmak, bunun için de 
Osmanlı liderliğine kara çalmak oyunu üzerine inşa edilmişti. Asquith’in halkın değil 
Osmanlı hükûmetinin savaş istediğini söylemesinin sebebi de farklı bir nedene da-
yanmıyordu. Başbakanın Guildhall’de peşine düştüğü ilâve bir gayenin de, aslında 
hiç saygı duymadıkları; kafalarındaki medeniyetler merdiveninde en alt basamaklara 
yerleştirdikleri Müslüman Osmanlı halkı ile Osmanlı hükûmeti arasına girmek, ülke 
sathında nifak saçmak, böylece Osmanlıların direncini zayıflatmak olduğu gözden 
kaçmamalıdır.

Türkiye’ye duyduğu düşmanca hissiyatla öne çıkmış Lloyd George, herhalde 
Türk halkı ve askerlerine çok düşkün olduğu, onların hiç mi hiç aldatılmamasını is-
temiş olduğu için olacak, aşağıdaki ifadeleri dönemin kara propaganda metinlerine 
yansımış aynı ruhla yıllar sonra kaleme alarak, hatıratında dile getirecektir:

“Türk ve Bulgar köylüleri kendilerini hiç ilgilendirmeyen bir kavgaya karıştırılmış, 
bu yüzden feda edilmekte olduklarını anlamışlardı. Türk, bunun Almanya’nın 
savaşı olduğunu anlamış, kendi çıkarlarının bu mağrur ve küstah Goth’un çıkar-
larının arkasına konduğunu, İslâmiyet için savaşmadığını görmüştü. Savaşanlar, 
birbirine üstünlük kurmaya çalışan iki kâfir ulusdu. Hangisi kazanırsa kazansın, 
onun için fark edecek bir şey yoktu. ”26

Şüphesiz, Osmanlılar için söz konusu olan tam bir vatan müdafaasıydı, mese-
le de “iki kâfir ulus”un birbiriyle kavgasından ibaret değildi. İngiliz siyasetinin to-
nunu ayarlayan Guildhall konuşmasından iki gün sonra, 11 Kasım 1914 günü bu 
defa Kral Beşinci George Parlamento’ya geleneksel açış konuşmasını gerçekleştirir. 
Alışılmamış şekilde kısa olan konuşmanın orta paragrafı, Osmanlı İmparatorluğu’yla 
başlayan savaşa dair olup aşağıdaki şekildedir:

25 A.L. Macfie, “The Straits Question in the First World War, 1914-1918”, s. 48.
26 David Lloyd George, War Memoirs Cilt II, s. 1471.
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“Size son defa hitap ettiğimden bu yana Osmanlı İmparatorluğu’nun savaşa da-
hil olmasıyla savaşın sahası genişlemiş bulunmaktadır. Müttefiklerimle beraber, 
ardı ardına meydana gelen sürekli kışkırtmalara karşın, Türkiye’ye karşı dostane 
bir tarafsızlık politikası sürdürmeye çalıştım. Türkiye, kötü niyetli yönlendirme-
ler ve yabancı tesirler altında rastgele ve dikbaşlı bir saldırganlığa doğru yürü-
müş olup, aramızda şu anda savaş hali bulunmaktadır. Müslüman tebam çok 
iyi bilmektedir ki, Türkiye’yle ilişkilerin kopması bana zorlanmış, irademe karşı 
meydana gelmiştir. Müslüman tebamın hiç gecikmeksizin derhal ortaya koyduğu 
bağlılık ve destek gösterilerini takdir ve şükran hisleriyle kabul ediyorum.”27

Tabiatıyla, ne basın açıklamasında ne de Kral’ın hitabında İngiltere’nin özellikle 
Balkan Harpleri’nden itibaren yoğunlaşacak şekilde ne denli Osmanlı-karşıtı bir siya-
set izlediğine herhangi bir atıf yapılmıştı. Hâlbuki Edirne’nin Bulgaristan’a geri veril-
mesi için yürüttüğü yoğun diplomatik baskıdan, Orta Doğu’da nüfuz alanları tesisine 
yönelik yayılmacı siyasetiyle Osmanlılar için en çetrefil sorunları öne süren İngiltere 
olmuştu. Ağustos ayında savaş sürerken Osmanlı Hükûmetinin Çarlık Rusyası’yla bir 
anlaşmaya varılmasını amaçlayan nihaî diplomatik girişimlerinin Petrograd’da önü-
nü kesen de Grey’di.

Kral, İngiltere ve İtilâf Bloğu’nun yıllardır sürdürmekte olduğu emperyalist si-
yasetten; bir ayı aşkın süredir Osmanlılara karşı Çanakkale ve Basra çıkışlarında en 
sert şekilde uygulanmakta olan ablukalardan; İstanbul ve Boğazlar’ın Çarlığa ait ol-
ması gerektiği yolunda en üst düzeyde sarfedilen sözlerden; Osmanlıların savaşa da-
hil olmasından da önce Yunanistan ve Bulgaristan gibi üçüncü ülkelere söz verilen 
Osmanlı topraklarından, kısaca gerçekten İngiltere ve müttefiklerinin ne yapmakta 
olduklarından hiç söz etmeksizin Müslüman tebasına Osmanlıların saldırganlığını 
anlatmaktadır. Osmanlı yönetiminin yabancı tesir altında olduğu; dikbaşlılık, saldır-
ganlık ve benzeri karalamalar, Müslüman tebayı yatıştırmak amacıyla İngiliz propa-
gandasının öne çıkarttığı iddialardır. İngiltere, Müslüman tebaasının tepkisini çek-
memek için kendisini meşru müdafaa altında gösterebilmek amacıyla Osmanlıları 
nasıl silâha ilk davranan olmaları yolunda kışkırtmış olduğu gerçeğini de hep perde 
arkasına atmayı başarmıştır. 

Osmanlı İmparatorluğu’nun toprak bütünlüğünü garanti etme aldatmacasının 
şekillendirilmesinde de başrolü oynayan İngiliz diplomasisi olmuştur. Buna göre, ta-
rafsız kalmaları karşılığında Osmanlıların toprak bütünlüğü İtilâf Bloğu tarafından 
garanti edilecekti. Bir diğer deyişle, devletler-arası ilişkilerin alışılmış ve geleneksel-
leşmiş normal uygulamalarında olması gerektiği gibi, herhangi bir taahhüt devletten 
devlete, ikili düzeyde verilmesi gerekirken, şimdi bir siyasi bloğun sözüne güvenil-
mesi isteniyordu. 

27 Roger Adelson, age, s. 106-107.
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Osmanlıların haklı olarak yönelttikleri, İtilâf ortadan kalktığı zaman toprak bü-
tünlüğü garantisinin havada kalıp kalmayacağı; savaş sırasında ya da savaş sonra-
sında Çarlık Rusyası’nın kendi şartlarında belirleyeceği müsait bir anda Osmanlılara 
saldırması halinde İtilâf ortakları İngiltere ve Fransa’nın Osmanlıları Rusya’ya karşı 
koruyup korumayacakları gibi son derece doğru suallerin cevabı yoktu. Aslında, hiç-
bir şekilde korumaya yanaşmayacakları da yeterince aşikârdı. Korumak bir kenara, 
İngiltere daha bu aldatmacaya giriştiği sırada Rusya’ya savaştan hep birlikte muzaffer 
çıkılması halinde İstanbul ve Boğazların sözünü vermekteydi. 

O sırada Polonya dahi Çarlık Rusyası’na dahil olduğu cihetle, Rusya’nın içerde 
devrimi göze alma pahasına savaş şevkini ayakta tutabilecek, Almanya’nın yoğun-
laştırarak sürdürdüğü açılımlarını reddetmesini sağlayacak tek şey, bizatihi İngiliz 
Dışişleri Bakanı Grey’in tanımlamasıyla, “glavnyii priz,” yani savaşın büyük ikrami-
yesi olan İstanbul ve Boğazlardı… İngiltere, zamanın en büyük deniz gücü olsa da, 
kıt’a Avrupası’na gönderebileceği sözünü etmeye değer kuvvette kara güçlerine sahip 
olmadığı gibi, kıt’a Avrupası’na yüksek sayılarda asker göndermekten de yana değil-
di. Fransız orduları da güvenilir bir parite sağlayamadığı cihetle, Almanya’nın güçlü 
kara orduları karşısında en büyük güvenceyi ancak Rus kara orduları sağlamaktaydı. 
İtilâf stratejisi de Almanya’yı iki cephede birden savaşmak zorunda bırakmak hedefi 
üzerine bina edilmişti ki, bunun için de Çanakkale ve İstanbul Boğazlarının Çarlık 
Rusyası’na söz verilmesi gerekmişti.

Öte yandan, hiçbir şekilde gözden kaçırılmamış olması gerekirken bugün hiç 
bahsedilmez olmuş şeytanî bir detay, Kral Beşinci George’un Parlamento’daki konuş-
masını destekleyici mahiyetteki geleneksel konuşmanın bilinen Ermeni iddialarının 
şekillendirilmesinde Morgenthau’yla beraber baş rolü oynamış Lord Bryce tarafın-
dan yapılmış olmasıdır. Bryce, İngiltere’yle Osmanlı İmparatorluğu arasında savaş 
halinin ortaya çıkmasından sadece beş gün sonraki 11 Kasım tarihli bu konuşma-
sında Osmanlı İmparatorluğunun ebediyen ortadan kaldırılması vaktinin geldiğini 
söylemiştir.28

Her şeyden önce, ne kadar İngiltere’deki en önde gelen hukukçulardan biri, 
Washington Büyükelçiliği de yapmış şöhretli bir şahsiyet de olsa, Kral’ın esas itibariyle 
Osmanlı İmparatorluğu üzerinde duran konuşmasından hemen sonra Parlamento’ya 
hitap etmek üzere Bryce’ın seçilmiş olması manidardır. Zira Bryce, 1870’li yıllardan 
beri Ermeniler ve diğer Osmanlı azınlıklarının en öne çıkmış savunucusu olarak ta-
nınmaktadır. Nitekim, kısa süre sonra Ermeni mezalimiyle ilgili meşhur ve bugüne 
kadar Ermeni tezlerine başlıca bir zemini sağlamış raporun da müellifi olacaktır.

Gerçekten, Bryce’ın Türklere bakışı son derece menfidir:

“Türk Hükûmeti son bin beş yüz yıldır insanlığa bu derecede etkisi bulunanla-
rın en kötüsüdür. Geçen yüzyılda seçkin bir Avrupalı tarihçinin söylediği gibi, 

28 Roger Adelson, age, s. 108 (Bryce, “extinguish forever” ifadesini kullanmıştır).
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Türkler ele geçirdikleri yerleri harap eden bir soyguncular çetesinden başka bir 
şey değildir. Hiçbir zaman medenîleşememişler, uygar bir iradenin icra etmesi ge-
reken prensiplerden hiç birini uygulayamamışlardır. Yıllar geçtikçe iyiye gitmeleri 
beklenirken, daha da kötü olmuşlardır. Türkistan steplerinden Batı Asya’ya gelir-
ken barbardılar, yüz otuz yıl önce Edmund Burke de onları böyle tanımlamıştı ve 
devletleri bugün de acımasız ve barbar karakterini muhafaza etmektedir.”29

Bryce, Parlamento’ya hitabında da Osmanlı İmparatorluğu’ndaki azınlıkla-
rın İngiltere’nin idaresi altındaki uluslara gıptayla baktıklarını; insanî açıdan sava-
şın alanının genişlemiş olmasından üzüntü duymakla beraber, bazı hayırlı şeylerin 
de bu sayede mümkün olabilecek hale geldiğini; savaş sona erdiğinde müttefik-
lerin Güneydoğu Avrupa ve Batı Asya’ya tekrar çeki düzen verebileceklerini; hem 
Müslüman hem de Hristiyan tebaya çok uzun süredir zulüm çektirmiş kötü idarenin 
ebediyen yok edilmesi işine artık girişebileceğini söylemiştir.30

Bu ifadeler, Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanmasına girişileceğinden başka-
ca bir anlam taşımaz. Bryce’ın “Güneydoğu Avrupa”dan kastı İstanbul, “Batı Asya”dan 
kastı ise Anadolu yarımadası ve Orta Doğu’dur. Nasıl Rusya’nın aklına İstanbul ve 
Çanakkale Boğazları Osmanlılar savaşa girdi diye gelmemişse, İngiltere’nin de ak-
lına Hindistan yolunu tahkim etmek ve petrol bölgelerine uzanmak için Osmanlı 
İmparatorluğu’nu parçalamak, bu stratejik bölgede yekpare bir devlet yerine çeşitli 
devletler kurmak, Osmanlı İmparatorluğu Birinci Dünya Savaşı’na girdi diye gelme-
miştir.

Bu çerçevede, Birinci Dünya Savaşı boyunca hiç dinmeksizin devam ettirile-
cek bu propagandanın, Türk ve Osmanlı-karşıtlığı noktasında esasen yıllardır ön-
yargılarla beslendiğini, bu nedenle de çok elverişli bir zemin bulduğunu kaydetmek 
doğru olur. 1914’de İngiliz Dışişleri Bakanlığı tarafından Wellington House’da Savaş 
Propaganda Ofisi kurulduğunda, Türkiye karşıtlığı yolunda olduğunca ilerlenmesine 
engel çıkartabilecek, zihinlerde soru işareti doğurabilecek hemen hiçbir olumlu algı-
lama söz konusu değildi.

Bugün 1915 Olayları ve Ermeni sorunu ele alınırken böylesine önyargılı görüşler 
ve yaklaşıma sahip olan Bryce tarafından hazırlanan raporun temel dayanak noktası 
teşkil etmeye devam etmesi, tüm tartışmayı derinden vuran ve aranabilecek tüm bi-
limsel ölçütlerin ortadan kalkmasına yol açan hazin bir durumdur. Türkleri şeytan-
laştırmak için o güne dek tarihte görülmedik ölçüde yoğunlaştırılmış propagandanın 
ister istemez yol açtığı büyük saptırmaların nerelere vardığı, daha neleri içerdiği göz 
önünde tutulmaksızın bu devir hakkında makûl ve mantıklı konuşmak olanağı da 
ortaya çıkmayacaktır. 

29 McCarthy Justin, “Birinci Dünya Savaşı’nda İngiliz Propagandası ve Bryce Raporu”, s. 22.
30 Roger Adelson, age, s. 108.
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Gerçekten, İtilâf devletleri, Türkiye’yi karalamak yolunda her fırsatı kullanıyor, 
her yolu deniyorlardı. Bu yaklaşımın tipik bir örneği, yıllarca İstanbul’da yaşamış, 
mevki ve büyük bir zenginliğin sahibi olmuş, hatta Ahrar Fırkası’nın programını 
Prens Sabahaddin’in yakın adamı olan Nurettin Ferruh Bey ile birlikte hazırlamış 
olan31 Kont Ostrorog tarafından ortaya konulmuştur:

Ostrorog’a göre Osmanlılar İtilâf devletlerine minnettar ve sadık, hiç olmazsa 
doğru ve düzgün bir çizgide kalmış olsalardı, ne İngiltere ne Fransa ne de bu ülkelerin 
kamuoylarının aklına Türkiye’nin egemenliğine karışmak gelirdi. Ama Türkiye savaşa 
girince, hele bir de Mısır’a saldırıp Çanakkale’de müthiş kan akmasına sebebiyet ve-
rince artık İngiltere ve Fransa’nın da Rusya’nın gücünü dengelemeye devam etmeleri 
için bir sebep kalmamış oluyordu. Türkiye’nin yaptıkları İtilâf devletlerinde büyük 
acılar yaratmış, onları birleştirmişti. İlkel ve sadece hissiyatla hareket eden kafalar 
Türkiye’nin başına belâ açmış, Kırım Savaşı’ndaki tüm müttefiklerinin ona karşı bir-
leşmesine sebebiyet vermişlerdi. İtalya da Türkiye’nin bu tutumlarından bıktığı için 
savaş açmak zorunda kalmıştı.32

Kont Ostrorog’un 1915 yılında ortaya attığı bu martavallar, bu derece aşırıya 
kaçan tarafgirlik, aslında Osmanlıların ne derece terkedilmiş ve yalnız kalmış ol-
duklarını, yıllarca yüreğinde yaşayıp da onu hiç anlamayan, sadece sömürmeye ve 
bunun ilk şartını teşkil eden küçük görmeye alışmış Avrupalıların sayısının ne ka-
dar da çok olduğunu gösterir. Ostrorog’a bakılacak olursa, İstanbul ve Boğazların 
Rusya’ya sırf Osmanlılar savaşa girdiği için söz verildiğini; Balkanlar’da Osmanlıların 
haklarını daha iki sene önce mükemmelen korumuş olan İtilâf devletlerinin yine nasıl 
olsa Osmanlıların tüm haklarını korumuş olacaklarını; Osmanlıların kendilerini sa-
vunmaya girişmekle Trablus fâtihi İtalya’yı da rahatsız etmiş olduğunu düşünmemiz 
gerekecektir. 

Ostrorog’un iddiasının tam aksine, Osmanlıların İngiltere ve Fransa’ya minnet 
duymaları için hiçbir neden yoktu. Balkan Harpleri sırasında tüm Osmanlı ülkesi 
açlığa ve büyük acılara gark olmuşken dahi borçlarını bir gün dahi geciktirmeden bu 
ikiliye ödemişler, fakat gelecek için besledikleri özlemler bir yana, hayatın basit ge-
reklerini yerine getirmek için ihtiyaç duyulan geliri sağlamak amacıyla gümrük ver-
gilerinin %4.5 oranında arttırılması için Düyun-u Umumiye’ye hâkim olan İngiltere 
ve Fransa’nın iznini, o en yeisli günlerde dahi elde edememişlerdi. Her zaman her şeyi 
yalnız ve tek başlarına yapmak zorundaydılar.

Osmanlı hanımlarının yüzüklerini satarak, subayların ve memurların zaten çok 
düzensiz aldıkları maaşlarından kesilerek biriktirilen paralarla tüm bedelleri öden-
miş olarak satın alınan Sultan Osman I ve Reşadiye dretnotlarına da daha 28 Temmuz 

31 Baran Hocaoğlu, II. Meşrutiyette İktidar-Muhalefet İlişkileri 1908-1913, s. 79. 
32 Count Léon Ostrorog, The Turkish Problem: Things Seen and A Few Deductions, s. 122 (1915 yılında 

Fransa’da, 1919 yılında İngiltere’de yayınlanmıştır).



Altay Cengizer

210

Çanakkale 2015

1914 günü el koyan, böylece Osmanlıları Çarlık Rusyası ve Yunanistan’a karşı savun-
masız bırakmakta hiçbir beis görmeyen de İngiltere’ydi.

Bu yüzden, 1905’den itibaren Dışişleri Bakanlığı yapmış, her şeyi bilen Grey’in 
hatıratında Türkiye’den tarafsız kalmasından başka hiçbir şey talep edilmemiş ol-
duğunu ileri sürmüş olması33 ancak büyük bir riyakârlık olarak görülebilir. İngiltere 
de diğer Büyük Güçler de Osmanlıların kendi olanaklarıyla anlamlı bir tarafsızlık 
politikasını sürdüremeyeceklerinin pekâlâ farkındaydılar. Ne var ki en elit okullar-
da eski Yunan hikâyeleriyle büyümüş, sonra da şehirlerindeki en mutena semtler-
de oturup haritalarının başından tüm dünyayı idare etmeye kalkışmış bu liderler, 
Osmanlı İmparatorluğu’na yönelik dışlayıcı ve baskı kurucu siyasetleriyle işlemiş 
oldukları tarihî hatayı kabullenmeye hiç yanaşmamışlar, 1923’den sonra İngiliz 
Büyükelçiliği’nin Ankara’ya taşınması da on yıl sürmüştür.

İngiliz Savaş Konseyi Genel Sekreteri Maurice Hankey, Çanakkale saldırısını 
kavramsallaştırdığı muhtırasında harekâtın “Almanya’nın en önemli müttefiklerin-
den birinin saf dışı bırakılmasını sağlayacağı ve hayatî önem taşıyan Rusya’ya su yo-
lunu açacağını” belirtmişti.34 Daha üç-dört ay önce Osmanlılara hiçbir kıymet biç-
meyen İngiltere’nin en etkili ağızlarından biri, şimdi Osmanlıları Almanya’nın en 
önemli müttefiklerinden biri saymakta, Rusya’ya giden su yolunun yaşamsal önemde 
olduğunu söylemektedir. 

Çanakkale önünde bekleşen Akdeniz sefer gücünün komutanı General Hamilton 
da çok kimsenin zannettiği gibi “oryantal bir despotizm”le savaşa tutuşulmadığının 
farkına varmıştı. Savaş Bakanı Kitchener’in İngiltere’nin Çanakkale’den çekilmesi ha-
linde Türk askerlerinin bu defa da Mezopotamya ve Mısır’da savaşmak için serbest 
kalmış olmalarına yol açılmış olacağı şeklindeki endişesini paylaştığını ifade ederken, 
şu hususları da dile getirmekteydi:

“Şunun şurasında, oldukça güçlü de olsa netice itibariyle bir sefer görev kuvveti 
olarak düşmanın başkentine ve güç merkezine çok yakın bir mesafede bulunmak-
tayız. Fakat, bu düşman, eski üstün mertebesinden çok aşağı bir yerlere düşmüş de 
olsa hâlâ devasa kaynakları haiz kıtasal ölçülerde büyük bir İmparatorluktur.”35

Grey, Churchill ve diğerlerinin teşhis edemediği can alıcı nokta da bundan iba-
retti. Hamilton, İngiltere’nin Çanakkale’den çekilmesi halinde Yakın ve Uzak Doğu’da 
uğrayacağı prestij kaybının ölçülemeyecek kadar büyük olacağını eklemeyi de ihmal 
etmemişti.

33 Viscount Grey of Falloden, Twenty-Five Years: 1892-1916, s. 172.
34 Maurice Hankey, The Supreme command 1914-1918, Cilt I, s. 271.
35 David French, British Strategy and War Aims: 1914-1916, s. 104.
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Mallet’in 28 Ekim tarihinde, yani 29 Ekim Karadeniz Hadisesi’nden bir gün önce 
dahi Bâb-ı Âlî’nin Almanya’nın tarafına geçmesinin kesinlik kazanmadığını düşü-
nüyor olması, bu meyanda Arapların Osmanlılardan ayrılmaya teşvik edilmelerinin 
savaşın çıkmasına sebep olabileceği uyarısında bulunarak, bu tür girişimlerden vaz-
geçilmesini istemiş olması ilginçtir. Buna karşın, Osmanlılar bahsinde en fazla ve 
en etkili isim olup, yakın gelecekte Dışişleri Müsteşarlığı’na yükselecek olan Doğu 
Dairesi Başkanı Eyre Crowe’un Arap’ları isyana teşvik mahiyetindeki hazırlıklarda 
ısrarcı olmaya devam etmiş olması, İstanbul Büyükelçiliği ile Whitehall arasındaki 
kopukluğun hangi noktalara vardığını ortaya koyar.36 Tabii, bizzat dönemin İngiliz 
Hükûmeti kendisini “liberal-emperyalist” olarak tanımlıyordu. Liberal-emperyalist 
anlatının da Mallet’in hiçbir şeyin farkında olmadığını iddia etmesi, ancak propagan-
dist bir yazım olarak görülmek gerekir. Zira, Fransız Büyükelçisi Bompard da dahil 
olmak üzere İstanbul’daki en önde gelen yabancı gözlemciler, Osmanlıların toprak 
bütünlüğünün inandırıcı şekilde garanti edilmesi ve güçlü bir tarafsızlığı sürdürmele-
rine olanak tanınması halinde savaş dışında tutulabilecekleri inancını hep muhafaza 
etmişlerdir.

Sevr’e doğru aktarılan bu propagandanın en katıksız örneklerinden biri emperya-
list politikaların en önde gelen destekçilerinden, İngiliz hükûmetlerinin sözcüsü gibi 
hareket eden The Times’ın başyazarı Valentine Chirol’un The Edinburgh Review’ın 
Ekim 1920 tarihli nüshasında yayınlanmış bir yazısında karşımıza çıkar: 

Chirol, Jön Türk liderliğini Osmanlı İmparatorluğu’nun geleceğini Almanya’nın 
geleceğine bağlamış olmakla suçlar, Türkiye’nin artık ikinci sınıf bir Asya devleti ha-
line getirildiğinin altını çizerek, pek methettiği Sevr Antlaşması’nda dayatılan şartlar 
çok sert de olsa bunların sadece yenilginin değil, aynı zamanda var olmak yolundaki 
tüm meşruiyet ve ahlâkî zeminini uzun yıllardan beri yitirmiş bir siyasi sistemin son-
landırılması olarak anlaşılması gerektiğini vurgular, hatta bunları bir “ceza” olarak 
niteler. Sevr’in Türkiye’nin egemenlik haklarına getirdiği kısıtlamalardan, ülke nüfu-
sunun yarıdan da fazla azalacak, topraklarının üçte ikisini de kaybedecek olmasından 
ne denli hoşnut olduğunu ortaya koyan ifadelerde bulunur.37

Tüm bunlar bir arada hiç de daha üst siyasi hedeflere bağlanmamış, tesadüf î ifa-
deler olarak görülemez. Aksine, bu tür iddialar bir karartma ve cezalandırma siyaseti 
olarak İngiliz liberal-emperyalist anlatımının esaslı unsurlarıdır. Fransa, Versailles’da 
Almanya’ya karşı ne denli yoğun intikam duygularıyla hareket etmişse, Sevr’de de 
İngiltere Türkiye’ye karşı o denli yoğun intikam duygularıyla hareket etmiştir. Bunun 
da ardında en başta İngiltere’nin 1915 yılında giriştiği en büyük askerî harekât olan 
Çanakkale yenilgisi yatar.

36 Joseph Heller, “Sir Louis Mallet and the Ottoman Empire…” s. 29.
37 Valentine Chirol, “The End of the Ottoman Empire”, s. 210-211. Chirol, bu yazısında Liman von 

Sanders’in “Fünf Jahre in Türkei” başlıklı kitabının göya bir kritiğini yapmaktadır. 
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Bu meyanda, Chirol’ün özellikle Enver Paşa’yı suçlaması ve küçük düşürmeye 
kalkışması da rastlantısal değildir. Chirol, Enver Paşa’nın bir megaloman olduğunu, 
kendisini Türkiye’nin Napoleon’u zannettiğini de yazar. Böylece, dostları tarafından 
dile getirilmiş beğeniye dönük bir iki çift lâf; tarih, strateji ve kara savaşlarına özellik-
le meraklı her profesyonel askerin aklına gelebileceği gibi Enver Paşa’nın da çalışma 
odasında bulundurduğu bir Napoleon büstü, mücadelesini küçük düşürmek için ba-
hane olur. 

Chirol, Birinci Dünya Savaşı’nın pekâlâ bildiği topyekûn niteliğini de Osmanlı 
İmparatorluğu söz konusu oldukça dikkate almaksızın, Galiçya gibi Avrupa cep-
helerine asker sevk edilmiş olmasını da eleştirir ve Enver Paşa’yı Alman Karargâhı 
ne istemişse koşulsuz yerine getirmiş olmakla itham eder. Halbuki, Enver Paşa’nın 
Almanya’yla olan anlaşmazlıkları çok iyi bilinmektedir. Bizatihi Chirol’ün bu yazısın-
da kritiğini yapmakta olduğu Liman von Sanders’in Türkiye hatıratı, Enver Paşa’yla 
nasıl sık sık ve şiddetli anlaşmazlıklara düşmüş olduğunu ortaya koyar. Liman, göre-
vinden alınmasını istemiş, bir keresinde Enver Paşa’yı doğrudan Kayzer Wilhelm’e 
dahi şikâyet etmiştir. Ayrıca, Avrupa’daki Alman ve Avusturya cephelerinin düşmesi, 
İstanbul’un da düşmesi anlamına geleceği cihetle, Osmanlıları doğrudan ilgilendi-
rir ve destek verilmesini haklı çıkartır. Savaşın kol kırıcı neticesinin merkezî Avrupa 
cephelerinde alınacağından kimse kuşku duymamaktadır. Fakat bu tür can alıcı nok-
taları perdelemek Chirol’in işine gelir. 

Tüm anlatım bu ana iddialara dayandırıldığı içindir ki, Chirol Enver Paşa’nın 
Goeben (Yavuz) ve Breslau (Midilli) zırhlılarını Boğazlardan içeri aldığını uzun uzun 
anlatır, fakat İngiltere’nin yukarıda işaret edildiği gibi, tüm bedelleri ödenmiş olduğu 
halde Sultan Osman I ve Reşadiye zırhlılarına bu hadiseden önce, üstelik henüz savaş 
da patlamamışken nasıl el koyduğundan bahsetmek gereğini hiç duymaz. Meselâ, 
Osmanlıların yanında savaşan Bedevî kabilelerinin “herhangi bir kışkırtma olmaksı-
zın” Mısır’da sınırı geçtiklerini söyler, fakat İngiltere’nin Çanakkale ve Basra’yı abluka 
altına almış olduğu, Osmanlılar üzerinde ne denli bunaltıcı baskılar tesis etmiş oldu-
ğundan, Hindistan’dan getirdiği askerî birlikleri Basra yönünde Bahreyn’de konuşlan-
dırdığından hiç bahsetmez. 

Aslında, Chirol İngiliz İmparatorluğu’ndaki Müslümanların vatandaşlık kavra-
mından doğan hak ve yükümlülüklerinin farkında olmaksızın, günlük tekdüze ve 
sorgulamayan yaşamlarını sürdürmelerini arzulamakta, kollarıyla bir ahtapot gibi 
dünyayı sarmış İngiliz İmparatorluğu sathında mücadele ateşinin yakılmasından ürk-
mektedir. Her şeyi kendi yüksek çıkarları açısından ele almak disiplinini uzun yıllar 
önce kazanmış İngiltere, ayağa kalkmak fikriyle ilgilenmeyen; başına hangi çorapla-
rın örüldüğünün farkına varmasını sağlayacak türde eğitim ve anlayış düzeyinden 
yoksun, aslında Chirol’un “meramını anlatmaktan aciz” şeklinde tanımlamaktan 
çekinmediği yığınların kendi idaresini soruşturmaya başlayabilecek olmasından çe-
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kinmektedir. Bu yüzdendir ki, Chirol, Birinci Dünya Savaşı’nın Osmanlılar için tam 
bir felâketle sonuçlanmış olmasından açık bir haz da duyar.38 Osmanlıların bir vatan 
müdafaası içinde olmuş olduklarını anımsatabilecek, akla getirebilecek hiçbir şey 
söylemeyecek kadar da tek-yönlü bir propagandisttir.

Chirol’un 1920’de Türkiye’yi artık “ikinci sınıf bir Asya devleti” şeklinde tanımla-
ması, bir sevinç nidasıdır. Bu yüzden de esas meselenin Sevr’de Türkiye’ye dayatılan 
şartların ağır olup olmaması değil, müttefiklerde Sevr’i sonuna kadar gerçekleştir-
mek iradesi olup olmadığı uyarısında bulunur, müttefiklerden bu işin peşini bırakma-
malarını ister.39 1929’da öldüğüne göre, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla çok 
umutlandığı bu yok etme sürecinin nasıl tersine döndürülmüş olduğunu da görmüş 
olmalıdır.

Valentine Chirol gibi İngiliz müesses düzeninde çok öne çıkmış, istediğini kara 
istediğini ak gösterebilen bir propagandistin Osmanlılara yönelik düşmanlığının ni-
çin böylesine şedit bir hal aldığı, zihinsel arka plânına, hangi varsayımlarla hareket 
ettiğine bakılacak olduğunda daha iyi anlaşılabilecektir. Zamanın önyargılarını toplu 
halde resmettiği söylenebilecek ifadeleri şu şekildedir:

“Osmanlı İmparatorluğu kılıçla kuruldu, kılıçla bu günlere ulaştı, kılıçla son bul-
du. Şahikasına vardığı anda dahi insanlığın ilerlemesine hiçbir katkıda bulun-
mamıştır. Edebiyatı da lisanı gibi soyut fikirleri tanımlayabilmek için Arapça’dan 
ödünç almak zorunda kalmış, nezâket ifadeleri; lisanına kattığı tüm zarafet 
Farsça’dan geçmiştir. Sanatı, hatta mimarisi de temas kurduğu, ancak hiçbir za-
man samimiyet kesp edemediği daha yüksek Şark medeniyetlerinin sanat ve mi-
marisinin solgun bir yansımasından ibarettir. Zaten İstanbul’un fethinin sonrası-
na değin kendi tarihçilerini ortaya çıkartamamış olan Osmanlıların tarihinin ilk 
üç yüz yılı ardı ardına savaşların kazanıldığı, son üç yüz yılı da bu defa savaşların 
ardı ardına kaybedildiği gerçeğinden başka bir şey ifade etmez. Osmanlılar altı 
yüz yıllık yaşamları boyunca esas itibariyle bir Asyatik despotizm olmaktan ile-
riye geçememiştir. Despotik bir idarede her şey otokratın karakter ve niteliklerine 
bağlıdır. Bu imparatorluğu, o da kendi emelleri doğrultusunda bir tek Rusya yok 
etmek istedi. Diğerleri ise düzeltilebileceğine inanmaktaydı, hatta, İngiltere ile 
Fransa bu uğurda Kırım Harbi’ne dahi gittiler. İngiltere Osmanlıları parçalan-
maktan kurtarmak için az kalsın 1878’de de Rusya’yla savaşmaya kalkışacaktı. 

Jön Türklerin dinî açıdan çok kuvvetli inançları zaten yoktu. Pan-İslamizm yerini 
büyük ölçüde Prusya’nın Pan-Cermen modeli üzerine kurulan Pan-Turanizm’e 
bıraktı. Sırf Türk kılıcının marifetiyle birleştireceklerdir diye bir takım ortak ırkî 
unsurlar bulabilecekleri orada burada kalmış halkları keşfetmek için dünya ha-
ritası ve tarihinin altını üstüne getirdiler. İslâmi gelenekleri hiçe sayarak Kur’an’ı 
ilk defa Türkçe’ye tercüme ettiler. Pan-Turanist emellerle savaşa girdiler.

38 Valentine Chirol, agm, s. 222.
39 Valentine Chirol, agm, s. 229.
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Osmanlı İmparatorluğu’nun başına gelen kaderi hak ettiğinden nasıl kimse kuş-
ku duyamayacaksa, daha yüz yıl önce İmparatorluğun parçası iken bağımsızlık-
larına kavuşmuş ya da özerklik kazanmış ülkelerin göstermiş olduğu ilerlemeye 
bakan herkes, şimdi İmparatorluğun son bulmasıyla ortaya çıkan devletlerin 
geleceğinin Osmanlıların egemenliği altında olup olabileceğinden nasıl olsa çok 
daha iyi olacağından da kuşku duyamaz. 

Mustafa Kemal’in etrafına topladığı, Sevr’e karşı direnen Pan-Turanist unsurlar 
Bolşevizm’le çok tehditkâr bir yakın temas tesis etmiş, özellikle de Bolşeviklerin 
giderek büründüğü saldırgan bir militarizme yönelmişlerdir. Yeni Ermeni devle-
ti, sınırları dahi tam olarak belirlenememişken şimdiden Türk milliyetçileri ve 
Bolşeviklerin baskısı altında olup, ehven-i şer olarak gördüğü Bolşeviklere yönel-
miştir. İran da aynı günah ittifakının tehdidi altındadır. 

Osmanlı İmparatorluğu dünyada kötülüğün aracısı olduğu için ortadan yok 
oldu. İngiliz İmparatorluğu ise esas itibariyle iyiliğin aracısı olduğu için yaşama-
ya devam ediyor.” 40

Chirol, bir propagandistten ibaret olduğu içindir ki yukarıdaki tüm iddialarının 
elle tutulur hiçbir yönü yoktur. Bu satırları yazdığı tarih olan 1920’de son nefesini 
henüz vermekte olan Osmanlı İmparatorluğunu yerin dibine batırır; zafer sarhoşluğu 
içinde Osmanlıların resmettiği hemen her şeyden tiksinti duyduğunu saklamaz, Pax 
Ottomanica’yı aklına getirmez, herkesi Türklerden iyi ve üstün görür. Tabii, İngiliz 
emperyalizminin kendi ülkesi ve dünya sathında nelere yol açmış olduğuna da hiç mi 
hiç değinmez. On sekizinci yüzyılda İngiliz derebeylerinin köylülerin ortaklaşa kul-
landıkları ve hayvanlarını otlatabildikleri arazilere topluca el koymaları sonucunda 
üstsüz başsız şehirlere akın eden ve ilerideki proleterya sınıfının belkemiğini oluştu-
racak on binleri de unutur, büyük İngiliz şehirlerinin varoşlarında perişan halde yaşa-
yan insanları da… Üzerinde güneş batmayan İmparatorluğun sömürgelerindeki du-
rumun hiç de parlak olmadığını da hatırlamak gerekir. Osmanlı İmparatorluğu kılıçla 
kurulmuştur ama, hangi büyük ülke müzakerelerle kurulmuştur diye sormak gerekir. 
Avrupa’da Otuz Yıl Savaşları mı olmamış, Alman Birliği mi Fransa ve Habsburglar’la 
savaşılmaksızın kurulmuştur? 

Yahut Chirol Türkçe’nin Arapça ve Farsça’ya çok şey borçlu olması keyfiyetini 
bir diğer nakısa olarak öne sürerken, İngilizcenin nereden ne aldığını, “Royal” keli-
mesini dahi Fransızca “Roi”dan türetildiğini hiç aklına getirmez. Halbuki Osmanlıca 
tıpkı İngilizcenin Latin ve Cermen kültür okyanuslarından alıp kendine kazandır-
mış olduğu veçhile, Arap ve Fars okyanuslarıyla giriştiği yoğruşturucu etkileşim so-
nucunda çok güçlü bir lisan düzeyine ulaşmış, ödünç aldığı her kavram ve kelime-

40 Valentine Chirol, agm, s. 223 – 232.
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ye ilâve anlam katmanları ve yeni yoğunluklar katmıştır. Chirol’e bakılacak olursa, 
İngiltere ve Fransa âdeta ve hiçbir aslî ve stratejik menfaatleri söz konusu değilken ve 
sanki Çarlığın Akdeniz’e inmesinden hiçbir çekince duymamışlar gibi sırf Osmanlı 
İmparatorluğu düzelecektir ümidiyle Kırım Harbi’ne girmiştir. 

Türkiye-Sovyet Rusya yakınlaşmasını İran’ı da tehdit eden bir “günah ittifakı” 
olarak nitelendirdiğine göre, daha 1907’de bu ülkeyi Rusya’yla kendi arasında nüfuz 
sahalarına bölmüş olan İngiltere’nin âlî çıkarlarını haleldar edecek bir gelişmeden 
çekiniyor olsa gerektir. Nihayet, Hint Müslümanlarına da hitap ettiğini aklının bir kö-
şesinde tutuyor olacak, olabilecek en riyakâr şekilde bir din âlimi gibi de konuşmaya 
kalkışır ve Kur’an-ı Kerim’in Türkçe’ye çevrilmesini küfür olarak vasıflandırır.

Dönemin İngiliz hükûmeti Osmanlıların alabildiğince karalanmasına müsaade 
etmiştir, ama stratejik çıkarlara dayalı dostluk ve müttefiklik ilişkisinin söz konusu 
olduğu hallerde tam tersi bir tutum izlemiş, kamuoyunu buna göre şekillendirmiş 
olduğunu gözden kaçırmamak gerekir. Nitekim, “milletlerin zindanı” olarak bilinen, 
müstebit Çarlık Rusyası’nın olumlu taraflarını öne çıkartmak, bir çok gelişmeyi göz-
lerden uzak tutmak yolunda İngiltere’nin sarf ettiği gayretlere bakıldığında çok şey 
açıklık kazanır: 

Osmanlıların “Asyatik despotizm” olduğunu ileri sürmekte beis görmeyen söz-
de liberal değerlerin savunucusu Asquith hükûmeti, mesele Rusya olunca Çarlık 
Rusyası’nı farklı bir ışık altında göstermesi gerektiğini real politiğin olmazsa olmaz 
cüzü olarak derhal kavramıştı. Bu yüzden, bilhassa Birinci Dünya Savaşı başladık-
tan sonra Eylül 1914’den itibaren dikkatle hazırlanmış bir kampanya da yürütecektir. 
Rusya hakkında kitapçıklar hazırlanıyor, Rusya’ya ilişkin haberler sansür ediliyor ya-
hut eklemeler yapılabiliyordu. Böylece, İngiliz kamuoyunun gözünde Çarlık Rusyası 
pek beğenilen bir ülke olmuştu. Rus köylüsünün dayanıklılığı ve cesareti öne çıkar-
tılıyor, Rus ordularının gücü hakkında hâkim bir kanaat oluşturulmaya çalışılıyor, 
Rusya’da parlamenter demokrasinin 1906’dan o yana kaydettiği gelişmeler öne çıkar-
tılırken, Çarlığın tabiatında olan baskıcı ve otoriter olan her şey önemsiz ayrıntılar 
mertebesine indiriliyordu. İngiltere Dışişleri Bakanlığı da Fin ya da Polonyalılar gibi 
ulusların Rusya’da hangi şartlar altında yaşadıklarını ortaya koyan haberleri dışarı 
sızdırmıyordu.41

Gerçekten, liberal-emperyalist anlatımda her zaman sadece madalyonun bir 
yüzü gösterilmiş ve sadece bu yüz geçerli sayılmıştır. Osmanlılar söz konusu oldukça, 
bu karartma birbirini tamamlayan çarpıtmalar halinde ortaya çıkar, Sevr’de vücut 
bulan yeni ve yenilenmiş emperyalist hedefler doğrultusunda hareket eder. Dışişleri 
Bakanı Balfour da önceki Osmanlı yönetimi ne kadar suçlanır ise Türkiye’nin ola-
bilecek en sert şekilde cezalandırılmasının ahlâkî zemininin o derece kuvvetlenmiş 

41 Keith Neilson, Britain and the Last Tsar: British Policy and Russia, 1894-1917, s. 117.
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olacağını düşünüyordu.42 Osmanlıların üzerine atılan suçlar ağırlaştıkça, Türkiye’ye 
verilecek “ceza” da o kadar haklı gösterilebilecekti. Sevr’de hâkim olan da bu mantık-
tan başka bir şey değildi. 

Tüm bu nedenlerledir ki, Osmanlı İmparatorluğu’nun Birinci Dünya Savaşı’nda 
verdiği, Çanakkale’de doruk noktasına ulaşan mücadeleyle kibirli emperyalist dev-
letleri ne denli şaşkınlığa sürüklemiş olduğu savaşın en dikkat çekici veçhelerinden 
biri olmak gerekirken, hep güya Türkiye’nin geçmişiyle barışmasını isteyen Batı’da 
unutturulmuş, söz edilmez olmuştur. Halbuki, Osmanlıların verdiği mücadele sadece 
İngiltere’nin değil, koca Rusya’nın da yollarını karıştırmış, Çarlığın önüne baş ede-
mediği engeller ve ikmâl sorunları çıkartarak içsel zafiyetlerini aktive hale gelmesine 
yol açmıştır. 

Bu büyük mücadelenin doruğa yükseldiği an olan Çanakkale muharebeleri, 
Rusya’nın müttefikleriyle doğrudan ilişki kurmasının, Fransa ve İngiltere’den gele-
cek silâh, mühimmat ve diğer yardımın önünü keserek, Çarlığı gittikçe ağırlaşan iç 
sorunlarına, kendi elverişsiz dünyasına hapsetmiştir. Rusya Birinci Dünya Savaşı’nda 
önceden müttefiklerinin gözünü o denli boyamış coğraf î büyüklük, nüfus gibi ölçek-
lerini değere kavuşturamamış, aksine bu avantajların her biri gerçek dezavantajlara 
dönüşmüş ve Rusya’nın altını oymuştur. Neticede, Çarlık Rusyası kendisine biçtiği 
tarihi misyona doğru hareketlenmek için gerekli gücü toparlayamamış, İstanbul ve 
Çanakkale Boğazlarını ele geçirmek ölçeğinde bir hedefi izlemesine izin verecek iç is-
tikrar şartlarından yoksun bırakılmışsa, bu sonucun ortaya çıkmasında Osmanlıların 
Çanakkale ve Kafkas cephelerindeki direnişlerinin rolü hiçbir şekilde yadsınamaz.

Mehmet Akif Ersoy, “Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar” tanımlamasıyla, 
Çanakkale önünde toplarını bir kırık diş gibi Türk topraklarına çevirmiş savaş gemi-
lerini zihinlere kazımıştı. Rusya’nın savaştan düşmesine yol açan 1917 Ekim Devrimi, 
aynı zamanda Osmanlıların direnişi ve Çanakkale’de kazanılan zaferin de yol açtığı 
bir sonuçtur. Rusya’nın büyük bir potansiyele sahip olmakla beraber, aslında ancak 
müttefiklerinden alabileceği yardımlarla giderebileceği çok büyük zafiyetlere de sa-
hip olduğuna işaret eden Farrar, Osmanlıların mücadelesiyle Rusya’nın belki yenile-
meyecek kadar güçlü fakat öylesine de hareketsiz kaldığını belirtir.43

Çanakkale saldırısının başlıca müellifi Churchill ise ileri yaşlarında Yunan ar-
matör Onassis’in ağırladığı şöhretli misafirlerinden biri olacak ve meşhur Christina 
yatıyla sekiz ayrı seyahate çıkacaktır. Bu seyahatlerden birinde, 4 Ağustos 1959 günü 
Çanakkale’den geçilecekken, Onassis yüksek misafirinin “acı hatıralarının” geri gel-
memesi için kaptana geçişin Churchill uykudayken gerçekleştirilmesi talimatını ve-
rir. Christina tam 44 yıl sonra Çanakkale Boğazı’ndan süzülüp geçerken, Churchill de 

42 G.R. Berridge, age, s. 156.
43 L.L. Farrar, Jr. The Short-War Illusion: German Policy, Staretegy and Domestic Affairs August-Decem-

ber 1914, s. 123.
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sırtlarda yatan on binlerce askeri gözlerinin önüne getirmeksizin kıyametin içinden 
gece yarısı uykusunda usulca geçip gitmiş, gözlerini İstanbul’un siluetine açmıştır. 

187 odalı Blenheim Şatosu’nda doğan, 1915’i çok gerilerde bırakmış, başından 
da çok şey geçmiş Churchill, Enver Paşa’nın dünyaya geldiği yoksul semtin, önünde-
ki muhteşem manzaranın ne tarafına düştüğünü düşünmüş de olabilir düşünmemiş 
de…
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Öz

Balkan Harbi’nden yenik ayrılan Osmanlı Devleti, Almanya’nın yardımla-
rıyla Ordu içerisinde yenileşme hareketlerini gerçekleştirirken, Avrupa ülkele-
rindeki silahlanma yarışı, Avusturya-Macaristan veliahdının öldürülmesiyle I. 
Dünya Savaşı’nın patlak vermesine neden oldu. I. Dünya Savaşı’nın çıkmasıyla 
beraber Osmanlı Devleti, seferberliğini ilan etti ve seferberliğe uygun olarak Or-
dunun kuruluş teşkilâtlanmasını yeniden düzenledi. Çıkarılan Mükellefiyet-i 
Askeriye Kanun-ı Muvakkati ile askerlik hizmetinin yerine getirilmesinde uy-
gulanacak kriterler belirlendi. Bunun yanı sıra 13 Kolordu Asker Alma Bölgesi 
oluşturuldu. Yapılan düzenlemeler neticesinde siah altına alınan yükümlüler, 
askerlik şubelerinden, depo denilen eğitim merkezlerine gönderilip, buralarda 
askeri eğitimlerini aldıktan sonra, menzil müfettişlikleri vasıtasıyla, Çanakkale 
Cephesi’ne belirlenen güzergâhlar üzerinden sevk edildi.

Anahtar Kelimeler: I. Dünya Savaşı, Çanakkale Cephesi, Asker Alım, 
Cepheye İntikal

Recruiting and Transportation Process of Army for Çanakkale Front 
Lines at World War I

Abstract

After the Ottoman Empire emerged defeated from the Balkan War, it 
started modernization movements within the Army. In the meanwhile, the in-
dustrialization race in European countries led to the start of World War One, 
triggered with the assassination of the Crown Prince of the Austro-Hungarian 

* Bu makale “Çanakkale Muharebeleri Esnasında Osmanlı Devleti’nde Asker Alma Hizmeti ve Askerlik 
Şubeleri” adlı yüksek lisans çalışmasından istifade edilerek hazırlanmıştır.
** Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, mehmetrsln@
windowslive.com. 



Mehmet Arslan

220

Çanakkale 2015

Empire. Following the beginning of the war, the Ottoman Empire declared mo-
bilization and it reorganized the foundation organization of the Army in accor-
dance with the mobilization. Criteria necessary for military service were deter-
mined according to the Obligatory Military Service Temporary Law. In addition 
to this, thirteen Army Corps Recruiting Zones were established. As a result of 
the reorganizations, the recruited men were taken from the induction centers 
to the training centers named depots and after receiving military training there, 
through the agency of destination inspectors, they were sent to the fronts, the 
Gallipoli Front being primarily, via designated routes.

Keywords: World War I, Çanakkale Battle Front, Recruiting, Transporta-
tion to Battle Front

Giriş

Osmanlı Devleti’nde 1846, 1870 ve 1886 yıllarında kuraya dayalı asker alma siste-
mi uygulandı. 1886 yılında uygulanan kura sistemine bakıldığında müslüman olma-
yanların, Galata, Eyüp ve Üsküdar’da yaşayanların askerî yükümlülükten muaf tutul-
duğu, ayrıca bedelli askerlik ve kadro fazlalığı gibi nedenlerden dolayı da çok sayıda 
insanın askere gitmediği görülmüştür.

II. Meşrutiyet’in 23 Temmuz 1908’de ilan edilmesinden sonra Osmanlı Devleti, 
askerî alanda yeniden yapılanma sürecine girdi. Girilen bu süreçte yeni asker alma 
kanunu çıkarıldı. 1909 yılında çıkarılan yeni kanun hükümlerine göre İstanbul’da üç 
kadılığın bulunduğu ve Bilâd-ı Selâse olarak adlandırılan Galata, Eyüp ve Üsküdar’da 
yaşayanların ve müslüman olmayanların askerlik yapmaları zorunlu hale getirildi.1 
Ayrıca, askeriî yükümlülüğün her erkek için 20 yaşına girdiği mart ayının ilk gününde 
başlatılması, 1304 (1888) yılında doğanların, 1325 (1909) yılının mart ayının birinci 
günü askerî yükümlülüğe tabi tutulması kararı alındı.2 1909 yılında yeni düzenleme-
lerle asker alma işlemlerini gerçekleştiren Osmanlı Devleti, 18 Ekim 1912 tarihine 
gelindiğinde Trablusgarp’ın İtalyanlara bırakılmasıyla neticelenen Uşi Antlaşmasını 
imzaladı. 8 Ekim 1912’de başlayan ve 29 Eylül 1913 tarihinde Bulgarlarla imzalanan 
İstanbul Antlaşması ile son bulan Balkan Savaşı sonucunda da Osmanlı Devleti’nin, 
Avrupa’daki varlığı sadece Doğu Trakya ile sınırlı kaldı.3 Ordu içerisinde yeni düzen-
lemelerle alınan bu ağır yenilgilerin altından kalkmak isteyen Osmanlı Devleti, ilk 
olarak 27 Kasım 1913’te seferber olan birliklerin asker ve hayvan ihtiyacının karşı-
lanmasına yönelik, asker eğitim merkezleri olarak da adlandırılan depo birliklerini 

1 Faruk Ayın, Osmanlı Devleti’nde Tanzimat’tan sonra Asker Alma Kanunları (1839-1914), Ankara 
1994, s. 46-47.

2 Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi, 6. Kısım (1908-1920), c. III, Ankara 1971, s. 232.
3 Muhammet Erat, “20. Yüzyıl Başında Avrupa, Osmanlı Devleti ve I. Dünya Savaşı”, Türkiye Cumhu-

riyeti Tarihi, Editör: Muhammet Erat, İstanbul 2013, s. 32-36.
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kurdu.4 11 Aralık 1913 tarihinde Sultan V. Mehmet Reşad’ın iradesiyle yayınlanan 
“Teşkilât-ı Umumi-yi Askeriye Nizamnamesi” ile ordu; kolordu ve tümenler olmak 
üzere iki kısma ayrıldı. Kolordu ve tümenler ordu müfettişliklerine bağlandı. Oluş-
turulan ordu müfettişlikleri 1. 2. 3. ve 4. Ordu Müfettişlikleri diye adlandırıldı. 13 
bölgede oluşturulan kolordularda; iki veya üç nizamiye tümeni, bir nişancı alayı, iki 
veya üç alaylı bir süvari tugayı, bir istihkâm taburu, bir telgraf bölüğü, bir nakliye 
taburu ve ağır topçu taburu yer aldı. 3. Ordu Müfettişliği’ne bağlı 9. ve 11. Kolor-
dular bölgesinde bulunan aşiret tümenleri ve tugayları da bu kolordulara bağlandı. 
Yeni sistemle asker alma işlemleri kolordu asker alma dairelerine verilip, 13 asker 
alma dairesi oluşturuldu. Oluşturulan bu daireler: 1. Kolordu Asker Alma Dairesi, 2. 
Kolordu Asker Alma Dairesi, 3. Kolordu Asker Alma Dairesi… olarak adlandırıldı. 
12 Mayıs 1914 tarihinde Takvim-i Vekayi Gazetesi’nde yayınlanarak yürürlüğe giren 
Mükellefiyet-i Askeri Kanûn-ı Muvakkati (Geçici Asker Alma Kanunu) ile de I. Dün-
ya savaşında asker alım işlemlerini yapan Osmanlı Devleti, 5 Ağustos 1914’te kurulan 
Menzil müfettişlikleriyle cephelere asker sevkiyatlarını gerçekleştirdi.5

1. Birinci Dünya Savaşı’nın Başlaması ve Osmanlı Devleti’nin Savaşa 
Katılması

Kapitülasyonlar nedeniyle çöken bir ekonomi, Haliç’te çürümeye terk edilen do-
nanma, birbiri ardına gelen isyanlar, savaşlar ve son olarak Balkan Savaşları faciası 
Osmanlı Devleti’ni çözülme sürecine götürdü. Yaşanılan bu çözülme sürecini halk 
içerisinde ortak bir bilinç oluşturarak engellemek isteyen devlet, Turancılık, İslam-
cılık ve Osmancılık gibi düşünce akımlarını yayma faaliyetlerinde bulundu. Ortak 
bir bilinç oluşturma gayesi ile ortaya atılan Turancılık ve İslamcılık akımları başta 
Hükümet ve İttihat ve Terakki içerisinde olmak üzere edebiyat dünyası ve basın ya-
yın organlarında ayrışmalara neden oldu. Osmancılık akımı ise hayata geçirilemedi.6 
Ülke içerisindeki fikir ayrılığı İttihat ve Terakki ile Hürriyet ve İtilaf partileri arasın-
daki ilişkilere de yansıyarak bu iki partinin taban tabana zıt politikalar izlemelerine 
neden oldu. İki partinin uzlaştıkları tek konu ise devletin içinde bulunduğu çözülme 
sürecinden ancak yabancı devletlerin yardımıyla kurtarılabileceğine inanmalarıy-
dı. İttihat ve Terakki Almanya’nın, Hürriyet ve İtilaf partisi ise İngiltere’nin yanında 
yer almanın gerekliliğine inanıyordu. Tüm bu olumsuzluklar askeri alanda yetersiz 
olan Osmanlı Devleti’ni ordu içerisinde reform hareketlerine sevk ederek, eksiklik-

4 Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi, s. 192.
5 Mehmet Arslan, Çanakkale Muharebeleri Esnasında Osmanlı Devleti’nde Asker Alma Hizmeti ve 

Askerlik Şubeleri, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ça-
nakkale 2014.

6 Kâzım Karabekir, I. Dünya Savaşı Anıları Cihan Harbine Neden Girdik? Cihan Harbine Nasıl Girdik? 
Cihan Harbini Nasıl İdare Ettik: Irak Cephesi Erzincan ve Erzurum’un Kurtuluşu Sarıkamış, Kars ve 
Ötesi, İstanbul 2011, s. 147.
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lerin giderilmesi yönünde adımlar atmasına neden oldu. Bu yönde atılan ilk adım ise 
Hakkı Paşa sadrazamlığındaki hükümetin Amiral Limpus’un başkanlığındaki İngiliz 
heyetine, Osmanlı donanmasının düzenlenme görevinin verilmesi oldu. General Ba-
umann başkanlığındaki Fransız heyetine de Jandarma kuvvetlerinin düzenlenmesi 
görevi verildi.7 Almanya ile antlaşma yapılarak, Ordu ve Erkân-ı Harbiye’nin ıslahı 
Almanlara bırakıldı.8 14 Aralık 1913’te General Liman von Sanders komutasındaki 42 
kişilik subay heyeti ordunun ıslah çalışmaları için İstanbul’a geldi. Harbiye Nazırlığı 
ve Genelkurmay Başkanlığı’na atanan Enver Paşa da 1914 yılının Ocak ayında subay 
kadrolarında değişikliğe gitti.9

28 Haziran 1914’te Avusturya-Macaristan ordusu, taht adayı ve ordunun baş-
kumandanı Arşidük Fransuva Ferdinand denetiminde, Bosna’da askeri manevralar 
düzenledi. Bu askeri manevraların ardından Arşidük, eşi ile birlikte resmi ziyaret için 
gittiği şehirde, otomobil ile dolaşırken, bir Sırp genci tarafından öldürüldü.10 Suikas-
tın ardından Avusturya-Macaristan, Sırbistan’a bir ültimatom verdi.11 

Savaş gemileri İngilizler tarafından el konulan Osmanlı Devleti 2 Ağustos 
1914’te, daha önceden kararlaştırdığı üzere, Almanya ile ittifak antlaşması imzaladı. 
Bunun yanı sıra aynı gün içerisinde Avusturya-Macaristan’la da ittifak antlaşması 
imzalandı.12 Osmanlı Devleti bu antlaşmaları imzalamasının ardından seferberliğini 
ilân etti. Devlet seferberliğini ilan ederken 3 Ağustos 1914 tarihinde Almanya, Fransa 
ve Belçika’ya, 4 Ağustos 1914 tarihinde İngiltere, Almanya’ya, 6 Ağustos 1914 tari-
hinde de Avusturya-Macaristan Rusya’ya savaş ilân etti.13

11 Ağustos 1914’te her zamanki gibi sadrazamın yalısında yapılan nazırlar 
toplantısında Enver Paşa, Goben ve Breslav gemilerinin o sabah Çanakkale Boğazı 
önüne geldiğini ve İngiliz donanması tarafından takip edildiklerinden bu iki gemiye 
Boğaz’dan geçmelerine izin verdiğini söyledi ve bu mesele için bir karara varılması 
gerektiğini belirtti. Toplantıda gemilerin geçici olarak ve görünüşte, silahtan arın-
dırılmasının Almanya’dan rica edilmesine karar verildi. Ertesi gün Cemal Paşa top-
lantıda alınan kararlar doğrultusunda gazetelere resmi bildiri verdi ve bu iki gemi 
hakkında olumlu birçok makale yayınlamasını istedi.14 Bu girişimlerin hemen sonra-

7 Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi İkinci Meşrutiyet ve Birinci Dünya Savaşı (1908-1918) Dördüncü 
Bölüm Birinci Dünya Savaşı, Birinci Dünya Savaşı’nın Çıkması ve Osmanlı İmparatorluğu, c. IX, 
Ankara 1996, s. 374-375.

8 Kâzım Karabekir, I. Dünya Savaşı, s. 49.
9 Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, s. 375-376.
10 Ali İhsan Sâbis, Birinci Dünya Harbi,Birinci Dünya Harbi’nden Evvelki Hadiseler, Harbin Zuhuru ve 

Seferberlik ilanı, Harbe Nasıl Sürüklendik, İstanbul 1991, s. 45.
11 İ. Hakkı Sunata, Gelibolu’dan Kafkaslara I. Dünya Savaşı Anılarım, İstanbul 2008, s. 18-19.
12 Kâzım Karabekir, I. Dünya Savaşı, s. 51.
13 Armaoğlu, Fahir. 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi 1914-1995, İstanbul 2009, s. 137.
14 Ahmed Cemal Paşa, Hatıralar İttihat ve Terakki I. Dünya Savaşı Anıları Cemal Paşa Bahriye Nazırı 

ve 4. Ordu Komutanı, s. 144-145.
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sında Goben ve Breslav gemilerine Yavuz ve Midilli isimleri verildi. Amiral Souchon, 
Osmanlı donanmasının birinci kumandanı sıfatıyla göreve getirildi.

27 Eylül 1914’te Çanakkale Boğazı’nda çıkışları kontrol eden İngiliz savaş gemi-
leri, Boğaz’dan çıkış yapmak isteyen Osmanlı torpidosunu geri dönmeye zorlayınca, 
Osmanlı Devleti, Boğaz’a torpil döşeyerek Boğaz’ı ticaret ve savaş gemilerine tama-
men kapattı.15

Boğaz’ın ticaret ve savaş gemilerine kapatılmasından sonra 5 Ekim 1914’te Ami-
ral Souchon, Enver Paşa’dan Osmanlı filosuna Karadeniz’de talim yaptırmak için izin 
aldı. 24 Ekim 1914’te Enver Paşa Osmanlı donanmasına Karadeniz’de Ruslara savaş 
ilan edilmeksizin saldırması emrini verdi. Bahriye Nazırı Cemal Paşa da Karade-
niz’deki donanmanın başında bulunan Amiral Souchon’un talim için verdiği her türlü 
emre uyulmasını istedi. 27 Ekim 1914 sabahı Amiral Souchon, aralarında Yavuz ile 
Midilli’nin de bulunduğu 11 parçadan kurulu Osmanlı donanması ile talim yapmak 
amacıyla Karadeniz’e çıktı. 29 Ekim 1914’te Osmanlı donanması talim yaptığı sırada, 
Rus donanması tarafından rahatsız edildi. Bunun üzerine Osmanlı donanması, Purut 
adlı mayın gemisini batırdı. Bir torpido hasara uğratılarak, bir kömür gemisi de ele 
geçirildi. Daha sonra, Odessa ve Feodosya Novorossisk’deki askerî tesisler bomba-
landı ve bir ganbot hasara uğratıldı. Bombardıman olayından iki gün sonra Osmanlı 
Devleti tarafından 31 Ekim 1914’te Rusya’ya nota verildi.16 1 Kasım 1914’te Osmanlı 
Devleti’nin notasına karşılık veren Rusya, 2 Kasım 1914’te Osmanlı Devleti’ne savaş 
ilan etti.17 İngiltere ve Fransa da elçiliklerini çekmesinin ardından 5 Kasım 1914’te 
Osmanlı Devleti’ne savaş ilan etti.18 Bunun üzerine 11 Kasım 1914 tarihinde de Os-
manlı Devleti İtilaf devletlerine savaş ilan etti.19

Osmanlı Devleti’nin İtilaf devletlerine savaş ilan ettiği 11 Kasım 1914’te Sultan 
V. Mehmet Reşad’ın, ordu ile donanmaya hitaben yazdığı bildirisinde yayınlandı. Bil-
diride, İngilizlerin Çanakkale ile Akabe’de, Rusların da Kafkasya’da Osmanlı yurduna 
saldırdıkları, Rusya’nın yüzyıllardan beri Osmanlı Devleti’ne karşı zararlı hareketleri-
nin bulunduğu anlatılarak kutsal yerler olan Mekke ve Medine ile 300 milyon Müslü-
manın hayat ve varlığını korumak için cihadın ilan edildiği bildirildi.20

15 Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, s. 392
16 Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, s. 392-398.
17 Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, s. 398-399.
18 Pierre Renouvin, I. Dünya Savaşı ve Türkiye 1914-1918, (çev. Örgen Uğurlu), İstanbul 2004, s. 295.
19 Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, s. 399.
20 Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, s. 400.
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2. Asker Alma İşlemleri

2.1. Seferberliğin Başlamasıyla Birlikte Asker Alımlarının Yapılması

Seferberlik başladığında ordunun barış kadrolarındaki nizâmiye askerlerinin do-
ğum tarihleri 1891, 1892, 1893’tü. Bu askerler 1911, 1912, 1913 yıllarında askere alın-
dı. Seferî kadroların esksikliklerinin giderilmesi için çağırılan 1894 doğumlulardan 
bir kısmı yeni çıkarılan geçici asker alma kanununa göre 1914 yılında orduya katıldı. 
Bunlar kolordu ve tümenlerin telsiz telgraf bölüklerinin bir kısmında ikmal edilip, 
yükümlü olmaksızın oto ve telsiz telgraf birliklerinde askerlik hizmetlerini yerine ge-
tirdi.21 Seferberlik başladığında yapılan ilk hazırlıklardan bir diğeri de kolorduların 
sınırları belirtilerek, her kolordu bölgesinde asker alma heyetleri oluşturuldu. Oluş-
turulan asker alma heyetleri seferberliğin uygulanmasından sorumlu tutuldu. Böy-
lece seferberlik hazırlıkları bölge esasına göre yapılarak her kolordu sefere ait insan, 
hayvan ve araçları kendi bölgesinden karşıladı.22 

Bu hazırlıkların yanısıra askere çağrılanların yedi gün içinde askerlik şubelerine 
gitmedikleri takdirde kaçak sayılarak kurşuna dizilecekleri ilan edildi. Yedek subaylar 
kanunu çıkarılarak lise mezunları, üniversite, yüksekokul ve bir kısım medrese oku-
lu öğrencileri yedek subay yapıldı.23 Yapılan bu gibi düzenlemelerin ardından asker 
alımlarına başlamasıyla birlikte gençler, harbiye mektebinde, ihtiyat zabit namzetleri 
talimgâhına girmek için koşmakta ve bütün kapılar, avlular, koridorlar gençlerle dol-
maktadır. Kalabalıklar o kadar fazladır ki subaylar kayıt işlemlerine yetişememekte-
dir.24 

Netice itibariyle 3 Ağustos 1914’te ilan edilen seferberlik, eksiklerine rağmen 25 
Eylül 1914’te yani 53 günde tamamlandı. 53 günlük bu devre hızlı bir seferberlik ol-
mamakla birlikte Balkan Savaşı seferberliğinden daha iyi ve çabuk uygulandı.25

2.2. Mükellefiyet-i Askeri Kanûn-ı Muvakkati (Geçici Asker Alma Kanunu ) 

Balkan Savaşları yenilgisi, Osmanlı ordu teşkilâtlanmasının yeniden yapılandırıl-
masını ve 1909 yılında çıkartılan asker alma kanunun değiştirilmesini zorunlu kıldı.26 
Bu zorunluluktan dolayı 1914 yılının mart ayı içerisinde asker alma kanunun yeniden 

21 Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi, Osmanlı Devri, Birinci Dünya Harbi İdari Faaliyetler ve Lojistik, Cilt: 
X, Ankara 1985, s. 163.

22 Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi, s. 287-288.
23 İ. Hakkı Sunata, Gelibolu’dan Kafkaslara..., s. 20.
24 Münim Mustafa, Cepheden Cepheye (1914-1918) İhtiyat Zabiti Bulunduğum Sırada Cihan Harbinde 

Kanal ve Çanakkale Cephelerine ait Hatıralarım, Cilt:III Çanakkale Hatıraları, İstanbul 2003, s. 335.
25 Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi, s. 289-290
26 Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi, s. 236.
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yapılması emir verildi.27 Verilen emir doğrultusunda asker alma kanunun yapılması-
na ait çalışmalar Binbaşı Behiç Bey ile Yüzbaşı Yusuf Bey tarafından yürütüldü. Yürü-
tülen çalışmalar sırasında, Balkan Savaşı’nda asker olma yaşına gelmeyenlerin, yani 
20 yaşında olanların silah altına alınması nedeniyle 1914 senesinde terhis olunacak 
askerin yerini alacak asker yoktu. O derecede ki, asker atlı sınıflarında dahi hayvan-
lara bakacak kadar adam kalmaması gibi önemli bir sorunla karşılaşıldı. Bu soruna 
çare olarak, bundan sonra 21 yaşını değil, 20 yaşını ikmal edenlerin askere alınması 
yönünde kanunda değişiklik yapıldı. Bu, henüz vücudu olgunlaşmamış gençlerin si-
lah altına alınması gibi sakınca oluşturan bir anlama gelmekteydi.28

Binbaşı Behiç Bey ile Yüzbaşı Yusuf Bey, çalışmaları sırasında kamu yararına 
hizmet eden müesseselere, kimlerin askerlikten muaf tutulacağına dair sorularını 
iletti. İletin sorulara karşılık bakanlıkların kimi çok, kimisi az istemek suretiyle bu 
işe pek önem vermedi. Sadaret Müsteşarı ise herkesin askere alınması taraftarı idi. 
Bakanlıklardan görüş alındıktan sonra Şeyhülislâm Hayri Efendi’ye gidildi. Kanun, 
Şeyhülislâmdan çıkarılanların askerlikten muaf tutuyordu. Hayri Efendi, şeyhülis-
lamlıktan kendisi dahi çıkarılmış ise askere alınması gerektiğini belirterek, kanunun 
kendi kurumunu ilgilendiren bu kısmı sildi.

Mükellefiye-i Askeriye Kanunu olarak hazırlanan kanun lâyihası29, yapılan çalış-
maların ardından Şûrâ-yı Devlet’e (Danıştay) gönderildi. Danıştay Tanzimat Dairesi 
başkanı Mahmud Esad Bey’e gönderilen kanunun sorunlu noktaları ve özellikle 20 
yaşında askere alınma meselesi Behiç Bey tarafından anlatıldıktan sonra bu madde-
lerin düzeltilmesi Danıştay’da yapıldı. Danıştay’da yapılan düzeltmelerin ardından 
Mebusân Meclisi çalışmadığı için, kanunun geçici olarak çıkarılmasına karar veril-
di. Binbaşı Behiç Bey, daha doğru düzgün kağıda dökülmemiş olan tasarıyı, Vekiller 
Heyeti’ne götürmeden önce etraftan birkaç kâtip toplayıp, her kâtibe aynı anda bir-
kaç sayfa yazdırarak, Vekiller Heyeti’nin huzuruna çıktı. Henüz kararlaştırılmamış 
bir madde de açık bırakıldı. Bunu da Said Halim Paşa’nın konağında Behiç Bey kendi 
yazdı. Lâyiha, üzerinde yapılan incelemenin ardından Vekiller Heyeti’nce kabul edil-
di. Daha sonradan Padişaha sunulmak üzere Sadaret’e gönderdildi. 30

Sultan V. Mehmed Reşad, idam cezası ile dolu olan bu lâyiha’nın bazı yerleri-
ni beğenmemesinden dolayı lâyiha birkaç gün sarayda kaldı. Bunun üzerine Enver 
Paşa, Şeyhülislâm Hayri Efendi’yi Padişah’ı ikna için gönderek ikna ettirmeyi başar-
dı.31 12 Mayıs 1914’te de Padişah V. Mehmed Reşad’ın iradesiyle Mükellefiyet-i Askeri 
Kanûn-i Muvakkati yürürlüğe girdi.32 

27 Behiç Erkin, Hatırat 1876-1958, Ankara 2010, s. 121.
28 Erkin, Hâtırat, s. 122.
29 Herhangi bir konuda bir görüş ve düşünceyi bildiren yazı.
30 Erkin, Hâtırat, s. 122-123.
31 Erkin, Hâtırat, s. 123.
32 Osman Köksal, Osmanlı Devleti’nde Askerliğin Vatandaşlık Mükellefiyetine Dönüşüm Evrimi, “On 

İkinci Askeri Sempozyumu Bildirileri I Kuruluşundan Güümüze Türk Ordusu”, Ankara 2009, s. 266.
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12 Mayıs 1914 tarihinde Takvim-i Vekayi Gazetesi’nde yayınlanarak yürürlü-
ğe giren Mükellefiyet-i Askeri Kanûn-ı Muvakkati, seferberliğini ilan edip, kuruluş 
teşkilâtlanmasını tamamlayan Osmanlı Devleti’nin, genel asker alma usullerini be-
lirlemesi ve eski kanun hükümlerine göre askere alınan erkek nüfus oranını %35’ten, 
%95’e çıkartması açısından önemlidir.33

Asker alım işlemlerinin esaslarını belirlemesi açısından önemli olan kanunun 
genel hükümlerinde Osmanlı topraklarında, Osmanlı ailesi dışındaki her erkek ka-
nun gereği askerlik yapmakla yükümlü olduğu, askerlikle yükümlü olan her erkek 
18 yaşını doldurduğu seneyi takip eden mart ayı başında askerlik görevini yapmaya 
başlayacağı, 19 ve 20 yaşlarında bulunan erkeklerin ise ancak bir savaş halinde silah 
altına alınacağı, zorunlu askerlikle yükümlü olanlar için de piyade ve nakliyede görev 
alacakların 20 sene muvazzaf, bu süresinin 5 senesini de mustahfaz olmak üzere 25 
sene, mızıka ve jandarma için 20 sene ve donanma için de 17 sene olduğu belirtil-
mektedir.34 Ayrıca yükümlünün askeriyede geçireceği süreye silahaltı müddeti veya 
hizmet-i fiilliye-i askeriye müddeti denmektedir. Bu süre askerin birliğine katılmasın-
dan başlayarak, piyade ve nakliye sınıfları için 2 sene, mızıka ve jandarma sınıfı için 
3 sene donanma için de 5 senedir. Harbiye Nazırı şartlar gereği bu süreleri uzatmaya 
yetkilidir.35 

Bunların yanısıra her sene mart ayı başlangıcına kadar 20 yaşını doldurmuş olan 
yükümlünün, Harbiye Nezareti’nce ekim ayı içerisinde kıt’ada bulunmak üzere, sene 
içerisinde ordunun ihtiyacına göre tamamen veya kısmen silah altına tekrardan çağ-
rılır. Askerlik hizmetini yapıp terhis olanlar ve bunların izinli kabul edilenleri ile açık-
landığı gibi kısa dönem veya bedelli yapanlar ihtiyat sınıfına nakil edilir.36

2.3. Askerlik Daireleri

I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti sınırları içerisindeki her kolordu, or-
duların eğitim görmüş ve savaş tecrübesi bulunan askerleri, ihtiyaçları oranında, as-
kerlik daireleri ve askerlik şubeleri kanalıyla toplayıp, depo alaylarıyla depo tabur-
larına sevk etti. Askerler burada, kısa bir uyum eğitimine tabi tutulup, birliklerin 
ihtiyacına göre dağıtıldı. Çağırılan doğumlulardan olmayıp gönüllü olarak silah altına 
alınmasını isteyenler de ihtiyaca göre “gönüllü asker” olarak askere alındı. Askerlik 

33 Erkin, Hâtırat, s. 123.
34 Takvim-i Vekayi Gazetesi; Mükellefiyet-i Askeriye Kanûn-ı Muvakkatı, 18 Cumadilahir 1332, 1 Mayıs 

1330, madde 1-3,Numara 1815, s. 18.
35 Takvim-i Vekayi, Mükellefiyet-i Askeriye,…, madde 4- 6, numara 1815, s. 19.
36 Takvim-i Vekayi, Mükellefiyet-i Askeriye,…, madde 7-9, numara 1815, s. . 19. Kanunun tüm maddele-

rini görmek için ayrıca bkz; Mehmet Arslan, Çanakkale Muharebeleri Esnasında Osmanlı Devleti’nde 
Asker Alma Hizmeti ve Askerlik Şubeleri, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi, Çanakkale 2014.
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daireleri, kolordu kuruluşundaki tümen adedine göre tertip edildi. İhtiyacını kendi 
kaynaklarından sağlayamayan kolordu asker alma bölgeleri, Harbiye Nezareti Ordu 
Dairesi’nce düzenlenen esaslara göre diğer kolordu asker alma bölgelerince destek-
lendi.37 

Osmanlı coğrafyasındaki mevcut asker alma teşkilatı Irak hariç olmak üzere 
Anadolu ve Rumeli’deki erkek nüfusun toplamına yani 12 kolordu asker alma böl-
gesine eşit olarak bölündü. Irak’taki mevcut erkek nüfus ayrıca bir kolordu halinde 
kalmaya devam etti. Irak’ın bu şekilde tutulmasının sebebi ise nüfusun büyük bir kıs-
mının asker kaçağı olması ve nüfus defterlerine kayıt edilmemiş olmalarıydı.38

Kolordu asker alma daireleri, her kolordunun kuruluşunda nizamiye tümenleri 
sayısınca tümen asker alma dairelerine ayrıldı. Bu daireler, nizamiye tümenlerinin 
numaraları ile de anılmaktaydı. Yalnız nüfusunun derecesine göre, bir nizamiye tü-
menine tahsis olunan asker alma şubelerinin, bir merkezden idaresi mümkün olma-
yan yerlerde, o tümene bağlı olmak üzere birden fazla asker alma kalemleri bulundu-
ruldu. Bunların ayırt edilmesi için numaralarıyla birlikte merkezleri de söylendi. 25. 
Tümen Şam Asker Alma Dairesi gibi.39

Askerlik dairelerinde Mükellefiyet-i Askeri Kanûn-ı Muvakkati’nin uygulan-
masında çeşitli yerlerde yeteri kadar önem verilmemesinden dolayı da seferberlik 
ilânından savaşın sonuna kadar ortalık alt üst oldu ve birçok asker alma dairesi ta-
mamen kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.40 Diğer taraftan asker alma dairele-
rinde, Enver Paşa’nın çıkarmış olduğu yeni yazıya alışılamamış olmasından savaşa 
ilişkin işlerin eski yazı ile yazılmasına izin verildi.41

3. Çanakkale Cephesine Asker Alım İşlemleri 

3.1. Çanakkale Deniz Harekâtı’ndan Önce Enver Paşa Tarafından Yayınlanan 
Asker Alma Genelgesi

22 Aralık 1914 tarihinde Enver Paşa komutasında başlatılan Sarıkamış harekâtı 
soğuk, açlık ve hastalıklardan dolayı geride binlerce şehit bırakılarak 9 Ocak 1915 
tarihinde sonlandırıldı.42 Başkumandan Vekili Enver Paşa 1915 yılı başlarında Sarı-

37 Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi ( 4 Haziran 1915-9 Ocak 1916) Cilt: V, III. Kitap, Anka-
ra 2012, s. 495-496.

38 Şenol Çöklü, I. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Asker Alma Usulleri (Ahz-ı Asker), Ankara 2014, s. 62-63.
39 Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi, s. 238.
40 Erkin, Hâtırat, s. 123.
41 Erkin, Hâtırat, s. 122.
42 Erat, 20. Yüzyıl Başında Avrupa, s. 58.
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kamış Taarruzu’ndaki başarısızlıktan sonra asker alımıyla ilgili yeni bir çalışma başla-
tarak, genelge yayınladı. Yayınlanan genelgeyle:

“Bir er askerlik şubesinden nasıl bir askerlik kararı almış olursa olsun; izinli bu-
lunması ihtiyâta geçirilmiş olması veya mustahfaza götürülmesi hallerinde, barış 
ve seferde silah altına çağrıldığı anda, hangi asker alma dairesi ve şubesi bölgesi 
içerisindeyse o şubenin malı ve şubenin bağlı bulunduğu kolordunun tertip eri 
olacağını, böylece kolordularca, komutaları altındaki birliklerin sefer kadrolarını 
veya zayiatın kendi asker alma bölgelerinden, görecekleri lüzum ve ihtiyaca göre 
ikmal yapabileceklerini, kolordu ve tümen komutanları ya da vekillerince, yalnız 
kendi asker alma bölgeleri içerisindeki eratın doğrudan doğruya emir altındaki 
birlik ve tesislere, lüzum göreceği oranda, tertip ve dağıtımını yapmakla kayıt ve 
kabul işlemlerine geçebileceğini, bir kolordu dairesinden diğerine veya deniz ve 
jandarma sınıflarıyla kolordulara bağlı bulunmayan birlik ve müesseselere VII. 
Kolordu, Hicaz ve Asir tümenleri ihtiyacı için herhangibir kolordu veya tümen 
asker alma bölgesinden, er tertip ve yollanmasının barış ve seferde olsun ilgili 
makamlarca yapılabileceğini, yetki ve tertip dışında er kabul ve kullanacaklar 
hakkında cezai işlemlerin uygulanacağı hükme bağlanmıştı.” (TSK, 6. Kısım 
1971: 204-205)

1915 yılının Ocak ayı başlarında İngiltere Deniz Bakanı W. Churchill ve Savaş 
Bakanı Lord Kitchener, Osmanlı Devleti’nin Kafkas Cephesi’ne asker göndermesini 
engellemek için Çanakkale Boğazı’na harekât düzenlenmesinin gerekliliğine inanı-
yordu. Bu çerçevede 6 Ocak 1915’te W. Churchill, Amiral Garden’dan deniz harekâtı 
için ayrıntılı bir plan istedi. 11 Ocak 1915’te Amiral Garden’nın hazırladığı plan savaş 
konseyine sunuldu. 18 Ocak 1915’te hazırlanan plan Fransa’ya iletildi. 28 Ocak 1915 
tarihinde ise savaş konseyi Çanakkale Boğazı’nı denizden, savaş gemileriyle, geçme 
kararı verdi.43 18 Mart 1915’te Çanakkale Boğazı’nı savaş gemileri ile geçmek isteyen 
İngiliz ve Fransız donanmasına ait birkaç büyük geminin mayınlara çarpması ve sa-
hillerdeki bataryalardan açılan top ateşiyle batması, deniz harekâtının başarısızlıkla 
sonuçlanmasına neden oldu. Alınan bu başarısızlıktan sonra İtilaf devletlerinin, ka-
radan da geçmek isteyeceğinden emin olan Osmanlı Devleti, birçok askeri birliğini 
bölgeye kaydırmaya başladı. Bütün illerden, ilçelerden köylerden eli silah tutan yüz 
binlerce insan bölgeye akın etti. Köylerinden eline aldıkları çifteleri ve hafif av silahla-
rıyla yola koyulanlar oldu. Bazıları atıyla katılarak, süvari birliklerine alındı. Askerlik 
şubelerinin önünde her gün on binlerce genç toplandı.44

43 Erat, 20. Yüzyıl Başında Avrupa, s. 46-47.
44 Zafer Güler, Gelibolu Müfrezesi Yüzbaşı Mustafa Tevfik’in Ölüm Kalım Mücadelesi, İstanbul 2007, s. 

103-104.
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3.2. Çanakkale Muharebeleri Sırasında Mükellefiyet-i Askeri Kanûn-ı 
Muvakkati’nde Yapılan Değişiklikler

Osmanlı Devleti, Başkumandan Vekili Enver Paşa’nın asker alımıyla illgili ge-
nelgesinin ardından Mükellefiyet-i Askeri Kanûn-ı Muvakkatı’nda da birtakım deği-
şikliklere giderek, Çanakkale Cephesi’nin asker ihtiyacını karşılama yoluna gitti. Bu 
yönde atılan ilk adım, muharebeler başlamadan önce 14 Mart 1915’te, asker alma 
kanununda yer alan 144. maddedeki kanunun yürürlülük süresinin 1331 (1915) mart 
ayından 1332 (1916) mart ayına alınması oldu.45 2. madde değiştirilerek 19 ve 20 ya-
şındaki erkeklerden askere alınmasına gerek görülmeyenleri de kapsayacak şekilde 
zorunlu askerlik dışında silah kullanma kabiliyeti olanların, sınır başta olmak üzere 
belirli yerlerde görev yapmaları ve bunların askerliğe alınması Harbiye Nezareti’nin 
görevi olarak belirlendi.46 5 Nisan 1915 tarihinde Harbiye Nezareti savaş nedeniyle 
oluşacak ve ihtiyaç gördüğü takdirde, seferberlik hali kapsamında göçmenlerin Os-
manlı topraklarına giriş yaptıkları tarihten itibaren yaşlarına göre silah altına alına-
bileceği ayrıca bedelli askerlik yapmak isteyenlerin de ücret karşılığında bedelliden 
yararlanabileceği kararlaştırıldı.47 29 Nisan 1915 tarihinde asker alma kanunun 2., 
3., 4. ve 5. maddelerinde değişiklikler yapılarak her bireyin 18 yaşını doldurdukları 
senenin ertesi yılı mart ayında askerlik görevine başlayacağı ve 45 yaşını doldurdu-
ğu ekim ayı sonunda biteceği şeklinde değiştirildi. 19 ve 20 yaşlarına girenler ve 20 
yaşı doldurdurdukları halde silah altına alınmayanların ise ancak bir savaş halinde 
veya padişahın emriyle silah altına alınacağı, askerlik sürelerinin piyade ve nakliye 
sınıflarında bulunanlar için 40, mızıka, jandarma gibi kara ordusunda görev yapanlar 
için 38, donanmada görev yapanlar için 30 yaşına kadar olduğu, asker hizmetini fiili 
olarak yerine getirecek olan askerlerden piyade ve nakliye sınıflarında bulunanlar 2, 
diğer kara ordusunda görev yapanlar ile mızıka ve jandarmada görev yapanlar 3, do-
nanmada görev yapanların hizmet süresi ise 5 yıl olarak belirlendi.48 

17 Mayıs 1915 tarihinde askerlerin muayeneleri ile ilgili 140. maddede yer alan 
kanun maddesinde değişikliğe gidilip, asker muayene işlerinde izlenecek yol ve mu-
ayenelerde asker şubeleri ve asker meclislerinin ilgileneceği yönünde düzeltmeye gi-
dildi.49 27 Mayıs 1915 tarihinde 42. maddede yapılan değişiklik ile asker yoklamaları 
sırasında Mekteb-i Sultaniye 10. sınıf öğrencilerine yardımcı hizmette yer verilmesi-

45 Düstur, 16 Cumadilahire 1332 tarihli Mükellefiyet-i Askeriye-i Kanuni Muvakkatı’nın 144. maddesi-
nin Fikra-i Evveliyesine Muaddel Kanun-ı muvakkat, numro 155, Cilt: II, 7. Tertip, s. 465.

46 Düstur, Hizmet-i Askeriye Haricinde Bulunan Efraddan Silah İsti’maline Kabiliyetli Olanların Suret-i 
Celb ve İstihdamı Hakkında Kanun-ı Muvakkat, numro 198, Cilt: II, 7. Tertip, s. 545.

47 Düstur,16 Cumadilahir 1333 Tarihli Mükellefiyet-i Askeriye Kanun-ı Muvakkatına Müzeyyel 
Kanun-ı Muvakkat, numro 199, Cilt: II, 7. Tertip, s. 546.

48 Düstur, 16 Cumadilahire 1332 tarihli Mükellefiyet-i Askeriye-i Kanuni Muvakkatinin 2,3,4,5. mad-
delerine muaddel kanun-ı muvakkat, numro 226, Cilt: II, 7. Tertip, s. 589.

49 Düstur, 16 Cemaziyelahir 1332 Tarihli Mükellefiyet-i Askeriye Kanun-ı Muvakkatinin 140. maddesi-
ni Muaddel Kanun-ı Muvakkat, numro 237, Cilt: II, 7. Tertip, s. 600.
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ne karar verildi.50 30 Mayıs 1915 tarihinde 46. 48. 69. ve 70. maddelerde değişikliğe 
gidilerek, yoklamaları bir sonraki seneye bırakılanlar için belirlenen kanunlar değiş-
tirilip, sağlık ve verilen cezalarla ilgili yeni düzenlemelere gidildi. Henüz silah altına 
alınmayan ve askerlik yapmalarına engel bir hastalığı var olduğu asker meclislerince 
onaylananlar da iki asker doktor tarafından tekrardan muayene edilip, askerliğe alı-
nacağı, askerlik görevini yerine getiremeyeceklerin ise ihraç edileceği ve fiilen askeri 
görevini yerine getiremeyenlerin ve askerlikten ihraç edilenlerin de vergi-yi askeriye-
den faydalanabileceği yönünde karar alındı.51 

19 Temmuz 1915 tarihinde gayrimüslimlerin liderleri konumundaki peder ve 
hahamlar hakkında 91. maddede değişikliğe gidilerek dini önderlerin kimler olduğu 
belirtildi.52 18 Temmuz 1915 tarihinde 50. maddede yer alan askere gidecek olan kişi-
nin ailesinin yardıma muhtaç olup olmadığı konusunda hazırlanan madde de değiş-
tirildi.53 8 Ağustos 1915 tarihinde ise 51. maddede değişikliğe gidilerek yoklamalara 
gelecek kişilerin 18 yaşından küçük olmaması yönünde karar alındı.54

3. 3. Çanakkale Cephesi Zayiatının Karşılanması

1915 yılının ilkbaharında başlayan taarruzun bir türlü sonu gelmiyor, yapılan 
kanlı boğuşmalara ara verilmeden devam ediliyordu. Her gün yeni bir tümen veya 
bir kıt’a ve birlik siperlere girerek ya şehit ya yaralı olarak kaybediliyor ve yerleri yeni 
birlik ve tümenlerle tekrar dolduruluyordu. 

İtilaf devletlerinin taarruzları devam ederken, Ruslar da donanmalarıyla 
Karadeniz’e taarruz edip, Boğaz’ın ağzında bulunan Anadolu ve Rumeli Fenerlerini 
bombardıman ederek, ateş sahasını Beykoz ve Yüşa’ya kadar uzatmaktaydı. Çanakka-
le dört beş defa dolup boşalmış, İstanbul hastaneleri ve hatta kışlaları, bazı apartman-
lar yaralılar ile dolup taşmakta, hafif yaralılar derhal tedavi edilerek geri cepheye sevk 
edilmekteydi. Kısacası Çanakkale’nin daima taze kuvvetlerle takviyesi gerekiyordu.55 
Bu bakımdan 5. Ordu’nun asker ihtiyacının karşılanması için emekliye ayrılan subay-
lar, sınıf ve rütbelerine göre çağrılıp, daha sonraları Beylerbeyi’nde faaliyet gösteren 

50 Düstur,,16 Cumadilahire 1332 Tarihli Mükellefiyeti Askeriye Kanun-ı Muvakkatinin 42. maddesine 
Müzeyyel ve Mekatib-i Sultaniye 10. Sınıf Müdaviminine Mütedair Fıkra Hakkında Kanun-ı Muvak-
kat numro 242, 2. Cilt: II, 7. Tertip, s. 608.

51 Düstur, 16 Cumadilahire 1332 Tarihli Mükellefiyeti Askeriye Kanun-ı Muvakkatinin 46, 48., 69. ve 70. 
Maddelerine Muaddel kanun-ı Muvakkat numro 247, Cilt: II, 7. Tertip, s. 612-613.

52 Düstur,16 Cumadilahire 1332 Tarihli Mükellefiyeti Askeriye Kanun-ı Muvakkatinin 46., 48., 69. ve 70. 
maddelerine Muaddel kanun-ı Muvakkat, numro 287, Cilt: II, 7. Tertip, s. 672.

53 Düstur, 16 Cumadilahire 1332 Tarihli Mükellefiyeti Askeriye Kanun-ı Muvakkati 50. maddesini Mu-
addel Kanun-ı Muvakkat, numro 289, Cilt: II, 7. Tertip, s. 673.

54 Düstur, 16 Cumadilahire 1332 Tarihli Mükellefiyeti Askeriye Kanun-ı Muvakkatinin 51. maddesinin 
Fıkra-i Ulasını Muaddel Kanaun-ı Muvakkati, numro 307, Cilt: II, 7. Tertip, s. 693.

55 Mülâzım Mehmet Sinan, Harp Hatırlarım Çanakkale-Irak-Kafkas Cephesi, Ankara 2006, s. 27-29.
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Yedek Subay Okulu’nda, çavuşken subay niteliği gösterenler ve talimgâhlarında ye-
tiştirilip subay olanlar, kadrolara alınarak küçük rütbedeki eksikliğin giderilmesine 
çalışıldı. Ayrıca cephedeki kayıpların karşılanması için birliklerin mevcutlarında % 
20 daha fazla asker barındırıldı.56 

Halep’te konuşlanmış olan 6. Kolordu, 5. Ordu’ya asker sevkiyatı yapan 1. 
Ordu’nun emrine verilerek, yavaş yavaş Ayastefanos(Yeşilköy) civarına intikal ettiril-
di.57 14 Nisan 1915’te 1. Kolordu’dan 2.000 asker gönderildi.58 Nisan ayının sonlarına 
doğru 1., 3. ve 5. Kolordu bölgelerinden eğitimli 20.000 er Gelibolu’ya gönderildi. 3. 
4. ve 6. Kolordulardan da 6.500 erin gönderilmekte olduğu bildirildi. 14 Mayıs 1915 
tarihine kadar da 25.000 asker sevkiyatı yapıldı.59 20 Haziran 1915’te 10.000 asker 1. 
Kolordu’dan 5. Ordu’ya sevk edildi.60 29 Temmuz 1915’te 6. Kolordu’dan 800 asker 5. 
Ordu’ya sevk edildi.61 

Anafarta bölgesinde yapılan çıkarmadan sonra şiddetlenen çarpışmalar üzerine 
5. Ordu’nun şehit ve yaralı olmak üzere zayiatının artması üzerine asker ikmaline ön-
celik tanınarak, 1. ve 2. Ordu depo taburlarından ve birliklerinden faydalanma yoluna 
gidildi. 5. Ordu’nun asker ihtiyacı, 1. ve 5. Kolordu asker alma bölgelerine bağlı as-
kerlik daire ve şubelerince sağlandı. Bunlardan eğitim görüp, önceden kıt’a hizmetini 
yaparak terhis edilenler, Haydarpaşa, Bandırma, Karabiga, Lapseki’deki Asker Yolla-
ma Merkezleri veya Nokta Komutanlıkları aracılığıyla doğrudan Tekirdağ, Gelibolu 
veya Maydos’a gönderildi. Uzunköprü-Keşan yoluyla da her gün 2.000 asker bölgeye 
sevk edildi.62 1915 yılında 4. Ordu’da muharebe olmadı. Bu devrede 4. Ordu’nun gö-
revleri arasında Çanakkale’ye mümkün olduğu kadar çok kuvvet göndermek vardı.63 
Ayrıca Cemal Paşa, Enver Paşa ile iletişime geçerek, Çanakkale Muharebeleri’ndeki 
subay kayıplarını gidermek için Suriye’deki kıtalar ve müesseselerden, iki yüz kadar 
subayın Çanakkale’ye gönderilmesinin Harbiye Nezareti tarafından 4. Ordu’ya em-
redilmesi ve bu subayların hepsi gittikten sonra onların yerine muhtelif ordulardan 
ve İstanbul’dan aynı miktarda subayın 4. Ordu’ya gönderilmesi gerektiğini bildirdi.64

“Ordu Dairesi; 23 Mart 1331 (5 Nisan 1915) tarihli yasa hükmüne göre, bu se-
ferberliğe özel olmak üzere, gerektğinde silah altına alınacak 1290-1310 doğum-
lular içerisinde göçmen olarak yurda gelmiş ve yerleşmiş olanlardan 1. ve 5. 

56 Nilüfer Hatemi, Mareşal Fevzi Çakmak ve Günlükleri, Cilt: I, İstanbul 2002, s. 319.
57 Liman Von Sanders. Türkiyede Beş Yıl, Çev. Eşref Bengi Özbilen, İstanbul 2011, s. 40.
58 Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Arşivi; Klasör 1890, Dosya 59, Fihrist 001-6.
59 TSK, İdari Faaliyetler ve Lojistik, s. 214. 
60 ATASE Arşivi; Klasör 1890, Dosya 59, Fihrist 001-15.
61 ATASE Arşivi; Klasör 633, Dosya 210, Fihrist 6.
62 BDS, Çanakkale Cephesi III. Kitap, s. 496.
63 Ali Fuad Erden, Birinci Dünya Harbinde Suriye Hatıraları, İstanbul 2003, s. 64.
64 Erden, Suriye Hatıraları, s. 89.
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Kolordu askeralma bölgelerinde bulunan yükümlülerin 20 Eylül 1331 (3 Ekim 
1915) tarihinden geçerli olarak çağrılmalarını ilgililere duyurmuştu. Ayrıca bu 
doğumlulardan İslam savaş birlikleri kadrolarında hizmet görebilecek usta er 
olmayanların eğitim görmek üzere, bu gücü vermekte olan kolordu depo tabu-
ruyla, İstanbul’da kurulması tasarlanan eğitim merkezlerine gönderilmelerini, 
Bu arada sözü edilen doğumlulardan İslam ve Türk olan eğitim görmüş piyade 
sınıflarında silah altına girebileceklerin ise, Çanakkale Savaşlarının başlamasıy-
la önem kazanmış bulunan 5.Ordu’ya, yine bunlardan sahra, dağ, ağır topçu ve 
süvari sınıflarıyla teknik sınıflarından olanların, Ordu Dairesi’nce tertip yerleri 
belirlenmek üzere, 1. Kolordu Depo bölüğüne, sağlık ile ilgili olanların sıhhiye deo 
taburu adına İstanbul’a keza belirlenen doğumlular içerisinde bulunup ihitiyât 
zâbiti ya da küçük zâbiti olabilecek nitelikleri bulunan yetenekli erlerin, o tarihte 
Yakacık’ta bulunan ihtiyât zâbiti eğitim merkezine gönderilmelerini, geri hizmet-
lere ayrılacakların ise levazım okuluna, Almanca bilenlerin Ordu Dairesi’ne gön-
derilmelerini, ancak bunlardan geri hizmetlere ayrılanların tertipleri yapılınca-
ya kadar izinli bırakılmalarını 1, 2, 3. ve 5. Kolordu komutanlıkları vekâletlerine 
gönderdiği talimât ile istemişti (Kolordu komutan vekâletleri o kolordunun geri 
hizmetleriyle uğraşan örgütlerdi)”( TSK, İdari Faaliyetler ve Lojistik: 205-206)

Yayınlanan bu genelgeyle 40.000 asker toplanacağı tahmin edildi. 5. Ordu’ya 
gönderilecek usta erlerden 2. Kolordu bölgesi içerisindekiler, asker alma şubelerin-
de giydirilip donatıldıktan sonra Uzunköprü üzerinden cepheye sevk edildi. İstanbul 
çevresindeki 1. ve 5. Kolordu bölgelerinde bölgesinde eğitim gören askerler ise 1. 
Kolordu Komutanlığı Vekâleti’nce giydirilip teçhiz edildikten sonra 5. Ordu bölgesi-
ne gönderildi. Askerlik çağına gelmemiş gönüllüler ise bulundukları bölgede askerlik 
şubelerine başvurarak bedenen ve ahlâken yeterli görüldükleri takdirde ihtiyaca göre 
ya birliklere gönderildi ya da depo taburlarında tutuldu.65 

1915 yılında düşmanla savaş halinde olan 3. ve 5. Ordular savaşın başından beri 
asker ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamadı. Kendilerine asker bulsalar bile yeterince 
eğitim veremedi. Bundan dolayı Başkumandanlık Vekâletinin de uygun görmesiyle 
askerlik çağına girmeyen gençlerin silahaltına alınması için genelgeler hazırlandı. Bir 
kolordu bölgesinin asker alma dairesi ve şubeleriyle, depolarında yedekte bulunan 
askerler aktarılarak, eksikliklerin giderilmesine çalışıldı.66 Genel itibariyle baktığı-
mızda zayiatın karşlanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 18 Mart 1915 
tarihinde Çanakkale harekât alanında bulunan Türk birliklerinin kuvveti, Müstah-
kem Mevkii sınırları içinde 50.000, Çanakkale harekât alanı içinde ise 95.000 iken, 
takviyelerle birlikte 5. Ordu’nun personel mevcudu 137.599’a çıktı. 28 Temmuz 1915 

65 TSK, İdari Faaliyetler ve Lojistik, s. 206.
66 TSK, İdari Faaliyetler ve Lojistik, s. 207-208.
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tarihinde de bu sayı 250.823’i buldu.67 Eylül ayında 261.015’i, ekim ve kasım aylarında 
da bu sayı 315.500’e ulaştı.68

3.4. Çanakkale Cephesi’ne Gönüllü Gelen Askerler ve Cephe Gerisinde 
Görev Yapan Gayrimüslimler

Çanakkale Muharebeleri boyunca orduya ne kadar gönüllü insanın katıldığı tam 
olarak bilinmemekle beraber, gazetelerde çıkan konu ile ilgili haberlerden, orduya 
birçok gönüllü insanın katıldığı anlaşılmaktadır. 22 Mart 1915 tarihinde yayınlanan 
gazete haberinde, Bursa gönüllülerinin 300 kişilik üçüncü kafilesinin Müdâfaa-ı Mil-
liye Cemiyeti şubesince her türlü ihtiyacı karşılandıktan sonra mülkî erkan, şehrin 
ileri gelenleri ve halk tarafından dualar, mızıkalar ve alkışlarla istasyona kadar uğur-
landığı ve Mudanya yoluyla İstanbul’a hareket ettiği bildirilmektedir. Bunu takip eden 
günlerdeki haberlerde Bursa civarında tertip edilen gönüllü alayından birçok kafile-
nin İstanbul’a gönderilmesine devam edildiği belirtilmektedir. Osmanlı Devleti’nin 
resmen I. Dünya Savaşı’na girmesini takip eden günlerde de Burgaz ve Bodrum’daki 
mahkumlar, askere alınmaları için gönderdikleri telgraflarla, Dâhiliye Nezâreti’nden 
cihada katılmak ve vatan savunması gerçekleştirmek için izin istedi. Ayrıca medre-
selerin yoklama defterleri incelendiğinde Batum, Dağıstan ve Bosna’dan medrese 
eğitimi için gelen talebelerin askere gittiği görülmektedir. Bayezid Medresesi Kısm-ı 
Âlî 1. Sınıf 1. Şube’nin talebe künyesini gösteren defterdeki kayıtlara bakıldığında da 
defterde kaydı bulunan 30 kişi’den 9’unun askere gittiği görülmektedir.69 

13. Kolordu Asker Alma Dairesini içine alan Irak bölgesindeki Aşiretlerin bulun-
duğu yerlerde de asker yükümlülerinin büyük bir kısmının kayıtlı olmaması ve kaydı 
olanların da firar etme girişiminde bulunmaları, aşiretler içerisinden gönüllü birlik-
lerin oluşturulmasına neden oldu.70 Osmanlı Devleti, bunu da Teşkilât-ı Mahsusa 
aracılığı ile gerçekleştirmeye çalıştı.71

Cihad ilânından kısa bir süre sonra 21 Kasım 1914 tarihinde Romanya’nın Kös-
tence şehrinde bulunan Osmanlı Konsolosluğu, yabancı ülkelerde yaşayıp, “Cihad-ı 
Ekber”’e katılmak isteyenlere ne tür kolaylıklar gösterileceği konusunda merkezden 
bilgi istedi. İstenilen bilgi üzerine 29 Kasım 1914 tarihinde Meclis-i Vükela, konsolos-
luğa müracaat edenlere her türlü kolaylığın gösterilmesiyle birlikte kendilerine pasa-
port verilmesi yönündeki kararını Hariciye Nezareti’ne iletti. Ayrıca yurtdışından 20 

67 Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi, Çanakkale Cephesi Harekâtı, Cilt: V, III. Kitap, Ankara 1980, s. 
484.

68 BDS, Çanakkale Cephesi III. Kitap, s. 435.
69 Lokman Erdemir, Çanakkale Savaşı Siyasi, Askeri ve Sosyal Yönleri, İstanbul 2009, s. 230-234.
70 Çöklü, I. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e, s. 73-74.
71 Çöklü, I. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e, s. 96.
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yaşından küçük gönüllü gelen gençler kabul edilmeyerek, orduya alınmaması bildiril-
di. Yaşları tutmayan bu gençler orduya alınmazken, bunların göçmen olarak Osmanlı 
topraklarında durmaları ve kendi ülkelerine iade edilmeleri de sorun olacağından, 
belli yaştan daha küçük olanlara Osmanlı konsolosluklarından pasaport verilmemesi 
için Harbiye Nezareti tarafından ilgili makamlara talimat verildi. 20 yaşından küçük 
gönüllüler hakkında Harbiye Nezareti, kişilerin istemeleri halinde, bunların eğitim 
merkezlerine gönderilecekleri ve ileride ordu içerisinde gerekli görülecek yerlerde 
kullanılacakları da ayrıca bildirdi. Bu bildirden kısa bir süre sonra ise Harbiye Neza-
reti gönüllüler için yaş sınırını 18 yaş olarak belirleyerek, bunların askere alınmasına 
başlandı. Alımlarına başlanan bu gönüllülerin yol masrafları konsolosluklarca karşı-
lanarak, günü gününe trenlerle İstanbul’a yollandı. 16 Aralık 1914 ile 18 Ocak 1915 
tarihleri arasında 1.206 gönüllü bu şekilde İstanbul’a gönderildi.72 

Osmanlı Devleti’nin çok uluslu bir yapıya sahip olmasından dolayı, Çanakkale 
Muharebeleri’nde savaşmak üzere bölgeye sevk edilen askerler içinde Türk ve Arap 
gibi müslüman askerlerin yanısıra, sayıları çok olmamakla birlikte, Rum, Musevi, 
Ermeni, Keldani, Yezidi ve Nusayri gibi gayrimüslim askerler de vardı. Çanakkale 
Cephesi’nde görev alan bu gayrimüslim askerlerle ilgili bazı özel önlemler alınma-
ya başlanarak başta Ermeni ve Rumlar olmak üzere diğer gayrimüslimler, ordunun 
içinde yazışmada, terzilik ve marangozluk gibi teknik hizmet alanlarında kullanıldı. 

Birinci hatta ve top başında görev yapan Rum ve Ermeni gibi gayrimüslim as-
kerler ile ilgili birtakım sıkıntılar çekildi. Bu sıkıntıların temel nedeni, özellikle İtilâf 
devletleri’nin Yunanistan’ı kullanarak bunları istihbarat kaynağı olarak kullanmak is-
temeleriydi. Ermenilerin de aynı şekilde yıllardır devam eden huzuru ihlal etmeleri 
ve Anadolu’da Ruslar, Fransızlar ve İngilizlerle işbirliği yapmalarından dolayı çeşitli 
yerlere nakledilmelerinden kaynaklanan intikam hisleri ve bu hissi İtilaf devletleri’nin 
de devamlı bir şekilde körüklemesi söz konusuydu. Balkan Savaşı’nın üzüntü uyan-
dıran deneyimleri, Türklerin, Rumlar’ı, Ermeniler’i ve Yahudiler’i ileri cepheden geri 
hizmete almalarına neden oldu. Onların ordudan tamamen uzaklaştırılmalarının zor 
olduğu görüldüğü için de böyle bir yola başvuruldu.73

4. Askerlerin Cepheye İntikalleri

27 Mart 1915’te 5. Ordu Menzil Müfettişliği’nin kurulmasıyla, Boğazlar bölge-
sinde görev alan 2. ve 5. Orduların menzilleri arasındaki hattın, Sazlıliman-Galata 
köyünden geçen hat olması kabul edildi. Uzunköprü-Keşan-Gelibolu yolunun 1. ve 

72 Saygılı, Hasip. “Birinci Dünya Harbi’nde Rumeli’nden Osmanlı Ordusuna Müslüman Gönüllü Katı-
lımları”, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Sayı: 18, 2013, s. 232-236.

73 Burhan Sayılır, Çanakkale Kara Savaşları Öncesi ve Sırasında Psikolojik Harekât Faaliyetleri, Asker-
lerin Psikolojileri ve İçinde Bulundukları Koşullar (Mart 1915- Ocak 1916),(Yayınlanmamış Doktora 
Tezi), Ankara Üniversitesi,Ankara 2005, s. 20.
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5. Ordular tarafından kullanılması sağlandı.74 1. ve 5. Orduların menzil komutanlık-
ları arasındaki ara hat, Gelibolu batısındaki Galata köyü-Sazlı limanı hattıydı. Böl-
genin dar ve kaynaklarının çok kısıtlı olmasından dolayı bu hat değiştirilip, Çatalca 
mevziinin batısındaki Podima-Silivri hattı (1. Menzil Bölgesine dâhil) yeni hat ola-
rak kullanıldı. Yapılan düzenlemeye göre 5. Ordu Menzil Müfettişliği’nin sınırları, 
Podima-Silivri hattının batısında kalan Trakya bölgesi ile Anadolu yakasındaki Biga 
(dâhil)-Edremit (hariç) hattı olarak belirlendi. Bu hat ile birlikte 5. Ordunun menzil 
sınırları Bandırma-Tekirdağ hattına kadar uzandı. Uzanan yeni hat, yurdun en ve-
rimli ve olanakları en zengin olan Trakya bölgesi ile Marmara havzasının büyük bir 
kısmını içine aldı. Deniz yollarıyla da o dönemde Türkiye’nin endüstri merkezi olan 
İstanbul, İzmit, Mudanya ve Bandırma’yla bağlandı.75 

5. Ordu’nun menzil müfettişliğinin düzenlenmesinin ardınnda birliklerin cephe-
ye intikallerine bakıldığında; Tekirdağ’da seferberliğini tamamlayan 19. Tümen, 23-
25 Şubat 1915’te Eceabat’a gelmiş olup, 3. Kolordu kuvvesinde gösterildi.76 20 Mart 
1915’te 3. Tümen’in 39. Alayı Çanakkale’ye doğru yola çıktı. Bu tümen Beylerbeyi’nde 
bir yürüyüş koluna girerek Haydarpaşa’ya vardı. Akşam saatlerinde Kızılırmak vapu-
runa binerek Çanakkale’ye doğru yol alan tümen, sabaha karşı yani 21 Mart 1915’te 
Çanakkale’ye ulaştı. Çanakkale’ye ulaşan tümen buradan yürüyüşle Erenköyü’ne 
vardı. Buradan da Kumkale gerisindeki Çıplakköy’e yerleşti. 23 Nisan 1915’te Alaya 
Kumkale’ye hareket emri verildi. Gece yarısına doğru bütün alay, üç taburun birer 
bölüğü geride ihtiyatta kalmak üzere, Kumkale’nin solundaki Orhaniye istihkâmları 
ile Yenişehir köyünden daha sola doğru olan sahillere yerleşti.77 Müstahkem Mevkii 
Komutanlığı’nın emri ile 9. Tümen birliklerinin Eceabat’a taşınması, ulaştırma ko-
mutanlığı ile görüşülerek, elde bulunan araçların elverişliliği ölçüsünde kısa sürede 
ve zamansız yığılmalar oluşturmayacak şekilde, hızla gerçekleştirildi ve 9. Tümen 
Karargâhı 24 Mart 1915 sabahı hareketle akşam saatlerinde Eceabat’a ulaştı.78 28 
Mart sabahından itibaren İstanbul’dan deniz yoluyla taşınmasına başlanan 3. Piyade 
Tümen muharip birlikleri, 31 Mart’ta Erenköyü’ne intikal ettirildi. Bağımsız süvari 
tugayının 7. ve 13. Süvari Alayları ve tugay komutanı, 29-30 Mart’ta Keşan’a inti-
kal etti.79 3. Seyyar jandarma taburu, Kilya iskelesine çıkarılarak, 6-7 Nisan 1915’te 
1. Ağır Obüs Tabur Karargâhı’nın bulunduğu Şahinbey Çiftliği’ne ulaştı. 42. Piyade 
Alayı’nın 2. Taburu, 11 Nisan’da Çanakkale’ye geldi. 

74 TSK, İdari Faaliyetler ve Lojistik, s. 221.
75 BDS, Çanakkale Cephesi III. Kitap, s. 484.
76 Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi, Çanakkale Cephesi Harekâtı, c. V, I. Kitap, Ankara 1993, s. 39.
77 Şükrü Fuad Gücüyener, “Birinci Dünya Savaşında Tanıdığıım Kahramanlar Binbaşı Şevki Bey, Taş-

köprülü Aloş, Bursalı Mehmet Onbaşı, Çerkesli Ömer”, Çanakkale Hatıraları , c. III, İstanbul 2003, s. 
187-190.

78 BDHTH, Çanakkale Cephesi Harekâtı, I. Kitap, s. 215.
79 BDHTH, Çanakkale Cephesi Harekâtı, I. Kitap, s. 225-226.
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16. Tümen’in üç alayından biri olan 125. Alay Adana’da, 47. Alay Mersin’de, 48. 
Alay da Dörtyol’da bulunuyordu. 1914’ün Kasım ayında İstanbul’a gitmek üzere 16. 
Tümen yol hazırlığına başladı. Her kalkıştan önce 125. Alay, sonra 47. Alay, daha son-
ra da 48. Alay yola çıktı. Dörtyol’dan ayrılıp Tarsus’a yakın Gülek durağında trenden 
inildi ve Gülek Boğazı yürüyerek geçildi. Hidiv İbrahim Paşa’nın Osmanlı ordusu-
nu beklemek için yaptırdığı gizli tabya olan Konalga’ya gelindi. Burada tren katarı 
gelmedği için iki gece kalındı. İki gece kalındıktan sonra Tren, Ereğli’den geçerek 
Karaman’a geldi. Konya, Afyonkarahisar’dan sonra Haydarpaşa’ya gelindi. O gün Ka-
pitülasyonların kaldırılması nedeniyle her taraf bayraklarla donatılmıştı. Aralık ayın-
da 16. Tümen Bakırköy tren hattı üzerindeki boş cephaneliklere yerleşti. Şubat ayında 
Bakırköy’e gelindi. 47. ile 48. Alay Hayri Bey Hanı’nda, boş evlere, boş okullara, 125. 
Alay da bez fabrikasına yerleşti. O gün İngiliz, Fransız savaş gemileri Çanakkale Bo-
ğazını zorlamışlardı. Birliğe aynı gün köyü boşaltma ve Alibey köyü civarında top-
lanma emri verildi. O gün İstanbul’da izinli pek çok asker bulunmaktaydı. Bundan 
dolayı İstanbul’da, asker olanların birliklerine gitmeleri için tellal çağrıldı. Ertesi gün 
Bakırköyü’ne dönüldü. 125. Alay 1 Nisan günü Gülcemal Vapuru ile 47. Alay da iki 
gün ara ile karadan Çanakkale’ye gitmişlerdi. 12 Nisan’da 2. Tabur tren katarına dol-
du. Çatalca istasyonunda inildi. Akşamüstü Uzunköprü’ye gelindi. Uzunköprü’den 
yürüyüşe geçen asker deve ile yavaş yürür, ama çok yol alırdı. Yolculuğun üçüncü 
gününde yorgunluk baş gösterdi. Ayağını sürenler, gerileyenler oldu. Çantalarındaki 
ağırlığı hafifletmek için yolun soluna sapılarak, renkli gömlekler, donlar, bayat ek-
mekler atıldı. Çantalardan iğne, iplik, çarık iğnesi, bez, kösele, meşin parçaları, örs, 
çekiç, kerpeten, kepiler çıkarıldı. Korudağ’ın üzerinden aşan ana şoseden, sola sa-
pıldı ve bir kırda konaklanıldı. Gelibolu’ya gelindiğinde geceyi şehrin doğusundaki 
derin bir çukurun batı yamacındaki kuytu in gibi kalkan kayaların altında geçirildi. 
Geçirilen bir günün ardından 63 numaralı Şirket-i Hayriye vapuruna bölük doldu ve 
Akbaş’a gelindi. Çıkış iskelesi olmadığı için kıyı suları yürüyerek geçildi.80 16. Tümen, 
Mareşal Liman Von Sanders’in 5. Ordu Komutanlığı’na atanmasından itibaren ve 
özellikle düşmanın karaya çıkarma yapmaya başlamasıyla birlikte acele takviye bir-
likleri istemesi üzerine, Başkomutanlıkça Çanakkale Cephesi’ne verildi. İstanbul’da 
6. Kolordu kuruluşunda bulunan tümenin, 26 Nisan 1915’ten itibaren 47., 48. Piyade 
ve Topçu Alayları Uzunköprü’ye demiryolu ile buradan da karayolu ile 16. Tümen’in 
125. Piyade Alayı ve Dağ Topçu taburu da üç yolcu vapuru ile Çanakkale Cephesi’ne 
gönderilmeye başlandı. Cepheye parça parça gelen ve 19. Tümen’in emrine verilen 
16. Tümen, 125. Alay hariç, 2 Mayıs 1915’te aldığı emir üzerine 5 Mayıs’ta Kum 
köyü’ne geldi.81 

2 Mayıs 1915’te 16. Tümen Gelibolu Yarımadası’na kademeli olarak girerken, 
15. Tümen’in deniz ulaştırılması büyük kısmıyla tamamlandı. 38. Alay ve 45. Ala-

80 Emin Çöl, Çanakkale-Sina Savaşları, İstanbul 2009, s. 25- 35.
81 BDHTH, Çanakkale Cephesi Harekâtı, I. Kitap, s. 174.
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yın 3. Taburu Akbaş iskelesine indirilerek Eceabat dolaylarına yanaştırıldı.82 3 Mayıs 
1915’te 15. Tümen’in durumu oldukça karışık ve uzak bölgelere konaklamış grupla-
rıyla dağınıktı. Tümen’in deniz ulaştırmasından gerisini ayarlamak da mümkün ol-
madı. Bir kısım piyade birliği tümen topçusu ve diğer bağlı birliklerinden bir kısmı 
lojistik ve idari teşkilleri hâlâ deniz yolculuğundaydı. Bu tümenin 56. Alayı daha önce 
ileriye sürülen bir taburu Arıburnu’na gönderilip geri kalan kısmı ise Güney Grup 
Komutanlığı emrine verildi. Bu arada Tümen komutanı Albay Mehmet Şükrü Bey 
Boğaz iskelelerine indirilen diğer birlikleriyle uğraşmaktaydı. 38. ve 45. Alaylarının 
bir kısmı Akbaş Eceabat arasında konaklamakta, bir kısmı da yürüyüş halindeyken 
Akbaş iskelesine indirmeler devam etmekteydi.83 19 Mayıs taarruzuna ayrılmış olan 
2. Piyade Tümeni’nin İstanbul’dan vapurlara bindirilmesine 11 Mayıs sabahı başlandı. 
Tümenin ilk kısmı 13 Mayıs sabahı Akbaş’a ulaştı. Bundan sonra 2. Tümen’in diğer 
kısmı 14 Mayıs günü Akbaş’a çıkarıldı. 16 Mayıs 1915’te intikal tamamlandı.84 

13. Tümen, 25 Haziran 1915 tarihinde verilen emir üzerine bütün birliklerini 
Çanakkale’nin içine, Karadeniz kıyılarından çekilerek Üsküdar’dan Sirkeci’ye ve Da-
vut Paşa Kışlası civarında açık ordugâha geçti. Kısa bir süre sonra Sirkeci Levâzım 
Ambarlarından eksikliklerini tamamlayan tümen, trenle Uzunköprü’ye doğru yola 
çıktı. Keşan’da Başkumandan Enver Paşa ve yanında Fevzi Çakmak 13. Tümen’i teftiş 
etti. Ertesi gün karadan Keşan yoluyla Korudağ’a gidilerek, orada verilecek vazifeye 
göre hareket etme emri verildi. Korudağ her geçen kıt’anın hazırlık ve bekleme mev-
zii idi. En son noksanlar burada ikmal edilir, bir kolordunun, bir tümenin parçaları 
burada toplandıktan sonra gece yürüyüşü ile açık bulunan Saroz Körfezi önünden 
geçilir, Maydos ve Gelibolu istikametinde yol alınırdı.85 Gece uzun bir yürüyüş ya-
parak Soğanlıdere’ye varan tümen, üç gün istirahattan sonra 11 Temmuz 1915 günü 
Melek Hanım Çiftliği’ne doğru yol almaya başladı.86

10. Tümen’e, 8 Mayıs 1915’te hareket emri verildi. Alay Kudüs’ten ayrılarak 
Nablus’a doğru yürüyüşe başladı. Üç günlük yürüyüşten sonra Nablus’a gelindi. Bu-
rada kıtalar vagonlara yerleştirilip yola çıkarıldı. Satta, Cenin, Sile istasyonları geçi-
lerek, Dera’ya gelindi. Buradan Şam, Halep, Rayak yoluyla Raco’ya gidildi. Raco istas-
yonundan sonra tekrardan yürüyüşe geçildi. Mamure istasyonundan trene binilerek 
Tarsus’a gelindi. Alay yürüyüş dolayısıyla çok yorgun olduğundan, Tarsus’ta beş gün 

82 Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi, Çanakkale Cephesi Harekâtı, c. II, II. Kitap, Ankara 1978, s. 
362.

83 BDHTH, Çanakkale Cephesi Harekâtı, II. Kitap, s. 363.
84 BDHTH, Çanakkale Cephesi Harekâtı, II. Kitap, s. 184.
85 Saroz Körfezi’nden daimi gözetlemede bulunan itilaf savaş gemileri Korudağ’ın doğu ve güney ya-

maçlarından itibaren Ortaköy’e kadar olan düz ve açık arazide rastladığı en ufak canlı hedeflere ateş 
açıyor ve zayiata neden oluyordu. Bu nedenden dolayı Korudağ, kıtaların hazırlık ve bekleme yeri 
olarak kullanıldı. 

86 Mülâzım Mehmet Sinan, Harp Hatırlarım Çanakkale-Irak-Kafkas Cephesi, Ankara 2006, s. 29-30.
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dinlenme emri verildi. 14 Mayıs 1915 tarihinde sabahleyin şafakla beraber 30. Alay 
yol kolunda Tarsus’tan yürüyüşe başladı. Akşamüzeri Toros üzerinde Çamalan nahi-
yesi civarında çadırlı ordugâhta konaklandı. Emirler menzil menzil verildiğinden 10. 
Tümen’in nereye gittiği resmen Konya Ereğlisi’nde bildirildi. İstasyonları geçerek 14 
Mayıs sabahı Tuzla’ya gelindi. Burada asker karantihane temizliğine tabi tutuldu. Gece 
gelen bir emirle askerin Üsküdar’dan Kabataş’a geçeceği bildirildi. Üsküdar iskelesine 
gelen askerlerin bindirilmesi geceleyin ve uçaklara gözükmeden yapılması yönünde 
emir verilmesine rağmen, vasıtasızlık nedeniyle sevkiyat ancak ertesi gün öğleye ka-
dar tamamlanabildi. Bakırköy’de Baruthane çayırında çadırlı ordugâh kurmak üzere 
İstanbul’un caddelerinden yürüyüşe başlandı. 1915 yılının Haziran ayı içinde henüz 
savaşa girmeyen Bulgarların, Osmanlı Devleti’ne karşı savaşa gireceklerine dair riva-
yetler dolaşıyordu. Bu rivayetlerden dolayı tümen Edirne sınırına gönderildi. Burada 
19 gün kalan tümen, 27 Haziran günü Çanakkale’ye hareket etti. Uzunköprü’de bir 
gün kalındı. İlk gece sabahı Karapınar’a ikinci gece sabahı Paşayiğit’e, üçüncü gece de 
Keşan’a varıldı. Güneş doğarken Eksamil’in (Ortaköy) Süleymaniye köyü ile Kavaklı 
köyü arasındaki köprü geçildi. Bir gece Gelibolu sırtlarında bir gün de Pazarlı’da du-
rakladıktan sonra üçüncü günü Maydos’un ilerisinde Çamburnu mevkiine varıldı.

1. Tümen’in 71. Alayı 27 Mayıs’ta Bakırköy’de akşam saatlerinde trenle hareket 
ederek ertesi gün sabah saat 9.50’de Uzunköprü’ye vardı. Buradan karayolu ile Akbaş 
iskelesine oradan da Çanakkale’ye geçildi. Tümen İntepe Erenköy civarlarında bulun-
duktan sonra tekrar Gelibolu Yarımadası’na dönerek Melek Hanım Çiftliği civarına 
yerleşti. 19 Temmuz 1915 gecesi Güney Grubunda Kirte önündeki müdafaa hattı-
nı teslim almak üzere sabaha karşı ihtiyat mevzilerine girildi. Güneş batınca atlarla, 
Çamburnu’ndan Seddülbahir mıntıkasına hareket edildi.87 12. Tümen 16 Mayıs 1915 
günü saat 9.00’da Akbaş’a vardı ve Güney Grubu emrine verildi.88

24. Tümen, 23 Temmuz 1915 tarihinde Ağaçlı köyünü terk ederek akşam saat 
10 civarlarında Çanakkale’ye doğru hareket etti. Gece Kemerburgaz ve Alibey kö-
yünde geçirildikten sonra Silâhtar Ağa çayırına varıldı. Burada askere mola verildi. 
Bir müddet istirahattan sonra tekrar hareket emri verildi. Rami Kışlası civarında-
ki meydanda askere tekrar mola verildi. Bir müddet sonra silâhbaşı emriyle hareket 
edildi. Akşam saat 9’da Makriköy’e ulaşıldı. Asker ve ağırlıklar trene bindirildi. Saat 
1’de Makriköy’den hareket edilip, 25 Temmuz 1915 tarihinde Uzunköprü’ye trenle 
gelindi. 29 Temmuz 1915 tarihinde Uzunköprü İstasyonu’ndan hareket edilip, Keşan 
kasabasına gelindi. Keşan civarında harmanlık bir yerde askere mola verildi. Verilen 
molanın ardından askere tekrardan hareket emri verildi. Korudağ eteklerinde tek-

87 Münim Mustafa, “Cepheden Cepheye (1914-1918) İhtiyat Zabiti Bulunduğum Sırada Cihan Harbin-
de Kanal ve Çanakkale Cephelerine ait Hatıralarım”, Çanakkale Hatıraları, c. III, İstanbul 2003, s. 
356-372.

88 Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi, Çanakkale Cephesi Harekâtı, c. V, III. Kitap, Ankara 1980, s. 20.
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rar mola verildi. Molanın ardından tekrardan hareket edilip Korudağı ve gece Kavak 
Ovası’nı geçtikten sonra Bolayır’da sabahlandı. Ertesi gün Eksamil’e varıldı. 7 Ağus-
tos 1915 günü kumandanlıktan gelen emir üzerine 13. Bölük olarak Bakla Burnu 
mevkiini teslim aldı ve bugünden itibaren 24. Tümen cepheye dahil oldu.89 

İstanbul’dan Uzunköprü’ye gönderilen 136. Alay, 18 Ekim 1915’te; İtfaiye Alayı 
da 24 Ekim 1915’te Bolayır’a geldi ve Kuzey Grubu emrine verildi.90 İzmir’deki 42. 
Tümen de trenle Bandırma’ya deniz yoluyla Çanakkaleye gönderildi. Bu tümenin ilk 
birlikleri 22 Ekim 1915’te Çanakkale’ye ulaştı.91 Savaş süresince de birliklerin cepheye 
intikalleri bu şekilde devam etti.

Sonuç

Balkan Savaşı’ndan ağır bir yenilgiyle çıkan Osmanlı Devleti, askeri alanda ye-
nileşme hareketlerine yöneldi. Bunun için başta Almanya olmak üzere İngiltere ve 
Fransa’dan uzmanlar getirildi. Ordu içerisinde yenileşme hareketleri sürerken Avus-
turya-Macaristan veliahtının suiksat sonucu öldürülmesi, sanayileşme yarışındaki 
Avrupa ülkeleri arasında savaşın patlak vermesine neden oldu. Patlak veren savaşta 
Osmanlı Devleti, kaybettiği toprakları geri alabilmek ve turancılık fikrini hayata geçi-
rebilmek için savaşta Almanya’nın yanında yer aldı. 

2 Ağustos 1914’te seferberliğini ilan ederek savaşta Almanya’nın yanında yer 
alan Osmanlı Devleti, orduların barış zamanındaki kuruluş teşkilatlanmalarında de-
ğişikliğe gitti. Bu değişikliklerin yanı sıra tüm İslam âlemine hitaben cihad ilan edi-
lerek, müslümanlardan Osmanlı Devleti’nin düşmanlarına karşı savaşılması istendi. 
Cihadın ilanından sonra müslümanları harekete geçirebilmek için de Türk- Alman 
heyetleri müslüman ülkelere gönderildi. Bu heyetler cihadın başarısı için çaba harca-
masına karşı, başta İngiltere ve Fransa olmak üzere İtilaf devletleri tarafından, Arap 
milliyetçilik fikrinin belirgin olarak hissedildiği, Kuzey Afrika ve Mısır gibi ülkeler-
de halife’nin İttihat ve Terakki’nin esaretinde olduğu, İttihat ve Terakki’nin Padişah 
istemediği halde Osmanlı Devleti’ni Almanya’nın yanında savaşa sokmak istediği, 
Osmanlı Devleti’ni ve hilafet makamını bu zorbaların elinden kurtarmak gerektiği 
yönünde birtakım söylemlerle propagandalar yapıldı. Neticede cihadın ilanı İtilaf 
devletleri sömürgelerinde ve Araplar üzerinde beklenilen etkiyi göstermese de Afga-
nistan ve Sudan’da birtakım ayaklanmaların çıkmasına neden oldu.92 Çıkan ayaklan-

89 İbrahim Arıkan, Bir Mehmetçiğin Çanakkale-Galiçya-Filistin Cephesi Anıları Harp Hatıralarım, İs-
tanbul 2007, s. 30-32.

90 BDHTH, Çanakkale Cephesi Harekâtı, III. Kitap, s. 436.
91 BDHTH, Çanakkale Cephesi Harekâtı, III. Kitap, s. 474.
92 Ömer Umar Osman, Osmanlı Yönetimi ve Fransız Manda İdaresi Altında Suriye (1908-1930), Anka-

ra 2004, s. 253-256.
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maların yanı sıra Libya, Mısır, Tunus, Afganistan, İran, Gürcistan, Azerbaycan, Kırım 
gibi ülkelerden gönüllü olarak gelenler, Çanakkale Cephesi’nde Osmanlı Devleti’nin 
saflarında savaşa katıldı. Osmanlı Devleti’nden kopmuş, Balkan topraklarında yaşa-
yan müslüman halk ise savaşın patlak vermesiyle birlikte anavatan olarak gördükleri 
Anadolu’nun elde çıkmaması için gönüllü olarak Yunanistan, Arnavutluk, Makedon-
ya, Bulgaristan, Bosna ve Kosova gibi ülkelerden trenlerle ya da aç susuz haftalarca 
süren yaya yolculuklarından sonra Çanakkale Cephesi’nde savaşa katıldı.93 Yurt için-
de ise Mükellefiyet-i Askeri Kanûn-ı Muvakkati’ne göre askere alınan yükümlüler, ilk 
önce bulunduğu yerin askerlik şubesine müracaat edip, askerlik şubesi tarafından 
giyim kuşamı sağlandıktan sonra eğitim görmeleri için depolara, depolardan da ihti-
yaç olan yerlere sevk edildi. 

25 Nisan 1915 tarihinden itibaren Gelibolu Yarımadası’nda devam eden muha-
rebeler sırasında ise 24 Mart 1915’te kurulan ve Çanakkale Cephesi’nde görev ya-
pan 5. Ordu’nun asker ihtiyacı, kolordu asker alma daireleri ve şubelerinden karşı-
landı. Oluşturulan ikmal yolları ve menzil müfettişlikleri vasıtasıyla da Çanakkale 
Cephesi’ne asker sevkiyatları gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen asker sevkiyatları sı-
rasında hiçbir ferdin rengi uçmuş değildi. Aksine yürüyüş dolayısıyla fert ve subayın 
birbirine kaynaşan ruhları daha şen ve yüzleri daha güleçti. Trenlerle Çanakkale’ye 
gidenler, Haydarpaşa istasyonunda koca bir vapur yaralıyı gözleriyle görmeleri, ma-
neviyatları üzerinde etkili olmuyor, yolun iki tarafını dolduran halkın alkışları ara-
sında, askerler türkü, gazel okuyorak, trenleri bir müzik kervanına benzetiyorlardı.94 
Cepheye giden bu askerlerin yüzde doksan dokuzu çiftçiydi ve yine bunların tahmi-
nen dörtte üçü evli, çoluk çocuk sahibi ve dörtte biri bekardı. Yaşları 21 ile 35 arasın-
da idi. Kendilerinin genel olarak görünüşüne bakıldığı zaman metin çehreleri, gürbüz 
vücutları görünür ve mensup oldukları müstesna vasıfları, vakur bakışlı gözlerinden 
okunurdu.95 

Mükellefiyet-i Askeri Kanûn-ı Muvakkati’ne göre asker alımlarını yapan ve 1915 
yılı içerisinde yapılan birtakım düzenlemelerle, Çanakkale Cephesi’nin asker ihtiyacı-
nı karşılayan Osmanlı Devleti’nin, I. Dünya Savaşı boyunca ulaşım ve askeri malzeme 
yetersizliğine rağmen gönüllü ya da zorunlu olsun asker bulma konusunda sıkıntı 
çekmediği, 14 Temmuz 1915’te yükümlü olmayanlarla beraber yaklaşık 2.000.000’luk 
bir askeri kuvvete ulaşmasından rahatlıkla anlaşılmaktadır. Ayrıca kabul edilen genel 
esaslara göre de seferberlikte memleketin genel nüfusunun %10’nun silah altına alın-
ması gerekirken, bu savaşta oranın %15-%18’e kadar çıktığı da görülmektedir.96

93 Ebubekir Sofuoğlu, Kosova’nın Çanakkale Kahramanları, İstanbul 2007, s. 30-32.
94 Çöl, Çanakkale-Sina Savaşları, s. 32.
95 Şefik Aker, “Çanakkale-Arıburnu Savaşları ve 27. Alay”, Çanakkale Hatırları, c. 1, İstanbul 2001, s. 

213.
96 Erkin, Hâtırat, s. 160.
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Ekler

Ek 1. 1914 yılında Takvim-i Vekayi Gazetesi’nde Yayımlanan Mükellefiyet-i 
Askeriye Kanûn-ı Muvvakkati (Geçici Asker Alma Kanunu)



Birinci Dünya Harbinde Çanakkale Cephesine Asker Alım İşlemleri...

245

100. Yıl



Mehmet Arslan

246

Çanakkale 2015

Ek 2. Hizmet-i askeriye haricinde bulunan efraddan silah isti’maline kabiliyetli 
olanların suret-i celp ve istihdamı hakkında kanun-ı muvakkat.
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İtilaf Kuvvetleri’nin Gelibolu Yarımadası’na 
Çıkarma Harekâtı (25 Nisan 1915)

Figen ATABEY*

Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı
Yıl: 13, Bahar 2015, Sayı: 18, ss. 249-270, 100. Yıl

Öz

 Çanakkale Boğazı’nı denizden geçemeyen İtilâf Devletleri, 25 Nisan 1915 
tarihinden 9 Ocak 1916 tarihine kadar sürecek olan Gelibolu Yarımadası üze-
rinden ortak bir çıkarma (amfibi) harekâtı ve müteakiben bir kara harekâtı ile 
harbin hedefini ele geçirmeye çalışmış, ancak bunda da başarılı olamamışlar-
dır. 18 Mart 1915 deniz taarruzunun başarısızlığı üzerine Çanakkale Boğazı 
seferinin akıbeti için 22 Mart 1915’te yapılan toplantıda kara ve deniz kuvvet-
leri yetkilileri, Çanakkale Boğazı’nı zorlamak için tamamen bir deniz harekâtı 
yerine kara ve deniz kuvvetlerinin ortak bir işbirliği yapması konusunda anlaş-
maya varmışlardır. 29’ncu İngiliz Tümeni’nin Ege’ye ulaşmamış olması, olası 
askeri harekâtın Nisan ayı sonlarına kadar gecikmesine ve bütün birliklerin 
Mısır’da toplanmasında etkili bir faktör olmuştur. 25 Nisan 1915’te güneş doğ-
madan birliklerin gemilerden indirilmeye başlanması ile altı farklı kumsal kul-
lanılarak, akşama kadar 29.000 kişi karaya çıkarılmıştır. Avustralya ve Yeni 
Zelanda Kolorduları (ANZAK) Kabatepe’nin yarım mil kuzeyinde, 29.Tümen 
ve Kraliyet Deniz Tümeni’nin bir birliği Seddülbahir civarında beş farklı yerde 
karaya çıkarılmıştır. 3.000 kişilik Fransız Tümeni ile bir birlik de Kumkale’de 
karaya çıkarılmıştır. Beş kumsala yapılan çıkarmada Türk topçularının açmış 
olduğu şiddetli ateşe rağmen birlikler karaya çıkabilmişler, ancak ilerleyeme-
mişlerdir. Arıburnu (“Z” Kumsalı)’na yapılan çıkarmada ise ANZAK birlikleri 
Türk askerinin direnişi ve yoğun topçu ateşi ile karşılaşmışlar ve ilerleyememiş-
lerdir. Sonuçta İtilâf Devletleri’nin İstanbul’u ele geçirme planı başarısızlıkla 
sonuçlanmış, denizde ve karada yenilgi kaçınılmaz olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Çanakkale Kara Muharebeleri, Çıkarma Harekâtı, 
Gelibolu Yarımadası, Osmanlı Devleti, İtilaf Devletleri, Çanakkale Boğazı
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Giriş 

Çanakkale Boğazı’na deniz taarruzları sürerken, 5 Mart 1915’ten itibaren olası bir 
kara harekâtı için de hazırlıklara başlanmıştır. O döneme kadar İtilaf Devletleri’nin 
temel görüşü, kara birliklerinin desteğine başvurulmadan boğazın sadece deniz gü-
cüyle zorlanıp, Marmara’ya geçilmesi ana fikrine dayanmıştır. Bu esnada bir askerî 
harekâtın imkânlarını inceleyerek, kendisine rapor vermek üzere dönemin Savaş 
Bakanı Lord Kitchener, Mısır’da bulunan Avustralya Kolordusu Komutanı Kor-
general Birdwood’u Çanakkale’ye göndermiştir. Lord Kitchener tarafından duru-
mu incelemekle görevlendirilmiş bulunan General Birdwood, 5 Mart 1915’te Lord 
Kitchener’e gönderdiği raporunda; “Donanmanın tek başına boğazdan geçemeye-
ceğine inandığını, kuvvetli bir ordunun karadan donanmayı desteklemesi gerektiği-
ni,” bildirmiştir.1Bu rapor, Kitchener’in bütün tereddütlerini gidermiş ve 10 Mart’ta 

1 The National Archives (Londra), ADM I /111/8052

The Ampihibious Operation of the Allies Forces to the Gallipoli 
Peninsula (25th April 1915)

Abstract

Having failed in penetrating the Çanakkale Strait, the Entente Powers at-
tempted to reach their target through Gelibolu with an joint amphibious opera-
tion followed by a land operation between 25 April 1915 and 9 January 1916. 
After the failure of the naval attack of 18th March 1915, for the future of the 
Dardanelles Campaign, on the 22nd March it was decided by the naval and 
military authorities to change the purely naval attack into a combined opera-
tion. The absence of the 29th Division was the determining factor in the decision 
to delay the military attack to the end of the April and repack all the trops at Al-
exandria. The disembarkation of the army commenced before sunrise on 25th, 
using six different beaches and by nightfall about 29.000 were landed. Austra-
lian and New Zealand Corps (ANZAC) North Gaba Tepe, the 29th division and 
one battalion Royal Marines at five different landings near Cape Helles, and 
3.000 of the French Division with one battalion at Kum Kali. On five beaches, 
the troops was landed though vigorously opposed by a Turkish troops. On the 
sixth beach (Arıburnu), North of Gaba Tepe the Australian and New Zealand 
(ANZAC) corps, were strongly conter-attacked and subjected to a heavy fire of 
Turkish troops, the ANZAC troops could not advance across the peninsula. As 
a result the Allies failed to realize their dreams about İstanbul and therefore the 
defeat was inevitable in both the sea and land. 

Keywords: Çanakkale Land Battles, Amphibious Operation, Gallipoli 
Peninsula, The Ottoman State, The Allies, Çanakkale Strait (Dardanelles)



İtilaf Kuvvetleri’nin Gelibolu Yarımadası’na Çıkarma Harekâtı...

251

100. Yıl

29’ncu İngiliz Tümeni’nin Çanakkale’ye gönderileceğini açıklamıştır. Ayrıca Fransız-
ların da bir Tümen göndereceğini açıklamıştır. Bu suretle Mısır’da bulunan ANZAK 
Tümenleri ile birlikte 75 bin kişilik bir kolordunun bu işe tahsis edileceği belirtilmiş-
tir. Bütün bu hazırlıklara rağmen Savaş Bakanı Lord Kitchener, hâlâ geniş ve kapsamlı 
bir çıkarmaya sıcak bakmamıştır. Londra’daki Savaş Konseyi de Boğaz’ın yalnız deniz 
kuvveti ile zorlanarak geçilebileceği görüşünde olduğundan İtilaf Kuvvetleri, 18 Mart 
1915 deniz harekâtını başlatmaktan kendilerini alıkoyamamışlardır. 

12 Mart 1915’te Akdeniz Seferî Kuvvetler Başkomutanlığına atanan General Ha-
milton, Gelibolu Yarımadası’nın kıyılarını yapılması muhtemel bir çıkarma bakımın-
dan incelemekle görevlendirilmiştir. General Hamilton ve kurmay heyeti, Gelibolu 
Yarımadası’nı ilk kez 18 Mart’ta görüp, Çanakkale Boğazı’na bir deniz savaşının orta-
sında girdiklerinden harekâtın başarıyla tamamlanması için askerî bir müdahalenin 
gerekeceği düşüncesini taşımışlardır.2 Savaşın öğleden sonraki bölümünü Çanakkale 
Boğazı’nın içinden izleyen ve Inflexible ve Goliath zırhlılarının yarı batar durum-
da boğazdan çıktıklarını gören General Hamilton, Çanakkale Boğazı’nın gemilerle 
zorla geçilebileceği kanısında olmadığını, 19 Mart 1915 akşamı Londra’daki Savaş 
Bakanlığı’na bir telgrafla bildirmiştir.3

18 Mart 1915 başarısızlığı üzerine Çanakkale Boğazı seferinin akıbeti için 22 
Mart 1915’te Çanakkale açıklarında beklemekte olan Queen Elizabeth muharebe 
gemisinde bir toplantı yapılmış ve bu toplantıya Amiral de Robeck, General Ian Ha-
milton, Amiral Weymss, General Birdwood, General Braitwaite ve Albay Pollen ka-
tılmışlardır. Toplantıya katılanlar Çanakkale Boğazı’nı zorlamak için kara ve deniz 
kuvvetlerinin işbirliği yapması konusunda anlaşmaya varmışlardır.4 Bu karardan son-
ra İngiliz Kara Kuvvetleri yetkilileri de “Kara harekâtı veya amfibi harekâtı hakkında 
denizciler bize soru soruncaya kadar sustuk ve sadece filoyla Çanakkale Boğazı’nı 
zorlayıp geçeriz iddialarını terk ettikleri ana kadar bekledik. Nitekim ağır bir dar-
be yedikten sonra bize de söz hakkı verdiler”, açıklamasını yaparak, baştan beri kara 
harekâtının gerekliliğine olan inançlarını dile getirmişlerdir”.5 Londra’da bulunan, 
18 Mart 1915 Çanakkale deniz harekâtının baş mimarı olan Deniz Bakanı Winston 
Churchill ise hâlâ “Queen Elizabeth” zırhlısı ve ona refakat edecek filonun, Türklerin 
mukavemetini bir anda çökertme gücüne sahip olduğu düşüncesini taşımıştır. Deniz 
Bakanı Churchill’in 18 Mart yenilgisiyle kırılan İngiliz donanmasının prestijini kur-
tarmak için Çanakkale Boğazı’nı yine yalnız donanma ile açma teşebbüsünde devam 

2 Nigel Steel- Peter Hart, Gelibolu, Yenilginin Destanı, (çev. Mehmet Harmancı), Sabah Kitapçılık, İs-
tanbul, 1996, s. 21.

3 Winston Churchill, The World Crisis, 1911-1914, vol. II, Thorton Butterworth Limited, London, 
1927, s. 10. 

4 A. Thomazi, Çanakkale Deniz Savaşı (çev. Hüseyin Işık), Genelkurmay Başkanlığı Basımevi, Ankara, 
1997, s. 41.

5 Ian Hamilton, Gelibolu Günlüğü, (çev. O.Özdeş), Hürriyet Gazetesi Yayını, İstanbul, 1972, s. 38.
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eden ısrarlarına rağmen İngiliz Hükümeti, General Hamilton’un teklif ve fikirlerine 
katılarak, geniş çaplı bir çıkarma operasyonuna (amfibi harekât) karar vermiştir. Böy-
lelikle, asıl muharebeyi kara kuvvetleri üzerine almış, donanmaya da yardımcı rol 
verilmiştir.6 

Kara Harekâtı Öncesi İtilaf Devletleri’nin Çıkarma Hazırlıkları

Çanakkale Boğazı’nın yalnız donanma ile geçilemeyeceğini hesaplayan İtilaf 
Devletleri, geniş çapta bir çıkarma hareketine karar vermişlerdir. Ancak 29’uncu İn-
giliz Tümeni henüz Ege’ye ulaşmadığından Akdeniz Seferî Kuvvetleri Başkomutanı 
Orgeneral Ian Hamilton, Sefer Kuvveti’nin en erken tarih olarak Nisan ayı ortaların-
da harekâta hazır olabileceğini bildirmiştir.7 Hamilton’un bu görüşünde Savaş Bakanı 
Lord Kitchener’in asker sayısı 75 bin kadar olan tüm birlikler bir yerde toplanana 
kadar hiçbir harekâta başlanmayacağına dair verdiği talimatı etkili olmuştur. 17 Mart 
1915’te 29’uncu İngiliz Tümeninin ilk grubu İngiltere’den ayrılmış ve 29 Mart’ta 
Fransız Amiral d’Amadé komutasındaki Fransız Tümeni’nin ulaştığı tarihte Mısır’a 
gelmiştir. Bu iki birlik ile Avustralya ve Yeni Zelandalıların bir tugayı dışındaki birlik-
ler henüz Ege’ye ulaşmamışlardır. General Hamilton tarafından yapılacak geniş çaplı 
bir harekât için Mondros’taki Limni Üssü’nün uygun bir üs olmadığı ve kısa sürede 
değiştirilmesi gerektiği bildirilmiştir. Bu iş için Mondros’taki liman uygun olmadı-
ğından Mısır Birlikleri’nin Komutanı Korgeneral John Maxwell, reorganizasyon üssü 
olarak Mısır’ı önermiş ve bu öneri 25 Mart’ta kabul edilmiştir. Bu suretle, Tümgene-
ral A. Paris komutasındaki Kraliyet Deniz Tümeni, General d’Amadé komutasındaki 
Fransız Sefer Kuvveti (Corps Expéditionnaire d’Orient) ve Tuğamiral Hunter-Weston 
komutasındaki 29.Tümen, Mısır’ın İskenderiye Limanı’na yöneltilmiştir.8 Birliklerin 
hareketinden önce General Hamilton ile kurmay heyeti birliklere gerekli düzenin al-
dırılmasının denetimi için 24 Mart 1915’te Mısır’a hareket etmiştir.9

Bu esnada yaşanılan diğer bir sorun da Kara ordusuna ait lojistik unsurların, 
İngiltere’de gemilere yüklenirken belirli bir planın yapılmadığı, yüklemenin rast-
gele gerçekleştiğinin tespiti olmuştur. Bundan dolayı General Hamilton, General 
Braithworth’un önerisiyle gemilere rastgele bindirilmiş askerlerin ve bütün ağırlıkla-
rın önce Mısır’ın İskenderiye Limanı’ndan götürülüp karaya çıkarılmasına, orada uy-
gun düzenlemeler yapıldıktan sonra yeniden gemilere yüklenerek geri getirilmesini 
talep etmiştir. Birliklerin ve malzemenin yeniden gemilere bindirilme ve yüklenmesi 

6 Figen Atabey, Çanakkale Muharebelerinin Deniz Cephesi, TTK Basımevi, Ankara, 2014, s. 196.
7 Churchill, a.g.e., vol. II, s. 238.
8 The National Archives, ADM I/116/ 3491 (Londra’daki Savaş Dairesi’nin 28 Mayıs 1915 tarihli rapo-

ru). 
9 Julian S Corbett, Harekât-ı Bahriyye, c. I-II, (çev. Ali Rıza Seyfi), c. II, Bahriye Matbaası, İstanbul, 

1926, s. 120.
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işlemi 4 Nisan’da başlamış, sonraki 15 gün boyunca birbiri ardına gemiler, Mısır’dan 
Ege’ye doğru yola çıkmışlardır. Genel Karargâh, Mondros’a 10 Nisan’da ulaşmış ve 
Mısır’ın İskenderiye Limanı’ndan son İngiliz Tümeni, 16 Nisan’da gemilere bindiril-
miştir. Aynı tarihte Fransız Tümeni’nin ilk taşıt gemisi buradan ayrılmıştır. Bu kap-
samda 4-19 Nisan 1915 tarihleri arasında toplam on beş gün içerisinde 77 taşıt gemi-
si İskenderiye’den Çanakkale önlerine kuvvet taşımıştır. Personel dışında 16.000’den 
fazla hayvan ve 3104 araba da nakledilmiştir.10 

İtilaf Devletleri’nin Gelibolu Yarımadası’na Çıkarma Harekâtı Planı 

İngiliz kurmayları, Gelibolu Yarımadası’na gerçekleştirilecek çıkarma yerlerini 
iyi tespit etmişler ve bunları harflerle işaretlemişlerdir. Bu suretle Seddülbahir’de ya-
rımadanın güneybatısındaki beş kumsala çıkarma yapılması planlanmış ve bu kum-
sallar S, V, W, X ve Y harfleri ile adlandırılmıştır.11 Bunlar doğudan batıya doğru; 
Morto Koyu (İngilizlerin kullandığı isimle S Kumsalı), Ertuğrul Koyu (V Kumsalı), 
Teke Koyu (W Kumsalı), İkizler Koyu (X Kumsalı), Zığındere Sahili (Y Kumsalı) ola-
rak belirlenmiştir. Yine bu noktalardan karaya çıkarılacak olan askerlerin birleşerek, 
ilk günkü hedefleri olan Alçıtepe’yi ele geçirdikten sonra Kilitbahir üzerine yürümesi 
planlanmıştır.12 Gelibolu Yarımadası’nın güneyinde saptanan bu beş çıkış noktasına 
ilk aşamada 4.900 kişinin çıkartılması tasarlanmıştır. Bu kuvvetlerin, ikinci aşamada 
karaya çıkarılacak River Clyde’de bulunan 2100 kişiyle ve 2. yedek bölümdeki 1200 
kişiden fazla bir kuvvetle derhal takviye edilmesi öngörülmüştür.13 Kabatepe’nin he-
men kuzeyinde bulunan Arıburnu’na “Z” plajı adı verilmiş ve buraya çıkarılacak olan 
Avustralya-Yeni Zelanda Kolordusu (ANZAK)’nun güneyden yapılacak esas harekâta 
katkısının direkt olması ve buraya çıkarılan kuvvetlerin bölgeye hâkim konumundaki 
tepeleri ele geçirip, Saros Bölgesi’ndeki Türk birliklerinin Güney Cephesi’ne yardı-
ma gelmelerini engellemeleri planlanmıştır.14 Boğaz’ın Anadolu yakasında bulunan 
Kumkale’ye çıkarılacak Fransız Kuvveti’nin ise esas harekâta dolaylı olarak yardım-
da bulunması; bu kapsamda Kumkale mıntıkasına yerleşerek, bölgede bulunan 5. 
Ordu’ya bağlı 15. Kolordu’nun Rumeli tarafına geçmesini engellemesi öngörülmüş-
tür. 

Bu görüş ve bilgiler doğrultusunda General Hamilton ve Kurmay Heyeti “Ar-
cadian” adlı karargâh gemisi ile Mısır’dan 10 Nisan 1915’te Mondros’a ulaştığında 

10  C.F. Aspinall-Oglander, Büyük Harbin Tarihi Çanakkale, Gelibolu Askerî Harekâtı, (haz. Metin Mar-
tı), c. I, Arma Yayınları, İstanbul, 2005, s. 148-151.

11 Ellis Ashmed Barlett, Çanakkale Harekât-ı Bahriyyesi’ne Dair İfşaat, (çev. Rahmi), Matbaa-ı Âmire, 
İstanbul, 1331; Çanakkale Gerçeği, (çev. Rahmi), Yeditepe Yayını, İstanbul, 2005, s. 30.

12 Yusuf Hikmet Bayur, Türk İnkılâbı Tarihi (Çanakkale Vuruşmaları ve Onların Tepki Ve Sonuçları),c. 
III/ks. 2, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1955, s. 281.

13 Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi, (Çanakkale Cephesi Harekâtı), c.V,1.Kitap, Genelkurmay Bası-
mevi, Ankara, 1993, s. 251. 

14 Barlett, a.g.e., s. 31.
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General Hamilton, Queen Elizabeth zırhlısında General Braitwaite, Amiral de Ro-
beck, Amiral Wemyss ve Komodor Roger Keyes ile birlikte yapılan üç saatlik top-
lantının sonunda General Hamilton’un temel planı kabul edilmiş ve Hamilton kara 
harekâtının ana hedefini şöyle özetlemiştir: 15 “Şimdiye kadar baskın ve hızlı hareket 
etmek fırsatı kaybedildi. Şimdi tüm araçlarımızı toplamış bulunuyoruz. Cesaretle 
ilerlemeliyiz. Artık yarım tedbirler yok, denemeler yok, doğruca Yarımada’ya gitmeli 
ve aynı anda iki ayağımızla oraya sıçramalıyız.”

General Hamilton tarafından ilk hedefin Çanakkale Boğazı’na hâkim olan Ki-
litbahir olması planlanmıştır. Plajlar çok dar olduğundan askerleri ve donatımı aynı 
anda karaya çıkarabilmek için onları iki gruba ayırmak zorunda kalınmıştır. Asıl kuv-
vetin (Prensip olarak 29. İngiliz Tümeni ve Fransız Tümeni) Hacı İlyas (Mehmetçik) 
Burnu’ndan ve Seddülbahir kıyılarından hareket ederek, hemen Alçıtepe’yi zapt et-
mesi ve oradan Kilitbahir’e taarruz etmesi öngörülmüştür. Aynı anda Avustralya ve 
Yeni Zelanda Kolordusu’nun Kabatepe’nin kuzeyinde karaya çıkması, yarımadanın 
sırtını ele geçirmesi planlanmıştır. 

Fransız birlikleri ise Kumkale’ye çıkarak, Anadolu Yakası’ndaki kuvvetlerin kar-
şı yakaya geçmelerini önlemek, buradaki bataryaların dikkat ve ateşini kendi üze-
rine çekmek üzere mümkün olduğu kadar ilerlemek ve bir de Beşige Körfezi’nde 
bir kısım deniz kuvvetiyle çıkarma gösterisinde bulunmakla görevlendirilmişlerdir. 
Fransız birlikleri bu görevini yaptıktan sonra Seddülbahir Cephesi’ne alınacağından 
Kumkale’ye bir piyade alayı ile 7,5 cm.lik bir bataryanın tahsisi yeterli görülmüştür.

Son olarak Saros Körfezi’nde Bolayır sahillerine yapılan gösteri harekâtı mahi-
yetindeki çıkarmanın da esas harekâta dolaylı yardımda bulunması düşünülmüştür. 
Saros bölgesinde bulunan iki Türk Tümeni (5. ve 7.Tümen)’nin güneye kaydırılma-
ması için nakliye ve savaş gemilerinin bir gün boyunca çıkarma yapacakmış gibi ha-
reket edip, Türk birliklerini oyalaması planlanmıştır. 16 Kısaca söz konusu plan; Kara 
Ordusu’nun mayın tarayıcıların çalışmasına engel olan Türk bataryalarının üzerinde 
bulundukları yarımadanın tepelerini işgal ederek, donanmanın Boğaz’da yapaca-
ğı harekâta yardımcı olması amacını taşımıştır. Bu tepeler, Boğaz’ın her iki kıyısına 
hâkim olduklarından onların ele geçirilmesi ile donanmanın Boğaz’ı geçişinin sağ-
lanmış olacağı değerlendirilmiştir.17 

İtilaf Donanması Komutanı Amiral de Robeck planı onaylamış, donanmanın çı-
karma birliklerine gerekli tüm araçları sağlayacağını, çıkarmadan önce Türk savun-
ma tesislerini bombalayacağını ve birlikler ilerlerken ateşe devam ederek, harekâtı 

15 Thomazi, a.g.e., s. 51.
16 Hamiton, a.g.e., s. 69-72. 
17 A. Goutard, “Denizaşırı Seferler ve Çıkarmalar-Çanakkale Seferi”, (çev.Ahmet Onur), Askerî Tarih 

Bülteni,S. 9, (Şubat 1980), s. 58. 
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destekleyeceğini bildirmiştir.18 Doğal olarak bu planın birtakım uygulama güçlükleri 
de bulunmuştur. Gelen kuvvetin büyük kısmını kıyıya ilk dalgada çıkaracak kadar 
çıkarma gemisi bulunmadığından, bu görev için nakliye gemilerinin kullanılması da 
uygun olmadığından küçük savaş gemilerinin kullanılması zorunlu olmuştur. Çıkar-
manın baskın tesiri yapabilmesi için gece karanlığından faydalanılmasının gerektiği 
üzerinde durulmuş, ancak denizciler bilmedikleri bir kıyıya gece yanaşmanın zor-
luklarını ileri sürmüşlerdir. Bu düşünceler karşısında Kabatepe’ye gün doğmadan, 
Seddülbahir’e ise şafakla çıkmaya karar verilerek, taarruz için Nisan ayının ortaları 
planlanmıştır.19 

İtilaf Ordusu hazırlıklarını tamamlarken, İtilaf Donanması da bir çıkarmada 
gerekli olabilecek tedbirleri alma gayreti içinde bulunmuştur. Bu tedbirler arasında 
mayın arama tarama filotillasının düzenlenmesi, büyüklü küçüklü çıkarma araçları-
nın hazırlanması, çıkarma yerleri için iskele gibi yardımcı araçların sağlanması, taşıt 
gemileri için korunmuş demirleme yerlerinin saptanması ve özellikle ihtiyaçların ba-
şında gelen içme suyu için sarnıç, tulum ve duba gibi araç ve kapların hazırlanması 
bulunmuştur. Yine Kara Harekâtına hazırlık kapsamında Limni Adası’nın Mond-
ros Limanı, İmroz (Gökçeada) ve Bozcaada’da ikinci derecede üsler kurulmuştur. 
Mondros’tan hareket ettikten sonra Fransızlar Bozcaada’yı, İngilizler İmroz’u ikmal 
üssü olarak kullanmaya başlamışlardır.20 Çıkarmadan 48 saat önce donanmanın çı-
karma birliklerini yüklemiş olarak Gelibolu açıklarındaki savaş bölgelerine hareket 
etmesi öngörülmüştür. Sahilden 1-2 mil açıkta erlerin, mavnalara ve küçük teknele-
re aktarılarak, bunların da dörtlü gruplar hâlinde motorlarla sahile kadar çekilmesi 
planlanmıştır. Yine birliklerin 200’er atımlık cephaneleri, tüfekleri, siper kazma alet-
leri ve üç günlük yiyeceklerinden başka yanlarına hiçbir şey almamaları da emredil-
miştir.21 

Çıkarma Harekâtı Öncesi İtilaf Devletleri’nin Ordu ve Donanma Gücü

1915 Nisan ayı itibariyle General Hamilton’un emrindeki kara ordusunda Tüm-
general A. Paris komutasında 10.800 kişiden oluşan İngiliz Deniz Piyade Tümeni, 
General Hunter Weston komutasında 17.000 kişiden oluşan 29. İngiliz Tümeni, Kor-
general Birdwood komutasında 25.700 kişiden meydana gelen iki tümenli ANZAK 
(Avustralya ve Yeni Zelanda) Kolordusu’nda üç tugaydan oluşan Avustralya Tümeni 
bulunmuştur. General d’Amadé komutasında 16.700 kişiden meydana gelen Fransız 

18 Thomazi, a.g.e., s. 51.
19 Atabey, a.g.e., s. 200-201 
20 Selahattin Çetiner, Çanakkale Savaşı Üzerine Bir İnceleme, Harp Akademileri Komutanlığı Yayını, 

İstanbul, 1999, s. 67.
21 Fikret Günesen, Çanakkale Savaşları, Kastaş Yayınları, İstanbul, 1986, s. 107. 
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Doğu Sefer Kuvveti, General Masnou komutasında iki tugaylı bir tümenden teşkil 
edilmiştir. Ayrıca Mısır’da bulunan 4 taburlu 8.000 kişilik bir Hint Tugayı da yedek 
olarak tutulmuştur. Bu kuvvetleri 16.481 hayvanı, 140 topu, sayısız tüfeği ve diğer 
ağırlıklarıyla birlikte taşımak için 84 taşıt gemisi görevlendirilmiştir. Ayrıca donan-
ma envanterinde bulunan bu taşıt gemilerinin 12’si deniz tugayına, 15’i 29.Tümen’e, 
35’i ANZAK’lara, 22’si Fransızlara tahsis edilmiştir. Gemilerin tümü Limni Adası’nın 
Mondros Limanı’nda toplanmıştır.22 Bunların yanı sıra çelik ve tahta mavnalar, geli-
şigüzel yapılmış sallar, Fransa’dan, İngiltere’den getirilen veya farklı yerlerden satın 
alınan römorkörler gibi önemli sayıda çıkarma aracı toplanmıştır.

Bu amaçla “River Clyde” adındaki gemide askerlerin kolayca gemiden çıkma-
sı için birtakım değişiklikler yapılmıştır. Öncelikle geminin yan kısımlarında daha 
önceden çeşitli delikler açılarak, buralara iniş merdivenleri uydurulmuştur. Gemi, 
aynı zamanda yüzer köprü görevi yapacak sallar taşımıştır. Geminin gövdesinin Asya 
Kıyısı’ndan yapılacak top ateşlerine karşı personeli korumada ve karaya oturtularak 
çıkarmayı sağlamakta kullanılması planlanmıştır.23 Geminin baş tarafına ise kum tor-
balarıyla iyi korunmuş olan ağır makineli tüfek bölüğü yerleştirilmiştir. İtilaf Kuv-
vetleri tarafından Seddülbahir’de Ertuğrul Koyunda kullanılan River Clyde kömür 
gemisinden başka 25 Nisan 1915 çıkarmalarında hususî bir çıkarma aracı kullanılma-
mıştır. Bu çıkarmalarda, daha çok savaş ve nakliye gemilerinin filikalarından istifade 
edilmiştir. 18 Mart 1915 deniz taarruzundan 25 Nisan’da ordunun karaya çıkması 
arasında geçen beş hafta içinde donanmaya katılan yeni gemilerle İtilaf Donanması 
18 muharebe gemisi, 12 kruvazör, 29 muhrip (5’i Fransız), 12 denizaltı (4’ü Fran-
sız), 5 torpidobot, bir balon gemisi, Ark Royal adında bir uçak ana gemisi, 42 uçak, 
36 yardımcı ve mayın arama tarama gemisi, 84 nakliye gemisi, 2 hastane gemisi, 10 
hasta nakliye gemisi, 10 iskele vasıtası ile 222 çıkarma vasıtasından teşkil edilmiş-
tir.24 Yardımcı gemilerle mayın ve tarama gemileri dışında, bu donanmadaki savaş 
gemisi toplamı 59’u bulmuştur. İtilaf Donanması, bu harekât için çıkarma yerlerinde 
görev almak üzere yedi filotillaya ayrılmıştır.25 İtilaf Donanması, 18 Mart 1915’te ol-

22 Aspinall- Oglander, a.g.e.,C. I, s. 163.
23 Thomazi, a.g.e., s. 57.
24 Tevfik Bıyıklıoğlu, Çanakkale Muharebeleri’ne Dair Konferans, Harp Akademileri Basımevi, İstanbul, 

1950, s. 21.
25 Birinci Filotilla; Tümamiral Wemyss komutasında sancak gemisi Euryalus zırhlı kruvazörü olmak 

üzere, Swiftsure, Albion, Lord Nelson, Implacable, Vengeance, Prens George, Goliath ve Cornwallis 
muharebe gemileri ile Minerva, Talbot ve Dublin kruvazörleri ve altı mayın arama tarama gemisin-
den teşkil edilmiştir. Bu filotilla çıkarmada Seddülbahir Bölgesi’nde görevlendirilmiştir.

 İkinci Filotilla; Tuğamiral Thursby komutasında sancak gemisi Queen Elizabeth muharebe gemisi ol-
mak üzere, London, Prince of Wales, Triumph, Majestik muharebe gemileri ile Bacchante kruvazörü, 
Monica denizaltı ana gemisi, Ark Royal uçak ana gemisi, Monica balon gemisi, sekiz muhrip ve dört 
balıkçı gemisinden teşkil edilmiştir. Bu filotilla çıkarmada Kabatepe Bölgesi’nde görevlendirilmiştir. 

 Üçüncü Filotilla; Canopus muharebe gemisi ile Dartmouth ve Doris kruvazörleri, iki muhrip, iki 
balıkçı gemisi ve taşıt gemilerinden teşkil edilmiştir. Bu filotilla, Saros Körfezi’nde çıkarma gösterisi 
ile görevlendirilmiştir. 

 Dördüncü Filotilla; Saphire ve Amethyst kruvazörleri ile 12 arama tarama gemisinden teşkil edilmiş-
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duğundan kat kat kuvvetli olmasına rağmen, bundan sonra gerçekleşecek olan kara 
harekâtında hep ikinci derecede rol almıştır.26 

Gelibolu Yarımadası’na Çıkarma Harekâtının Başlaması 

İtilaf Devletleri’nin çıkarma için bütün hazırlıkları 19 Nisan 1915’de tamamlan-
mış, ancak çıkarma harekâtı havanın elverişli olmaması sebebiyle birkaç gün erte-
lenmiştir. 23 Nisan’da hava düzelmiş ve çıkarmanın 25 Nisan’da yapılmasına karar 
verilmiştir. 24/25 Nisan gecesi hazırlanan çıkarma planı faaliyete geçirilerek, do-
nanmanın etkili topçu ateşi yardımı ile daha önceden belirlenen noktalara çıkarma 
harekâtına başlanmıştır.27 25 Nisan 1915 günü iki yüz kadar savaş ve taşıt gemisinin 
yardımıyla yaklaşık 80.000 kişiden oluşan Akdeniz Seferî Kuvveti’nden İngilizlerin 
çıkarması yarımadanın güney ucunda Seddülbahir bölgesine, ANZAK’ların çıkar-
ması Kabatepe’nin kuzeyinde Arıburnu bölgesine gerçekleşirken, Fransız askerleri de 
Kumkale dolaylarında çıkarma harekâtına başlamışlardır.28 

a. Seddülbahir Çıkarması 

Akdeniz Seferî Kuvvetler Komutanı General Hamilton, Gelibolu Yarımadası’nın 
güneyinde taktik açıdan bir kilit nokta oluşturan Alçıtepe’yi ele geçirmek amacıyla 
çıkarma yeri olarak Seddülbahir bölgesini seçmiştir. General Hamilton, Alçıtepe’den 
sonra Kilitbahir platosunu da ele geçirerek, Boğaz’daki Türk topçusunu arkadan vur-
mayı hedeflemiştir. Bu amaç için bölgeye üç piyade tümeni ile bir Hint tugayı ayrıl-
mıştır. 29. İngiliz Piyade Tümeni karaya çıktıktan sonra 1. İngiliz Kraliyet Tümeni’nin 
takip etmesi planlanmıştır. İngilizler için tam bir başarısızlıkla sonuçlanan Gelibolu 
yarımadasının güneyinde yapılan çıkarma Tümamiral R. B. Wemyss komutasında 

tir. Bu filotilla, çıkarmada birinci filotillayı desteklemekle görevlendirilmiştir.
 Beşinci Filotilla; Agamemnon muharebe gemisi ile 10 muhrip, 3 Fransız mayın arama tarama gemisi 

ve ağ layterinden teşkil edilmiştir. Beşinci Filotilla, çıkarmada, çıkarma kuvvetlerinin ikmali için böl-
gede mayın tarama ve kara ordularının ikmalini sağlamakla görevlendirilmiştir. 

 Altıncı Filotilla; Fransız Tuğamiral Guépratte komutasında sancak gemisi Jauréguiberry zırhlısı olmak 
üzere Henry IV, Charlamagne muharebe gemileri ile Latouche, Freville, Jean d’Arc zırhlı kruvazörleri, 
Savoia yardımcı kruvazörü, Askold Rus kruvazörü, 7 muhrip ve 5 torpidobottan teşkil edilmiştir. Bu 
filotilla, Kumkale’de çıkarma ve Beşige’de gösteri hareketinde bulunan Fransız Kuvvetleri’ni koru-
makla görevlendirilmiştir.

 Yedinci Filotilla; Dört muhrip ile silahlı Triad yatından teşkil edilmiştir. Bu filotilla, İzmir Körfezi’ni 
abluka ile görevlendirilmiştir. Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi, (Deniz Harekâtı), c.VIII, Genel-
kurmay Basımevi, Ankara, 1976, s. 199-200; Thomazi, a.g.e., s. 57. 

26 James Robert Rhodes, Gelibolu Harekâtı,(çev. Haluk Saltıkgil), Belge Yayınları, İstanbul, 1965, s. 120.
27 H.W.Wilson, “The Difficulties of the Dardanelles Campaign, The Great Adventure,” The War Illustra-

ted, 24 July 1915, s. 529-30.
28 The National Archives; ADM I/116/3491 (Telegram from V.A.Carden, Eastern Mediaterranean, Te-

nedos, to Admirality. April 26, 1915, 8 A.M.) Tel Nu.432. 
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yürütülmüştür.29 İngilizler, çıkarmayı düzenledikleri haritada bölgelere numara ve-
rerek, çıkarma yerlerini harflerle tespit etmişlerdir. Bu bölgeye yapılan çıkarma beş 
farklı yerden gerçekleştirilmiş ve her çıkarmanın şartları farklı olmuştur. Esas dar-
benin vurulacağı ve çıkarmanın ağırlık merkezi olması planlanan Seddülbahir’de Y 
Kumsalı (Zığındere), X Kumsalı (İkiz Koyu), W Kumsalı (Teke Koyu), V Kumsalı 
(Ertuğrul Koyu) ve S Kumsalı (Morto Koyu) olmak üzere beş ayrı noktadan çıkarma 
yapılmıştır. Çıkarma harekâtı aşağıda verildiği şekilde gerçekleştirilmiştir.30 

• Y Kumsalı (Zığındere)’na Yapılan Çıkarma 

İngilizler, Arıburnu’nun 10 mil güneyindeki Zığındere sahiline Türk birliklerinin 
ulaşım yollarını keserek, İtilaf Kuvvetleri’nin Seddülbahir bölgesindeki ilerlemelerine 
yardım etmek amacıyla Dublin, Saphir ve Amethyst kruvazörleri tarafından Goliath 
zırhlısının himayesinde güneşin doğması ile iki tabur ile bir bölük kadar kuvvet çı-
karmışlardır.31 Türk savunmasının en zayıf bulunduğu yerlerden biri olan bu bölgede 
İtilaf Güçleri’nin çıkarması başarılı olmuş, öğleye kadar bir engelle karşılaşılmadan 
2.000 kişilik bir kuvvet karaya çıkarılmıştır. Başlangıçta önemli bir engel ile karşılaşıl-
madıysa da geceleyin Türk birlikleri tarafından gerçekleştirilen taarruzlar neticesin-
de kumsaldaki harekâttan vazgeçilmiş; birlikler, 26 Nisan 1915 sabahı tekrar gemilere 
alınmışlardır.32 

•  X Kumsalı (İkiz Koyu)’na Yapılan Çıkarma 

İkiz Koyu’na çıkarma, Seddülbahir’in güney kıyıları bölgesini savunan birlikleri 
kuşatmak amacıyla yapılmıştır. O dönemde Çanakkale’de görevli bulunan İngiliz sa-
vaş muhabiri Ashmett Barlett’e göre en başarılı çıkarma harekâtı, Teke Burnu’nun 1 
mil kuzeyindeki “X Kumsalı”na gerçekleştirilmiştir.33 Implacable zırhlısı ve Amethyst 
kruvazörü tarafından korunan iki tabura yakın çıkarma kuvveti, filikalar ile “X 

29 25 Nisan 1915 günü Seddülbahir’e yapılan amfibi harekâtında görev alan savaş gemileri şunlardır: 
(The National Archives, ADM I/116/ 3491 (Amiral de Robeck’in 27 Nisan tarihli Raporu). 

 Zırhlı Gemiler   Kruvazörler
 Swiftsure   Euryalus
 Implacable  Minerva
 Cornwallis  Dublin
 Albion  Talyot
 Vengeance  Darmouth
 Lord Nelson  Amethyst
 Prince George
 Goliath 
30 Atabey, a.g.e., s. 216
31 Barlett, a.g.e., s. 129. 
32 Genelkurmay ATASE Arşivi, Klasör No: 121 Dosya No: 572, Fihrist No: 001-003.
33 Barlett, a.g.e., s. 86.
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Kumsalı”na çıkarılmışlardır. Buralardaki Türk savunma kuvvetleri savaş gemilerinin 
top atışı ile uzaklaştırıldığından çıkarmada büyük bir zorluk yaşanmamış, 26 Nisan 
1915 gecesi saat 01.00’da “X Kumsalı” ele geçirilmiştir. 34

• W Kumsalı (Teke Koyu)’na Yapılan Çıkarma 

25 Nisan 1915 sabahı günün ilk ışıkları ile beraber başlayan 45 dakikalık şiddetli 
donanma ateşinden sonra Teke Koyu ile Mehmetçik Burnu (Hellas) arasındaki “W 
Kumsalı” adı verilen sığlığa gönderilen 29.İngiliz Tümeni’nin bir taburu, Euryalus ge-
misinin himayesinde 40 kadar küçük sandal ile kıyıya yaklaşmıştır. Ancak bu kuvvet-
ler, şiddetli bir topçu ateşi ile karşılandıklarından karaya çıkmayı başaramamışlardır. 
Swiftsure ve Albion gemilerinin ateşleri ile kıyı tarandığı hâlde ilk çıkan birlikler yine 
bir başarı elde edememişlerdir. 35 İngiliz kaynaklarında da bu kumsal civarındaki üç 
Türk birliğinin Euryalus gemisi ile yola çıkan 950 subay ve erden 500’ünden fazlasının 
ölü ve yaralı olarak kaybına sebep olduğu belirtilmiştir.36 Buna rağmen kurtulabilen-
ler zor da olsa ilerleme çabası göstererek, kıyıda tutunmayı başarabilmişlerdir. 

• V Kumsalı (Ertuğrul Koyu)’na Yapılan Çıkarma

25 Nisan 1915 sabahı saat 06.00’da İngiliz birlikleri Seddülbahir bölgesinde Meh-
metçik Burnu’nun batısındaki Ertuğrul Koyu (V Kumsalı)’na pek çok uğraş vererek 
çıkabilmişlerdir. İngiliz belgelerinde de ele geçirilmesi en zor olan kumsalın “V Kum-
salı” olduğu belirtilmiştir.37 İngilizler bu kıyıda iki buçuk bölüklük bir kuvveti Ertuğ-
rul Koyu’na, yarım bölük kadar bir kuvveti de Seddülbahir iskelesine ayırmışlardır. 
Albion ve Cornwallis zırhlılarının himayesinde bu kuvvetleri taşıyan beş filika grubu 
kıyıya yaklaştığı sırada saat 06.30’da Türk birliklerinin çok şiddetli ateşi ile karşılaş-
mışlardır.38 Bu ateş karşısında filikalarda bulunan erlerin büyük bir kısmı kendileri-
ni akıntıya bırakarak, boğulmuşlardır. Daha sonra çıkarmanın güçlüğü ve filikaların 

34 The National Archives, ADM I/116/ 3491, (Amiral de Robeck’in 27 Nisan tarihli Raporu); Birinci 
Dünya Harbi’nde Türk Harbi, a.g.e., C.VIII, s. 209. 

35 Steve Newman, Gallipoli Then&Now, Battle of Britain International Limited, London, 2000, s. 39. 
36 Rhodes, a.g.e., s. 165. 
37 The National Archives, ADM /I/116/ 3491, (Amiral de Robeck’in 27 Nisan tarihli Raporu). 
38 Sabit, “Çanakkale Harbi’nde İngiliz Sevk ve İdaresi”, Askerî Mecmua, S.86, İstanbul, Eylül 1932, s. 

330; 25 Nisan’da bir buçuk bölükten ibaret Türk kuvveti kendisinden kat kat üstün İngiliz kuvvet-
lerine karşı Ertuğrul Koyu’nda sağladığı savunma gücüyle çıkarmayı etkisiz hâle getirmiştir. Ertuğ-
rul Koyu’ndaki kahramanlardan birisi de Ezineli Yahya Çavuş’tur. Ezineli Yahya Çavuş, Çanakkale 
Cephesi’nde 9’uncu Tümen 26’ncı Alay 3’üncü Tabur 10’uncu Bölük ikmal eri olarak beş manga (45) 
askerin başında 25 Nisan 1915’te Ertuğrul Koyu (V Kumsalı) savunmasında büyük bir kahramanlık 
örneği göstermiştir. Ezineli Yahya Çavuş, birliği ile birlikte 25 Nisan sabahınına erken saatlerinde 
bir saate yakın süren müttefik gemilerinin donanma ateşine dayanarak çıkarma araçlarının kıyıya 
yanaşmasını sabırla beklemiş, tam çıkarma başlarken de 200 metreden eski piyade tüfekleri ile akşa-
ma kadar tam 14 saat kendi birliğinden 8-10 kat büyük olan iki İngiliz bölüğüne adım attırmamıştır 
(Cemalettin Yılmaz, Seddülbahir Kahramanları, Çağlayan A.Ş. Yayını, İzmir, 1980, s. 64).
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azlığı dolayısıyla âdeta “Truva Atı” efsanesinden esinlenilerek, çıkarma maksadına 
göre değiştirilen önüne rampa, yanlarına açılıp toplanabilen iskeleler ve çıkış pence-
releri yapılan Albay Edward Unwin komutasındaki River Clyde isimli eski bir kömür 
gemisi karaya oturtulmuştur. Önüne makineli tüfekler yerleştirilen bu özel çıkarma 
aracına iki piyade taburu ve bir istihkâm bölüğü olmak üzere 2.100 asker bindirilmiş-
tir. Ancak Türkler açısından büyük bir şans eseri olarak, bu gemi planlanan yere ya-
naşmamıştır. Gemi, bir kum yığınağına kıyıdan uzakta karaya oturduğundan köprü 
kurularak, teknelerle asker kıyıya taşınmak zorunda kalınmıştır. River Clyde, savaş 
gemilerinin topları tarafından büyük ölçüde korunduğu hâlde askeri karaya çıkara-
bilmek için saatlerce uğraşılmış ve pek çok kayıp verilmiştir. Gemi ile kıyı arasındaki 
köprünün gece onarılmasından sonra gemide kalan birlikler gizlice karaya çıkarıl-
mıştır.39 

• S Kumsalı (Morto Koyu)’na Yapılan Çıkarma 

Eskihisarlık ve Morto Koyu’nun arasındaki bu kıyıya, Cornwallis, Vengeance ve 
Lord Nelson gemilerinin şiddetli top ateşiyle saat 07.30’dan itibaren üç İngiliz bölüğü 
kadar bir kuvvet karaya çıkmayı başardıysa da Türk topçu ateşinin etkisi altında kala-
rak pek bir ilerleme hareketi gösterememişlerdir.40 

b. Kumkale Çıkarması 

Kumkale’ye yapılan amfibi harekât, bir şaşırtmacayla Türk kuvvetlerini yanılta-
rak hem dikkat ve faaliyetlerini harekâtın ağırlık noktası olan Gelibolu yakasından bu 
tarafa çekmek, hem de Anadolu’dan karşıya asker ve silah sevkine engel olmak ama-
cıyla gerçekleştirilmiştir.41 İngiliz kuvvetleri Gelibolu Yarımadası’na sağlam bir şekil-
de yerleşince Fransız birliklerinin bölgeden ayrılmaları öngörülmüştür. Bahse konu 
çıkarmada Albay Rueff komutasındaki üç taburlu 2.800 kişilik bir Fransız piyade alayı 
(Cezayirliler, Senegalliler ve Fransızlardan oluşan 6. Sömürge Alayı) ile bir sahra ba-
taryası görevlendirilmiştir.42 Fransız Amiral Guépratte komutasındaki Jauréguiberry, 
Henry IV ve Jeanne d’Arc gibi Fransız savaş gemilerinin yanı sıra Albay Ivanoff ko-
mutasındaki Rus kruvazörü Askold’un da katıldığı 15 Fransız savaş gemisinden olu-
şan filo, 25 Nisan 1915 sabahı 04.15’te Kumkale önlerine gelmiştir. Çıkarma sabah 
saat 05.30’da Kumkale ve Orhaniye arasını hedef alan donanmanın açtığı şiddetli ateş 
ile başlamış ve yoğun top ateşi sonucu Fransız birlikleri, kıyı başını tutmayı başar-

39 The National Archives, ADM I/116/ 3491, (Amiral de Robeck’in 27 Nisan tarihli Raporu) 
40 Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi, a.g.e., c. VIII.
41 Hakkı N.Uluğ, Çanakkale Destanı’nın 50.Yılı, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1996, 

s. 57.
42  W.D. Puleston, The Dardanelles Expedition, United States Naval Institute, United States, 1927, s. 84.
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mışlardır.43 25 Nisan 1915 sabahı diğer yerlerde olduğu gibi Anadolu yakasındaki bir 
düşman çıkarmasını bekleyen 31. Alay’ın 6. Türk Bölüğü’nün bir takımı gemilerden 
yapılan yoğun topçu ateşiyle büyük kayıp vermiştir. Kıyılar, 5. Ordu Komutanı Li-
man von Sanders’in emri gereği zayıf birliklerle tutulduğundan Kumkale’deki 6. Türk 
Bölüğü, Fransız bombardımanlarına ve karaya ilk çıkan iki Fransız bölüğüne karşı 
kahramanca savaşmışsa da sürekli takviye edilerek, tabur seviyesine çıkan Fransızlar 
karşısında Kumkale köyüne çekilmek zorunda kalmıştır. Saat 11.00 itibariyle Kumka-
le köyü işgal edilmiştir.44 Burada çatışmaya devam eden 6. Türk Bölüğü’nün iki takımı 
saat 11.30 itibariyle Kumkale mezarlığına doğru çekilmiştir. Bu esnada takım komu-
tanlarından biri şehit olmuş, diğeri yaralanmıştır. Akşama kadar Fransız Tugayı’nın 
tamamını kıyıya çıkmayı başarmıştır. 

Sonraki çarpışmalar, köyün doğusundaki Kumkale mezarlığına yetişen Türk tak-
viye kuvvetleriyle Fransız alayı arasında sürmüştür. Kıyıdan yapılan savunma ateşle-
ri, Fransız zırhlıları ve Rus kruvazörü Askold’un top atışı ile karşılanmasına rağmen 
karaya çıkan Fransız birlikleri, akşama doğru bölgede geride ihtiyatta bulunan 3. ve 
11. Tümenlerden oluşan Alman Tuğgeneral Weber komutasındaki 15. Kolordu’ya ait 
Türk birliklerinin şiddetli mukavemeti ile karşılaşmışlardır. Bütün bir gece ve erte-
si sabahın ilk saatlerinde yapılan Kumkale taarruzunda ciddi ölçüde subay ve asker 
kaybı verilmiştir. Çok kanlı geçen çatışmalardan sonra ilerleme mümkün görülme-
diğinden Fransız birliklerine çekilme emri verilmiş ve birlikler yeniden gemilere bin-
dirilerek, İngiliz Kuvvetleri’nin takviye edilmesi amacıyla 26/27 Nisan 1915 gecesi 
Seddülbahir Cephesi’nin doğusuna nakledilmişlerdir.45 Kumkale’de Fransız birlikleri 
birçok defa karşı hücum ile karşılaşmış, çıktıkları yerde tutsak kalmış ve 400 kadar 
esir bırakmışlardır.46 

c. Beşige ve Saros Körfezi’ne Gösteri Çıkarmaları 

Türkleri yanıltmak ve Türk kuvvetlerini meşgul etmek için gerçekleştirilmesi 
planlanan Beşige harekâtında karaya kuvvet çıkarılması hava şartları ve sis nede-
niyle mümkün olmamıştır. 25 Nisan günü saat 11.00’e kadar İtilaf Donanması’na ait 
gemiler, Türk siperlerini top ateşine tutmuşlardır. Gösteri, iki muhrip ve bir torpi-
dobotla desteklenen beş taşıt gemisi ile gerçekleştirilmiştir. Fransız Jeanne d’Arc ve 
Rus Ascold kruvazörlerinin katıldığı bu gösteri hareketi filonun Bozcaada’ya çağ-
rılmasıyla kısa zamanda sona ermiştir. Saros Körfezi’ne yapılan gösteri çıkarması 
ise Beşige hareketine kıyasla çapı daha büyük tutulan, iyi planlanan, deniz piyade 

43  BOA, HR., SYS., Ds:2323/1.
44 Thomazi, a.g.e., s. 67.
45 Barlett, a.g.e., s. 32.
46 The National Archives, ADM I/116/3491.
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tümeni tarafından koordine edilip, uygulanan bir yanıltma harekâtı niteliğini taşı-
mıştır. Gösteri amaçlı yapılan çıkarma harekâtı, bölgede bulunan iki tümenlik Türk 
Kuvveti’ni meşgul etmeye yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Bir zırhlı muharebe 
gemisi, iki kruvazör, iki torpidobottan oluşan donanma gemilerinin himayesinde 
yedi İngiliz taşıt gemisi, 25 Nisan 1915 günü Saros kıyılarına yaklaşmıştır. Gemiler, 
bütün gün Bolayır açıklarında kalmış, Bolayır tahkimatı donanma topçusu tarafın-
dan bombalanmıştır. Esasen İtilaf Kuvvetleri’nin Bolayır sahiline çıkarma harekâtını 
yapacağını tahmin eden 5.Ordu Komutanı Liman von Sanders, 5. ve 7.Tümenler ile 
bu bölgedeki emir ve komuta yetkisini Kurmay Başkanı Yarbay Kazım (İnanç) Bey’e 
bırakmıştır. İtilaf Güçleri’nin hareketinin bir gösteriden ibaret olduğu ancak 24 saat 
sonra anlaşıldığından buradaki tümenler Maydos’a sevk edilmiştir.47 Bu suretle Saros 
ve Anadolu Yakası’nda dört tümen harekâta seyirci kalırken Gelibolu’nun güneyinde 
Albay Halil Sami komutasındaki 9. Tümen ve Yarbay Mustafa Kemal komutasında 
Arıburnu’ndaki 19.Tümen kendilerinden çok üstün İtilaf birlikleri karşısında yalnız 
bırakılmışlardır.48 

d. Arıburnu Çıkarması 

25 Nisan 1915 tarihinde İtilaf Güçleri tarafından “Z” Kumsalı adı verilen Kabate-
pe ile Küçük Arıburnu arasındaki kumsallığa ANZAK (Avustralya-Yeni Zelanda) Ko-
lordusu çıkarılmıştır.49 Baskın etkisi yaratması bakımından karanlıkta gün ağarmadan 
karaya çıkarılması planlanan ANZAK birliklerine, Türklerin ulaşımını tehdit etmek 
sureti ile Seddülbahir’deki esas taarruz harekâtına yardım etme görevi verilmiştir. 
İlk hedef olarak Conkbayırı-Kocaçimentepe hattının tutulması ve oradan Maltepe 
kesimine uzanılarak, kuzeydeki Türk Kuvvetleri’nin Seddülbahir bölgesine yardımı-
nın engellenmesi öngörülmüştür. Anafartalar çıkarmasını desteklemek üzere Birleşik 
Donanma’ya ait Queen Elizabeth, London, Prince of Wales, Triumph ve Majestik 
zırhlıları görevlendirilmişlerdir. Bu zırhlılar yedeklerinde ANZAK Kolordusu’nun 1. 
kademesi olarak 1.500 Avustralya erinden oluşan 1. Avustralya Tümeni’ni taşıyan 16 
filikayı çekerek, 25 Nisan 1915 gecesi saat 24.00’de Kabatepe’nin 5 mil batısındaki 
randevu yerine ulaşmışlardır. 

47 Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi, a.g.e., c. VIII, s. 213.
48 Atabey, a.g.e., s. 222-223
49 25 Nisan 1915 gecesi Kabatepe’ye yapılan ilk çıkarma harekâtında Tümamiral C. F. Thursby ko-

mutasında aşağıdaki gemiler görev almıştır (The National Archives, ADM I/116/ 3491, (Amiral de 
Robeck’in 27 Nisan tarihli Raporu). 

 Savaş Gemileri   Kruvazörler Muhripler 
 “Queen Elizabeth” “Bacchante” “Beagle”
 “London”    “Bulldog” 
 “Prince of Wales”   “ Foxhound” 
 “Triumph”    “ Scourge” 
 “Majestik”     “Colne” 
 Ark Royal Uçak Ana Gemisi  “Usk”
 Monica Balon Gemisi    “Chelmer”  
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Bunların gerisinde ikinci dalga için 2.500 eri taşıyan altı muhrip ile sekiz büyük 
nakliye gemisi, yedi küçük nakliye gemisi ve üç tane torpidobot daha bulunmuştur.50 
Saat 03.30’da sahilden 2-3 mil açıktan karaya çıkacak ilk hücum birliklerini taşıyan 
filikaları istimbotların yedeğinde kıyıya göndermişlerdir.51 Ancak, bunlar gece karan-
lığında kıyıya yanaşmayı başaramamışlardır. Himaye gemilerinin bombardımanı ile 
ANZAK Kolordusu’nun ön kademesi olan birinci tugaydan 1.500 kişilik ilk hücum 
dalgası, akıntı nedeniyle çıkarma botlarının kuzeye kayması sonucu saat 05.00’de Ka-
batepe bölgesi yerine Arıburnu civarında kumsala çıkmış ve Türk birliklerinin tüfek 
ateşleri ile karşılanmıştır. Sabahın ilk aydınlığında muhripler, hemen büyük gemilerin 
arasından geçerek, ikinci dalga kuvvetlerini top ve tüfek ateşleri altında sahile çıkar-
mışlardır. Ana kuvveti taşımakta olan nakliye gemileri yaklaşınca, şiddetli top ateşiyle 
karşılaştıklarından zırhlıların gerisine çekilmeleri emredilmiştir.52

“Z” Kumsalı adı verilen bu kıyı şeridine sabah saat 07.20 itibariyle 8.000 kişilik bir 
kuvvet çıkarılmıştır. Buradaki kumsalın çok dar olması ve sürekli devam eden şiddetli 
top ateşi nedeniyle gemilerden birliklerin çıkarılmasında çok büyük zorluklar yaşan-
dığı bilgisine İngiliz belgelerinde de yer verilmiştir.53 Öğleden sonra saat 14.00’e kadar 
karaya 6 hücum dalgasında 12.000 kişi çıkarılmıştır. Bu sırada Osmanlı Donanması’na 
ait Turgutreis zırhlısı, Maydos önünden aşırma atışlar ile nakliye gemileri ve filikala-
rın üzerine mermi düşürmeye başlamış ve bunları geri çekilmek zorunda bırakmış-
tır. Buna karşılık İngiliz gemileri de top atışlarını Türk mevzilerine çevirerek, onları 
susturmaya çalışmışlardır. Bu gemilerden Triumph da uçak yardımıyla aşırma atışına 
başlamış ve Turgutreis zırhlısını geri çekilmeye zorlamıştır.54 Burada kıyı gözetlemesi 
yapan bir Türk birliğinin mukavemetine rağmen, çıkan ANZAK birlikleri ilerleme 
imkânı bulmuşlar ve böylece tarihi Arıburnu Savaşları başlamıştır.55 Donanma ateşi 
desteğinde çıkarma hızını artıran ANZAK kuvvetleri karşısında Türk birlikleri büyük 
kayıplar vermiş ve çekilmek zorunda kalmışlardır. Amiral de Robeck’in Londra’daki 
Amirallik Dairesi’ne çekmiş olduğu bir telgrafla; “26 Nisan akşamı itibariyle ANZAK 
birliklerinin Kabatepe’nin yarım mil kuzey doğu tarafında tutunmuş durumda oldu-
ğu” bildirilmiştir.56 

50 Binbaşı Halis Bey, Çanakkale Raporu, Arma Yayınları, İstanbul, 1975, s. 113. 
51 Bıyıklıoğlu, a.g.e., s. 39.
52 Bu bölgeye daha sonra Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu’nun isminin ilk harfleri alınarak “AN-

ZAC” adı verilmiştir (Australian and New Zeland Army Corps) .
53 The National Archives, ADM I/116/ 3491, (Amiral de Robeck’in 27 Nisan tarihli Raporu).
54 Thomazi, a.g.e., s. 61.
55 “Sabah saat 05.00’den itibaren düşmanın birçok harp gemisi Arıburnu, Morto Limanı Seddülbahir, 

Kumkale civarlarında görülmeye başladı. 9 zırhlı, 17 küçük harp gemisi medhal hattında bulunmak-
ta. Düşman Donanması şiddetli ateş etmekte iken 9. ve 19.fırkalara ait kıt’aat bu şiddetli ateş altında 
düşmanı def etmekte. Arıburnu’nda düşman her tarafa saldırmakta ve sürekli bir hâlde takviye kuv-
veti çıkarılmakta”, (ATASE Arşivi, Klasör No: 121 Dosya No: 572, Fihrist No: 001-003). 

56 The National Archives, WO 157/ 647, (War Diary-Savaş Günlüğü). 
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Arıburnu bölgesine ilk hamlede çıkan 1.500 kadar ANZAK askerine karşı, 9. ve 
19. Tümen olmak üzere sadece iki Türk tümeni bulunmuştur. İki tümenden birin-
cisi 12 taburlu olup, bu taburların 9’u Seddülbahir Bölgesi’ni savunmakla görevlen-
dirilirken, diğer 3’ü de yedekte bulunmuştur. 19. Tümen ise zayıf bir tümen olarak 
Ordu’nun genel yedeğini teşkil ettiğinden ancak Ordu Komutanı’nın emri ile savaşa 
katılabilmesi mümkün görülmüştür. 5. Ordu Komutanı Liman von Sanders, çıkarma 
haberini alır almaz Saros Körfezi önündeki İngiliz gösteri mahiyetindeki harekâtına 
aldanıp, Gelibolu Bölgesi’nde bulunan 7. Tümeni de Bolayır Bölgesi’ne çekmiştir. Bu 
şartlar altında ANZAK Kolordusu karşısında hemen kimseyi bulamayarak bir yan-
dan Arıburnu/Maydos mesafesinin yarısında bulunan Kocadere’yi aşmış, diğer yan-
dan o bölgede yarımadanın her iki kıyısını gören ve onlara egemen olan Conkbayırı 
ve Kocaçimen tepelerine yaklaşmıştır. 57 Çıkarmayı haber alan 27. Alay komutanı 
Yarbay Şefik (Albay Mehmet Şefik Aker) saat 08.00’de Kemalyeri-Merkeztepe ge-
nel istikametinde taarruza başlamıştır.58 Bu esnada Bigalı’da bulunan ordu ihtiyatı 
19.Tümen, 24-25 Nisan gecesi Conkbayırı istikametinde tatbikat yapmakta iken gün 
ağarırken Arıburnu istikametinden gelen top seslerini duymuştur. Tümen Komutanı 
Kurmay Yarbay Mustafa Kemal (Atatürk), bir çıkarma yapıldığını anlayarak durumu 
Ordu Komutanı’na bildirmiş, ancak bir cevap alamamıştır.59 Bu durumda Tümen Ko-
mutanı Yarbay Mustafa Kemal, İtilaf Kuvvetleri’nin Conkbayırı-Kocaçimentepe hattı 
ve uzantısını ele geçirmesi hâlinde, telafisi mümkün olmayacak durumlarla karşılaşı-
lacağı düşüncesiyle Ordu’dan emir gelmemiş olmasına rağmen inisiyatifini kullanıp 
bütün sorumluluğu yüklenerek, Binbaşı Hüseyin Avni komutasındaki 57. Alayı, bir 
batarya ile Kocaçimentepe istikâmetinde harekete geçirmiştir. Daha sonra Yarbay 
Mustafa Kemal, 3. Kolordu Komutanı Tümgeneral Esat Paşa’nın izniyle 27. Alay’dan 
geri kalan birlikleri de emrine almıştır. Yarbay Mustafa Kemal’in “Ben size, taarruzu 
emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum! Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında 
yerimize başka kuvvetler ve komutanlar kaim olabilir”, sözleriyle 57. ve 27. Alaylar 
karaya çıkmış kendilerinden üç kat daha fazla olan 12 bin kişilik ANZAK Kuvveti’ni 

57 Bayur, a.g.e., c. II, kısım III, s. 294.
58 Şefik Aker, “Çanakkale Arıburnu Savaşları ve 27.Alay”, Askerî Mecmua, 40.Sayının Eki, İstanbul, 

1935, s. 30
59 Yarbay Mustafa Kemal 3.Kolordu Komutanı Esat Paşa’ya şu notu göndermiştir: “Düşmanın karaya 

çıkmış bulunan piyadesi Arıburnu ile Kabatepe arasında bir buçuk kilometre kadar bir cephedeki 
sırtları işgal etmiştir. 27. Alay düşmanı Şark Cephesi’nde sekiz yüz metrede işgal ediyor. Düşmanın 
tamamen sol cenahından altı yüz metreden taarruza başladım.” Mustafa Kemal’in Kumtepe ve gü-
neyindeki bütün komutanlara verilmek üzere yazmış olduğu emir şöyledir: “Arıburnu ile Kabatepe 
arasına çıkan düşman, 57. Alay ve 27. Alay ile bir batarya tarafından vuku bulan taarruz üzerine 
sahile çekilmektedir. Burada taarruz devam edecektir. Düşmanın Kumtepe, Zığındere ve Kirte mıntı-
kasında da karaya çıktığı haber alınmıştır. Dokuzuncu Tümenin Yirmi Beşinci Alayı Kirte’ye hareket 
etmiştir. Ben On Dokuzuncu Tümenin bir kısmını Kabatepe’ye yaklaştırarak bizzat oraya gideceğim” 
(Mustafa Kemal ATATÜRK, Anafartalar Muharrebâtı’na Ait Tarihçe, (yay. haz. Uluğ İğdemir), Türk 
Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1962, s. 23-26).
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geri püskürtmeyi başarmıştır.”60 Bu suretle daha çıkarmanın ilk gününde Çanakkale 
Kara Muharebelerinin kaderi, Türklerin lehine çevrilmiştir. 

ANZAK’ların kayıpları 2.000’den fazla iken Türklerin kayıpları da ağır olmuş; 
Yarbay Mustafa Kemal’in 57. Alay İkinci Tabur’u tamamen yok olurken, Üçüncü 
Tabur’dan sadece 80 kişi hayatta kalmıştır. Yarbay Mehmet Şefik’in emrinde bulu-
nan 27. Alay’ın ise yarısı kayıp verilmiştir. 27. Alay’ın birlikleriyle takviye edilen 57. 
Alay’ın yaptığı taarruz ve süngü hücumları sonucu ANZAK Kolordusu Komutanı 
General Birdwood, General Hamilton’a birliklerin gemilere alınmasını teklif etmiştir. 
General Hamilton bu teklifi kabul ettiyse de çıkarmayı destekleyen Amiral Thursby 
karaya çıkmış olan bu tümeni, ancak geceleri çekebileceğini ve bunun için de iki 
günlük zamana ihtiyacı olduğunu bildirmiştir. Bunun üzerine, General Hamilton, 
ANZAK Kolordusu komutanına bulundukları yerlerde savunmaya devam etmele-
rini emrettiğinden ANZAK’lar ancak donanmanın çok tesirli ateşi sayesinde denize 
bakan yamaçlarda, dar bir sahada mahkûm hâlde tutunabilmişlerdir.61 

Sonuç 

Birleşik Filo’nun Çanakkale Boğazına 18 Mart 1915 tarihinde gerçekleştirdiği de-
niz harekâtının başarısız olması üzerine İtilaf Devletleri bölgeye daha donanımlı ve 
kapsamlı bir kara ordusu göndermeye karar vermişlerdir. Bu kapsamda 22 Mart 1915 
günü gerçekleştirilen toplantıda Gelibolu Yarımadası’na Kara ve Deniz Kuvvetleri’nin 
ortak işbirliği ile bir harekât düzenlenmesi planlanmıştır. 27 Mart 1915’te Mısır’ın 
İskenderiye Limanı’nda Genel Karargâh kurulmuş ve kara harekâtı planının ayrıntı-
ları üzerinde çalışılmaya başlanmıştır. Şunu da belirtmek gerekir ki, o zamana kadar 
yapılmış en büyük kara-deniz çıkarma (amfibi) harekâtının planlanması için yalnızca 
dört hafta gibi kısa bir süre ayrılmıştır. 18 Mart’ta Boğaz’a denizden taarruz planının 
başarısızlıkla sonuçlanması üzerine Savaş Konseyi’nin toplanarak yeni politikaları 
olan kara harekâtı hakkında detaylıca görüşmeleri gerekmiştir, ancak bu da yapıl-
mamıştır. İngiliz arşivlerinde yapılan incelemelerde Savaş Konseyi’nin 19 Mart ile 14 
Mayıs 1915 tarihleri arasında bir kere bile toplanmadığı tespit edilmiştir. Bu durum-
da Gelibolu Yarımadası’na çıkarma ve kara harekâtının başlatılması kararının Savaş 
Konseyi tarafından değil de Savaş Bakanı Lord Kitchener ile Akdeniz Seferî Kuvvet-
ler Komutanı General Hamilton tarafından alındığını söyleyebiliriz.

Plan, Türklerin bir çıkarmanın olacağını anlayacakları ancak bunun nereye yapı-
lacağını bilemeyeceklerinin tahmini üzerine kurulmuştur. Çıkarma noktaları olarak 
Gelibolu Yarımadası’nda Morto Koyu, Kabatepe, Seddülbahir ve Teke Burnu doğu-
sundaki kumsal seçilmiştir. Planın bu kısmı gizli tutulabilirse, Türklerin bütün olası-
lıkları örtmek için savunmalarını zayıflatacakları düşüncesi hâkim olmuştur. 62

60 Iğdemir, a.g.e, s. 89.
61 Bıyıklıoğlu, a.g.e., s. 25. 
62 Steel-Hart, a.g.e, s. 23. 
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25 Nisan 1915 sabahı saat 04.30 itibariyle Gelibolu Yarımadası’nda altı bölgeye 
birden donanma ateşiyle birlikte amfibi harekâtını başlatan İtilaf Kuvvetleri, bu kıyı-
ları savunan Türk birliklerinin şiddetli ateşine maruz kalmışlardır. 25 Nisan akşamı 
itibariyle İtilaf Kuvvetleri’nin çıkarma harekâtı şu şekilde sonuçlanmıştır: Ertuğrul 
Koyu (“V” Kumsalı)’na yapılan çıkarmada tam bir bozguna uğranılmıştır. Teke Koyu 
(“W” Kumsalı)’nda İngilizler tutunmuş, fakat ilerleyememişlerdir. İkiz Koyu (“X” 
Kumsalı)’na çıkanlar ancak Implacable zırhlısının ateşiyle kurtulabilmişlerdir. Zığın-
dere (“Y” Kumsalı)’ye çıkarma yapan birlikler %50 kayıp verdikten sonra geri alın-
mışlardır. Morto Koyu (“S” Kumsalı)’nda İngilizler tutunmuş, fakat ilerleyememiş-
lerdir. Arıburnu (“Z” Kumsalı)’nda ANZAK’lar toprağa bağlı kalmışlardır.63 Şunu da 
belirtmek gerekir ki, Gelibolu Savaşları’nda 5. Ordu Komutanı Liman von Sanders, 
Türk komutan ve kurmaylarının kararlarına ters düşerek, İtilâf Kuvvetlerini daima 
yanlış yerden beklemiş ve kıyıları zayıf birliklerle tutarak İtilâf Kuvvetleri’nin karaya 
çıkmasına imkân sağlamıştır. 

 26 Nisan 1915 itibariyle İtilaf Kuvvetleri tarafından kumsallardan Alçıtepe’ye 
doğru kuşatıcı bir taarruz söz konusu olmamış, sadece sıkışılıp kalınmış olan bu 
kumsallardan nasıl çıkılacağı düşüncesi hâkim olmuştur. Çözümlenecek ilk konu 
Yarımada’nın güneyindeki çeşitli plajlara çıkarılmış olan kıtaların birleşmelerini ger-
çekleştirmek olmuştur. 26 Nisan günü saat 10.00’da şafaktan beri ağır şekilde bom-
bardıman edilmiş olan Seddülbahir kalesi ve köyü ele geçirilmiştir. Öğleye doğru “V”, 
“W”, ve “X” Kumsalları’ndaki birlikler birbirleriyle birleşmişlerdir. İki gün sonra yani 
28 Nisan günü İtilaf Ordusu’nun güney muharebe hattı, Kerevizdere’den Zığındere’ye 
kadar uzanmıştır ki, bütün Çanakkale Savaşları’nın devam ettiği sürece bu hat ileri ve 
geri oynamış, fakat İtilaf Kuvvetleri hiçbir zaman bu bölgenin hedefi olan Alçıtepe’yi 
ele geçirememişlerdir.64 Alçıtepe’nin alınması ile birlikte Seddülbahir’den Kilitbahir’e 
birliklerin ilerlemesi beklenmiş, bu aşamada topçu ateşi ile Kilitbahir ve kalelere ta-
mamen hâkim olunması öngörülmüştür. Bu kuvvetten çok az sayıda olan Türkler 
bütün saldırıları kırmış, Kirte’nin düşmesini önlemiş ve saldıranları, amaçları olan 
Alçıtepe ile Kilitbahir yaylasından çok uzaklarda durdurmuşlardır.65 25 Nisan günkü 
çıkarma harekâtı ile ilgili olarak Osmanlı Hükümeti’nin resmi tebliği Türk basınında 
şöyle yer almıştır:66 

“Müttefik Donanma’ya ait gemiler himayesinde 25 Nisan sabahı Gelibolu Yarı-
madası sahillerinde Zığındere, Arıburnu, Tekeburnu ve Kabatepe’ye asker çıka-
rılmasına teşebbüs edilmiş, Tekeburnu’na çıkan askerler süngü hücumuyla deni-
ze dökülmüş, Arıburnu’na çıkanlar Türk taarruzu neticesi sahile sürülmüş ve bir 
kısmı telaşlı bir şekilde gemilerine kaçmaya mecbur bırakılmıştır.” 

63  Goutard, a.g.m., s. 58.
64  The National Archives; ADM I 1/116/3491 (Savaş Dairesi’nin 28 Mayıs tarihli raporu). 
65  Bayur, a.g.e., C. II, s. 294.
66  İkdâm, 27 Nisan 1915.
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26 Nisan günü Amiral de Robeck tarafından Londra’daki Amirallik Dairesi’ne 
gönderilen telgrafta ise çıkarma harekâtı ile ilgili olarak şu açıklama yapılmıştır:67 
“Birliklerin gemilerden indirilmeye başlanması ile Nisan ayının 25’inde güneş 
doğmadan 6 farklı kumsal kullanılarak, akşama kadar 29.000 kişi karaya çıka-
rılmıştır. Avustralya ve Yeni Zelanda Kolorduları, Kabatepe’nin yarım mil kuze-
yinde, 29.Tümen ve Kraliyet Deniz Tümeni’nin bir birliği Seddülbahir civarında 
beş farklı yerde karaya çıkmıştır. 3.000 kişilik Fransız Tümeni ile bir birlik de 
Kumkale’de karaya çıkmıştır. Beş kumsala yapılan çıkarma Türk topçularının aç-
mış olduğu şiddetli ateşe rağmen başarıyla tamamlanmıştır. Altıncı kumsala ya-
pılan çıkarma da etkili olmuş, fakat birlikler akşama kadar ilerleyememişlerdir. 
Bu geceki duruma göre ordu, üç yerde tutunmuştur. Kesin bir kayıt olmasa da çok 
fazla miktarda personel kaybı yaşanmıştır. Ordu, bugün büyük görevine bütün 
birliklerin gemilerden indirilmesi ile karaya çıkmakla başlamıştır. AE-2 numara-
lı Avustralya denizaltısı ise bu sabah Boğaz’ı geçme teşebbüsünde bulunmuştur.”

25 Nisan 1915’de karaya çıkarılan İtilaf Ordusu’nun yardımı ile donanmanın üç 
gün içinde Boğaz’ı zorlayarak geçeceği ümit edilirken üç hafta sonunda her birlik 
büyük kayba uğramış, geride ihtiyat birlik bulunmamış ve cephane hemen hemen 
bitmiştir. Gelibolu’da İtilaf Ordusu, Boğaz yolunu açmakta ve Marmara Denizi’ne 
ulaşmakta kesin bir başarısızlığa uğramıştır. İtilaf Ordusu kıyılarda iki noktada an-
cak bir iki kilometre kare yerde güçlükle tutunabilmiştir. Gemi toplarının siperlere 
ve makineli tüfeklere karşı bir tesir gösteremediği anlaşıldığından donanmadan da 
ordunun ileri hareketinde fazla bir yardım beklenemeyeceği aşikâr olmuştur.68

Çanakkale Kara Muharebelerinde İtilaf Devletleri, her üç çıkarma bölgesinde 
kıyı başını kolaylıkla ele geçirmek, güvenliğini sağlayacak kadar genişletmek ve de-
rinleştirmek için tam bir deniz ve hava hâkimiyetine, kara birlikleri sayısı üstünlüğü-
ne sahip bulunmuşlardır. Gemi ve çıkarma araçlarının top ve sayıları sınırlı olmamış, 
Mondros ve Bozcaada deniz üsleri çok yakın olup, donanma desteği için her açıdan 
çok uygun şartlara sahip bulunmuşlardır. Bütün bu olumlu olanaklara rağmen, İtilaf 
Ordusu, savaşın sonuna kadar dar ve kısa küçük birer kıyı şeridinde elverişsiz şart-
larda sıkışıp kalmıştır. 

67 The National Archives, ADM I/116/3491 (tel nu:432). 
68 Churchill, a.g.e., c. II, s. 238; The National Archives, ADM I/116/3491, A Meeting of the Dardanelles 

Committe Held At June 12, 1915, “Mr.Ashmead Barletts Memorandum”. 



Figen Atabey

268

Çanakkale 2015

KAYNAKÇA

Arşiv Belgeleri

Genelkurmay ATASE Arşivi, klasör nu. 121, dosya nu.572, fihrist nu: 001-003

The National Archives (NA); Londra/İngiltere 

ADM I/116/3491

ADM I/116/8052

WO 157/ 647

Telif ve Tetkik Eserler

Adil Selahattin, Harbi Umumi’de Çanakkale Muharebât-ı Bahriyyesi, Erkân-ı Harbiyye Mek-
tebi Matbaası, İstanbul, 1920. 

Aker Şefik, “Çanakkale Arıburnu Savaşları ve 27.Alay”, Askerî Mecmua, S. 40 (Ek), İstanbul, 
1935, s. 29-60.

Aspinall C.F.-Oglander, Büyük Harbin Tarihi Çanakkale, Gelibolu Askerî Harekâtı, (yay. haz. 
Metin Martı), c. I, Arma Yayınları, İstanbul, 2005. 

Artuç İbrahim, 1915 Çanakkale Savaşı, Kastaş Yayınları, İstanbul, 1992. 

Atabey Figen, Çanakkale Muharebelerinin Deniz Cephesi, TTK Basımevi, Ankara, 2014.

Barlett Ellis Ashmed, Çanakkale Harekât-ı Bahriyyesi’ne Dair İfşaat, (çev. Rahmi), Matbaa-ı 
Âmire, İstanbul, 1331; Çanakkale Gerçeği, (çev. Rahmi), Yeditepe Yayını, İstanbul, 2005. 

Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi, (Çanakkale Cephesi Harekâtı), c.V,1.Kitap, Genelkurmay 
Basımevi, Ankara, 1993.

Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi, (Deniz Harekâtı), c.VIII, Genelkurmay Basımevi, Anka-
ra, 1976.

Cassar George H., Gelibolu ve Fransızlar, Milliyet Yayınları, İstanbul, 1974. 

Churchill S.Winston, The World Crisis (1911-1914), V. II, Thorton Butterworth Ltd., London, 
1927. 

Coates Tim, Lord Kitchener & Winston Churchill, The Dardanelles 1914-1915, c. I, The Statio-
nery Office, The United Kingdom, 2000. 

Corbett Julian S, Harekât-ı Bahriyye, c. I-II, (çev. Ali Rıza Seyfi), Bahriye Matbaası, İstanbul, 
1926.   

Frame Tom, The Shores of Gallipoli, Naval Aspects of the Anzac Campaign, Hale&Iremonger 
Press, Australia, 2000. 

Günesen Fikret, Çanakkale Savaşları, Kastaş Yayınları, İstanbul, 1986.

Goutard A., “Denizaşırı Seferler ve Çıkarmalar-Çanakkale Seferi”, (çev. Ahmet Onur), Askerî 
Tarih Bülteni, s. 9, Şubat 1980, Genelkurmay Basımevi, ss.45-82.

Hamilton Ian, Gelibolu Günlüğü, (çev. O.Özdeş), Hürriyet Gazetesi Yayını, İstanbul,1972.



İtilaf Kuvvetleri’nin Gelibolu Yarımadası’na Çıkarma Harekâtı...

269

100. Yıl

James Robert Rhodes, Gelibolu Harekâtı, (çev.V. Haluk Saltıkgil), Belge Yayınları, İstanbul, 
1965 .

İkdâm Gazetesi, 27 Nisan 1915

Puleston W.D., The Dardanelles Expedition, United States Naval Institute, United States, 1927.

Steel Nigel- Hart Peter, Gelibolu, Yenilginin Destanı, (çev. Mehmet Harmancı) Sabah Kitapçı-
lık, İstanbul, 1996 .

Thomazi A., Çanakkale Deniz Savaşı (çev. Hüseyin Işık), Genelkurmay Başkanlığı Basımevi, 
Ankara, 1997. 

Travers Tim, Gallipoli 1915, Tempus Publishing, United Kingdom, 2002 .

Wilson H. W, Büyük Harpte Deniz Muharebeleri, (çev. Lütfü Talat), Deniz Matbaası, İstanbul, 
1931. 

Wilson H.W., “The Difficulties of the Dardanelles Campaign, The Great Adventure,” The War 
Illustrated, 24 July 1915, s.529-530.

Yılmaz Cemalettin, Seddülbahir Kahramanları, Çağlayan A.Ş. Yayını, İzmir, 1980.



Figen Atabey

270

EK: İtilaf Devletleri’nin Gelibolu Yarımadası’na gerçekleştirdikleri Çıkarma 
Harekâtına ilişkin Amiral De Robeck tarafından Londra’daki Amirallik Dairesi’ne 
Gönderilen Telgraflar

The National Archives, ADM 1/116/3491



271

Çanakkale Cephesi’nde Türk Ordusunun Menzil 
Teşkilatı ve Askeri Ulaştırma Hizmetleri
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Öz

Çanakkale Muharebelerinde Türk tarafının başarıya ulaşmasındaki 
önemli faktörlerin başında Menzil teşkilatı ve askeri nakliye (ulaştırma) hiz-
metleri gelmektedir. Askeri lojistik ihtiyaçları deruhte etmek maksadıyla 25 
Mart 1915 sonrasında 5’inci Ordu Komutanlığı emrinde 5’inci Menzil Müfet-
tişliği (Kumandanlığı) kurulmuştur. 

İkmal maddeleri, düşman deniz topçusunun etki sahasından uzakta cephe 
gerisindeki depolara nakledilmiş, buradan siperlere kadar ulaştırılması pren-
sibi üzerinde durulmuştur. İstanbul’dan deniz yoluyla ya da demiryolu ile ta-
şınan ikmal maddeleri Biga’da kurulan ambarlarda depolanmıştır. Buradan 
mavnalar ve küçük deniz vasıtaları ile ikmal maddelerinin taşınmasına öncelik 
verilmiştir. Suyolunun kesintiye uğraması durumunda ise Menzil Komutanlı-
ğınca öküz, deve ve mekkâre kolları ile ikmal maddeleri intikali yapılmıştır.

Anafartalar ve Arıburnu bölgesindeki birliklerin ikmali için Bigalı’nın ku-
zeyinde, Seddülbahir bölgesindeki birliklerin ikmali için Soğanlıdere bölgesinde 
Grup Komutanlıkları depoları kurulmuş, buralardan lojistik destek sağlanmış-
tır.

İkmal maddelerinin nakliyatında “birliğe kadar götürme” usulü tercih 
edilmiştir. Menzil Komutanlığı emrindeki nakliye birliklerinin en önemli prob-
lemleri; muharebelerin şiddetlendiği dönemlerde istirahat edememe, nakliye 
hayvanlarının zayıflığı, nakliye motorlu araçlarının piston ve benzeri yedek 
parçalarının olmayışı, İngiliz ve Fransız uçaklarının bombalarından verilen 
zayiatlar olmuştur. 

Çanakkale Muharebelerinde, cephenin İstanbul’a yakınlığı, “Tekâlif-i 
Harbiye” ile ikmal maddelerinin yerinden temini ve Balkan harpleri gibi diğer 

* Dr. Per. Yb., Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (SAREN) msahin44m@
yahoo.com ve msahin3@harpak.edu.tr
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muharebelerden alınan dersler sebebiyle ikmal maddesi nakliyatında önemli 
problemler yaşanmamıştır. Birinci Dünya Savaşı içerisinde lojistik sistemin en 
verimli biçimde işletildiği cephenin Çanakkale cephesi olduğu değerlendirile-
bilir.

Anahtar Kelimeler: Çanakkale, Lojistik, Menzil, İkmal, Ulaştırma

At Çanakkale Front Turkish Army Support Unit Organisation and 
Military Transport Services 

Abstract

Command Support Staff Organization and Military Transport Services 
are among the important factors that lead to the success of Turkish side at 
Çanakkale Battles. After March 25, 1915 in order to undertake logistics needs, 
5th Command Support Staff Inspectorate was established under the command 
of the 5th Army Command.

Supply substances were transfered to the storage areas behind the front 
away from the effects of enemy naval artillery, and from there the principle was 
to deliver them to the trenches. Supply materials transported from İstanbul by 
sea or by rail were stored in warehouses established in Biga. From Biga, the 
priority was given to tranfering the materials by means of barges or small sea 
vehicles. In case of interruption of the waterway, Support command provided 
the transport of the supply materials by ox, camel and mekkare (rented beasts 
of burden) convoys.

For the resupply of the troops at Anafartalar and Arıburnu area, Group 
command stores were established at the North of Bigalı, fort he resupply of the 
troops at Seddülbahir area, Group Command stores were establihed and logis-
tics support had been provided. 

Take up to the unit procedure was preferred for the transport of supply ma-
terials. Most important problems of the units under the command of Command 
Support Staff: inability to rest in the periods of intensified hostilities, the weak-
ness of the shipping animals, absence of pistons and similar spare parts of motor 
transport vehicles, and casualities given by British and French bombardment 
planes.

In the Battle of Çanakkale, no important problem was experienced in the 
transport of supply materials because of the proximity of the front to İstanbul, 
providing the supply materials locally by “Tekâlif-i harbiye” (a kind of war tax) 
and lessons learned from Balkan wars. It can be assesed that In the First World 
War, logistics system was operated most efficiently at Çanakkale Front.

Keywords: Dardanel, Logistics, Support Unit System, Supply, Transporta-
tion
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Giriş

Birinci Dünya Savaşı’nda Merkezi Lojistik Sistem İçinde Menzil 
Teşkilatı’nın Yeri

Birinci Dünya Savaşı’nın başında Osmanlı Ordusu’nun –personel ve lojistik ba-
kımından- harbe hazırlık seviyesini en üst düzeye çıkarmak maksadıyla 2 Ağustos 
1914’te genel seferberlik ilan edilmiştir1. Seferberlik emri Harbiye Nezareti’ne tebliğ 
edilmiş, aynı zamanda seferberlik müddetince örfi idare ilan olunmuştur. Seferberlik 
ilanı sonrası Sultan 5’inci Mehmet Reşat tarafından seferliği desteklemek maksadıyla 
11 Kasım 1914 tarihinde “Cihad-ı Ekber” ilan edilmiştir. İlan edilen “cihad” gazeteler-
de yayınlanarak halka ve dünyaya duyurulmuştur2.

Seferberlik planlarını hazırlayan Osmanlı Kurmay Subayları, seferberliğin 21 
gün, “hatta çoğu durumda 30 ile 45 gün alacağını” düşünmüşlerdir. Oysa şartlar Os-
manlı Ordusu’nun seferber olması için hiç de uygun değildir. Yetersiz ulaştırma ağları 
birliklerin seferber olma hazırlıklarını zorlaştırmıştır. Çanakkale Cephesi’nin silahlı 
kuvvetler ikmal ihtiyaçlarının çoğu İstanbul ve yöresinden toplanmıştır3. 

Birinci Dünya Savaşı’nın başında Başkumandanlığa bağlı ve onun koordinesinde 
yürüyen Erkan-ı Harbiye Umumi Riyaseti, Harbiye Nezareti gibi merkezi teşkilatların 
içerisinde lojistik teşkilatı şu şekilde yer almıştır: Harbiye Nezareti içerisinde lojistik 
ve idari faaliyetler; Ordu Dairesi (Ordu ikmal şubeleri), Harbiye Dairesi (Piyade, Sü-
vari, Topçu, Muharebe, Nakliye şubeleri, Askeri fabrikalar), Levazım Dairesi (Yolluk, 
Maaş, Yiyecek, Giyecek, İnşaat işleri), Muhasebat Dairesi (Hesap işleri), Muamelat-ı 
Zatiye (Personel Planlama Atama işleri), Hukuk Müşavirliği, Divan-ı Temyiz-i Askeri 
Riyaseti (Askeri Temyiz Mahkemesi Başkanlığı), Sıhhiye Müfettişliği (Sağlık Daire 
Başkanlığı), Baytar Müfettişi Umumiliği (Veteriner Dairesi) şubeleri vb. ile yürütül-
müştür. Erkan-ı Harbiye Umumi Riyaseti içerisinde ise lojistik ve idari faaliyetler; 
Menzil Umumi Müfettişliği, Topçu ve Mühimmat şubeleri, Şimendifer Demiryolu 
Şubesi (demiryolu, ulaştırma), Sıhhiye Müfettişlikleri vb. eliyle yürütülmüştür4.

Osmanlı Orduları ile Umumi Karargâh arasında koordinasyon sağlamak mak-
sadıyla 5 Ağustos 1915’de Erkan-ı Harbiye Umumi Riyaseti’ne bağlı Menzil Umu-

1 Seferberlik çağrısı “Osmanlılar Silah Başına!” ilanları ile duyurulmuştur, (Mehmet Beşikçi, Between 
Voluntarism And Resistance: The Ottoman Mobilization Of Manpower In The First World War, Bo-
ğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 2009, s. 89 (Yayınmamış Doktora Tezi)); “Silah Başına” çağrıları hala 
geçerli olarak günümüzde de kullanılmaya devam edilmektedir (Y.N.).

2 Mücahit Özçelik, Türk Basını’nda Osmanlı Devleri’nin I. Dünya Savaşı’na Giriş Süreci, Gazi Üni-
versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2006, s. 46,99-103 (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi); 
Cihad-ı Ekber, 14 Kasım 1914’te Fetva Emini ve Şeyhülislam tarafından yayınlanan tarafından verilen 
fetvalarla desteklenmiştir, (Ali Fuat Örenç, Yakınçağ Tarihi (1789-1918), Ati Yay., İstanbul, 2012, s. 
241).

3 Erdward J. Erickson, Dünya Savaşı Tarihi, I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı 1914-1918, Cilt: IV, (Çev.: 
Sare Levin Atalay), Timaş Yay., İstanbul, 2011, s. 26-27. 

4 Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi V nci Cilt Çanakkale Cephesi Harekâtı 1 nci Kitap (Haziran 
1914-25 Nisan 1915), Genelkurmay Başkanlığı, ATASE Yay., Ankara, 1993, s. 255-256.



Mustafa Şahin

274

Çanakkale 2015

mi Müfettişliği kurulmuştur. Menzil Umumi Müfettişliği, Harbiye Nezareti, Erkan-ı 
Harbiye Umumi Riyaseti gibi merkezi teşkilatların yanı sıra, merkezi teşkilatların 
lojistik gayretlerini ast birlikler olan ordu komutanlıkları arasında bir nevi köprü 
görevini üstlenmiştir. Menzil Umumi Müfettişliği kuruluşunda Menzil Umumi Mü-
fettişi Yaveri, Menzil Erkan-ı Harbiye Reisi, Menzil Erkan-ı Harbiye Reisi muavinle-
ri, Umumi Levazım Hizmetleri Uzmanları, Silah ve Mühimmat Şubesi, Muhabere 
Şubesi, Sıhhiye Hizmetleri Şubesi ve Evrak Kalemi yer almıştır. Yine Menzil Umumi 
Müfettişliğine bağlı ordular bölgesinde Ordu Menzil Müfettişlikleri kurulmuştur. 
Ordu Menzil Müfettişliklerine bağlı olarak Menzil Bölge Müfettişlikleri, Menzil Hat 
Komutanlıkları, Birinci ve İkinci Sınıf Menzil Nokta Komutanlıkları, Menzil İstasyon 
Komutanlıkları, Konaklama Komutanlıkları, Menzil Yiyecek ve Teçhizat Ambarları, 
İnsan ve Hayvan Hastaneleri, kolları hizmet görmüşlerdir. Yine bu hizmetlerin bir 
kısmı ağırlığına göre Kolordu ve Tümen komutanlıklarınca yerine getirilmiştir5. Bu 
dönemde Menzil Umumi Müfettişliği görevi, Kurmay Yarbay Nihat (Korg. Anılmış) 
Bey tarafından deruhte edilmiştir6.

Menzil Bölge Müfettişlikleri kuruluşu ve teşkilatları Menzil Umumi Müfettişliği 
benzeri olmakla birlikte personel sayıca azaltılmıştır. Menzil Hat Komutanlıkları ku-
ruluşunda; Muhafız Komutanlığı, Hizmet ve Amele Kıt’ası, Tamir Onarım Kolu, Yol 
İnşa Kıt’ası, İaşe Merkezi, Er Misafirhanesi, Erzak ve Yem Deposu, Cephane Deposu, 
Hayvan Deposu, Sevk Memurluğu ve Sağlık Hizmeti unsurlarından teşekkül ettiril-
miştir. Menzil Bölge Müfettişlikleri emrinde büyüklüklerine göre birkaç Nokta ve 
Konak Komutanlığı kurulmuştur7.

1. 5’inci Ordu’nun Kurulması Öncesi Çanakkale Cephesi’nde Menzil 
Teşkilatı ve Askeri Nakliye Hizmetleri 

Birinci Dünya Savaşı’nda başlangıçta, Çanakkale Cephesi’nde Ordu teşkiline 
geçilmeden önce harekât alanının lojistik ihtiyaçlarından sorumlu birlik; Çanakkale 
Müstahkem Mevki Komutanlığı olmuştur. 5’inci Ordu Komutanlığının kurulduğu 
25 Mart 1915’e kadar 9’uncu Tümen Komutanlığı da Müstahkem Mevki Komutan-
lığına bağlı olarak muharebe etmiştir. 18 Mart 1915’de Müttefiklerin boğazı zorlama 

5 Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi V nci Cilt Çanakkale Cephesi Harekâtı 1 nci Kitap, s. 255.
6 Yarbay Nihat (Anılmış) Bey, 1878’de Filibe’de dünyaya gelmiştir. 1896’da Teğmen, 1897’de Üsteğmen, 

1900’de Yüzbaşı, 1907’de Binbaşı, 1912’de Yarbay, 1914’te Albay, 1915’de Tümgeneral, 1928’de Kor-
general rütbelerini almıştır. 3 Ağustos 1914’te aldığı Menzil Umumi Müfettişliği görevini 21 Mart 
1915’e kadar sürdürmüştür. Balkan Savaşı, Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’nda önemli gö-
revler almıştır, (Hülya Toker, Çanakkale Muharebelerine Katılan Komutanların Biyografileri (Belge 
ve Fotoğraflarla), Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı Yay., Ankara, 
2014, s. 479-480).

7 Cezmi Tezcan, Tekâlif-i Harbiye ve Tekâlif-i Milliye Örneklerinde Savaş Dönemleri Mâli Politikaları, 
Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Ankara, 2005, s. 75-76 (Yayımlanmamış Doktora 
Tezi).
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taarruzları sırasında yapılan muharebe sonrasında Çanakkale Müstahkem Mevki 
Komutanlığı 115 şehit ve yaralı kayıp vermiştir8. Çanakkale Müstahkem Mevki 
Komutanlığı, bu dönemde (Kasım 1914’de 1 hafta hariç), 9’uncu Piyade Tümeni de 
emir ve kuruluşunda olduğu halde doğrudan Başkomutanlığa bağlı olarak harekât 
ve lojistik görevleri birlikte icra etmiştir9. Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanlı-
ğı görevini bu dönemde Cevat Paşa (Org. Çobanlı) tarafından deruhte edilmiştir10.

Buna göre, Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanlığı ve 9’uncu Tümen Menzil 
teşkilatına bağlı birlikleri şöyle teşkilatlanmıştır:11 

Menzil Teşkilatı Unsurunun Adı Yeri
5’inci Ağır Erzak Kolu 

Çanakkale’de5’inci Yinelemeli (develi) Ağır Erzak Kolu 
6’ncıYinelemeli Ağır Erzak Kolu 
7’nci Piyade (develi) Cephane Kolu Okçular’da 
8’inci Piyade (develi) Cephane Kolu

Çanakkale’de 
5’inci Dağ Topçu Cephane Kolu 
6’ncı Dağ Topçu Cephane Kolu Yağcılar’da 
7’nci Sahra Topçu Cephane Kolu Kepez’de 
8’inci Sahra Topçu Cephane Kolu 

Çanakkale’de 
9’uncu Sahra Topçu Cephane Kolu 
6’ncı Seyyar Hastane Kalvert Çiftliğinde 
9’uncu Tümen Bandosu Kalvert Çiftliğinde 
Ekmekçi Müfrezesi Eceabat’ta 
Esas Depo Taburu Çanakkale’de 
3’üncü Hayvan Deposu Çanakkale’de

19’uncu Tümen Komutanlığı Menzil teşkilatına bağlı birlikleri ise şöyle 
teşkilatlanmıştır:12 

8 Ruşen Eşref ve Hamdullah Suphi vd., Çanakkale, Savaşanlar Anlatıyor, Örgün Yay., İstanbul, 2006, s. 
385.

9 Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi V nci Cilt Çanakkale Cephesi Harekâtı 1 nci Kitap, s. 256.
10 İsmet Görgülü, On Yıllık Harbin Kadrosu (1912-1922), TTK Yay., Ankara, 1993, s. 62.
11 Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi Harekâtı (Haziran 1914-25 Nisan 1915), V. Cilt 1. Ki-

tap, Genelkurmay Personel Başkanlığı ATASE Daire Başkanlığı Yay., Ankara, 2012, s. 229.
12 Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi Harekâtı (Haziran 1914-25 Nisan 1915), V. Cilt 1. Ki-

tap, s. 230.
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Menzil Teşkilatı Unsurunun Adı Yeri
4’üncü Hafif Erzak Kolu 

Eceabat’ta 
4’üncü Ağır Erzak Kolu
Ekmekçi Takımı
1’inci Piyade Cephane Kolu 
2’nci Piyade Cephane Kolu Bigalı köyünde 
3’üncü Dağ Topçu Cephane Kolu 

Eceabat’ta Sıhhiye Bölüğü 
5’inci Seyyar Hastane 
19’uncu Tümen Bandosu Gelibolu’da

11’inci Tümen Komutanlığı Menzil teşkilatına bağlı birlikleri ise şöyle 
teşkilatlanmıştır:13 

Menzil Teşkilatı Unsurunun Adı Yeri
6’ncı Hafif Erzak Kolu 

Ezine’de 

4’üncü Ağır Erzak Kolu
5’inci Sahra Topçu Cephane Kolu 
7’nci Sahra Topçu Cephane Kolu 
Ekmekçi Takımı
Sıhhiye Bölüğü 
Seyyar Hastane 
5’inci Hafif Erzak Kolu 

Bayramiç’te
8’inci Ağır Erzak Kolu 
3’üncü Piyade Cephane Kolu 
5’inci Piyade Cephane Kolu 
2’nci Dağ Topçu Cephane Kolu

2’nci ve 3’üncü Kolordu Komutanlıkları Menzil teşkilatına bağlı birlikleri ise şöy-
le teşkilatlanmıştır:14

13 Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi Harekâtı (Haziran 1914-25 Nisan 1915), V. Cilt 1. Ki-
tap, s. 230.

14 Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi V nci Cilt Çanakkale Cephesi Harekâtı 1 nci Kitap, s. 231.
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Menzil Teşkilatı Unsurunun Adı Yeri
2’nci Hafif Erzak Kolu 

Gelibolu’da 
3’üncü Hafif Erzak Kolu 
2’nci Ağır Erzak Kolu 
3’üncü Ağır Erzak Kolu 
1’inci Hafif Erzak Kolu Markoplu’da 
1’inci Ağır Erzak Kolu Bayırköy’de 
1’inci Cephane Taburu Karargâhı Galata’da 
3’üncü Piyade Cephane Kolu Kavaklı’da 
5’inci Piyade Cephane Kolu Burgaz’da 

1’inci Sahra Topçu Cephane Kolu
Muhipbey 

Çiftliğinde 
2’nci Sahra Topçu Cephane Kolu Bakırköy’de 
3’üncü Sahra Topçu Cephane Kolu Burgaz’da 
4’üncü Sahra Topçu Cephane Kolu 

Tayfur’da 
1’inci Dağ Topçu Cephane Kolu 
2’nci Dağ Topçu Cephane Kolu Galata’da 
Seyyar Hastane Gelibolu’da 
Sıhhiye Bölüğü Galata’da

Çanakkale cephesinde ikmalde yut içi ve yurt dışı tedarik sistemi uygulanmıştır. 
Almanya ve Avusturya-Macaristan ile müttefiklimiz olması sebebi ile savaş dışındaki 
diğer bazı ülkelerden ise tarafsız olması sebebiyle dış tedarik yapılmıştır. Çanakka-
le Cephesinde iç kaynak olarak yerinden tedarik sistemi ile harekât bölgesine yakın 
vilayetlerin kaynaklarından öncelikle istifade edilmiştir. İç kaynak bölgesi, başta İs-
tanbul olmak üzere harekâtı kapsaması yönüyle Çanakkale bölgesi olmuştur. Burada 
genellikle ikmal maddeleri satın alıma ve borçlanma suretiyle kolordu ve tümenle-
rin harekât ve menzil hizmet alanlarından sağlanmıştır. Çanakkale cephesinde 5’inci 
Ordu Komutanlığının kurulduğu 25 Mart 1915’e kadar uygulanan menzil teşkilatının 
konuş yerleri Ek-1’de sunulmuştur15.

Bu dönemde icra edilen Askeri nakliye hizmetlerine gelince; Çanakkale bölge-
si için başlıca ulaşım yolu deniz yolu olarak tercih edilmiştir. Ana depo, fabrika ve 
öteki tesisler, İstanbul ve Marmara Denizi çevresinde bulunmaktadır. Çanakkale’nin 
Bandırma’ya olan mesafesi 96 mil (178 km), Tekirdağ’a olan mesafesi 74 mil (137 
km)’dir. Çanakkale’nin İstanbul’a olan uzaklığı 135 mil (250 km)’dir. Bu mesafeyi ge-
miler, 10-12 saatte alabilmiştir. Büyük ölçüde ağır malzemenin taşınması için deniz 
yolu kullanılmıştır. Deniz yolu, düşman denizaltı gemilerine karşı güven altında bu-

15 Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi V nci Cilt Çanakkale Cephesi Harekâtı 1 nci Kitap, s. Kroki:18.
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lundurulmasına bağlı olarak kullanılmıştır. Öte yandan karayolu ulaştırması olarak 
Çanakkale-Umurbey-Biga-Bandırma yolu, menzil yolu –ana ikmal yolu- olarak kul-
lanılmıştır. Uzunköprü yolu ikinci bir menzil yolu –ikinci ikmal yolu- olarak kullanıl-
mıştır. Oldukça yetersiz olan bu yol, Saros Körfezi’ne açıldığından ve uzun olduğun-
dan sınırlı ölçüde ulaşım sağlanabilmiştir16. 

Çanakkale Cephesinde karayolu askeri ulaştırmasında düşmanın gözünden ve 
ateşinden uzak olan iç karayolu kullanılmıştır. Üstün düşman ateş kudreti sebebiyle 
yarımadanın iç ve orta kısımları karayolu askeri nakliyatı için tercih edilmiştir. Suyo-
lu ve karayolu iç kesilmede ise kısmen demiryolu ulaştırmasının kullanıldığı Çanak-
kale cephesinde genel ikmal prensibi olarak “birliğe kadar götürme” usulü benimsen-
miştir. Ancak bazı ikmal maddeleri için “ikmal noktası taşıma usulü” uygulanmıştır.

Harbin başlarında Harbiye Nezareti; Çanakkale Cephesini desteklemek mak-
sadıyla “birliklerden ellerindeki otomobil ve avadanlık mevcutlarını Levazım Daire 
Başkanlığına bildirmeleri emredilmiştir”. Tespit edilen araçlar, Nakliye ve Muhabe-
re Umumi Müfettişliği emrine verilerek İstanbul’da bir Araç parkı kurulmuştur. Söz 
konusu araçlar; şoförleri, muavinleri ve yedek parçaları ile birliklerden toplanarak 
Çanakkale’ye malzeme ve personel sevkiyatında kullanılmıştır. Ayrıca arızalanan 
araçlar için bir tamirhane açılmış, yakıt taşımak için bir kol, araç kurtarma ve onarım 
için bir kol olmak üzere iki kol kurulmuştur17.

Askeri nakliye kolları, genel olarak yiyecek ve cephane kolları olarak ikiye ayrıl-
mışlarsa da taşıma işlerinde zorunlu durumlarda biri ötekinin yerine kullanıldığı gibi 
kollara başka taşıma görevi de verilmiştir. Genel olarak taşıma işlerinde kullanılacak 
tek taşıtlar için taşıma faktörü şöyle olmuştur:18

Karayolu Nakliye Vasıtası Taşıma Kapasitesi
Öküz ve manda arabası 600 kg.
Çift atlı araba 400 kg. 
Kağnı 150 kg.
Deve 200 kg. 
Yük hayvanları  80 kg.

16 Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi Harekâtı (Haziran 1914-25 Nisan 1915), V. Cilt 1. Ki-
tap, s. 271.

17 Özgür Keskin, Çanakkale Muharebeleri’nde Türk Ordusunun Lojistik Faaliyetleri, Kara Harp Okulu 
Savunma Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2007, s. 87 (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).

18 Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi Harekâtı (Haziran 1914-25 Nisan 1915), V. Cilt 1. Ki-
tap, s. 241.
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2. 5’inci Ordu’nun Kurulması (25 Mart 1915) Sonrası Çanakkale Cephesi’nde 
Menzil Teşkilatı ve Askeri Nakliye Hizmetleri

Osmanlı Başkomutanlık Vekâleti, Mart ayında yapılan muharebeler sonrası Ça-
nakkale Cephesinde yeni düzenlemeler yapma gereği duymuştur. Çanakkale Cep-
hesinde emir-komuta birliği sağlamak maksadıyla ordu komutanlığı kuruluşuna ge-
çilmiştir. Bu amaçla; 24 Mart 1915’te yazılan bir emirle Alman Mareşal Otto Liman 
von Sanders19 komutasında 5’inci Ordu Komutanlığı kurulmuştur. Ordu Karargâhı 
Gelibolu’da konuşlanmıştır. 5’inci Ordu Komutanlığı bağlı birlikleri: 3’üncü Kolordu: 
Komutanı Esat Paşa20, birlikleri 7’nci, 9’uncu 19’uncu Tümenler, Mürettep Kolordu 
(sonradan 15’inci Kolordu): Komutanı Alman Weber Paşa21, birlikleri 11’inci, 3’üncü 
Tümenler, 5’inci Tümen: Komutanı Albay Hasan Basri Bey22, Bağımsız Süvari Tugayı: 
Komutanı Yarbay Hamdi Bey, olacak şekilde teşkil edilmiştir23. O zamana kadar Ça-
nakkale Cephesinin Menzil sistemini büyük ölçüde deruhte eden Müstahkem Mevki 
Komutanlığına ise sürekli olarak 5’inci Ordu Komutanlığı ile irtibatta bulunarak “iş-
birliği yapması” emri verilmiştir24.

5’inci Ordu Komutanlığı bağlılarından 3’üncü Kolordunun birlikleri Gelibolu 
yarımadasında (9’uncu Tümen Eceabat’a geçerek yeniden kolordu kuruluşuna gir-
miştir.) 15’inci Kolordu birlikleri Çanakkale güneyinde Şarköy’ün batısında ve Yeni-
köy dolayında, 5’inci Tümen birlikleri Keşan’ın güneyinde, Bağımsız Süvari Tugayı 
Karapınar ve dolayında konuşlanmıştır25. 5’inci Ordu Komutanlığı kuruluşu Ek-2’de 
sunulmuştur26.

5’inci Ordu Komutanlığının Menzil teşkilatına gelince; Çanakkale Cephesinin lo-
jistik ihtiyaçlarını deruhte etmek maksadıyla 27 Mart 1915’de karargâhı Gelibolu’da 

19 Alman Mareşal Liman von Sanders atamayı müteakip 26 Mart 1915’te Gelibolu’ya gelerek göreve 
başlamış, aynı gün -cephe hattını görmek üzere- Bolayır’a hareket emiştir, (Zekeriya Türkmen, Ça-
nakkale 1915 Türk Ordusunun Kara ve Hava Harekatı, Berikan Yay., Ankara, 2010, s.38).

20 Esat (Bülkat) Paşa, Çanakkale Cephesi’nde 3’üncü Kolordu Komutanlığını 06 Ocak 1914’ten 12 Ekim 
1915 tarihine kadar sürdürmüş daha sonra bu görevi Ali Rıza (Sedes) Paşa’ya devretmiş, Ali Rıza Paşa 
bu görevi 11 Kasım 1915’den 1 Mart 1917’ye kadar sürdürmüştür, (Toker, Çanakkale Muharebelerine 
Katılan Komutanların …, s. 170-171. EK-B).

21 Weber Paşa Çanakkale Cephesinde; İkinci Kirte (6 Mayıs - 8 Mayıs 1915) 9-24 Mayıs Muharebeleri, 
Üçüncü Kirte (4-6 Haziran 1915),1’inci Kerevizdere (21-22 Haziran 1915), Zığındere (28 Haziran-3 
Temmuz 1915), 5 Temmuz Zığındere Muharebelerinde görev almıştır, (Görgülü, On Yıllık Harbin 
Kadrosu…, s. 69, 70, 72, 74, 76).

22 Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi Harekâtı (Haziran 1914-25 Nisan 1915), V. Cilt 1. Ki-
tap, s. Ek-1.

23 Çanakkale Cephesi’nde Haziran 1915 sonrası 5’inci Or.K.lığına bağlı Grup teşkilatına geçilmiştir.
24 Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi Harekâtı (Haziran 1914-25 Nisan 1915), V. Cilt 1. Ki-

tap, s. 193-194.
25 Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi Harekâtı (Haziran 1914-25 Nisan 1915), V. Cilt 1. Ki-

tap, s. 203.
26 Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi V nci Cilt Çanakkale Cephesi Harekâtı 1 nci Kitap, s. Kuru-

luş:12.
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olacak şekilde 5’inci Ordu Menzil Müfettişliği kurulmuştur. Müfettişliğin kuruluşu 
27 Mart 1915’deki Ek-3’de27, daha sonra Eylül 1915’de oluşan kuruluşu ise Ek-4’de28 
sunulmuştur. Daha sonra 5’inci Ordu Komutanlığının ileri hareketi sebebiyle Ordu 
Menzil Müfettişliği de 9 Mayıs 1915’te karargâhının ileri kademesiyle Akbaş’a, geri 
kademesiyle de Lâpseki’ye intikal etmiştir29. Ordu Menzil Müfettişliğinin ileri hare-
keti safhasında Gelibolu kaza merkezinde bir menzil nokta komutanlığı bırakılmış-
tır30.

1915 Ağustos ayının sonunda 5’inci Ordu Menzil Müfettişliği’nin “istenilen hiz-
meti verememesi sebebiyle” genel merkezinin Akbaş olması kaydıyla, 5’inci Ordu’da 
Avrupa, Asya ve Bahrî işlerin ayrı ayrı ifa edileceği üç müstakil menzil müfettişliği 
kurulmuştur.31

Çanakkale Cephesinde ordunun yiyecek ve nakliye vasıtalarının ihtiyacı, Men-
zil Müfettişliklerinin illerdeki temsilcileri aracılığıyla ve tekâlifi harbiye32 usulüyle 
sağlanmıştır. Ayrıca ordu hizmetlerine uygun vasıftaki nakliye vasıtaları ile gelen-
lere, kurulacak menzil kollarında görev verileceği duyurulmuştur. Başlangıçta 1’inci 
ve 5’inci Orduların menzil komutanlıkları arasındaki ara hattı, Gelibolu batısındaki 
Galata Köyü-Saz Limanı hattı olmuştur. Bölgenin dar ve kaynaklarının çok kısır ol-
masından dolayı menzil bölgeleri değiştirilmiş 1’inci ve 5’inci Orduların menzil ara 
hattı, Çatalca mevziinin batısındaki Podima-Silivri hattı (1’inci Menzil Bölgesine 
dâhil) olarak tespit edilmiştir. Bu yeni düzenlemeye göre 5’inci Ordu Menzil Müfet-
tişliğinin sınırları, Podima-Silivri hattının batısında kalan Trakya bölgesiyle Anadolu 
yakasında Biga (dâhil)-Edremit (hariç) hattı olarak belirlenmiştir. Böylece 5’inci Ordu 

27 Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi Osmanlı Devri Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi V nci Cilt 3 ncü 
Kitap Çanakkale Cephesi Harekâtı (Haziran 1915-Ocak 1916), Genelkurmay Başkanlığı ATASE Yay., 
Ankara, 1980, s. Kuruluş:15.

28 Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi Osmanlı Devri Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi V nci Cilt 3 ncü 
Kitap Çanakkale Cephesi Harekâtı (Haziran 1915-Ocak 1916), s. Kuruluş:16.

29 Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi Harekâtı (Haziran 1914-25 Nisan 1915), V. Cilt 1. Ki-
tap, 2012, s. 203.

30 Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi (Amfibi Harekat), (V. Cilt, II. Kitap), Genelkurmay Per-
sonel Başkanlığı ATASE Daire Başkanlığı Yay., Ankara, 2012, s. 231.

31 Lokman Erdemir, Çanakkale Savaşı Siyasi Askeri ve Sosyal Yönleri, Gökkubbe Yay., İstanbul, 2009, s. 
236.

32 Harp vergisi, Tekâlif-i Harbiye Kanunu ile savaş sebebiyle ortaya çıkan olağanüstü giderleri karşı-
lamak maksadıyla alınan, hem bazı vergi oranlarında artışları, hem harp sırasında ihtiyaç duyulan 
araç-gerece, erzaka, taşıma için hayvanata ve mühimmata, bedeli kısmen veya tamamen ileride öden-
mek üzere el konulmasını, hem de çeşitli maaş, ücret ve aylıklardan kesintileri içeren bir vergi ola-
rak uygulanmıştır. Karşılıkları sonra ödenmek üzere alınan mallar toplanılırken, bu toplama işlemi 
Tekâlif-i Harbiye komisyonlarının yerel rayice göre her mal için tespit ettikleri fiyatların bulunduğu 
fiyat cetveline dayanılarak, mazbata düzenlenip yapılmıştır. Tekâlif-i Harbiye’yi uygulamak maksa-
dıyla 30 Ocak 1912, 18 Ağustos 1912 ve 27 Temmuz 1914’te olmak üzere müteaddit defalar kanun-
lar çıkarılmıştır. Harp yükümlülüklerini uygulamak maksadıyla da Tekâlif-i Harbiye komisyonları 
kurulmuştur, (Tezcan, Tekâlif-i Harbiye ve Tekâlif-i Milliye Örneklerinde…, s. 66-73); Söz konusu 
Tekâlif-i Harbiye uygulaması Milli Mücadele sırasında Başkomutan Mustafa Kemal Paşa tarafından 
da Tekâlif-i Milliye adıyla uygulanmıştır. 
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menzil sınırları, yurdun en verimli ve olanakları en zengin olan Trakya bölgesiyle 
Marmara havzasının büyük bir kısmını içine almıştır. Böylece lojistik kaynaklar ar-
tırılarak harbin neticesine olumlu katkı sağlanmıştır. Ayrıca deniz yollarıyla, o dö-
nemde Türkiye’nin endüstri merkezi olan İstanbul, İzmit, Mudanya ve Bandırma’yla 
bağlanmış, bu vilayet, sancak ve kazalara ulaşan demiryolu şebekesi, Çanakkale 
harekât alanının memleket içiyle olan bağlantısını tamamlamıştır. Marmara Denizi 
üzerindeki deniz ulaştırmasının emniyet altına alınması ve iskelelerle liman kapasi-
telerinin artırılması cihetine gidilmiş; İzmit-Haydarpaşa demir yolu kısmında, ikmal 
maddelerinin yükleme-boşaltma hizmetleriyle depolanma imkânlarının artırılması 
üzerinde durulmuştur. Başkentten harekât alanına ikmal maddelerini taşımak mak-
sadıyla Demiryolu ulaştırması tercih edilmiş, ana ikmal yolu olarak İstanbul-Uzun-
köprü demiryolu kullanılmıştır33. 

Harbin başlangıcında Çanakkale bölgesindeki birliklerin tüm lojistik madde-
lerinin günlük ihtiyacı, ortalama olarak, sadece 150 ton olmasına rağmen harbin 
sıcaklığının arttığı dönemlerde yapılan takviyelerle, 18 Mart 1915 tarihinde Ça-
nakkale harekât alanında bulunan Türk birliklerinin kuvvesi; Müstahkem Mevki 
sınırları içinde 50.000, Çanakkale harekât alanı içinde ise 95.000 kişiyi bulmuştur. 
Çanakkale Cephesi’nin takviye edilmesi üzerine 5’inci Ordunun personel mev-
cudu, önce 137.599’a; hayvan mevcudu da 24.734’e çıkmış, bu mevcut, Çanakkale 
Muharebeleri’nin sonlarına doğru 28 Temmuz 1915 tarihinde, 250.823 erle 69.078 
hayvana ulaşmıştır34. Bu durum karşısında 5’inci Ordu Menzil teşkilatı daha da geniş-
letilmiştir. 5’inci Ordunun bu seviyeye ulaşması sonucunda bazı müteahhitler Gayr-i 
Müslimlerden oluşmaya başlamıştır. Bu durum Başkumandanlığa yazı ile sorulmuş; 
verilen cevapta “Gayr-i Müslim müteahhitlerin yerinde bırakılması”, mümkün ise 
Müslüman müteahhitlerden gıda maddelerinin tedarik edilmesi, cevabı verilmiştir35. 
Öte yandan genişleyen kadroyu desteklemek maksadıyla “Beşinci Menzil Müfettişliği 
vesikasına sahip olmayan tacirlerin ordu mıntıkası dâhilinde mevad ve iaşe mubayaa-
larının yasaklanmasına” dair kararlar verilmiştir36. Yine “Beşinci Ordu Menzil Müfet-
tişliği vesikası olmayan taburların ordu mıntıkası dâhilinde iaşe mübayaa etmeleri” 
de yasaklanmıştır37.

33 Muhammet Erat, “Çanakkale Muharebelerinde Türk Ordusunun İaşe Problemi”, Çanakkale Araştır-
maları Türk Yıllığı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Atatürk ve Çanakkale Savaşları Araştırma 
Merkezi Yay., Sayı: 1, (Mart 2003), 114-133, s. 126-127.

34 Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi Harekâtı (04 Haziran 1915-09 Ocak 1916), V. Cilt III. 
Kitap, Genelkurmay Personel Başkanlığı ATASE Daire Başkanlığı Yay., Ankara, 2012, s. 483-484.

35 BOA,DH.EUM.,3.Şube, (Dahiliye Nezareti Emniyet-i Umumiye 3.Şube  Müdüriyeti), 2/16, 02/M 
/1335 (Hicrî).

36 BOA, DH.ŞFR., (Dahiliye Nezareti Şifre Kalemi), 558/11, 28/Ha/1333.
37 BOA, İ.UM (Dahiliye Nezareti İdare-i Umumiye), 45/73, 13/N /1335 (Hicrî).
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5’inci Ordu bölgesindeki Menzil Teşkilatı konuş yerleri Ek-5’de38 sunulmuştur. 

5’inci Ordu Menzil Müfettişliğinin menzil sahasındaki hatları şöyle 
belirlenmiştir:39 
1. Hat: Uzunköprü – Keşan – Gelibolu 
2. Hat: Biga – Lâpseki – Çanakkale 
3. Hat: Balıkesir – Ezine – Çanakkale

5’inci Ordu Menzil Müfettişliğinin emrinde bulunan unsurlar şöyle 
belirlenmiştir:40

Menzil Jandarma, Süvari, Piyade ve Muhafız takımları

Telgraf müfrezesi

Sahra Postası Bölüğü

Sahra Jandarması

Menzil Nokta Komutanlıkları:

Uzunköprü, Keşan, Gelibolu, Bayırköy, Ilgardere, Akbaş, Biga Karabiga, Malular, 
Lapseki, Burgaz ve Çanakkale Nokta Komutanlıkları.

Menzil İskele Komutanlıkları:

Çardak, Gelibolu, Ilgardere, Akbaş, Kilya, Karabiga, Lâpseki, Burgaz (Bergaz-
Umurbey) Çanakkale.

Menzil Çayhaneler: 

Gülecik, Bayırköy, Yerlisu, Karapınar.

Menzil Ekmekçi Takımları: 

Burgaz ve Gelibolu.

Menzil İdari Teşkillerden Erzak Ambarları:

Akbaş, Malular, Uzunköprü, Keşan, Ilgardere, Biga, Karabiga, Gelibolu, Lâpseki, 
Burgaz, Işıklar.

Mekkâreli Katarlar (tümenlerden geçer):

11’inci Tümen 39 ton, 13’üncü Tümen 32 ton, 10Uncu Tümen 37 ton, 8’inci Tü-
men 23 ton, 4’üncü Tümen 24 ton, 1’inci Tümen 14 ton.

38 Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi Osmanlı Devri Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi V nci Cilt 3 ncü 
Kitap Çanakkale Cephesi Harekâtı (Haziran 1915-Ocak 1916), s. Kroki: 60.

39 Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi Osmanlı Devri Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi V nci Cilt 3 ncü Ki-
tap Çanakkale Cephesi Harekâtı (Haziran 1915-Ocak 1916), s. 524; İrfan Arat, Çanakkale Savaşı’nın 
Lojistik Desteğinin İncelenmesi ve Savaşın sonucuna Etkilerinin Değerlendirilmesi, Harp Akademileri 
Komutanlığı, İstanbul, 2008, s. 4-30 (Kara Harp Akademisi Öğrenci Subay Tezi).

40 Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi Osmanlı Devri Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi V nci Cilt 3 ncü 
Kitap Çanakkale Cephesi Harekâtı (Haziran 1915-Ocak 1916), s. 525-526.
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Menzil Erzak Nakliye Katarları:

12’nci Tümen Keşan 82 ton, 11’inci Tümen Uzunköprü 118 ton, 10’uncu Tümen 
Uzunköprü 43 ton, 8’inci Tümen Uzunköprü 89 ton, 7’inci Tümen Keşan 88 ton, 
6’ıncı Tümen Keşan 103 ton, 5’inci Tümen Biga 103 ton, 4’üncü Tümen Biga 115 ton, 
3’üncü Tümen Işıklar 83 ton, 1’inci Tümen Uzunköprü 112 ton.

Cephane ve Park teşkilleri:

Burgaz Cephane Deposu, Gelibolu Cephane Deposu, Ilgardere Cephane Depo-
su, Akbaş İstihkâm Deposu, Akbaş Cephane Deposu, 39’uncu Tümen Akbaş 39 ton-
luk cephane katarı, 2’inci Tümen Keşan 98 tonluk katar.

Amele ve Hamal kıtaları:

Akbaşta 2 adet Hamal Taburu Uzunköprü, Keşan ve Gelibolu Hamal Bölükleri.

Amele Taburları:

Yalova 2 tabur, Biga 2 tabur, Burgaz 1 tabur, Ilgardere, Çorlu 1 tabur, Biga İnşaat 
bölüğü, Lâpseki araba imalathanesi, Ilgardere köprücü takımı.

Menzil Sağlık tesisleri, Harp Hastaneleri:

Dümerek 300 yataklı 5’inci Harp Hastanesi, Şarköy 200 yataklı 6’ncı Harp Has-
tanesi, Lâpseki 1100 yataklı 2’inci Harp Hastanesi, Çardak 850 yatak lı 1’inci Harp 
Hastanesi.

Menzil Hastaneleri:

Keşan 180 yatak, Erdek 600 yatak, Karabiga 150 yatak, Mürefte 400 yatak, Lâpseki 
500 yatak 4’üncü Menzil Hastanesi, Bayırköy 500 yatak 2’nci Menzil Hastanesi, Ba-
yırköy 500 yatak 3’üncü Menzil Hastanesi, Dimetoka 650 yatak 3’üncü Menzil Hasta-
nesi, Biga 1000 yatak 2’nci Menzil Hastanesi, Biga 850 yatak 1’inci Menzil Hastanesi.

Merkez Hastaneleri:

850 yataklı Tekirdağ Merkez Hastanesi, 1600 yataklı Gelibolu Merkez Hastanesi.

Seyyar Hastaneler:

Tekirdağ 300 yataklı Kızılay Hastanesi, Eriklice 2000 yataklı 8’inci Tümen Seyyar 
Hastanesi, Burgaz 10’uncu Tümen 1500 yataklı Seyyar Hastanesi, Ilgardere 600 ya-
taklı 12’nci Tümen Seyyar Hastane, Galata 600 yataklı Salgın Hastanesi, Biga Hasta 
Nakliye Müfrezesi, Biga 600 yataklı Sıhhiye Taburu, Lâpseki Ecza Deposu41.

5’inci Ordunun askeri nakliye hizmetlerine gelince Ordunun muharip birlikle-
ri, Rumeli ve Anadolu yakalarında tertiplendiğinden ikmal yolları, hem Rumeli ya-

41 Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi Osmanlı Devri Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi V nci Cilt 3 ncü 
Kitap Çanakkale Cephesi Harekâtı (Haziran 1915-Ocak 1916), s. 525-526.
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kasında ve hem de Anadolu yakasında belirlenmiştir. 5’inci Ordunun 26 Mart 1915 
tarihli konuş durumuna göre; Saros bölgesiyle Gelibolu Yarımadası’ndaki birlikler, 
ana ikmal yolu olarak İstanbul’dan Uzunköprü’ye kadar demir yolundan, Uzunköp-
rü-Keşan-Bolayır-Gelibolu-Galata-Bigalı-Seddülbahir üzerinden geçen kara yolun-
dan faydalanılmıştır. Ayrıca İstanbul’dan veya Marmara Denizi’nin kıyılarındaki is-
kelelerden yapılan deniz yoluyla Şarköy, Gelibolu, Galata, Ilgardere, Akbaş, Kilya, 
Maydos, Kilitbahir gibi liman ve iskelelerin üzerinden suyolu ulaştırması yapılmıştır. 
Şarköy’de bulunan 5’inci Menzil Kolları, söz konusu iskele veya istasyonlara getirilen 
ikmal maddelerini birliklerin civarında bulunan ileri menzil depolarına ulaştırmıştır. 
Anadolu yakasındaki birliklerin ana ikmal yolları, Biga-Bayramiç-Ezine-Erenköy-Ça-
nakkale (Kale-i Sultaniye), Biga-Balcılar-Pirgos veya Işıklar, Biga-Çınardere-Çardak-
Lâpseki yolları olmuştur. Menzil kolları, Hamidiye, Enez ve Bayramiç bölgelerinde; 
birliklerin kollarıysa, Çanakkale ile Erenköy arasında askeri nakliyat faaliyetlerinde 
bulunmuşlardır. Ayrıca Karabiga, Çardak, Lâpseki ve Çanakkale liman veya iskeleleri 
üzerinden de suyolu ulaştırması yapılmıştır. Gerek menzil kollarının ve gerekse bir-
lik kollarının görevlerini rahatlıkla yapabilmeleri için, indirme bindirme yerlerinde 
amele taburları bulundurulmuş; istihkâm inşaat taburları, bozulan yolların onarımını 
sağlamış veya altyapı tesisleri yaparak yolları takviye etmiştir. Bu hizmetler, birlik-
lerin dağıtım merkezlerine kadar uzanmıştır. Nokta komutanlıkları tarafından yol 
güzergâhında aşhaneler tesis edilmiş, çayhaneler açılmış, kolların veya erlerin sıcak 
yemek yemeleri ve istirahatları sağlanmıştır42. Yaralı ve hastaların muharebe alanı 
gerisindeki sağlık teşekküllerine veya hastanelere nakilleri; yeterli hasta taşıma aracı 
olmadığından, hasta nakliye arabalarından veya erzak, cephane getiren nakliye kolla-
rından istifade edilerek yapılmıştır43.

Marmara Denizi’nde yapılan suyolu ulaştırmasında Akbaş Limanı kullanılmaya 
gayret edilmiş, mümkün olduğu kadar büyük nakliye gemileri yerine denizaltı teh-
didinden korunması maksadıyla askerî römorkörler yedeğinde mavnalar, Şireket-i 
Hayriye’ye ait vapurlar ile yapılmasına gayret edilmiştir. Az su çeken bu tekneler, 
torpido isabetinden kurtarılacakları gibi battıkları takdirde mühim bir kuvvetin kay-
bedilmemiş olacağı değerlendirilmiştir. Marmara Denizi’ndeki gidip gelmelerin kıyı-
ya yakın yapılması emredilmiş ve böylece deniz ulaştırmasında kullanılan gemilerin 
dalmış durumda sığ sulara giremeyecek olan İngiliz ve Fransız denizaltı gemilerinin 
taarruzundan korunması hedeflenmiştir. Donanma Komutanlığı emrinde bulunan 
Muâvenet-i Milliyye ve Gayret-i Vataniyye muhripleri ve beş torpido bot 28 Nisan 
1915 günü Çanakkale’ye gönderilmiş ve gemilere sınıflarına göre ayrı görevler tevdi 
edilmiştir. Muâvenet-i Milliyye sınıfı muhripler, Çanakkale’ye birlik ve malzeme gö-

42 Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi Harekâtı (04 Haziran 1915-09 Ocak 1916), V. Cilt III. 
Kitap, s. 497-498; Arat, Çanakkale Savaşı’nın Lojistik Desteğinin…, s. 4-30.

43 Nurhan Aydın, “Çanakkale Savaşları’nda Sıhhiye ve Tahliye Hizmetleri” Atatürk Araştırma Merke-
zi Dergisi, Cilt: XXVI, Sayı: 77, (Temmuz 2010), http://www.atam.gov.tr/dergi/sayi-77/canakkale-
savaslarinda-sihhiye-ve-tahliye-hizmetleri, (Erişim Tarihi: 25 Ağustos 2014).
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türen nakliye gemilerini yakından himaye etmekle görevlendirilmiştir44. Yine 1915 
Eylül ayı başında yükünü boşaltmak üzere Akbaş Limanı’na gelen gemileri, denizal-
tıların torpidolarından korumak maksadıyla liman önüne bir torpido ağı tesis edil-
miştir45. Fakat bütün gayretlere rağmen dört Fransız denizaltısı Marmara Denizi’ne 
girmeye teşebbüs etmiş, dördü de etkisiz hâle getirilmesine rağmen iki nakliye ge-
misi, beş buharlı tekne ve on dört yelkenli söz konusu deniz altılar tarafından batı-
rılmıştır46. Öte yandan Yavuz ve Midilli başta olmak üzere Türk savaş gemileri, bir 
Rus mayın gemisini batırmış, bir torpidobotu ağır hasara uğratmış, bir kömür gemi-
sini 3 subayı, 72 personeli ile esir almıştır. Midilli gemisi ise Novorosisk limanında 
50 petrol deposunu hasara uğratmış, 15 nakliye gemisini batırmıştır47. Öte yandan 
Çanakkale’de İngiliz ve Fransızların “Salib-i Ahmer vapurları ile seyyar hastaneleri; 
askeri nakliyat ve askeri maksatlar ile kullanılarak” harp esaslarına aykırı davranıldı-
ğına dair istihbarat raporları alınmıştır48. 

Marmara deniz (suyolu) ulaştırmasının sağladığı kolaylıklardan önemli ölçüde 
faydalanılmıştır. Marmara Denizi’ne düşman denizaltılarının sızmış olması, alınan 
tedbirlerle bu hizmeti pek fazla aksatmamıştır. Bölgeler için başlıca ikmal noktaları 
yakın ve uygun yerlerde kurulmuştur. Arıburnu için ilk kez Eceabat - Kilye hattında 
dağıtma noktaları açılmış, bu iskelelerin düşman gemileri tarafından bombardıman 
edilmesi sonrası yerleri değiştirilmiş ve Akbaş (Bigalı) İskelesi’nden istifade edilmiş-
tir. Ayrıca muharebelerin sıkışık dönemlerinde iş görmek üzere Kocadere köyü do-
laylarında da ileri dağıtma noktaları kurulmuştur49. Akbaş (Bigalı) Limanı’nın yanı 
sıra Maydos (Eceabat) Limanı da deniz nakliyatı limanı olarak seçilmiştir. Hasta ve 
yaralı naklinde dört adet hastane gemisi (Gülcemal, Şirket-i Hayriye’nin 60, 61, 63 
Nu.lı gemileri)50 yanı sıra Akbaş ve Maydos Limanlarına yükünü boşaltan ve boş dö-
necek nakliye gemilerinden istifade edilmiştir51.

Marmara Denizi’ndeki düşman denizaltılarının gemilere saldırıya başlamaların-
dan sonra vapurlarla sadece cephane ve asker taşınmasına karar verilmiştir. 10 Mayıs 
1915’te asker nakliyatı yapan Gülcemal Vapuru’nun torpillenip, yoluna devam ede-
meyecek kadar hasar görmesi, genel karargâhın aldığı önlem gereği denizden sadece 

44 Figen Atabey, Çanakkale Savaşları’nın Deniz Cephesi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Ankara, 2010, s. 218 (Yayınlanmamış Doktora Tezi).

45 Atabey, Çanakkale Savaşları’nın Deniz Cephesi, s. 223.
46 Atabey, Çanakkale Savaşları’nın Deniz Cephesi, s. 241.
47 Atabey, Çanakkale Savaşları’nın Deniz Cephesi, s. 35.
48 BOA, HR.HMŞ.İŞO., (Hariciye Nezareti İstişare Odası), 67/19, 20/Tş/1331 (2 Kasım 1915).
49 Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi (Amfibi Harekat), (V. Cilt, II. Kitap), s. 273.
50 Söz konusu Gülcemal, Şirket-i Hayriye’nin 60, 61, 63 Nu.lı gemileri Hilal-i Ahmer (Kızılay) işareti 

taşımalarına rağmen masrafları Erkan-ı Harbiye Umumi Riyaseti tarafından karşılanmıştır, (Ahmet 
Esenkaya, “Çanakkale Muharebelerinde Cephede ve Cephe Dışında Sağlık Hizmetleri”, Çanakkale 
Savaşları Türk Yıllığı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Atatürk ve Çanakkale Savaşları Araştır-
ma Merkezi Yay., Yıl: 9, Sayı: 10-11, (Bahar-Güz 2011), 25-70, s. 41.

51 Nejat İnanır, Çanakkale Savaşları’nda Türk tarafının İdari ve Lojistik İkmali…, Silahlı Kuvvetler Aka-
demisi, İstanbul, 2010, s. 4-29 (Yayınlanmamış Akademi Tezi).
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iâşe ikmâli ve hasta nakli yapılmasına karar verilmiştir.52

Menzil Komutanlığı emrinde bulunan askeri nakliye kollarının taşıma kapasite-
leri araba veya hayvan mevcuduna bağlı olarak değişmekle birlikte, ortalama olarak 
şöyle hesaplanmıştır: 

Karayolu Nakliye Vasıtası Taşıma Kapasitesi
Bir mekkâre veya bir merkep kolu 9 ton
Bir kağnı kolu 10 ton
Bir deve kolu 15 ton
Bir at arabası kolu 25 ton

Öküz arabalarından kurulu kollar, taşıdıkları ağırlıkların fazlalığından dolayı, ağır 
erzak kolu veya ağır cephane kolu olarak isimlendirilmiş; diğer cins arabalardan veya 
canlı nakil araçlarından oluşan kollara da hafif erzak kolu veya hafif cephane kolu 
adı verilmiştir. Kollar, hem yürüyüş hız ve kabiliyetinin korunması ve hem de ara-
zinin göstereceği müşkülatın beraberce yenilmesi bakımından aynı cins araba veya 
hayvanlardan oluşturulmuştur. Nakliye kollarının ihtiyacını sağlamak ve gereğinde 
yardımlaşmayı temin etmek bakımından, birkaç nakliye kolu birleştirilerek katarlar 
teşkil edilmiş ve bu katarlar, muayyen merhaleler arasında görevlendirilmiştir. Bu 
suretle katarlar hâlinde düzenlenen 5’inci Menzil Komutanlığına bağlı nakliye kolları, 
belirtilen varış ve dönüş noktaları arasında çalışmış; birliklerin erzak, cephane, odun, 
kömür, kereste gibi ihtiyaç maddelerini taşımışlardır. Nakliyatta kullanılacak çuval-
ların ikmali için yurt için satın alma ve imal etme yoluna gidilmiştir53. 5’inci Ordu 
Menzil Kolları, 5’inci Ordu mevcudunun artması üzerine, zaman zaman 2’nci Ordu 
Menzil Kollarıyla takviye edilmiş ve hatta çok sıkışık zamanlarda, muharebe grup-
larının kollarından da faydalanılmıştır. Menzil kollarının yanı sıra 5’inci Ordunun 
muharip birliklerinin de nakliye kolları ikmal noktasından birliğe kadar askeri nakli-
ye hizmetleri yapmışlardır. Bu kollar, muharebe alanının hemen gerisinde kurulmuş 
olan menzil ambarlarındaki ihtiyaç maddelerini muharebe gruplarının ambarlarına 
taşımakta ve gibi ihtiyaç hasıl olduğu zamanlarda menzil kollarını takviyede kulla-
nılmıştır. 5’inci Ordu Menzil kollarıyla bu kolların çalıştığı bölgeler ve diğer menzil 
teşkillerinin 30 Eylül 1915’deki durumu Ek-6’da sunulmuştur54. 5’inci Ordu Menzil 
teşkilatı Eylül 1915 başlarında en geniş ve en ileri düzeye ulaşmıştır55.

5’inci Ordu bölgesindeki birliklerin askeri nakliye kolları aşağıdaki şekilde 
teşkilatlanmıştır:56 

52 Erdemir, Çanakkale Savaşı Siyasi Askeri ve Sosyal Yönleri, s. 237.
53 BOA, DH.ŞFR. (Dahiliye Nezareti Şifre Kalemi) 54/341, 28/N /1333 (Hicrî), (9 Ağustos 1915).
54 Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi Osmanlı Devri Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi V nci Cilt 3 ncü 

Kitap Çanakkale Cephesi Harekâtı (Haziran 1915-Ocak 1916), s. Kroki: 59.
55 Gürsel Göncü ve Şahin Aldoğan, Çanakkale Savaşı, Siperin Ardı Vatan, MB Yay., İstanbul, 2006, s. 

136.
56 Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi Harekâtı (04 Haziran 1915-09 Ocak 1916), V. Cilt III. 

Kitap, s. 500.
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Birliği Kolun Cinsi Hafif Kollar Ağır Kollar Açıklama

3’üncü 
Kor.

Erzak Kolları 4 adet çift atlı araba 
kolu

7 adet öküz 
araba kolu 

Erzak kollarının 
tümü birden 230 ton 
kapasitededir.

Cephane 
Kolları

5 adet piyade 
Cephane kolu (Hepsi 
80 ton kapasitededir.)

4 adet dağ 
cephane kolu 7 
adet sahra top, 
cephane kolu

Hepsi birden 211 ton 
kapasitededir.

16’ncı 
Kor.

Erzak Kolları 6 adet çift atlı araba 
kolu

4 adet öküz 
araba kolu 

Erzak kolları, 166 Ton 
kapasitededir. 

Cephane 
Kolları

4 adet piyade 
Cephane kolu (Hepsi 
51 ton kapasitededir.)

2 adet dağ 
cephane kolu 
4 adet sahra 
cephane kolu

Hepsi birden 70 ton 
kapasitededir.

15’inci 
Kor.

Erzak Kolları 5 adet çift atlı araba 
kolu

5 adet öküz 
araba kolu

Hepsi birden 222 ton 
kapasitededir.

Cephane 
Kolları

4 adet piyade 
Cephane kolu (Hepsi 
53 ton kapasitededir.)

2 adet dağ 
cephane kolu 
4 adet sahra 
cephane kolu

Hepsi birden 70 ton 
kapasitededir.

15’inci 
Tüm.

Erzak Kolları 2 adet çift atlı araba 
kolu

2 adet öküz 
araba kolu

Hepsi birden 82 ton 
kapasitededir.

Cephane 
Kolları

2 adet piyade 
Cephane kolu (Hepsi 
53 ton kapasitededir.)

1 adet dağ 
cephane kolu 
1 adet sahra 
cephane kolu

Hepsi birden 23 ton 
kapasitededir.

12’nci 
Tüm.

Erzak Kolları 2 adet çift atlı araba 
kolu

2 adet öküz 
araba kolu

Hepsi birden 82 ton 
kapasitededir.

Cephane 
Kolları

2 adet piyade 
Cephane kolu (17 ton 
kapasitededir.)

3 adet sahra 
cephane kolu

Hepsi birden 30 ton 
kapasitededir.

1’inci 
Tüm.

Erzak Kolları 2 adet çift atlı araba 
kolu

3 adet öküz 
araba kolu

Hepsi birden 100 ton 
kapasitededir.

Cephane 
Kolları

3 adet piyade 
Cephane kolu (30 ton 
kapasitededir.)

2 adet obüs 
cephane kolu 

Hepsi birden 40 ton 
kapasitededir.

2’nci 
Tüm.

Erzak Kolları 2 adet çift atlı araba 
kolu

2 adet öküz 
araba kolu

Hepsi birden 82 ton 
kapasitededir.

Cephane 
Kolları

2 adet piyade 
Cephane kolu (30 ton 
kapasitededir.)

2 adet sahra 
cephane kolu 

Hepsi birden 20 ton 
kapasitededir.

Harekâtın daha etkili olarak yürütülebilmesini sağlamak maksadıyla Çanakkale 
harekât bölgesindeki birliklerin Güney Grubu, Kuzey Grubu ve Saros Grubu olarak 
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ayrılmalarına bağlı olarak bu grup komutanlıklarının nakliye kolları oluşturulmuş; 
5’inci Menzil Komutanlığınca muharebe sahasının hemen gerisinde açılan menzil 
ambarlarıyla dağıtım yerleri arasındaki nakliyat, bu grupların nakliye kolları vasıta-
sıyla yürütülmüştür57.

5’inci Ordunun Grup Komutanlıklarının askeri nakliye kollarının taşıma kapasi-
tesi ise aşağıdaki şekildedir58:

Grubun Adı Erzak Kolları ve Kapasitesi Cephane Kolları ve Kapasitesi
Saros Grubu 4 ağır erzak kolu (96 ton) 5 cephane kolu (87 ton) 

Kuzey Grubu
7 hafif erzak kolu 

10 ağır erzak kolu (306 ton)
19 cephane kolu (274 ton)

Güney Grubu
8 hafif erzak kolu 

8 ağır erzak kolu (314 ton)
9 cephane kolu (104 ton)

Toplam Kapasite 37 kolun taşıdığı yük (716 ton) 33 kolun taşıdığı yük (465 ton)

Askeri nakliye ve diğer menzil hizmetlerini karşılamak maksadıyla 30 Ocak 1912, 
18 Ağustos 1912 ve 27 Temmuz 1914 tarihli kanunların yanı sıra Tekâlif-i Harbiye 
esaslarına açıklık getirmek maksadıyla 26 Kasım 1916’da Meclis-i Vükela kararı çıka-
rılmıştır. Söz konusu karar gereğince el konulan mal ve nakliye hizmetleri karşılığın-
da karşılığı harp sonunda ödenmek üzere; Tekâlif-i Harbiye Komisyonlarınca maz-
bata tanzim edilmesine, hatta zor durumda bulunan mülteci halkın ihtiyaçları için 
bedellerin harp öncesi ödenmesine karar verilmiştir. Düşman devletlerin halkından 
olanların çiftliklerinin ürünlerine ve azınlıkların da mal ve mülklerine de Tekâlif-i 
Harbiye yoluyla el konulmasına karar verilmiştir59. Fakat bu durum tepkilere neden 
olmuş, “Askeri nakliyat mükellefiyetinin ecnebi tebaaya tatbikinin ikamet mukavele-
sine aykırı olduğuna” dair İngiliz, Fransız ve İtalyan temsilcilikleri müşterek olarak 
Osmanlı Hükümetine nota vermiştir60. Tekâlif-i Harbiye Komisyonlarınca tanzim 
edilen mazbataların karşılıklarının “hiçbir zaman ödenmeyeceği” fikri olumsuz bir 
propaganda aracı olarak yayılmış, hatta bazıları bu mazbataları imha etmiştir. Bunun 
üzerine halkın mağdur olmaması için defterlere şerh düşülerek mazbataların yeniden 

57 Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi Harekâtı (04 Haziran 1915-09 Ocak 1916), V. Cilt III. 
Kitap, s. 500.

58 Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi Harekâtı (04 Haziran 1915-09 Ocak 1916), V. Cilt III. 
Kitap, s. 501.

59 BOA, BEO (Babıali Evrak Odası), 4408/ 330582, 10/C/1334 (Hicrî) (14 Nisan 1916); BOA, MV., 
(Meclis-i Vükela Mazbataları), 203/39, 19/Za/1334 (Hicrî), (17 Eylül 1916).

60 BOA, HR.İM.. (Hariciye Nezareti İstanbul Murahhaslığı), 246/119, 19/Ca/1334 (Hicrî). (24 Mart 
1916).
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tanzim edilmesine karar verilmiştir61. Tekâlif-i Harbiye usulüyle el konulan nakliye 
hayvanlarından vergi alınmamasına karar verilmiştir62. 

Tekâlif-i Harbiye Komisyonlarınca verilen mazbataların karşılığı halk için bir 
geçim kaynağı haline gelmiştir. Bu mazbatalar bazen nakit para karşılığı satılmış, 
bazen de borçlanmak için teminat yerine kullanılmıştır. Bu tür suiistimallerin önü-
ne geçmek maksadıyla tanzim edilen bir emirname ile mazbataların ticari maksatla 
kullanılması yasaklanmıştır. Askeri Nakliye hizmetleri için bazı bölge halkının kal-
kındırılması için teşvik olarak da kullanılmıştır. Bunlardan Lâpseki’deki Çanakkaleli 
Balkan mültecileri, “verdikleri vesait-i nakliye bedellerinin ödenmemesi karşısında 
maişetlerini verdikleri hayvanlarla karşıladıklarından şu an sefalet içinde bulunduk-
larına dair” durumlarını telgraf ile şikâyet etmişlerdir63.

Sonuç

5’inci Ordunun lojistik ve idari hizmetleri (askeri nakliye hizmetleri dâhil) bü-
yük ölçüde 5’inci Ordu Menzil Müfettişliği tarafından yürütülmüştür. Ordunun 
menzil sınırları Bandırma – Tekirdağ hattına kadar uzanmıştır. Bu bakımdan Ordu 
Menzil Müfettişliği tarafından, Marmara havzasının hemen her bölgesinde teşkilat-
lanarak yurt içi kaynakların en zengin kısımlarından istifade edilmiştir. Çanakka-
le Cephesi’nin en sıkışık ve bunalımlı günlerinde dahi ikmal işlerinden önemli bir 
şikâyet duyulmamıştır. İtilaf devletleri ordusu ile mukayese edildiğinde Türk Ordu-
sunun çok konforlu şartlarda muharebe ettiğini söylemek mümkün olmasa da birçok 
kaynaktan mahrum edilmediği belirtilebilir. 

Öte yandan dönemin basın-yayın organlarına göre; Tekâlif-i Harbiye uygulama-
ları kıtlığa, iaşe problemine, enflasyona ve karaborsacılığa sebebiyet vermiştir64.

Cephedeki muharebenin Türk Ordusu lehine başarı ile sonuçlanması sonrası 
5’inci Ordu Komutanlığı Gelibolu bölgesinden alınarak yerine “Çanakkale Grubu 
Menzili” kurulmuştur65. Çanakkale cephesinde galibiyet sonrası Balkan Harbi mağ-
lubiyetinin verdiği moral çöküntüsü Türk Ordusu’nun üzerinden atılmıştır. Beşinci 
Ordu Menzil Müfettişliği tarafından yaptırılan bir abide66 ile kazanılan zaferin ileriki 
kuşaklara aktarılması hedeflenmiştir.

61 BOA, DH.UMVM, (Dahiliye Nezareti Umur-u Mahalliye ve Vilayat Müdürlüğü), 123/120, 05/L 
/1333 (Hicrî) (16 Ağustos 1915).

62 BOA, DH.EUM.MEM. (Dahiliye Nezareti Memurin Kalemi), 72/4, 12/S /1334 (Hicrî), (20 Aralık 
1915).

63 BOA, DH.İ.UM.EK. (Dahiliye Nezareti İdare-i Umumiye Ekleri), 34/16, 19/Ş /1335 (Hicrî).
64 Sabah Gazetesi, 27 Temmuz 1330 (9 Ağustos 1914), s. 3.
65 BOA,DH.EUM.,2.Şube, 17/16, 20/Ra/1334 (Hicrî), (26 Ocak 1916).
66 BOA, DH.İ.UM.EK. 24/50, 01/S /1335 (Hicrî), (27 Kasım 1916).
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Öz

Birinci Dünya Savaşı’nda Türk ordusunun kesin başarı sağladığı yegâne 
cephe Çanakkale Cephesi’dir. Kazanılan bu zaferde; ordunun şecaati, kahra-
manlığı ve vatanperverliği yanında muharip ordunun harp kabiliyetini arttıran 
her türlü lojistik hizmetlerin başarılı bir şekilde yürütülmesinin büyük etkisi 
vardır.

Lojistik faaliyetlerin en önemli unsurlarından birini de hiç şüphesiz iaşe ve 
ikmal faaliyetleri teşkil etmiştir. Zira tarihi süreç içinde orduların harp kabili-
yetini etkileyerek savaşın gidişatına tesir eden faktörlerin başında iaşe meselesi 
gelmiştir. Bu durum özellikle Birinci Dünya Savaşı gibi önemli iaşe buhranları-
nın yaşandığı bir dönemde daha da önem kazanarak harbin sonucu değiştire-
cek kadar stratejik bir mesele halini almıştır.

Çanakkale Muharebeleri esnasında Türk ordusunun yaşadığı en büyük 
problemlerden biri de, muharip ordunun beslenme meselesi olmuştur. Özellikle 
dar bir alanda, her iki taraftan yarım milyona yakın ordunun yer aldığı bir 
cephede, iaşe maddelerinin temini kadar bunların cephe gerisindeki depolara 
kadar nakledilmesi ve buradan da en uçtaki siperlere ulaştırılması harbin akı-
betini tayin edecek kadar ehemmiyet kazanmıştır.

Bu çalışmada, Çanakkale Cephesi’ndeki muharip ordunun iaşe ve ikmal 
durumu ana hatlarıyla ele alınarak söz konusu faaliyetlerin elde edilen başarı-
ya katkısı ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çanakkale Cephesi, Birinci Dünya Savaşı, Türk Or-
dusu, Lojistik, İaşe ve İkmal

* Doç. Dr., Fırat Üniversitesi, İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü/meecevik@gmail.com
** Araştırma Görevlisi, Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü/ ys_celoglu@hotmail.
com
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Giriş

Birinci Dünya Savaşı’nda harbin gidişatını etkileyen en önemli cephelerden biri 
de kuşkusuz Çanakkale Cephesi’dir. Öyle ki doğurduğu sonuçlar itibariyle savaşın 
seyrini etkilediği gibi sonraki dönemler içinde de belirleyici sonuçlar doğurmuştur.

İtilaf Devletleri bu cepheyi, Çanakkale Boğazı’nı geçerek başkent İstanbul’u al-
mak ve böylece Osmanlı Devleti’ni savaş dışına itmek amacıyla açmıştır. Ayrıca özel-
likle zor durumda olan Rusya ile yakın temas kurarak silah ve malzeme yardımında 
bulunmak ve Rusya’yı ablukandan kurtarmak amacıyla planlanmıştı.1Bu amaçla Ça-
nakkale Boğazı’na karşı ilk girişimler daha Ağustos 1914’ten itibaren söz konusu ol-
muş ancak Osmanlı Devleti’nin tarafsızlığını ilan etmesiyle bu mesele üzerinde fazla 
durulmamıştı.

1 Çanakkale Cephesi’nin açılmasında tarafların siyasi, askeri, ekonomik vb. birçok nedeni bulunmak-
tadır. Daha geniş bilgi için Bkz. Turhan Seçer, Destanlaşan Çanakkale Deniz Kara Hava Savaşları 
Bütün Yönleriyle Anılar ve Yorumlar, İstanbul, 2005, s. 65-70.

Food and Supply Activities of Turkish Army in Gallipoli Front

Abstract

The Turkish army’s absolute success in World War I was the Battle of Gal-
lipoli. Along with bravery, heroism and patriotism, successful logistical opera-
tions significantly enhanced the warfare capability of the victorious army. 

There is no doubt that one of the most important logistical operations is 
food and supply operations. This is because throughout the history, food is one of 
the leading factors that influence the progression of wars by affecting the warfare 
capability of armies. This issue was even more important in World War I, which 
saw significant food and supply crises become a strategic problem that would 
change the course of the war.

 In fact, one of the main problems that the Turkish army faced during the 
Battle of Gallipoli was the nutrition of the combat troops. In a very narrow 
area where there were a large number of soldiers from both sides, it was vitally 
important to transport the food and supply materials to the depots behind the 
battlefront and then to deliver them to the trenches, a difficult task that would 
determine the battle’s outcome. This study examines the food and supply opera-
tions of the Turkish army in the Battle of Gallipoli and aims to show how logisti-
cal operations contributed to the victory.

Keywords: Battle of Gallipoli, I World War, Turkish Army, Logistics, Food 
and Supply
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İlk olarak itilaf donanmasının 19 Şubat 1915’te boğazın her iki yakasındaki Türk 
tabyalarının bombalanmasıyla başlamış olan deniz muharebeleri, 18 Mart 1915’te İti-
laf devletlerinin boğazı geçme teşebbüsleri başarısızlığa uğradı. Sonuçta İtilaf Deniz 
kuvvetleri büyük zayiat vererek Boğazdan çekilmek zorunda kaldı.2 Bunun üzerine 25 
Nisan 1915 günü İtilaf devletlerince kara harekâtı başlatıldı. Ancak itilaf devletlerinin 
Arıburnu, Conkbayırı ve Anafartalar’da yapmış olduğu saldırılar 6 Ağustos 1915’te 
durduruldu. Yaklaşık 250.000 askerini kaybeden İtilaf devletleri Aralık ayından iti-
baren çekilmeye başladı. İngilizler 19-20 Aralık 1915’te Arıburnu, Anafartalar, 8-9 
Ocak gecesi Seddülbahir bölgesini boşaltmasıyla Çanakkale Muharebeleri sona erdi. 

Çanakkale Cephesi kara, deniz ve hava muharebelerinin aynı anda yaşandığı en-
der muharebelerden birisi olarak tarihe mal olmuştur. Bu cephe, Osmanlı Devleti’nin 
savaştığı diğer cephelerden farklı olarak Türk ordusunun kesin zafere ulaştığı yegâne 
cepheydi. Bu başarıda, muharip ordunun kahramanca mücadelesinin yanında lojistik 
hizmetlerin başarılı şekilde yürütülmesinin büyük katkısı olmuştur.

Lojistik faaliyetlerin en önemli unsurlarından birini de kuşkusuz iaşe ve ikmal 
faaliyetleri teşkil etmiştir. Zira bu faaliyetler, tarihin her döneminde muharip ordu-
ların adeta can damarını oluşturmuş ve orduların harp kabiliyeti arttırarak savaşın 
gidişatına yön veren faktörlerin başında gelmiştir. Osmanlı Devleti bu hakikati en 
son Balkan savaşlarında tecrübe etmiştir.3 Ancak yaşanan bu acı tecrübelere rağ-
men gereken ders çıkarılamamıştır. Nitekim ülkenin savaşa katılmaya karar verdiği 
dönemde, bir seferberlik bütçesi hazırlanmadığı gibi seferberlik ve yığınak planları 
çerçevesinde yapılan lojistik planlamalar da gerçeğe uygun olarak hazırlanmamıştır. 
Seferberlik planları eldeki mevcut malzeme ve kaynaklara göre değil, arzu edilen ve 
hayali planlamalara göre düzenlenmiştir. Bu nedenle özellikle düzenli harpler için 
lazım gelen malzeme, silah, cephane, vb. lojistik ihtiyaçlar tamamlanamadığı gibi ge-
rekli yığınakta yapılamadan ordu seferber edilmiştir. Böylece ordu birliklerinin sefer 
ihtiyaçları başta olmak üzere harekâta katılacak ordunun tüketiminin ne olacağı tam 
olarak saptanamadığı gibi yeterli stok da yapılamamıştır.4

2 Rauf Atakan, “Birinci Dünya Savaşı’nın 1915 Yılı Çanakkale Muharebelerinde 5 nci Ordu’nuın Perso-
nel Kayıpları ve İkmal”, Askeri Tarih Bülteni, c. 10, S. 18, s. 47.

3 Osmanlı ordusunun küçük Balkan Devletleri karşısında adeta hezimete uğramasında, ordunun iaşe 
hizmetleri başta olmak üzere diğer lojistik ihtiyaçların yeterince karşılanamamasının büyük etkisi 
olmuştur. Dz. Yb. Sami, “Balkan Harbinde ve Büyük Harpte Çanakkale Cephesinin İkmal İşleri”, Le-
vazım Mecmuası, 7. Sene, Sayı 26, Mart 1937, s. 63; Miralay Mahmud Beliğ, “Balkan Harbinde Mü-
rettep Dördüncü Kolordunun Harekâtı”, Askeri Mecmua Tarih Kısmı, Mart 1928, Sayı 9, s. 495-496; 
Ahmet Reşit Rey, İmparatorluğun Son Döneminde Gördüklerin Yaptıklarım(1890-1922), (haz. Nur 
Özmel Akın), İstanbul, Şubat 2014, s. 219-220; Tüccarzâde İbrahim Hilmi, Balkan Harbi’ni Niçin 
Kaybettik?, (haz. Mecit Yıldız& Hamdi Akyol) İstanbul, 2012, s. 35-75.

4 Aslında barış zamanlarında veya en geç savaşa karar verildiği dönemde ülkenin koşulları göz önüne 
alınarak yurt içi, menzil ve ordu bölgelerinde belirlenen ikmal noktaları için yeterli stokun yapılması 
gerekirken bu yapılamamıştır. Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetler Tarihi Osmanlı Devri 
Birinci Dünya Harbi İdari Faaliyetler ve Lojistik, “X ncu Cilt”, Ankara, 1985, 133-134; Ali İhsan Sabis, 
Harp Hatıralarım Birinci Dünya Harbi, c. 2, İstanbul, 1992, s. 26.
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Çanakkale Cephesi’nde, başlangıçta boğazı korumakla görevli Çanakkale Müs-
tahkem Mevki Komutanlığı’nın iaşe ve ikmal faaliyetleri doğrudan doğruya Harbiye 
Nezareti Levazım Dairesince karşılandı. Daha sonra cephenin savunulması amacıyla 
25 Mart 1915’te 5. Ordu kuruldu. Bu ordunun kuruluşunu tamamlanmasıyla birlikte, 
cephede yer alan tüm birliklerin beslenme görevi bu orduya bağlandı. Bununla bir-
likte 5 Nisan 1915 tarihinden itibaren Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanlığı’nın 
beslenme görevi de bu orduya devredildi.5

Seferberliğin başlanmasıyla birlikte cephedeki muharip asker sayısında hızlı ve 
büyük artışlar yaşandı.6 Buna paralel olarak ordunun iaşe ihtiyacında da her geçen 
gün arttı. Ancak savaşın getirdiği olağanüstü şartlar karşısında sürekli artan bu talep-
lerin karşılanması hususunda büyük zorluklarla karşılaşıldı. Bu nedenle Çanakkale 
Muharebeleri süresince Türk ordusunun yaşadığı en önemli problemlerin başında 
muharip ordunun beslenme meselesi geldi. Nitekim ordunun gıda ihtiyacının olağa-
nüstü şartlara rağmen zamanında ve düzenli olarak karşılanması hususunda üç temel 
problem karşılaşıldı. Bunlar; ordunun iaşe ihtiyacının tespit edilerek temin edilmesi, 
depolanması ve ordu bölgesine sevk ve dağıtımı meseleleridir. 

1. İaşe Maddelerinin Temini

Seferberliğin ilanından itibaren yiyecek maddelerinin temin edilmesi ve dağıtı-
mını Harbiye Nezareti bünyesinde bulunan Levazımat-ı Umumiye Riyaseti’nce yürü-
tülmekteydi.7 Bu amaçla seferberliğin ilanından bir hafta sonra yani 9 Ağustos 1914 
tarihinde iaşe işleriyle iştigal etmek üzere aynı zamanda ordu ve halkın ihtiyaçlarını 
teminiyle mükellef Harbiye, Maliye ve Dahiliye Nazırlarından müteşekkil bir komis-
yon kurdu. İsmail Hakkı Paşa başkanlığında, Harbiye Nezaretine bağlı Levazımat-ı 
Umumiye Dairesi vasıtasıyla piyasadaki fazla ürünler tespit edilerek toplanmaya baş-
landı.8 Ancak Birinci Dünya Savaşı’na kadar tarımsal ürünler ve sanayi malları başta 

5 Genelkurmay Başkanlığı, Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi V. Cilt Çanakkale Cephesi Harekâtı 
1nci, 2nci ve 3ncü Kitapların Özetlenmiş Tarihi (Haziran 1914-9 Ocak 1916),Ankara, 1997, s. 237-
238.

6 Çanakkale Cephesi’ni savunmakla görevli 5. Ordunun mevcudu Nisan 1915 tarihi itibariyle 50.000 
civarındaydı. Ancak özellikle kara muharebelerinin başlamasıyla birlikte cephedeki ordu mevcudu 
hızla artmıştı. 28 Eylül 1915 tarihine gelindiğinde cephedeki asker sayı 287.124’e ve hayvan sayısının 
da 79.000’ e ulaşmıştı. Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetler Tarihi Osmanlı Devri Birinci 
Dünya Harbi İdari Faaliyetler ve Lojistik, s. 671; Liman Von Sanders, Türkiye’de Beş Yıl, İstanbul, 
2006, s. 73; Edward J. Erickson, I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Ordusu Çanakkale, Kutü’l Amare ve 
Filistin Cephesi, (çev. Kerim Bağrıaçık), İstanbul, 2009, s. 34.

7 Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetler Tarihi Osmanlı Devri Birinci Dünya Harbi İdari 
Faaliyetler ve Lojistik, s. 167. 

8 Harbiye Nezareti bünyesinde oluşturulan komisyonlar vasıtasıyla ordunun bir sene zarfında ihtiyaç 
duyacağı gıda maddelerinin cins ve miktarı tespit edilirdi. Ayrıca iaşe maddelerinin temin edileceği 
kaynaklar ile bunların temin usul ve yöntemleri de belirlenerek Meclis-i Vükelânın onayına sunulur-
du. Meclisin onayı alındıktan sonra bu ihtiyaçlar yetkili mercilerce temin edilirdi. BOA, BEO., Dos. 
No. 4405, Göm. No. 330328.
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olmak üzere diğer iaşe kaynaklarının ülkedeki potansiyelini tam olarak tespit etmek 
oldukça zordu. Çünkü bu zamana dek ülke kaynaklarının layıkıyla anlaşılmasını sağ-
layacak istatistik usulü tatbik edilmemişti. Oysa bugünkü anlamda bir istatistik tu-
tulmuş olsaydı daha seferberliğin ilanından itibaren ordu ihtiyaçlarının karşılanacağı 
kaynaklar kolayca tespit edilmiş olacaktı. Böylece ordunun iaşe ihtiyacı daha kısa 
zamanda ve daha kolayca temin edilmesi mümkün olacaktı. Nitekim Avrupa devlet-
leri oluşturdukları istatistikler sayesinde ülkelerinin üretim miktarları ile üretim po-
tansiyelleri kolaylıkla tespit edebiliyorlardı.9 Bu nedenle daha savaşın başlangıcından 
itibaren ordu ihtiyaçlarının kolayca temin edilmesi amacıyla ülkenin sanayi ürünleri 
ve toprak mahsulleri vb. potansiyelin layıkıyla anlaşılması sağlamak amacıyla ista-
tistiklerin hazırlanmasına başlandı. Ayrıca bu amaca yönelik olarak da bir “istatistik 
talimatnamesi” hazırlandı.10

Osmanlı Devleti, daha savaşın başlangıcından itibaren ülke topraklarını ordu-
ların harekât alanları göz önünde bulundurarak iaşe bölgelerine ayırdı. Böylece her 
ordu için bir iaşe mıntıkası belirlenmiş oldu. Ordular ihtiyaçlarını öncelikle kendileri 
için tahsis edilen iaşe bölgesinden karşılamak zorundaydı.

Ordu için gerekli iaşe maddeleri temin edilirken belli başlı şu 3 yöntem kullanıl-
mıştır. Bunlar aşar, tekâlif-i harbiye ve mübaya (satın alma) usulleridir. Ayrıca az da 
olsa iane (yardım), mübadele vb. diğer usullere de başvurulmuştur.11

Levazımat-ı Umumiye Dairesi tarafından hazırlanan çizelgede Yemen, Hicaz ve 
Asir mıntıkaları hariç olmak üzere 1915 yılında ordunun ihtiyaç duyacağı iaşe mad-
delerinin cins ve miktarları ile bunların depolanması gereken ambarlar şu şeklinde 
belirtilmiştir.12

9 “Ziraat İstatistikleri”, Ekinci, 28 Teşrinisani 1329, c. 1, S. 12, s. 89-90.
10 Birinci Dünya Savaşı’na kadar Osmanlı Devleti’nin sahip olduğu tarım ve sanayi üretimi hakkın-

da bir istatistiğin tutulmamış olması daha savaşın başlangıcından itibaren ordunun ihtiyaç duyaca-
ğı iaşe, nakliye vasıtalarının, levazım ve teçhizatlarının nerelerden tedarik edilebileceği ve ülkenin 
mevcut iaşe potansiyelinin tam olarak anlaşılmasını engellemiştir. Oysa daha seferberliğin ilanından 
itibaren ordu ihtiyaçlarının karşılanacağı kaynakların tespit edilmesi ordunun ihtiyaç duyduğu gıda 
maddelerine zamanında ve kolayca ulaşmasını sağlayabilirdi. Ancak ülkede Avrupa tarzı bir istatis-
tik oluşturulamadığından Harbiye Nezareti, ülke kaynaklarını belirlemek amacıyla bir talimatname 
yayınlayarak tüm kolordular ve müstakil komutanlıklara gönderdi. Söz konusu talimatnamenin 2. 
Maddesinde istatistikleri oluşturulma yol ve yöntemleri şu şekilde beyan edilmiştir: “… bu babdaki 
malumat memurin-i mülkiye, zabıta-i mahalliye, jandarma, her kazada müteşekkil tedarik-i vasıta-i 
nakliye komisyonları ahvali mahalliyeye vakıf zabıtandan, aşar mültezimleri fabrika sahipleri, ti-
caret odaları, esnaf kethüdaları, eşraf-ı mahalliyeden resmi ve gayrı resmi tahriri ve şifai tedkikat 
neticesinde elde edilmesi...” gibi hususlar çerçevesinde istatistiklerin oluşturulması gerekiyordu. BOA, 
DH. HMŞ, Dos. No: 13, Ves. No: 73;BOA, DH.EUM.MH.,Dos. No: 76, Göm. No: 63.

11 Harp yükümlülüğü anlamına gelen tekâlif-i harbiye, Osmanlı Devleti’nin savaş zamanlarında öteden 
beri başvurduğu bir yöntemdir. Özellikle ülkenin içinde bulunduğu ekonomik darboğaz nedeniyle 
iaşe maddeleri önemli bir kısmı tekâlif-i harbiye usulüyle temin edilir. Daha geniş bilgi için Bkz. 
Yavuz Selim Çeloğlu, Çanakkale Cephesi’nde 5. Ordunun İaşesi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisan Tezi), 
Elazığ, 2013, s. 61-75; Tuncay Öğün, Kafkas Cephesinin I. Dünya Savaşındaki Lojistik Desteği, Anka-
ra, 1999, s. 29-44.

12 Dersaadet (İstanbul), Edirne, Hüdavendiğar (Bursa), Konya, Ankara, Kastamonu, Adana, vilayetle-
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Erzakın Cinsi Erzakın Miktarı (kg.) Erzakın Cinsi Erzakın Miktarı (kg.)
Dakik (Un) 354.834.318 Zeytin 4.455.976
Ekmeklik Hububat 443.542.970 Odun 786.805.332
Et 69.697.320 Çay ve Kahve 1.649.513
Bulgur ve Pirinç 43.170.943 Şeker 18.710.509
Yağ-Zeytinyağı 11.788.129 Ot 359.414.070
Zahire (Kuru sebze, 
fasulye, bakla, nohut, 
mercimek, bezelye, 
patates vs.)

67.942.501
Yemlik (Arpa, 
yulaf, burçak vb. 
hayvan yemleri)

232.116.789

Tuz 18.038.580 Saman 536.218.884
Soğan ve Sarımsak 11.885.129 Odun Kömürü 136.875.000
Sabun 5.396.790 Kok Kömürü 700.000
Gaz 17.228.691

Orduların 1915 yılı içerisinde ihtiyaç duyacağı iaşe maddelerinin cins ve mik-
tarları Harbiye Nezareti’nce tespit edilmiş ve bu ihtiyaçların temin edileceği kaynak-
lar ile bunların temin usulleri belirlenerek Meclis-i Vükelâ’nın onayına sunulmuştur.
Meclisin onayı alındıktan sonra bu ihtiyaçlar yetkili mercilerce temin edilmesi sağ-
lanmıştır. Buna göre ordunun ihtiyaçları ile bunların tedarik usulleri şu şekilde belir-
lenmişti. Ordu için 443.540.970 kilo buğday, çavdar, mısır ve akdarı ile 536. 218.884 
kilo arpa, yulaf ve benzeri hayvan yemi, 67.942.501 kilo kuru sebze ile 359.414.070 
kilo kiyah ve 11.885.129 kilo soğana ihtiyaç duyulmaktaydı. Bu ihtiyaçlar asaleten 
veya emaneten idare edilen aşar hâsılatıyla temin edilmesi ancak bunun mümkün 
olmadığı durumlarda ise mübaya suretiyle tedarik edilmesi kararlaştırılmıştı. Yine 
232.116.789 kilo samanın mümkün olan mahallerde iane usulüyle elde edilmesine ve 
9.697.525 kg. etin ise erkek ağnamın %15’inin tekâlif-i harbiye kanuna uygun olarak 
mazbata karşılığında temin edilmesi, noksan kalan kısmın ise müteahhitler vasıta-
sıyla mübayası edilmesi, sadeyağ ve don yağın tekalif-i harbiye suretiyle tedarik edil-
mesi ancak bunun mümkün olmadığı zamanlarda mübaya suretiyle temin edilmesi 
kararlaştırıldı. Yalnız mevcudu 1 milyon kiloya ulaşan zeytinyağı ile 4.855.976 kilo 
zeytinin öncelikle tekâlif-i harbiye suretiyle tedarik edilmesi gerekmekteydi. Ayrıca 
5.396.790 kilo sabunun ise sabun imalathanelerindeki sabunların %25’inin tekâlif-i 
harbiye usulüyle alınması, bunun noksan kalması halinde ise zeytinyağlarını sabu-
na tahvil ettirmek suretiyle ihtiyaç duyulan sabunun temin edilmesi sağlanmalıydı.

riyle Çatalca, Gelibolu, Biga, İzmit, Afyon Karahisar, Kütahya, Karesi, Teke, Niğde, İçel, Bolu, Kay-
seri ve Eskişehir sancaklarından; Edirne’nin; Tekfurdağı (Tekirdağ) ve Kırkkilise (Kırklareli), Çatalca, 
Hadımköy ve Gelibolu mahalli ile Biga’nın Kala-i Sultaniye ve Karabiga ambarlarına diğer vilayetler 
ve livaların İzmit, Mudanya, Bandırma, Bursa, Balıkesir, Ankara, Konya, Geyve, Ulukışla, Pozantı 
ve sair şimendifer güzergâh ve istasyonlarında bulunan depo ve ambarlarında toplanacaktır. BOA, 
DH.İ.UM., Dos. No: 4-2, Ves. No: 5-26.
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Memlekette tedariki mümkün olmayan ve ithalat yoluyla temin edilen ürünlerden 
çay, şeker, kahve, petrol ve gazın tüccar adına gümrüklere gelecek olan ürünlerin 
belli bir kısmına el koymak suretiyle karşılanması kararlaştırılmıştır. Gazın % 20’si, 
kahve ve şekerin % 15’i çayın % 25’i vaz-ı yed (el koyma) edilerek mazbata karşılığın-
dan tedarik edilmesi ayrıca 18.038.580 kilo tuzun ise ülkenin muhtelif mahallerinden 
karşılanması kararlaştırılmıştır.13

5. Ordu’nun 1916 yılında ihtiyaç duyacağı iaşe maddelerinin cins ve miktarları da 
şu şekilde tespit edilmiştir.14

Erzakın Cinsi Erzakın Miktarı (kg.)
Un (Dakik) 204.000.000

Ekmeklik Hububat 255.000.000
Et 42.500.000

Yağ-Zeytinyağı 6.800.000
Zahire (Kuru sebze, fasulye, bakla, nohut, mercimek, vs.) 40.800.000

Tuz 10.880.000
Soğan ve Sarımsak 6.800.000

Sabun 3.060.000
Zeytin 2.560.000

Çay ve Kahve 1.020.000
Bulgur ve Pirinç 25.500.000

Şeker 6.800.000
Ot 184.875.000

Saman 123.250.000
Yemlik (Arpa, yulaf, burçak vb. hayvan yemleri) 277.312.500

Gaz 10.200.000
Odun 436.000.000

Odun Kömürü 24.000.000

Yukarıda görüldüğü üzere 1916 yılı ihtiyaçları 1915 yılına göre daha düzenli ve 
anlaşılır hazırlanmıştır. Nitekim 1915 yılında hazırlanan çizelgede her ordunun ihti-
yaçları ayrı ayrı hesaplanarak oluşturulmamış yalnızca ihtiyaç duyulan iaşe madde-
lerinin cins ve miktarı ile bunların depolanacağı ambarlar belirlenmiştir. Bu nedenle 
hangi ordunun ne kadar ihtiyacı olduğu tespit etmek güçtür. Ancak 1916 yılına ge-

13 BOA, M.V.,Dos. No: 197, Göm. Sıra No: 108; BOA, DH.İ.UM, Dos. No: 4-2, Ves. No:5-26.
14 1. Ordu, 2. Ordu ve 5. Ordular aynı iaşe bölgesinde yer aldığından bu orduların ihtiyaçları birlikte 

hesaplanmıştır. Bu ihtiyaçlar, ordunun iaşe bölgesi olan; Dersaadet, Edirne, Hüdavendiğar, Konya, 
Ankara, Kastamonu, Aydın, Çatalca, Biga, İzmit, Karahisar, Kütahya, Karesi, Teke, Menteşe, Bolu, 
Kayseri ve Eskişehir livalarından tedarik edilmesi gerekiyordu.BOA, BEO, Dos. No: 4405, Göm. Sıra 
No: 330328; BOA, DH.İ.UM, Dos. No: 93-4, Ves. No: 1-48. 
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lindiğinde her ordunun iaşe ihtiyacı ayrıca hesaplanmış ve her hangi bir karışıklığa 
mahal bırakılmayacak şekilde düzenlenmiştir.

Ordu için temin edilen iaşe maddeleri 3 kategoride ele alınarak değerlendiril-
miştir.15

1. Ekmeklik olarak; buğday unu, arpa unu, mısır unu, darı unu, çavdar unu, pek-
simet, buğday, mısır gibi gıdalar 

2. Erzak olarak; et, sebze, nohut, fasulye, bakla, bulgur, pirinç, tuz, yağ, konserve 
edilmiş gıdalar, yağlar, çay, kahve, şeker, tütün, sabun gibi maddeler

3. Yem olarak; arpa, buğday, çavdar, kepek, saman ve hayvanlar için kullanılan 
sarı tuz gibi hayvanların ihtiyaç duyduğu ürünler söz konusudur.

1.1. Ekmek Temini

Harp müddetince gerek askerin gerek ordu hizmetinde kullanılan hayvanların 
sefer ve savaş zamanlarındaki günlük istihkakları “Seferberlik Nizamnamesi ve 26 
Eylül 1914 tarihli Askeri Tayinat ve Yem Kanun-ı Muvakkatı” ile belirlenmişti. Savaş 
süresince yürürlükte bulunan bu kanun ve nizamnameye göre askerin günde en az 
3000 kalori alması gerekiyordu.16

Askerin günlük ekmek istihkakı 900 gram olarak belirlenmişti. Ayrıca ekmeğe 
mukabil olarak 600 gram peksimet verilebilirdi. Peksimet, ekmek kadar besin değeri 
olmamasına rağmen uzun süre bozulmadan dayanabildiğinden daha çok mutfaklar-
dan uzak olan ileri hatların beslenmesinde kullanılıyordu. Ancak iaşe sıkıntısının baş 
göstermesiyle peksimet, artık geri hatlarda da verilmeye başlandı. Eğer peksimetten 
başka erzak verilemeyecek bir durum hâsıl olursa peksimet miktarı 1000 grama çı-
karılacaktı. Ayrıca ihtiyat ambarlarında peksimetlerin bozulmasını engellemek ama-
cıyla haftada 2 gün ekmek yerine peksimet yedirilecekti. Peksimet daha çok papara17 
olarak hazırlanacak ve askere yedirilecekti.18

Çanakkale muharebeleri süresince askerin günlük 900 gram olan ekmek istih-
kakının temininde büyük sıkıntılar yaşanmamıştır. Ancak Osmanlı ordusunun sa-
vaştığı diğer cepheler için bunu söylemek mümkün değildir. Nitekim 1916 yılında 

15 ATASE Arşivi, Kls. 1151, Dos. 109, Fih. 1-61. 
16 Seferiye Nizamnamesi, Dersaadet 1332, s. 257-258; Düstur,“Askeri Tayinat ve Yem Kanun-ı Muvak-

katı”, Tertip II, c. 6, s. 1286-1301.
17 Papara: Ekmek makarnası veya ekmek mantısı da denir. Kurumuş veya bayatlamış ekmek ve peksimet 

küçük parçalar halinde doğranır ve üzerine soğan ilave edilerek yağda kavrulur. Bazen de peksimete 
su, şeker veya tatlandırıcı gıdalar ilave edilerek yapılan bir yemek türüdür. Bu yemeğin yapılmasında-
ki amaç kurumuş ekmek veya peksimetin yenilebilir hale getirilerek askere yedirilmesidir.

18 Burhan Sayılır, Çanakkale Savaşları ve Savaş Alanları Rehberi, Ankara, 2007, s. 226.
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Çanakkale Cephesi’nde 900 gram ekmek verilirken 1918 yılında Filistin Cephesi’nde 
bu miktar 350-600 gram, 1918 yıllında Şam’da 500-600 gram, 1918 yılında Hayfa’da 
900 gram, 1918’de Irak’ta ise bu miktar 300 grama kadar düşmüştür. Görüldüğü üze-
re Çanakkale Cephesi dışındaki diğer tüm cephelerde asker, günlük istihkakın çok 
altında bir miktarla yetinmek mecburiyetinde kalmıştır.19

5. Ordunun ekmeklik ihtiyacı için gerekli un ihtiyacı Tekirdağ, Karabiga ve 
Gelibolu’da bulunan un fabrikaları sayesinde büyük sıkıntılar çekilmeden tedarik 
edilmiştir.20 Cephedeki birliklerin ekmek ve peksimet ihtiyacı ise kolordu ve tümen 
dağıtım merkezlerinde bulunan ekmekçi takımları sayesinden bir aksaklık yaşanma-
dan temin edilmiştir. Özellikle Lüleburgaz, Uzunköprü, Bandırma, Tekirdağ, Kara-
peykar ve Maydos’ta bulunan fırınlar sayesinde ordunun ekmek ihtiyacı, ciddi sorun-
lar yaşanmadan karşılanmıştır.21 Bununla birlikte sivil yerleşim bölgelerindeki halk 
fırınları da kullanılarak ordunun ekmek ihtiyacı karşılanmaya çalışılmıştır.22

1.2. Erzak Temini

Erzak olarak nitelendirilen ürünler; et başta olmak üzere her türlü hayvansal gı-
dalar, nohut, fasulye, bakla, bulgur, pirinç başta olmak üzere her türlü baklagiller, tuz, 
konserve edilmiş gıdalar, hayvansal ve bitkisel yağlar, her türlü kuru ve yaş sebze ve 
meyve, çay, kahve, şeker, tütün ve sabun gibi uzun süre saklanabilen maddeler söz 
konusudur.

Harp müddetince askere günlük olarak hangi erzak verilecek ise bunun miktarı-
nın ne olacağı ayrıca tespit edilmişti.23

19 Erik Jan Zürcher, Savaş Devrim ve Uluslaşma, Türkiye Tarihinde Geçiş Dönemi (1908-1928), İstan-
bul, 2009, s. 189.

20 Genelkurmay Başkanlığı,Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi (04 Haziran 1915- 09 Ocak 
1916), c. V, III. Kitap, Ankara, 2012, s. 488.

21 ATASE Arşivi, Kls. 3544, Dos. 95, Fih. 1-4; Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetler Tarihi 
Osmanlı Devri Birinci Dünya Harbi İdari Faaliyetler ve Lojistik, s. 346; Halis Ataksor, Çanakkale 
Raporu, Binbaşı Halis Beyin Savaş Notları,İstanbul, 2008, s. 72.

22 İbrahim Arıkan, Osmanlı Ordusundan Bir Nefer, Bir Mehmetçiğin Çanakkale-Galiçya-Filistin Cep-
hesi Anıları, Ankara, 2010, s. 71; Erich R. Prigge, Liman Von Sanders Paşa’nın Emir Subayı Binbaşı 
Erich R. Prigge’nin Çanakkale Savaşı Günlüğü, İstanbul, 2011, s. 52.

23 ATASE Arşivi, Kls. 1151, Dos. 109, Fih.1-36.
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Erzakın Cinsi Erzakın Miktarı
Peksimet 600 gr.
Bulgur ve Pirinç 150 gr.
Çorbalık Konserveler 100 gr.
Tereyağı ve Zeytinyağı 20 gr.
Tuz 20 gr.
Soğan ve Sarımsak 20 gr.
Kuru Sebze 120 gr.
Sebze Konserveleri 150 gr.
Kuru Üzüm 50 gr.
Çerez 250 gr.
Kavurma, Pastırma, Sucuk ve Kuru Balık 125 gr.
Et Konserveleri 200 gr.
Zeytin ve Peynir 160 gr.
Çay 1 gr.
Şeker 10 gr.
Sabun 9-10 gr.
Gaz 30 gr. (asgari verilmesi gereken miktar ise 5 gr.)

Osmanlı Devleti’ni teşkil eden memleketler arasında büyük ekonomik farklılık-
lar bulunuyordu. Ülkenin muhtelif bölgelere atfedilen gelir seviyesine bakıldığında 
İstanbul, Selanik, Edirne, Aydın, Manisa, İzmit ve Çanakkale başta olmak üzere Mar-
mara ve Ege bölgesi ekonomik seviyesi yüksek olan bölgeler arasında yer alıyordu. 
Zirai üretimin bölgeler itibariyle dağılışına bakıldığında ise Marmara, Ege ve Akde-
niz bölgesi eskiden beri ülkenin en zengin zirai bölgeleri arasında yer alıyordu. Orta 
Anadolu bugün olduğu gibi büyük bir hububat merkezi, Rumeli ise verimi ortala-
manın üstünde bir zirai bölgesi durumundaydı. Buna karşın Suriye, Lübnan, Kudüs, 
Irak, Hicaz ve Trablusgarp gibi yerlerin ise zirai üretim seviyesi oldukça düşüktü.24

Anadolu’daki ekili toprakların %90’ı tahıl üretimi için kullanılmaktaydı. Bunlar 
arasında ekimi en çok yapılan ürün ise buğdaydı. Buğdaydan sonra Anadolu’da arpa, 
Rumeli’de mısır ikinci sırayı almaktaydı. Tahılın toplam üretim içindeki payı beşte iki 
ile beşte dört arasında değişmekteydi. Bu pay Rumeli ve Batı Anadolu’da, Doğu ve 
Orta Anadolu’ya nazaran düşüktü.25Osmanlı Devleti bir tarım ülkesi olmasına rağ-
men barış zamanında dahi buğdayın önemli bir kısmını ithal etmekteydi. Özellikle 
İstanbul başta olmak üzere sahil bölgelerin buğday, un ve pirinç ihtiyacı büyük oran-
da ithalatla karşılanıyordu.26

24 Vedat Eldem, Osmanlı İmparatorluğu’nun İktisadi Şartları Hakkında Bir Tetkik, Ankara, 1994, s. 35-
44.

25 Tevfik Güran, 19. Yüzyıl Osmanlı Tarımı, İstanbul, 1998, s.75-76.
26 Şevket Pamuk, Osmanlıdan Cumhuriyete Küreselleşme, İktisat Politikaları ve Büyüme, İstanbul, 

2009, s. 20-21.
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Savaşın başlamasıyla birlikte ülkedeki tarımsal üretimde ciddi düşüşler yaşandı. 
Öyle ki 1916 yılında buğday üretiminde % 30 oranında azalma görülürken, 1918’e 
gelindiğinde bu oran % 40’a yaklaştı. Üretimdeki bu azalma diğer tarım ürünlerinde 
daha fazla oldu. Nitekim tütün, kuru üzüm, fındık, zeytinyağı, ham ipek ve pamuk 
gibi ürünlerdeki düşüş % 50’nin üzerinde gerçekleşti.27

Tüm bu olumsuz şartlara rağmen Çanakkale Cephesini savunmakla görevli 5. 
Ordunun hububat ihtiyacı büyük sorunlar yaşanmadan karşılanmıştır. Bunda mu-
harebe alanın ülkenin gerek ekonomik gerekse zirai üretim açısından gelişmiş bölge-
lerine oldukça yakın bulunmasının büyük etkisi vardır. Ülkenin en zengin bölgeleri 
5. Ordunun iaşe mıntıkası içerisinde olduğundan, bu ordunun ihtiyaçları karşılamak 
diğer ordulara göre nispeten daha kolay olmuştur. Bu nedenle harp müddetince or-
duların üretim merkezlerine uzaklığı ve yakınlığı ordular arasında beslenme açısın-
dan büyük farklılıkların yaşanmasına neden olmuştur.28

Harp müddetince ordusunun yemekleri günün koşullarına göre çoğunlukla bak-
liyattan oluşurdu.29 Ancak özellikle bakliyatın ambarlarda saklanması esnasında ye-
terli tedbir alınamadığından yemeklerde çokça haşerat bulunurdu. Bu nedenle asker-
ler arasında böcekli bakla veya kurtlu bakla yemeği tabiri çokça kullanılırdı.30

Ordunun beslenmesinde kullanılan en önemli gıda maddelerinden biri de hay-
vansal ürünlerdir. Zira askere günlük olarak et verilmesi gerekliydi. Ordunun et ihti-
yacı da cephe gerisine kadar getirilerek mezbahalarda kesilen kasaplık hayvanlardan 
karşılanmaktaydı. Bir erin günlük taze et istihkakı 250 gram olarak belirlenmiş ancak 
taze et verilmediği zamanlarda bunun yarısı yani 125 gram kavurma, pastırma, sucuk 
veya et konservesi verilebilirdi. Ayrıca et istihkakı yerine tavuk, taze balık, konserve 
balık, yumurta, salamura peyniri, pastırma, sucuk, kaşar peyniri, süt ve yoğurt vb. 
gıdalar ile de mübadele edilebilirdi. Ancak et yerine daha çok kavurma ve konserve 
verilirdi.31

Orduya ait et, süt, peynir, hayvansal yağ vb. hayvansal gıda maddeleri öncelik-
le ordu menzil mıntıkası ve bu mıntıkaya yakın bölgelerden sağlanmaya çalışılmış-

27 Üretimdeki bu düşüş savaş dönemindeki vergi veya ordunun el koymasında kaçınmak için ürünlerin 
saklanmış veya az gösterilmiş olması bu rakamların üretimdeki düşüşün olduğundan daha fazla gös-
teriyor olması mümkündür. Şevket Pamuk, Osmanlıdan Cumhuriyete Küreselleşme, İktisat Politika-
ları ve Büyüme, s. 150.

28 Erik Jan Zürcher, Savaş, Devrim ve Uluslaşma Türkiye Tarihinde Uluslaşma Dönemi (1908-1928), s. 
189.

29 İbrahim Arıkan, Osmanlı Ordusundan Bir Nefer, s. 48; Genelkurmay Başkanlığı, Birinci Dünya 
Savaşı’nda Çanakkale Cephesi (04 Haziran 1915- 09 Ocak 1916), V. Cilt, III. Kitap, s. 488-489.

30 İbrahim Arıkan, Osmanlı Ordusundan Bir Nefer, s. 40, 70; İ. Hakkı Sunata, Gelibolu’dan Kafkaslara 
I. Dünya Savaşı Anılarım, İstanbul, 2008, s. 200.

31 Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetler Tarihi Osmanlı Devri Birinci Dünya Harbi İdari 
Faaliyetler ve Lojistik, s. 173; Genelkurmay Başkanlığı, Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi 
(25 Nisan 1915 – 04 Haziran 1915), V. Cilt, III. Kitap, s. 489.
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tı. Hayvansal ürünler özellikle Rumeli bölgesinde kurulan ve daha çok devlete ait 
fabrikalardan karşılanmıştı. Özellikle Tekirdağ fabrikalarında işlenen hayvansal gıda 
maddeleri ordu bölgesine sevk edilmiştir.32

Savaşın başlangıcından itibaren hayvansal ürünlerde hızla azalma göstermişti. 
Bu durumun yaşanmasında ordunun et ihtiyacını karşılamak amacıyla dişi ve erkek 
hayvan ayırımı yapılmadan kesilmesinden kaynaklanmıştı. Hayvan sayısındaki bu 
hızlı azalma ete nispetle süt ve peynire olan ihtiyaç daha da arttırmıştı. 

5. Ordu iaşe noktasında en büyük sıkıntıyı ülke dâhilinde temini mümkün olma-
yan gıda maddelerinde yaşandı. Savaşın başlamasıyla birlikte Osmanlı Devleti’nde 
olduğu gibi diğer savaşan devletler de öncelikli olarak ithalat ve ihracatta kısıtlayıcı 
tedbirlere başvurdu. Bu nedenle ülke içinde temini mümkün olmayan çay, şeker ve 
kahve gibi ürünlerin yeteri kadar temin edilmesi mümkün olmadı.33

Ordunun iaşe noktasında yaşadığı en önemli problemlerden biri de taze sebze 
ve meyve ihtiyacının yeterince karşılanamamasıydı. Ordular sebze ve meyve ihtiyaç-
larını öncelikli olarak kendi iaşe bölgelerinde karşılamak zorundaydı. Ancak savaşın 
getirdiği olumsuz şartlar bu ürünlerin üretimini oldukça sınırlandırmıştı. Bu nedenle 
askere hemen hemen hiç taze sebze yedirilememekteydi. Bundan dolayı da erler ara-
sında iskorbüt34 hastalığı yaygın olarak görülürdü. Öyle ki ordunun %20’ye yakınında 
bu hastalık görülmekteydi.35 Kısaca ordunun için gerekli iaşe maddelerinin tedarik 
edilirken en büyük sıkıntı çay, şeker ve kahve gibi ithal ürünler başta olmak üzere et, 
sebze ve meyve ürünlerin temininde yaşamıştır.36 Ayrıca kış aylarında ordu efradına 
verilmek üzere özellikle Hüdavendigar vilayetleriyle Karesi mutasarrıflıkları başta ol-
mak üzere çeşitli bölgelerden pekmez ve kuru üzüm temin edilerek askere yedirilirdi. 
Bununla birlikte mümkün olan zamanlarda askerlere çerez olarak hurma, incir ve 
fındık verilirdi. Ancak bu ürünler askere düzenli olarak yedirilemediği gibi verilen 
miktarında yeterli olduğunu söylemek mümkün değildir. 

Ordunun beslenmesi açısından yaşanan bir diğer sorun yemeklerin pişirilmesi 
meselesidir. Askerin sıcak yemek ihtiyacının sağlandığı ve kara kazan olarak tabir 
edilen bu açık sahra mutfakları çıkardıkları duman nedeniyle askeri grupların olduk-
ça gerisinde kurulurdu. Pişirilen yemekler buradan hayvanlarla birliklere sevk edilir-

32 ATASE Arşivi, Kls. 2106, Dos. 8, Fih. 1-3.
33 Zafer Toprak, Türkiye’de “Milli İktisat” 1908-1918, Ankara, 1982, s. 273.
34 İskorbüt; C vitamini eksikliğinden kaynaklanan bir hastalıktır. Daha çok diş etlerinin çekilmesi ve 

buna bağlı olarak diş kayıplarının yaşanması şeklinde belirtiler gösteren bir hastalıktır. Bu dönemde 
askere yeterli miktarda sebze ve meyve yedirilemediğinden bu hastalık yaygın olarak görülüyordu.

35 Genelkurmay Başkanlığı, Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi (04 Haziran 1915- 09 Ocak 
1916), V. Cilt, III. Kitap, s. 489.

36 Genelkurmay Başkanlığı, Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi (04 Haziran 1915- 09 Ocak 
1916), V. Cilt, III. Kitap, s. 488; Mehmet Sinan Özgen, Bolvadinli Mehmet Sinan Bey’in Harp Hatıra-
ları, İstanbul, 2011, s. 34-35.
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di. Sıcak yemek olarak daha çok pirinç çorbası, etli fasulye, etli nohut, bulgur pilavı, 
kuru bakla ve hoşaf verilirdi.37.

Mutfakların uzak olması ileri hatlarda bulunan askerlere sıcak yemek ulaştırmak 
oldukça zordu. Özellikle yemeklerin soğuması ve yemek saatlerinin aksaması gibi 
sorunlar sıkça yaşanmaktaydı. Ordunun yemek dağıtım noktaları Arıburnu için ilk 
olarak Eceabat-Kilya hattında dağıtım noktaları kuruldu. Ancak düşman bombar-
dımanı nedeniyle yerleri değiştirilecek Akbaş’a alındı. Ayrıca muharebenin sıkışık 
zamanlarında kullanılmak üzere Kocadere köyü dolaylarında ileri dağıtım noktaları 
kuruldu. Seddülbahir için ikmal noktası Soğanlıdere idi. Birliklerin seyyar mutfakları 
da bu bölgede olduğundan buradaki birliklere sıcak yemek yedirmede büyük zorluk-
lar yaşanmaktaydı.38

Özellikle harbin mevzi savaşlarına dönüştüğü yerlerde yemeklerin ileri hatlara 
kadar ulaştırılması daha güçleşmiştir. Özellikle her iki tarafın ilk hat siperleri,düşman 
siperlerine oldukça yakınlaştırıldığından bu siperlere kadar yemeklerin ulaştırılma-
sında büyük zorluklar yaşandı.39 Savaşın şiddetlendiği dönemlerde bombardımana 
maruz kalmamak için askerin yemeği seyyar mutfaklardan bölük karavanacıları tara-
fından günde bir defa gece karanlığında getirilirdi.40 Muharebe alanlarının gerisinde-
ki tabur mutfaklarında pişirilen yemekler daha çok tahta sandıklar içine konan temiz 
gaz tekneleriyle taşınarak ileri hatlardaki askerlere ulaştırılırdı.41 Tüm bu sıkıntılara 
rağmen askere günde en az bir defa askere sıcak yemek yedirilmesine özen göste-
rilirdi.42 Ayrıca Karapeykar, Yerlisu, Ekzamil ve Bolayır gibi mevkilerde çayhaneler 
oluşturulmuş ve özellikle ilk hatlardan geriye alınan askerlerin çay ihtiyacı bu şekilde 
karşılanmaya çalışılmıştır.43 Ancak buna rağmen askere yasal olarak belirlenen istih-
kak miktarının tam anlamıyla karşılandığını söylemek mümkün değildir. Özellikle 
muharebelerinin yoğunlaştığı ve ordu mevcudunun arttığı dönemlerde asker, yasal 
olarak belirlenen istihkakın çok altında bir miktarla yetinmek zorunda kaldı.44

37 Cemil Conk Paşa, Liman Von Sanders Paşa, Fahrettin Altay Paşa, Çanakkale Hatıraları, [Üçüncü 
kitap: Cemil Conk’un Çanakkale Hatıraları], (haz. Metin Martı) c. 2, İstanbul, Temmuz 2002, s. 149.

38 Genelkurmay Başkanlığı,Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi (25 Nisan 1915 – 04 Haziran 
1915), V. Cilt, II. Kitap, s. 273.

39 İlk hatlar arasındaki bu mesafe 10-25 metre aralığındaydı. Türkler, siperlerini özellikle düşman si-
perlerine olabildiğince yaklaştırmaya gayret göstermişlerdir. Böylece düşman bombardımana karşı 
korunmaya çalışılmıştır. Adil Paşa, Çanakkale Cephesinden Mektuplar - Hatıralar, İstanbul, 2007, s. 
95; İ. Hakkı Sunata, Gelibolu’dan Kafkaslara I. Dünya Savaşı Anılarım, s. 119.

40 İbrahim Arıkan, Osmanlı Ordusundan Bir Nefer, s. 40.
41 Cemil Conk Paşa, Liman Von Sanders Paşa, Fahrettin Altay Paşa, Çanakkale Hatıraları, [Üçüncü 

kitap: Cemil Conk’un Çanakkale Hatıraları], ( haz. Metin Martı) c. 2, İstanbul, Temmuz 2002, s. 149.
42 Halis Ataksor, Çanakkale Raporu, Binbaşı Halis Beyin Savaş Notları, s. 93.
43 ATASE Arşivi, Kls. 3528, Dos. 25, Fih. 2.
44 Güney Grup Komutanı Vehip Paşa’nın 3 Ağustos 1915 tarihinde Başkomutanlığa gönderdiği telgrafta 

askere günlük olarak verilen iaşe miktarı hakkında şu bilgileri aktarmaktadır. “Askere verilmekte olan 
ekmeğin bir örneğini aynen gönderiyorum. Yemek adıyla verilen maddelere gelince; çok bayat denecek 
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1.3. Yem Temini

Orduya ait hayvanların yem istihkakları yukarıda da belirtildiği gibi “Seferberlik 
Nizamnamesi’’ ve “26 Eylül 1914 tarihli Askeri Tayinat ve Yem Kanun- ı Muvakkatı” 
ile tespit edilmiştir. Böylece gerek seferberlik gerekse harp zamanlarında hayvanla-
rın cinsleri göz önünde bulundurularak verilecek yemlerin çeşidi ve miktarı en ince 
ayrıntısına kadar tespit edilmiştir. Söz konusu kanunla hayvanların günlük yem istih-
kakları şu şekilde belirlenmiştir.45

Arpa Saman Tuz Hayvan Cinsi

5.5 3.5 3 Rus ve Macar Topkeşanları

5 3.5 3 Topkeşanlar hariç Rus ve Macar hayvanları

4.5 3 2.5
Yerli ırkına mensup süvari hayvanları bütün binek, saka, 
nakliye koşum beygirleri, cebel topçu, makinalı tüfek ve 
mitralyöz esterleri.

3.5 2 2.5 Tüm mekkâre, beygir, ester ve nakliye koşum esterleri

Ayrıca söz konusu kanunla manda, öküz, deve, merkep ve koyunların günlük 
istihkakları karışıklığa mahal bırakılmayacak şekilde düzenlenmiştir. Ancak harp 
müddetince hayvanlara verilen günlük istihkak miktarları hiçbir zaman yasal olarak 
belirlenen miktarlarda olmamıştır. Bundan dolayı orduda daha çok karayolu nakliye 
aracı olarak kullanılan bu hayvanların beslenmesinde oldukça büyük sıkıntılar ya-
şanmıştır. Devletin kendi askerinin karnını doyurmakta bile aciz kaldığı bir dönemde 
orduya ait hayvanların yeterince besleyebilmesi mümkün değildir. Bu nedenle muha-
rebeler esnasında orduya ait hayvanların beslenmesinde vahim denecek kadar kötü 
tablolar yaşanmıştır.46

2. İaşe Maddelerinin Depolanması

Orduların ihtiyacı olan yiyecek maddeleri askeri birliklerin harekât alanlarının 
gerisinde çeşitli adlar altında kurulan ambarlarda depolanmakta ve muharip ordu-

kadar ve kısmen de kurtlanmış olan kuru baklayla, hesaba dayanarak ortalama er başına yirmi, yir-
mi beş gram oranında sığır etinden oluşmaktadır.”, Genelkurmay Başkanlığı, Birinci Dünya Harbi’nde 
Türk Harbi, c. V, III. Kitap, s. 281.

45 Düstur, “Askeri Tayinât ve Yem Kanun-ı Muvakkatı”, Tertip II, c. 6, s. 1286-1301.
46 Dz. Yb. Sami, “Balkan Harbinde ve Büyük Harpte Çanakkale Cephesinin İkmal İşleri”, Levazım Mec-

muası, 7. Sene, Sayı 26, Mart 1937, s. 75-76.
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nun ihtiyaçları bu depolardan karşılanırdı. Depolama faaliyetleri, orduların harekât 
planları göz önünde bulundurularak düzenlenirdi.

Yurtiçinden veya dışarından ithal edilen maddeler öncelikle orduların harekât 
alanlarının hemen gerisinde teşkil edilen menzil depolarında depolanır ve buradan 
da ordu veya kolordu dağıtım merkezlerine nakledilerek muharip orduya ulaştırı-
lırdı.47 Tüm bu depolama faaliyetleri öncelikli olarak orduların harekât planları göz 
önünde bulundurularak yapılmaktaydı. Zira alay ve tabur kuruluşlarından bulunan 
depo birliklerinin miktarı ve yerleri harekâtın seyri ve kuruluşların büyüyüp küçül-
mesine bağlı olarak arttırılır, eksiltilir ve bazen de yer değişliğine gidilirdi.48

5. Ordunun kurulmasından itibaren bu orduya bağlı olarak kurulan Mevki-i 
Müstahkem Ambarları ile Sahra Ambarları, 5. Ordu Menzil Müfettişliği Ambarları, 
Ordu ve Kolordu Ambarları çeşitli adı altında çeşitli ambarlar oluşturuldu. 5. Ordu 
Menzil Komutanlığı, erzak depolarını savaş alanının hemen gerisinde büyük erzak 
depoları yapmamış buna karşın muharebe alanlarının oldukça gerisinde bulunan 
Burgaz, Akbaş, Kilya, Gelibolu, Keşan, Uzunköprü, Lapseki, Birgos, Işıklar, Balcılar, 
Biga, Karabiga, Ezine ve Bayramiç’te menzil ambarları açarak birliklerin ihtiyaç duy-
duğu erzak bu depolarda toplanmıştır.49 Menzil ambarları, sahra ambarlarından daha 
gerilerde kurulurdu. Sahra ambarları, savaş alanında bulunan kolordu ve tümenler 
tarafından kurularak çevreden veya geriden gönderilen erzakla dolduruldu. Hızlı 
hareket zamanlarında sahra ambarları kurulmasına zaman veya olanak bulunmadı-
ğı zamanlarda ise dağıtım merkezleri kurularak tümen başına bir adet olmak üzere 
oluşturulurdu.Bu ambarlar daha çok harp alanının gerisindeki bölgelerde kurulur-
du.50 Erzakın kolayca nakledilebilmesi için ambarların ulaşım yollarına yakın mevki-
lere kurulmasına özen gösterilirdi.51

Levazım Dairesi, Menzil Müfettişliğiyle işbirliği yaparak her 15 günde bir or-
dulardan gelen bilgiler doğrultusunda orduların iaşe stok seviyesi tespit eder ve 
ihtiyaç duyulan iaşe maddeleri, erzak kolları vasıtasıyla bu ambarlarına sevk edilir-
di.52 

47 Genelkurmay Başkanlığı, Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi (04 Haziran 1915- 09 Ocak 
1916), V. Cilt, III. Kitap, s. 485.

48 Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetler Tarihi Osmanlı Devri Birinci Dünya Harbi İdari 
Faaliyetler ve Lojistik, s. 208.

49 Genelkurmay Başkanlığı, Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi (04 Haziran 1915- 09 Ocak 
1916), V. Cilt, III. Kitap, s. 485-486.

50 Savaş hattının içlerinin gönderilecek erzakla doldurulması doğru olmayacağı, ancak günlük sarfiya-
tın tamamlanması ile diğer stokların daha gerilerde bulundurulması yerinde olacağı düşünülüyordu. 
Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetler Tarihi Osmanlı Devri Birinci Dünya Harbi İdari 
Faaliyetler ve Lojistik, s. 259.

51 BOA, DH.ŞFR., Dos: 55, Göm. No: 111.
52 Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetler Tarihi Osmanlı Devri Birinci Dünya Harbi İdari 

Faaliyetler ve Lojistik, s. 260.



Mehmet Çevik & Yavuz Selim Çeloğlu

314

Çanakkale 2015

Çeşitli tarihlerde 5. Ordu ambarlarında bulunan ekmeklik, erzak ve yem miktar-
ları aşağıda gösterilmiştir.

28 Haziran 1915 (15.04.1331) tarihinde 5. Ordu ambarlarında bulunan ekmeklik, 
erzak ve yem miktarı şu şekildedir.53

Ambarlar Ekmeklik (ton) Erzak (ton) Yem (ton)
Uzunköprü 354 106 623
Keşan 175 227 67
Şarköy 96 143 480
Sarısu (Yeniköy Aksamında) 76 82 41
Gelibolu 502 94 528
Akbaş 220 320 3
Toplam 1.423 972 1.742

 

18 Temmuz 1915 (05.05.1331) tarihinde 5. Ordu Menzil Müfettişliği’ne bağlı 
Uzunköprü ambarında bulunan erzakın cins ve miktarları şu şekildedir.54

Erzakın Cinsi Erzakın Miktarı (kg.) Erzakın Cinsi Erzakın Miktarı (kg.)
Et 507 Kahve 276
Pirinç 6.634 Buğday-Dakik 38.625
Bakla 1.647 Fasulye 103.836
Sirke 45 Sade (yağ) 1.306
Çay 2.309 Şeker 5.798
Peksimet 195.104 Katık 4.575
Bulgur 27.117 Nohut 94
Mercimek 120 Zeytin 171
Tuz 6516,6 Zeytinyağı 4.299
Gaz 21.196 Sebze Konservesi 14.305
Sabun 9.525 Paspal 45.320
Burçak 41.916 Kepek 95.989
Yulaf 23.571 Ot 75.712
Arpa 305.198 Saman 109.295,5
Kaplice 43.184 Kiyah 1.249

53 ATASE Arşivi, Kls. 1126, Dos. 12, Fih. 18-20.
54 ATASE Arşivi, Kls. 1151, Dos. 109, Fih.1-43.
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23 Temmuz 1915 (10.05.1331) tarihinde 5.Ordu ambarlarında bulunan ekmek-
lik, erzak ve yem miktarları şu şekildedir.55

Ambarlar Ekmeklik (ton) Erzak (ton) Yem (ton)
Uzunköprü 255,5 178,5 510

Keşan 18 94,5 79
Gelibolu - 125 -
Karabiga 25.5 212 1.139.5

Biga 17 100.5 78
Burgaz 0.5 204,5 292
Akbaş 151 238 582,5

Lapseki 8.5 36 8

Kilya 100 144 50

Balcılar - 43 784
Işıklar 121 24 47

Anadolu Yakasında 173,6 621,5 2.549
Rumeli Yakasında 525.6 780,5 1.222

Toplam 699.2 1.402 3.771

02 Ağustos 1915 (20.05.1331) tarihinde Çanakkale Cephesi’ndeki ambarlarda 
bulunan erzakın cins ve miktarları şu şekildedir.56

Ambarlar Ekmeklik (kg.) Erzak (kg.) Yem (kg.)
Akbaş Ambarı 42.293 97.826 937.177
Kilya Ambarı 79.876 92.075 187.281
Işıklar Ambarı 47.503 17.520 6.465
Balcılar Ambarı 10.093 19.362 872.376
Lapseki Ambarı 6.103 30.237 3.501
Gelibolu Ambarı 197.651 120.869  ---
Keşan Ambarı 78.584 120.291 45.763
Uzunköprü Ambarı 74.100 168.200 539.700
Burgaz Ambarı 2.390 140.133 105.003
Karabiga Ambarı 130.639 72.119 990.974
Biga Ambarı 11.672 36.946 122.319

55 Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetler Tarihi Osmanlı Devri Birinci Dünya Harbi İdari 
Faaliyetler ve Lojistik, s. 260.

56 ATASE Arşivi, Kls. 1151, Dos. 109, Fih.1-51.
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02 Ağustos 1915 (20.05.1331) tarihinde 5. Ordu Ambarlarında mevcut ekmeklik 
miktarları tabloda belirtilmiştir.57

Ambarlar Buğday
Unu

Mısır 
Unu

Darı
Unu

Çavdar
Unu Peksimet Buğday Akdarı

Akbaş 1.875 35.325 - - 5.093 --- -
Kilya 10.565 46.846 - - 22.374 - -
Işıklar - 6.898 - - 40.605 - -
Balcılar - 10.002 - - 91 - -
Lapseki 922 3.150 - - 1.601 430 -
Gelibolu 17.700 29.008 21.090 - 9.743 10.000 11.011
Keşan 5.406 17.446 - - 55.722 - -
Uzunköprü 6.100 - - 68.000 - -
Burgaz - - - - - -
Karabiga 428 15.717 4.434 - - - 10.687
Biga 1.413 2.724 6.200 1.285 - 50 -

02 Ağustos 1915 (20.05.1331) tarihinde 5.Ordu Ambarlarında mevcut erzakların 
cins ve miktarları tabloda belirtilmiştir.58

Erzakın Cinsi / kg. Akbaş Kilya Işıklar Balcılar Lapseki
Et 5.414 35.494 - 360 -
Et Konservesi 254 - 990 540 -
Sardalya - - 727 - -
Tuzlu balık - - - - -
Çiproz 75 - - - -
Tuz 56.135 - - 12.529 1.478
Sade 7.103 - - - -
Zeytinyağı 7.714 - 2.155 545 1.074
Pirinç 1.866 - 505 160 534
Bulgur 1.776 - - - -
Çorbalık Konservesi 1.584 - - 518 133
Bakla - 53.026 8.171 949 21.687
Nohut - - 4.972 3.470 904
Fasulye 470 - - - -
Mercimek 3.060 - - 2.891 -
Sebze Konservesi - - - - -
Reçel 50 - - - -

57 ATASE Arşivi, Kls. 1151, Dos. 109, Fih. 1-51.
58 ATASE Arşivi, Kls. 1151, Dos. 109, Fih. 1-51
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Zeytin 214 - - - 1.511
Soğan 3.838 - - - -
Sirke 814 3.555 - - -
Çay 40 - - 168 -
Şeker 595 - - - 25
Kahve 477 - - - -
Üzüm 6.108 - - 123 -
Peynir 36 - - - -
Hurma 32 - - - -
Sarımsak 39 - - - -
Kavurma - - - - -
Erzakın Cinsi / kg. Keşan Uzunköprü Burgaz Karabiga Gelibolu
Et 5.289 28.100 1.434 65.208 338
Et Konservesi - - - - -
Sardalya - - 19 - -
Tuzlu balık - - - - 332
Çiproz - - - - -
Tuz 20.456 4.400 950 5.741 950
Sade 84 6.100 - 94 120
Zeytinyağı 790 1.200 8.181 - 21.010
Pirinç 504 6.500 - - 188
Bulgur 717 28.700 - - -
Çorbalık Konserve 4.976 - - - 1.460
Bakla 10.185 1.700 77.065 - 78.279
Nohut 2.732 500 120 - -
Fasulye 69.970 40.700 100 - 350
Mercimek - - - - -
Sebze Konservesi - 14.000 - - -
Reçel - - - - 277
Zeytin 3.208 16.200 - - 14.510
Soğan - - - - -
Sirke - - 175 - -
Çay 810 2.200 - 666 -
Şeker 570 16.900 - 198 -
Kahve - 1.000 550 - 323
Üzüm - - 72 - 2.723
Peynir - - - - -
Hurma - - - - -
Sarımsak - - - - -
Kavurma - - - 212 -
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11 Ağustos 1915 (29.05.1331) tarihinde 5. Ordu ambarlarında mevcut ekmeklik, 
erzak ve yem miktarları tabloda belirtilmiştir.59

Ambarlar Ekmeklik (kg) Erzak (kg) Yem (kg)
Akbaş 4.325 61.872 3.212.124
Işıklar 5.321 11.642 165.255

Balcılar 4.000 2.185 738.948
Lapseki 6.734 28.962 103.330
Gelibolu 87.531 9.942 158.387

Keşan 107.702 63.545 152.728
Uzunköprü 4.900 121.082 720.900

Burgaz 51.445 145.605 171.867
Karabiga 10.739 17.190 579.588

Biga 2.6850 13.718 260.773
Toplam 309.682 475.803 5.963.900

22 Ağustos 1915 (09.06.1331)tarihinde 5. Ordu ambarlarında mevcut ekmeklik, 
erzak ve yem miktarları tabloda belirtilmiştir.60

Ambarlar Ekmeklik (kg) Erzak (kg) Yem (kg)
Akbaş - 91.961 4.119.303
Işıklar - 8.247 28.700

Balcılar 4.681 1.546 756.644
Lapseki 40.909 34.078 12.239
Gelibolu 96.940 71.917 21.615

Keşan 45.563 24.572 42.747

Uzunköprü 16.100 275.660 724.200

Burgaz 39.118 176.647 131.288
Karabiga 24.667 3.393 520.632

Biga 82.737 13.211 308.683
Toplam 350.715 701.232 6.666.051

23 Ağustos 1915 tarihinde 5. Ordu dahilinde bulunan Kolordu, Fırka ve Mevki-i 
Müstahkem ambarlarında mevcut erzakın cins ve miktarları şu şekildedir.61

59 ATASE Arşivi, Kls.1151, Dos. 109, Fih. 1-54.
60 ATASE, Arşivi, Kls. 1151, Dos. 109, Fih. 1-59.
61 ATASE, Arşivi, Kls. 1151, Dos.109, Fih. 1-36.
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Erzakın Cinsi

Şimal 
Grubu(5,9,16,19.
cu Fırkalar ile 
Menzil Kıtaat 
Tevzi Ambarı)

Efrat 
Üzerinde

İhtiyat 
Ambarı

Birgos, Digor, 
Bayırköy 
Ambarları

Ekmeklik 335.769 kg 85.277 123.954 345.440
Bulgur, Pirinç 18.764 2.540 15.948 -
Çorbalık Konserve 30.368 6.493 26.448 61.884
Zeytinyağı 10.974 440 37.917 -
Tuz 47.549 5.741 13.898 1.960
Soğan, Sarımsak - - - -
Kuru Sebze 49.136 5.524 9.950 89.925
Sebze Konservesi - - - -
Kuru Üzüm 7.776 kg 1.331 33.387 -
Karışık Çerez 27.105 646 45.040 -
Kavurma, Pastırma 7.669 220 1.728 -
Et Konservesi 8.318 5.117 12.500 -
Zeytin, Peynir 16.544 13.286 2.000 24.960
Çay 2.313 281 989 2.340
Şeker 3.572 823 482 -
Sabun 10.412 - 7.100 -
Gaz 10.058 216 11.403 41.696
Yemlik Hububat
(arpa, yulaf, burçak vs.) 143.968 125.405 128.459 225.000

Ot, Saman - - - -
Kepek - - 33.000 -
Yem (buğday, mısır, çavdar) - - - -

Erzakın Cinsi

Cenup Grubu (2, 6, 7, 
11, 12.ci Fırkalarla 
Müstakil Kıtaat Tevzi 
Ambarları)

Efrat Üzerinde İhtiyat Ambarı

Ekmeklik 380.511 91.772 9.551
Bulgur, Pirinç 11.015 - 2.986
Çorbalık Konserve 13.005 1.173 -
Zeytinyağı 18.542 - 4.259
Tuz 11.548 - -
Soğan, Sarımsak - - -
Kuru Sebze 138.116 - 2.895
Sebze Konservesi 468 - -
Kuru Üzüm 28.790 - 1.031
Karışık Çerez 56.246 - -
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Kavurma, Pastırma 6.943 1.462 3.261
Et Konservesi 5.738 10.957 -
Zeytin, Peynir 5.840 4.676 -
Çay 2.111 343 305
Şeker 11.832 1.236 2.020

Sabun 13.709 - 7.473

Gaz 11.637 - 8.244
Yemlik Hububat
(arpa, yulaf, burçak) 88.770 151.334 15.904

Ot, Saman - - -
Kepek 73.110 - -
Yem (buğday, mısır, 
çavdar) - - -

Erzakın Cinsi

Anadolu Grubu
(1,3.cü Fırka ile 
Müstakil Kıtaat
Tevzi Ambarları)

Efrat Üzerinde İhtiyat 
Ambarlarında

Ekmeklik 174.995 55.636 120.388
Bulgur, Pirinç 49.300 378 15.159
Çorbalık Konserve 5.310 1.715 350
Zeytinyağı 28.091 6.204 12.232
Tuz 22.594 107 5.315
Soğan, Sarımsak - - -
Kuru Sebze 216.016 11.520 97.883
Sebze Konservesi - - 9.750
Kuru Üzüm 26.309 831 1.539
Karışık Çerez - - -
Kavurma, Pastırma 1.066 84 -
Et Konservesi 930 3.118 4.709
Zeytin, Peynir 1.643 1.535 -
Çay 1.034 54 1.030
Şeker 6.162 1.175 5.801
Sabun 5.186 137 1.422
Gaz 55.413 494 9.520
Yemlik Hububat (arpa, 
yulaf, burçak) 39.658 20.092 135.762

Ot, Saman - - -
Kepek 62.239 - 50.530
Yem (buğday, mısır, 
çavdar) 1.066 84 -



Çanakkale Cephesi’nde Türk Ordusunun İaşe...

321

100. Yıl

Erzakın Cinsi Sarısu Grubu Tevzi 
Ambarları Efrat Üzerinde Şarköy Ambarında

Ekmeklik 64.151 11.753 96.000
Bulgur, Pirinç 13.018 208 35.000

Çorbalık Konserve 8.867 - 16.000
Zeytinyağı 3.008 827 260

Tuz 2.664 1.468 306
Soğan, Sarımsak - - -

Kuru Sebze 20.108 137 62.320
Sebze Konservesi 7.722 7.941 -

Kuru Üzüm 3.458 1.834 29.000
Karışık Çerez - - -

Kavurma, Pastırma 564 271 -
Et Konservesi 641 556 -
Zeytin, Peynir 570 483 -

Çay 135 187 -
Şeker 3.478 3.742 -
Sabun 1.288 1.306 -
Gaz 1.465 1.346 1.700

Yemlik Hububat (arpa, 
yulaf, burçak) 24.576 19.577 48.000

Ot, Saman - - -
Kepek 362 - 205.000

Yem (buğday, mısır, 
çavdar) - - -

Erzakın Cinsi Mevki-i Müstahkem 
Ambarları Tevzi Ambarı İhtiyat Ambarı

Ekmeklik 186.800 20.250 205.500
Bulgur, Pirinç 18.700 13.285 12.900

Çorbalık Konserve 15.000 - 15.000
Zeytinyağı 15.300 - 4.200

Tuz 2.400 - 8.000
Soğan, Sarımsak - - -

Kuru Sebze 71.000 10.700 56.000
Sebze Konservesi 260 - -

Kuru Üzüm 26.850 - 5.500
Karışık Çerez 27.980 - 1.500

Kavurma, Pastırma 5.650 - -
Et Konservesi 9.650 - 12.000
Zeytin, Peynir 15.500 - 3.950

Çay 880 120 550
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Şeker 9.400 - 8.000
Sabun 4.800 - 1.000
Gaz 12.000 - 29.000

Yemlik Hububat
(arpa, yulaf, burçak) 33.000 35.000 5.000

Ot, Saman - - -
Kepek - - -

Yem (buğday, mısır, 
çavdar) 4.000 - 20.000

Erzakın Cinsi Lapseki Kilya Gelibolu Akbaş Uzunköprü Ambarı

Ekmeklik 3.522 130.740 242.066 220.104 345.700
Bulgur, Pirinç 3.256 400 19.510 853 -

Çorbalık Konserve 710 - 432 - 120
Zeytinyağı - 21.175 852 3.885 500

Tuz 1.357 13.637 245 8.707 20.332
Soğan, Sarımsak - - - - -

Kuru Sebze 32.756 61.105 30.742 12.172 51.200
Sebze Konservesi - - - - -

Kuru Üzüm 565 22.861 9.228 4.200 -
Karışık Çerez 1.575 10.920 26.529 - -

Kavurma, Pastırma - 3.139 - 5.800 -
Et Konservesi - - 100 - -
Zeytin, Peynir 2.109 180 - 496 4.800

Çay - - 194 - 67
Şeker 1.212 255 517 2.266 9.100
Sabun 904 - 5.301 - 800
Gaz 2.000 10.832 6.928 5.360 15.700

Yemlik Hububat 14.028 - 528.408 3.290 537.300
Ot, Saman 10.034 - - 28.400 5.126

Kepek - - 8.424 57.300 51.871
Yem (buğday, 
mısır,çavdar) 335 - 260.000 502 -

Erzakın Cinsi Keşan Karabiga Balcılar Işıklar Burgaz Biga
Ekmeklik 12.701 99.998 43.659 97.574 78.319 66.059
Bulgur, Pirinç 43.579 140 - 1.704 5.125 2.741
Çorbalık Konserve 30.104 742 - - 21.200 -
Zeytinyağı 2.144 - - 11.163 409 952
Tuz 6.149 5.531 234 2.948 26.600 -
Soğan, Sarımsak - - - - - -
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Kuru Sebze 76.313 119 34.886 26.946 44.300 29.419
Sebze Konservesi - - - - - 868
Kuru Üzüm 460 3.702 - 2.120 4.530 -
Karışık Çerez 28.135 - - 1.173 - -
Kavurma, Pastırma - - 3.240 - - 517
Et Konservesi 37.074 2.776 - - 12.148 -
Zeytin, Peynir 900 691 198 - - 824
Çay 2.857 4.306 855 - 378 7.643
Şeker 2.857 4.306 855 - 378 7.643
Sabun 515 - - 20 - -
Gaz 2.181 8.546 1.808 960 97.164 32.456
Yemlik Hububat 67.115 184.257 33.400 52.779 80.397 279.055
Ot, Saman 5.126 591.953 - - - -
Kepek 51.871 143.152 - 40.250 115 1.615
Yem 162.803 22.330 99.998 1.287 4.136 8.354

01 Eylül 1915 (19.06.1331) tarihinde mevcut ekmeklik, erzak ve yem miktarları 
tabloda gösterilmiştir.62

Ambarlar Ekmeklik (kg) Erzak (kg) Yem (kg)
Akbaş 108.005 177.249 435.067
Işıklar 7.310 15.975 20.609

Balcılar 33.500 7.859 865.251
Lapseki 3.264 11.235 11.662
Gelibolu 187.640 73.849 -

Keşan 7.439 22.310 31.513
Uzunköprü 35.300 224.220 763.800

Burgaz 6.298 400.467 110.018
Karabiga 17.836 25.864 546.654

Biga 101.863 16.448 291.276
Toplam 508.455 975.476 3.075.850

Yukarıdaki ambarlarda bulunan erzak ve yem miktarları göz önünde bulundu-
rulduğunda, cephede bulunan ambarlarda yeterli stokun hiçbir zaman yapılamadı-
ğı görülmektedir. Nitekim bu dönemde, bir kolordunun beslediği insan ve hayvan 
sayısına göre dört günlük yiyecek ihtiyacı 190.000 kilo, yem ihtiyacı da 230.000 kilo 
olmak üzere toplamda 420.000 kiloya ihtiyaç duyulur.63Özellikle muharebe alanın-

62 ATASE, Arşivi, Kls. 1151, Dos.109, Fih. 1-61.
63 Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetler Tarihi Osmanlı Devri Birinci Dünya Harbi İdari 

Faaliyetler ve Lojistik, s. 243.
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da bulunan büyük insan kütlesi düşünüldüğünde depolardaki mevcut miktarlar ile 
bu kuvvetlerin yeterli miktarda beslenmesi mümkün gözükmemektedir. Ancak sa-
vaşın sonlarına doğru depolardaki erzak ve yem miktarının önemli oranda arttığı 
görülmektedir. Ayrıca 5. Ordunun iaşe ihtiyacının arttığı dönemlerde özellikle 1. ve 
2. Orduya ait ambarlardan bu orduya önemli miktarlarda iaşe takviyesi yapılmıştır. 
Nitekim bu amaçla 13-14 Temmuz 1915 tarihinde 2. Orduya ait Sancaktepe İhtiyat 
ambarından Uzunköprü’ye 149.857 kilo arpa, 94.004 kilo peksimet, 2.682 kilo zeytin-
yağı, 1400 kilo şeker ve 2.800 kilo tuz gönderilmiştir.64

3. İaşe Maddelerinin Ordu Bölgesine Sevk ve Dağıtımı

Harp müddetince iaşe maddelerinin temini kadar bu maddelerin muharip ordu-
ya kadar ulaştırılması hayati bir önem taşımıştır. Aynı anda hem kara hem de deniz 
savaşlarının yaşandığı, oldukça dar bir alanda ve her iki taraftan yarım milyona yak-
laşan orduların çarpıştığı bir mevkide ihtiyaçların temini kadar bunların en uçtaki 
siperlere kadar ulaştırılmasında büyük zorluklarla karşılaşılmıştır. 

Savaş süresince, idari faaliyetlerin yürütülmesi ve lojistik desteğin muharip or-
duya kadar ulaştırılmasında Menzil teşkilatı aktif rol aldı.65 Orduların iaşe ihtiyacının 
temin edilerek depolanması, Harbiye Nezareti bünyesinde yer alan daireler ile Genel-
kurmay Başkanlığı Karargâh şubelerinin işbirliğiyle yürütülürdü. Ancak iaşe madde-
lerinin askeri birliklerin ikmal kademelerine kadar ulaştırılması Menzil Teşkilatı’nın 
görev ve sorumluluğundaydı. Nitekim bölgesel olarak yapılan tedarik ve depolama 
faaliyetleri Levazım Başkanlığı tarafından yapılırken bunların askeri birliklerin iaşe 
kollarına aktarılacağı yerlere kadar nakledilmesi Menzil müfettişliği bünyesinde 
oluşturulan nakliye kollarınca gerçekleştirilirdi.66

Çanakkale muharebelerinin cereyan ettiği coğrafya kara, demir ve denizyolu 
ulaşımına imkân vermiştir. Bu durumun, ordunun ihtiyaçlarının kolayca cepheye 
sevk edilmesine olumlu katkı sağlaması beklenirken ülkenin denizyollarının ablu-
ka altında olması, demiryolu ağının yetersiz oluşu ve karayollarındaki gerek altyapı 
gerek ulaşım araç-gereçlerindeki eksiklikler dolayı nakliye işlerinde büyük zorluklar 
yaşanmıştır.67

64 ATASE Arşivi, Kls. 1151, Dos. 109, Fih.1-42.
65 Birinci Dünya Savaşı’nda Menzil Teşkilatının üstlendiği rol ile ilgili daha geniş bilgi için Bkz. Yavuz 

Selim Çeloğlu, Çanakkale Cephesi’nde 5. Ordunun İaşesi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisan Tezi), Elazığ, 
2013, s. 109-163.

66 Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetler Tarihi Osmanlı Devri Birinci Dünya Harbi İdari 
Faaliyetler ve Lojistik, s. 115, 167, 174. 

67 Liman Von Sanders,Türkiye’de Beş Yıl, s. 80.
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3.1. Demiryolu Sevkiyatı 

Osmanlı Devleti’nde ilk demiryolları İngilizler tarafından Balkanlar ve Ege’nin 
tarım potansiyeli yüksek bölgelerinde küçük çaplı hatlar olarak inşa edilmiştir. Daha 
çok ticari amaçlı bu demiryolları dışında devlet, askeri ve siyasi ihtiyaçları da göz 
önünde bulundurarak İstanbul’un Balkanlar ve Avrupa ile irtibatını sağlayacak Ru-
meli demiryollarının yapımına girişmiştir. Ancak Osmanlı Devleti’nin demiryolu po-
litikalarının iki önemli açmazla karşı karşıya kalmıştır. Bunların ilki sermaye yeter-
sizliği ikincisi gerekli bilgi ve beceriye sahip teknik eleman yetersizliği olmuştur. Bu 
nedenle demiryolu inşa işleri yabancı şirketlere verilmek zorunda kalınmıştır. Ancak 
bu şirketler demiryolu yapma karşılığında büyük garantiler istemiş ve Osmanlı hükü-
meti bu talepleri çaresiz kabullenmek zorunda kalmıştır. Böylece kilometre garanti-
si68 karşılığında çok büyük meblağlar yabancı şirketlere garanti edilmiştir. Demiryolu 
hâsılatı, hiçbir zaman teminat olarak verilen miktara ulaşmadığından farklar sürekli 
olarak devlet hazinesinden karşılanmıştır.69

Savaşlardaki önemi giderek artan demiryolları açısından Osmanlı Devleti’nde 
diğer ülkelere nazaran çok gerideydi. İmparatorluğun savaş öncesindeki toplam de-
miryolu ağı 5.759 kilometre idi. Aynı dönemde İngiltere’de 32.623, Fransa’da 40.770, 
Almanya’da 63.378, Avusturya-Macaristan’da 22.981 ve Rusya ise 62.300 kilometrelik 
demiryolu ağına sahipti.70 Ancak Osmanlı Devleti’nin sahip olduğu demiryolu ağı 
Avusturya-Macaristan, Fransa, Almanya ve Rusya’daki demiryolu ağlarından farklı 
olarak askeri amaçlar göz önünde bulundurularak inşa edilmemişti. Yabancı girişim-
ciler tarafında kar amaçlı olarak inşa edilen demiryolları, yalnızca ülkenin ekonomik 
merkezlerini birbirine bağlamak amacıyla inşa edilmişti.71 Bu nedenle demiryolları-
nın sağladığı avantajlardan yalnızca ekonomik alanla sınırlı kalmıştır. Oysa bu dö-
nemde demiryolları, özellikle ülke güvenliğini sağlanması, devlet otoritesinin arttı-
rılması ve askeri amaçlara yönelik olarak inşa edilirdi.72 Ancak Osmanlı Devleti’nde-
ki demiryolları daha çok İngiliz, Fransız ve Alman şirketleri tarafından ekonomik 
amaçlar göz önünde bulundurularak yapılmıştır.73

68 Kilometre teminatı; Hükümet memlekette inşa olunacak demiryollarının inşa ve işletme masrafla-
rının, hâsılatlarıyla kapatılamaması ihtimaline karşı bunların imtiyazını alan işletmelere kilometre 
başına bir teminat göstermiş ve hâsılat muayyen bir miktarı bulmazsa taahhüt ettiği miktarı işletme-
lere ödemeği taahhüt etmiştir. Ekseriyetle demiryollarının geçtiği yerlerin aşar hâsılatı teminat olarak 
gösterilmekteydi. İ. Hakkı Yeniay, Yeni Osmanlı Borçları Tarihi, İstanbul, 1964, s. 100.

69 Vahdettin Engin, Rumeli Demiryolları, İstanbul, 1993, s. 220.
70 Erik Jan Zürcher, Savaş, Devrim ve Uluslaşma Türkiye Tarihinde Uluslaşma Dönemi (1908-1928), s. 

71-72.
71 Edward J. Erickson, I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Ordusunun, Çanakkale, Kutü’l-Amare ve Filistin 

Cephesi, İstanbul, 2009, s. 23.
72 Ali Satan, “Osmanlı’nın Demiryolu Çağına Giriş”,Osmanlı’da Ulaşım Kara-Deniz-Demiryolu, (Edi-

törler: Vahdettin Engin vd.), İstanbul, 2012, s. 209-210.
73 Carl, Mühlman, Çanakkale Savaşı: Bir Alman Subayının Notları,, İstanbul, 1998, s. 30-31.
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Ülkede karayolu nakliyatında kullanılacak motorlu araçların bulunmayışı ve yük 
hayvanlarıyla da çok az şeyin taşınıyor olması askeri sevkiyatın demiryoluyla yapıl-
masını zorunlu hale getirdi. Nitekim savaş sürecinde Osmanlı Devleti’nin demir-
yollarından başka umumi nakil araçları da yoktu. Bu nedenle özellikle yurt içinden 
temin edilen gıda maddeleri İstanbul ve Bandırma gibi büyük sevkiyat merkezlerine 
demiryolları vasıtasıyla nakledilirdi.74

İstanbul ile harp alanını bir birine bağlayan yegâne demiryolu hattı Edirne hattıy-
la Uzunköprü’ye kadar uzanan tren yolu ve buradan Keşan ve Bolayır’a kadar uzanan 
şose yoluydu.75 Bu hat, harpten önceki son aylarda ve hatta harp esnasında mümkün 
olduğunca iyileştirilmiş ve böylece en azından acil ihtiyaçlara cevap verebilecek hale 
getirildi. Ancak dik rampaları ve keskin virajları olan bu tek hat, inşa tarzı nedeniyle 
sorunsuz bir şekilde çalışması mümkün olmamıştır.76

Kısaca bu kadar büyük bir ordunun ihtiyaçlarının yalnızca bu hattan karşılanma-
sı mümkün değildi. Özellikle İtilaf Devletleri’nin Marmara’ya denizaltılarını sokmaya 
başlamalarıyla bu hat daha çok personelin nakledilmesinde kullanıldı.77

3.2. Karayolu Sevkiyatı 

Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan Tanzimat dönemine kadar umumi yollar 
devlet tarafından, hususi yollar ise tımar, zeamet ve hayır sahiplerinin imkânlarıyla 
inşa ve tamir edilmişti. Osmanlı Devleti karayolu şebekesi bazı şahısların gayret ve 
çabalarıyla oluşturulmaya çalışılmıştı. Hiçbir zaman koordineli bir bütün teşkil ede-
memiştir. Önemli bir kısmı kırma taştan yapılan bu yolların bir kısmı da toprak yol-
lardan ibaretti.

Hayvanla çekilen arabalara göre yapılan, 6-7 metreden ibaret; dar ve virajlı bu 
yollar sağlam temeller üzerine inşa edilmemişti. Bununla birlikte karayolları ağı da 
aynı şekilde genelde eski kervan yolları ve arazi hatları üzerinde gelişi güzel yapıl-
mıştı.Özellikle ülkenin batı bölgesini iç bölgeye bağlayan ulaştırma hatlarında büyük 
boşlukların bulunması da karayolunun etkin kullanılmasını engellemiştir.

Bununla birlikte mevcut yollarda oldukça bakımsızdı.78 Ayrıca motorlu araçlara 
da elverişli değildi. Savaşın cereyan ettiği yarımada üzerinde bir baştan ötekine gi-

74 ATASE Arşivi, Kls. 3544, Dos. 95, Fih. 1-4
75 Aspinal Oglander, Büyük Harbin Tarihi Çanakkale Gelibolu Askeri Harekatı, c. 1, İstanbul, 1939, s. 

30. 
76 Erich R. Prigge, Liman Von Sanders Paşa’nın Emir Subayı Binbaşı Erich R. Prigge’nin Çanakkale 

Savaşı Günlüğü, s. 43.
77 Özellikle 25 Mayıs 1915 tarihinden sonra denizyoluyla personel ikmali büyük oranda durmuştur. Bu 

nedenle bu tarihten itibaren personel ikmalinin büyük kısmı bu demiryolu hattıyla gerçekleştirilmiş-
tir. Dz. Yb. Sami, “Balkan Harbinde ve Büyük Harpte Çanakkale Cephesinin İkmal İşleri”, Levazım 
Mecmuası, 7. Sene, Sayı 26, Mart 1937, s. 70-73.

78 Edward J. Erickson, Size Ölmeyi Emrediyorum; Birinci Dünya Savaşında Osmanlı Ordusu, İstanbul, 
2003, s. 37.
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den kesintisiz devam eden bir kara yolu mevcut değildi. Ekseriya yayaların ve yüklü 
hayvanların geçebileceği patikalar vardı.79Öyle ki yarımadanın iki ana noktası olan 
Gelibolu ve Maydos arasında bile araç sürülebilir nitelikte bir yol mevcut değildi.80

Karayolları nakliye vasıtaları tümüyle iptidai durumda olduğu araç durumu da 
oldukça yetersizdi. Zira zamanın en verimli ve süratli aracı çift atlı arabalardı.81 Ül-
kede motorlu araç oldukça sınırlıydı. Öyle ki bazı kolorduların kumandalarına bile 
otomobil verilememişti.82 Nitekim 1914 yılında ülkedeki toplam motorlu araçların 
sayısı yalnızca 187 idi. Bunların yarıdan fazlası İstanbul’da geri kalanlar ise diğer bü-
yük illerde bulunmaktaydı.83

Cephede karayolu nakliyatı özellikle tek demiryolu hattı olan Uzunköprü demir-
yolunun bitiminden itibaren, denizinden yapılan sevkiyatlardan ise iskele ve liman-
lardan itibaren kullanılması zorunluydu. 5. Ordu’nun levazım tedariki için kullanı-
lan karayolları ise; Saroz ve Gelibolu yarımadasındaki ana ikmal yolu, Keşan-Bola-
yır-Gelibolu-Bigalı-Seddülbahir üzerinden geçen karayoludur. Anadolu yakasında 
ise Balıkesir-Balya-Yenice-Çan-Bayramiç-Ezine-Erenköy-Çanakkale ve Karabiga-
Biga-Çan-Kirazlı-Çanakkale ile Biga-Beyçayırı-Lapseki karayollarıydı.84 Özellikle 
Gelibolu’dan geçen araba yolu Bolayır, Ekzamil ve Karadere’den Keşan’a ve buradan 
da Uzunköprü demiryoluna uzanan karayolu, ulaşım açısından oldukça önemliydi. 
Ayrıca Kumkale’den Çanakkale’ye doğru, kıyıdan yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta olan 
ve önünde yer alan yükseltiler nedeniyle denizden görülmeyen ve Erenköy’den geçe-
rek boğaz boyunca uzanan bir ordu yolu mevcuttu.85

5. Ordu menzil mıntıkasındaki karayolu taşımacılığı ordu menzil teşkilatına bağlı 
nakliye kolları vasıtasıyla gerçekleştirilmiştir. Erzak kolları ağır ve hafif erzak kolları 
olarak ayrılmıştı. Hafif erzak kollarının yükleri hafif ve hızları fazla olduğundan kısa 
sürede istenilen yere ulaşma olanağına sahiptiler. Bu kollar, büyük komutanların em-
rinde büyük iaşe ambarları gibi düşünülmüştü.Yük hayvanı olarak kullanılan hayvan-
ların taşıyacakları yük miktarları şu şekildedir: Manda ve öküz arabası 500 kg., kağnı 
150 kg, çift at arabası 400 kg., tek at arabası 250 kg., deve 150 kg., mekkâre 80 kg., 

79 Liman Von Sanders,Türkiye’de Beş Yıl, s. 71.
80 Erich R. Prigge, Liman Von Sanders Paşa’nın Emir Subayı Binbaşı Erich R. Prigge’nin Çanakkale 

Savaşı Günlüğü, s. 52.
81 Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetler Tarihi Osmanlı Devri Birinci Dünya Harbi İdari 

Faaliyetler ve Lojistik “X ncu Cilt”, s. 120-104.
82 Ali İhsan Sabis, Harp Hatıralarım Birinci Dünya Harbi, c. 2, s. 26.
83 Vedat Eldem, Osmanlı İmparatorluğu’nun İktisadi Şartları Hakkında Bir Tetkik, s. 154-155.
84 Rauf Atakan, “Birinci Dünya Savaşı’nın 1915 Yılı Çanakkale Muharebeleri’nde 5 nci Ordu’nun Perso-

nel Kayıpları ve İkmal” Askeri Tarih Bülteni, S. 18, Ankara 1985, s. 54.
85 Erich R. Prigge, Liman Von Sanders Paşa’nın Emir Subayı Binbaşı Erich R. Prigge’nin Çanakkale 

Savaşı Günlüğü, s. 11. 
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merkep 50 kg. olarak belirlenmişti.86 Harekât sırasında kendi yiyeceklerinde başka 
kuvvetli mekkâre atının en çok 100, bir katırın 130, devenin 250, çift atlı arabanın 500 
ve dört atlı arabanın taşıma kapasiteleri ise 1000 kg. olarak belirlenmişti.87

Nakliye kollarının taşıma kapasiteleri, araba ve hayvan mevcuduna bağlı olmakla 
birlikte nakliye kollarının ortalama yük taşıma kapasiteleri şu şekildeydi. Bir mekkâre 
ile bir merkep arabası kolu ortalama 9 ton, bir kağnı kolu ortalama 10 ton, bir deve 
kolu ortalama 15 ton, bir at arabası kolu ortalama 25 ton ve bir öküz arabalı kol da or-
tamla 20 ton yük taşıma kapasitesine sahipti. Bu kollar taşıdıkları yük kapasitelerine 
göre ağır veya hafif erzak kolları diye tanımlanırdı. Öküz arabalarında kurulu kollar 
ağır diğer cins araba ve canlı nakil araçlarında oluşan kollarda hafif kollar olarak nite-
lendirildi. Ayrıca birkaç kollun birleşmesiyle de katarlar teşkil olunurdu.88

Çanakkale Cephesi’nde erzak taşıyan kolların 1915 yılındaki durumu tabloda be-
lirtilmiştir.89

Grup İsmi Fırka 
Numarası

Kolun Cinsi ve 
Numarası

Hayvan Cins ve 
Sayısı

Araba 
Cins ve Sayısı

17.ci Kol 25
2, 4, 5, 6 ve 7. ci

Hafif Erzak Kolu

Koşum: 289 Çiftatlı Araba: 
146

17.ci Kol 25
2, 4, 6. ve 7. ci

Ağır Erzak Kolu

Deve: 205,

Merkep: 39

Öküz: 230

Öküz veya 
manda arabası: 
115

Anafartalar 7, 14, 26, 12, 
9, 7,6, 10

1, 4, 5, 6. ve 2.ci

Hafif Erzak Kolu

Koşum: 375

Ester: 24
Çiftatlı Araba: 
201

Anafartalar 7, 6,26, 9, 10
1, 2, 3, 7 ve 8.ci

Ağır Erzak Kolu

Deve:197

Merkep:36

Öküz:543

Manda: 163

Öküz veya 
manda arabası: 
353

Şimal 
Grubu 3, 19, 16, 9, 1

3,4,1 ve 2.ci

Hafif Erzak Kolu

Koşum: 290

Ester:21
Çif atlı Araba: 
146

86 ATASE Arşivi, Kls. 1-6, Dos. 115, Fih. 19-6.
87 ATASE Arşivi, Kls. 1126, Dos. 12, Fih. 21. Ayrıca bkz. Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetler 

Tarihi Osmanlı Devri Birinci Dünya Harbi İdari Faaliyetler ve Lojistik, s. 173.
88 Genelkurmay Başkanlığı, Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi (04 Haziran 1915- 09 Ocak 

1916), V. Cilt, III. Kitap, s. 489-499; Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetler Tarihi Osmanlı 
Devri Birinci Dünya Harbi İdari Faaliyetler ve Lojistik, s. 222. 

89 ATASE Arşivi, Kls. 118, Dos. 226, Fih. 13-16, 13-17, 13-18, 13-19.
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Şimal 
Grubu

3, 19, 1, 16. 1, 4, 5. ve 39.cu

Ağır Erzak Kolu

Deve:119

Merkep: 11

Öküz: 431

Manda: 68

Öküz veya 
manda arabası: 
239

Cenup 
Grubu 14, 15, 20

5, 7, 8 ve 3.cü

Hafif Erzak Kolu

Koşum: 303

Ester: 14
Çiftatlı Araba: 
165

Cenup 
Grubu 14, 15,20

2, 9, 1, 3, 5, 8, 9.cu

Ağır Erzak Kolu

Koşum:3

Deve:493

Merkep: 36

Öküz: 330

Manda: 22

Öküz veya 
Manda Arabası: 
112

Asya Grubu 1, 11, 42
1, 2, 4, 8, 5, 6, 7 ve 
11.ci

Hafif Erzak Kolu

Koşum:523

Ester:14

Deve: 100

Merkep:19

Çiftatlı Araba: 
234

Tek atlı:37

Asya Grubu 1, 11, 42
1, 2, 8, 3, 4 ve 9.cu

Ağır Erzak Kolu

Koşum:7

Öküz:629

Deve: 593

Merkep: 120

Manda: 125

Tekatlı Araba:5 
Öküz veya 
Manda Arabası: 
382

Uzunköprü-Gelibolu hattı üzerinde 5. Ordu namına cephane nakliyatıyla iştigal 
eden 2 ağır ve 4 hafif olmak üzere toplam 6 koldan başka aşağıdaki tabloda yer alan 
erzak kolları mevcuttur. Tüm bu kolların toplam kapasitesi ise 714 ton olarak hesap-
lanmıştır.90

Bulunduğu Mevki Kol Miktarı Kol Çeşidi Taşıma 
Kapasitesi (ton)

Toplam
(ton)

Uzunköprü-Keşan 4 Öküz Arabalı Kol 28 112
Uzunköprü-Keşan 4 Develi Kol 67 137
Uzunköprü-Keşan

(2.Ordudan 
gönderilmiştir.)

2 Kağnı Kolu 20 40

90 ATASE Arşivi, Kls. 1126, Dos. 12, Fih. 18-20.
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Uzunköprü-Keşan
(2.Ordudan 

gönderilmiştir.)
1 Bargir Araba 

Kolu 24 24

Uzunköprü- Keşan
(2.Ordudan 

gönderilmiştir.)
1 Öküz Arabalı Kol 24 24

Uzunköprü-Keşan
(5. Ordu menzil 

kollarından)
2 Öküz Arabalı Kol 20 40

Uzunköprü-Keşan
(5. Ordu menzil 

kollarından)
2 Çift Bargir Kolu 14 28

Uzunköprü-Keşan
(5. Ordu menzil 

kollarından)
1 Manda Arabalı 

Kol 20 20

Uzunköprü-Keşan
(5. Ordu menzil 

kollarından)
2 Çift Bargir Kolu 15 30

Uzunköprü-Keşan
(5. Ordu menzil 

kollarından)
1 Mekkâre Kolu 13 13

Toplam 20 - - 468

Harbin seyrine göre nakliye hatlarının sahip olduğu, insan ve hayvan sayılarında 
sürekli değişiklikler olmuştur. Müfettişliğin talebiyle menzil hatlarının ihtiyaç duy-
ması durumunda müsait olan hatlardan diğer hatlara kollar sevk edilmiştir. Bu ne-
denle veriler değerlendirilirken bu hususların göz önünde bulundurulması gerekir.

5. Ordunun Grup Komutanlıklarının Erzak Nakliye Kolları ait erzak kolları ve bu 
kolların toplam kapasitesi ise şu şekildedir.91

 Grubun Adı Erzak Kolları ve Kapasiteleri
Saros Grubu 4. Ağır Erzak Kolu, Kapasitesi: 96 ton

Kuzey Grubu 10. Ağır Erzak Kolu
7. Hafif Erzak Kolu, Kapasitesi: 306 ton

Güney Grubu 7 Ağır erzak kolu
8 Hafif Erzak Kolu, Kapasitesi: 314 ton

Çanakkale Cephesi’nde Şimal, Cenup, Asya ve Anafartalar’da görev yapan hafif 

91 ATASE Arşivi, Kls. 1-6, Dos. 115, Fih. 21.
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ve ağır erzak kollarının durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.92

Grup ismi Fırka
Numarası

Kolun Cinsi ve 
Numarası Hayvan Araba

17. Kol 25 2. Hafif Erzak Kolu Koşum: 66 Çift atlı: 34
17. Kol 25 4. Hafif Erzak Kolu Koşum: 60 Çift atlı: 30
17. Kol 25 5. Hafif Erzak Kolu Koşum: 60 Çift atlı: 30
17. Kol 25 6. Hafif Erzak Kolu Koşum: 58 Çift atlı: 29
17. Kol 25 7. Hafif Erzak Kolu Koşum: 45 Çift atlı: 23
17. Kol 25 2. Ağır Erzak Kolu Öküz: 116 -
17. Kol 25 4. Ağır Erzak Kolu Öküz: 114 -

17. Kol 25 6. Ağır Erzak Kolu Deve: 105
Merkep: 19

Öküz veya Manda 
araba: 58

17. Kol 25 7. Ağır Erzak Kolu Deve: 100
Merkep: 20

Öküz veya Manda 
araba: 57

Anafartalar 7 1. Hafif Erzak Kolu Koşum: 72 -
Anafartalar 14 4. Hafif Erzak Kolu Koşum: 55 -

Anafartalar 26 5. Hafif Erzak Kolu Koşum: 51
Ester: 12 -

Anafartalar 26 6. Hafif Erzak Kolu Koşum: 66 -

Anafartalar 12 2. Hafif Erzak Kolu Koşum: 59
Ester: 2 -

Anafartalar 9 2. Hafif Erzak Kolu Koşum: 62 -

Anafartalar 7 3. Ağır Erzak Kolu Öküz: 91
Manda: 14

Öküz veya Manda 
araba: 61

Anafartalar 7 1. Ağır Erzak Kolu Deve: 99
Merkep: 18 -

Anafartalar 6 1. Ağır Erzak Kolu Öküz: 69
Manda: 48

Öküz veya Manda 
araba: 61

Anafartalar 26 2. Ağır Erzak Kolu Öküz: 114 Öküz veya Manda 
araba: 54

Anafartalar 26 3. Ağır Erzak Kolu Öküz: 123 Öküz veya Manda 
araba: 54

Anafartalar 9 2. Ağır Erzak Kolu Deve: 98
Merkep:8 -

Anafartalar 6 7. Ağır Erzak Kolu Öküz: 68
Manda:5 1

Öküz veya Manda 
araba: 61

Anafartalar 10 8. Ağır Erzak Kolu Öküz: 79
Manda: 50

Öküz veya Manda 
araba: 62

Şimal 
Grubu 19 4. Hafif Erzak Kolu Koşum: 90

Ester: 6 Çift atlı araba: 38

92 ATASE Arşivi, Kls. 1181, Dos. 226, Fih. 13-16, 13-7, 13-18, 13-19. 
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Şimal 
Grubu 16 1. Hafif Erzak Kolu Koşum: 59

Ester: 10 Çift atlı araba:35

Şimal 
Grubu 16 2. Hafif Erzak Kolu Koşum: 63

Ester: 5 Çift atlı araba:35

Şimal 
Grubu 3 1. Ağır Erzak Kolu Öküz: 79

Manda: 40
Öküz veya Manda 

araba: 62

Şimal 
Grubu 9 4. Ağır Erzak Kolu Öküz: 96

Manda: 28
Öküz veya Manda 

araba: 58

Şimal 
Grubu 1 5. Ağır Erzak Kolu Öküz: 132 Öküz veya Manda 

araba: 65
Şimal 
Grubu 16 5. Ağır Erzak Kolu Öküz: 114 Öküz veya Manda 

araba: 54
Şimal 
Grubu Menzilden 39. Ağır Erzak Kolu Deve: 119

Merkep: 11 -

Cenup 
Grubu 14 5. Hafif Erzak Kolu Koşum: 62

Ester: 1 Çift atlı araba: 35

Cenup 
Grubu 14 7. Hafif Erzak Kolu Koşum: 53

Ester: 4 Çift atlı araba: 29

Cenup 
Grubu 15 7. (1) Hafif Erzak 

Kolu
Koşum: 58
Ester: 9 Çift atlı araba: 31

Cenup 
Grubu 15 8. Hafif Erzak Kolu Koşum: 69 Çift atlı araba: 39

Cenup 
Grubu 20 3. Hafif Erzak Kolu Koşum: 61 Çift atlı araba: 331

Cenup 
Grubu 14 2. Ağır Erzak Kolu Öküz: 123 Öküz veya Manda 

araba: 60
Cenup 
Grubu 14 9. Ağır Erzak Kolu Öküz: 105 Öküz veya Manda 

araba: 52
Cenup 
Grubu 15 1. Ağır Erzak Kolu Deve: 132

Merkep: 28 -

Cenup 
Grubu 15 3. Ağır Erzak Kolu Deve: 52 -

Cenup 
Grubu 15 5. Ağır Erzak Kolu Deve: 35

Merkep: 8 -

Cenup 
Grubu 20 8. Ağır Erzak Kolu Deve: 199 -

Cenup 
Grubu 20 9. Ağır Erzak Kolu Öküz: 102

Manda: 22
Çift atlı araba:62
Tek atlı araba:5

Cenup 
Grubu 20 8.(9) Ağır Erzak 

Kolu Deve: 75 -

Asya Grubu 1 1. Hafif Erzak Kolu Koşum: 84 Çift atlı araba: 40
Tek atlı araba: 1
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Asya Grubu 1 2. Hafif Erzak Kolu Koşum: 85 Çift atlı araba: 40
Tek atlı araba: 1

Asya Grubu 1 4. Hafif Erzak Kolu Koşum: 77 Çift atlı araba: 39
Tek atlı araba: 1

Asya Grubu 1 8. Hafif Erzak Kolu Koşum: 77 Çift atlı araba: 37
Tek atlı araba:1

Asya Grubu 11 5. Hafif Erzak Kolu Koşum: 63 Çift atlı araba:31
Tek atlı araba:1

Asya Grubu 11 6. Hafif Erzak Kolu Koşum: 61 Çift atlı araba:1
Tek atlı araba:31

Asya Grubu 42 7. Hafif Erzak Kolu Koşum: 76
Ester: 14

Çift atlı araba:45
Tek atlı araba:1

Asya Grubu 42 11. Hafif Erzak Kolu Deve: 100
Merkep: 19 -

Asya Grubu 1 1. Ağır Erzak Kolu Koşum: 1
Öküz: 131

Tek atlı araba:1
Öküz ve Manda:65

Asya Grubu 1 2. Ağır Erzak Kolu Koşum: 1
Manda: 125

Tek atlı araba:1
Öküz ve Manda:65

Asya Grubu 1 8. Ağır Erzak Kolu Koşum: 1
Öküz: 124 -

Asya Grubu 11 1. Ağır Erzak Kolu

Koşum: 1
Ester: 1
Deve: 103
Merkep: 19

Asya Grubu 11 2. Ağır Erzak Kolu

Koşum: 1
Ester: 1
Deve: 104
Merkep: 25

---

Asya Grubu 11 3.Ağır Erzak Kolu Koşum: 1
Öküz: 122

Tek atlı araba:1
Öküz ve Manda:63

Asya Grubu 11 4.Ağır Erzak Kolu Koşum: 1
Öküz: 122

Tek atlı araba:1
Öküz ve Manda:60

Asya Grubu 11 8.Ağır Erzak Kolu Deve: 185
Merkep: 36 --

Asya Grubu 42 2.Ağır Erzak Kolu Öküz: 130 Öküz ve Manda: 65

Asya Grubu 42 9.Ağır Erzak Kolu Deve: 200
Merkep: 40 -

Orduların tüm lojistik ihtiyaçlarında olduğu gibi iaşe maddelerinin sevk edilme-
sinde en büyük sorun, demiryolu veya denizyoluyla vasıtasıyla cephe gerisine kadar 
getirilen maddelerin ordu birliklerine ulaştırılmasında yaşanıyordu. Zira bu sevkiyat 
menzil nakliye kolları tarafından hayvanlar vasıtasıyla gerçekleştiriliyordu. Ancak 
külliyetli miktarda erzakın hayvan sırtında cepheye ulaştırılmasında kolay değildi. 
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Nitekim muharebe alanına en yakın demiryolu istasyonu olan Trakya’daki Uzunköp-
rü istasyonu ordu karargâhı olan Gelibolu’ ya yaya olarak ortalama yedi günlük me-
safedeydi. Bu kadar uzun mesafenin yüklü hayvanlarla kat edilmesi oldukça zor ve 
yorucuydu. Denizyoluyla iskelelere kadar getirilen iaşe maddeleri yine aynı şekilde 
hayvanlarla ordu bölgelerine ulaştırılırdı. Ancak nakliye kolları vasıtalarıyla çok az 
şey taşınabiliyordu. Bu durum zamanında ve yeterli miktarda iaşe maddelerinin mu-
harip orduya ulaştırılmasını engelliyordu.93 Bununla birlikte düşman, nakliye yolları-
nı sürekli ateş altında tutarak sevkiyat işlerini daha da zorlaştırıyordu.94

Ülkede motorlu araç sayısı sınırlı olduğunda, erzak sevkiyatında çok az sayıda 
motorlu araç kullanıldı. Bu araçlar, savaş öncesinde Almanya’dan getirilen ve daha 
çok 12 ton kapasiteli kamyonlardı.95

3.3. Denizyolu Sevkiyatı 

Osmanlı Devleti’nin harp süresince denizyolunu etkin olarak kullandığı cephe, 
Çanakkale Cephesi’dir. Bunda muharebe alanının deniz nakliyatına imkân sağlaması-
nın yanında gerek demiryolları gerekse karayollarındaki yetersizliklerin önemli payı 
vardır. Bu nedenle 5. Ordunun ikmal faaliyetleri, büyük oranda denizyoluyla gerçek-
leştirildi.

Denizyoluyla yapılacak nakliyat doğrudan Levazımat-ı Umumiye Dairesi ve Men-
zil Müfettişliği’nce gerçekleştirilmiştir. Başlangıçta sahil müfettişliklerinin uhdesinde 
bulunan taşıtların büyük bir kısmı Levazımat-ı Umumiye Dairesine tevdi edilmesiyle 
muharip ordunun nakliye işleri bu daire tarafından yürütülmeye başlandı.96Ancak 
küçük ve büyük tüm vapurlar, römorkör, mavnalar, gemiler ile İskele ve Limanlar 
Kumandanlığı’nın 5. Ordu Menzil Müfettişliği’nin emrine verilmesiyle artık denizyo-
lu ulaşımı bu müfettişlik tarafından yürütülmeye başlandı.97

93 Cemil Conk Paşa, Liman Von Sanders Paşa, Fahrettin Altay Paşa, Çanakkale Hatıraları,[ İkinci kitap: 
Liman Von Sanders’in Çanakkale Hatıraları], (haz. Metin Martı) c. 2, İstanbul, Temmuz 2002, s. 70; 
Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetler Tarihi Osmanlı Devri Birinci Dünya Harbi İdari 
Faaliyetler ve Lojistik, s. 174.

94 Düşmanın sevkiyatı engelleme çabalarına karşın nakliyenin sorunsuz işlemesi adına bazı ek tedbirle-
re başvuruldu. Bu amaçla yürüyüşler umumiyetle gece yapılması esası kabul edildi. Bunun için nakli-
ye araçları her gün saat 16:00’da nakliye başlayacak ve saat: 5:00’te ise son verilecekti. Ayrıca nakliye 
işlerinin daha düzenli yürümesi sağlamak amacıyla 28 Ağustos 1915 (15 Ağustos 1331) tarihinden 
itibaren her kola ait bir yürüyüş cetveli hazırlandı. ATASE Arşivi, Kls. 3528, Dos. 25, Fih. 1-1. 

95 Uzunköprü-Keşan arasında 4, Keşan-Baralu hattında 4 motorlu araç erzak nakliyatında kullanılmış-
tır. Ayvalık-Havran arasında 6 adet araç zeytinyağı sevkiyatında kullanılmıştır. Ayrıca Tekirdağ’da da 
1 araç çalışamaz durumdaydı. ATASE Arşivi, Kls. 3490, Dos. 53, Fih. 5-2, 5-2a, 3-1, 3-1a.

96 ATASE Arşivi, Kls. 3527, Dos. 19, Fih. 187.
97 ATASE Arşivi, Kls. 1181, Dos. 226, Fih. 14-5; ATASE Arşivi, Kls. 1181, Dos. 226, Fih. 16-5.
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Çanakkale Cephesi’ndeki muharip ordunun esas ikmal noktası Gelibolu idi. Bu 
nedenle özellikle İstanbul, İzmit, Bandırma ve Biga’dan büyük nakliye gemileriyle 
iaşe başta olmak üzere diğer ikmal maddeleri buraya nakledilirdi. Gelibolu esas ikmal 
noktasına ile Çanakkale boğazındaki diğer ikmal iskeleleri arasındaki nakliyat daha 
çok Şirket-i Hayriye vapurları gibi küçük nakliye araçlarıyla gerçekleştirilirdi.98

Ordunun yiyecek teminini büyük ölçüde sağlayan limanlar Akbaş ve Kilya li-
manları olmuştur.99 Bununla birlikte Menzil Müfettişliği tarafından küçük vapurların 
doğrudan doğruya yanaşmasına imkân sağlayan Akbaş’ta 5, Kilya’da 3, Ilgardere’de 3, 
Lapseki’de 1, Şarköy’de 1, Gelibolu’da 1, Burgaz’da 1 iskele inşa edilmiştir.100 Ancak 
bu iskelelerin yeterli olduğunu söylemek mümkün değildir. Ülkede, iskele yapımında 
kullanılacak inşaat malzemesi olmadığından yeterli sayıda iskele inşa edilememiş-
tir.101

Bununla birlikte Anadolu sahilinde bulunan Burgaz İskelesi de önemli işleve sa-
hipti. Nitekim bu iskele, bir transit iskelesi olarak hizmet görmüştür. Özellikle büyük 
vapurlar iskele yetersizliğinden Rumeli sahiline direkt olarak yanaşamadıklarından 
bunlar yüklerini Anadolu sahilinde bulunan Burgaz transit iskelesindeki küçük va-
pur, mavna ve dubalara boşaltmak zorunda kalıyorlardı. Ayrıca büyük vapurlar, top 
atışları başladığında diğer küçük vapurlar gibi sığ sularda rahat hareket edemedikle-
rinden güvenlik açısından büyük vapurların kullanılması uygun değildi. Bu nedenle 
deniz nakliyatında özellikle küçük deniz nakliye araçları kullanılmıştır.102 Nakliyat 
için farklı taşıma kapasitelerine sahip nakliye araçları kullanılmıştır. Bunlar şat, is-

98 Deniz. Yarbay Sami, “Çanakkale Cephesinin İkmal İşleri”, Levazım Mecmuası, 7. Sene, Sayı 27, Hazi-
ran 1937, s. 65.

99 Liman Von Sanders, Türkiye’de Beş Yıl, s. 80; Erich R. Prigge, Liman Von Sanders Paşa’nın Emir Su-
bayı Binbaşı Erich R. Prigge’nin Çanakkale Savaşı Günlüğü, s. 103.

100 İskelelerde boşaltma ve yükleme işlerinde kullanılmak amacıyla hamal kolları teşkil edilmiştir. Bu 
amaçla Akbaş ve Burgaz iskelelerinde birer hamal taburu diğer iskelelerde ise birer hamal bölüğü 
bulundurulmuştur. ATASE Arşivi, Kls. 1181, Dos. 226, Fih. 14-1, 14-2, 14-3, 14-4.

101 ATASE Arşivi, Kls. 1181, Dos. 226, Fih. 8-2.
102 İskelelere sevk edilen erzakın miktarı çeşitli sebeplere bağlı olarak değişiklik göstermekteydi. Günlük 

sevkiyatın hesaplanması öncelikle takviye edilen ürünün nevine ve cinsine bağlıydı. İskelelerin büyük 
vapurların yanaşmasına müsait olmadığından büyük vapurların direkt olarak Rumeli sahiline girme-
leri mümkün değildi. Bu nedenle büyük vapurlar yüklerini öncelikle Anadolu sahilinde yer alan Bur-
gaz transit iskelesinde yüklerini mavna ve duba gibi küçük vapurlara aktarırlardı. Böylece ihtiyaçların 
önemli kısmı küçük vapurlarla Rumeli iskelelerine sevk edilir. Günlük tahliye miktarı ise şu hususlara 
göre değişiklik arz etmekteydi. Özellikle takviye edilen vapurunu vinç adedine, gelen eşyanın veya 
erzakın çuval ve sandık ya da ürünün dökme olmasına bağlı olarak değişmekteydi. Erzakın çuval ve 
sandıklarda içinde olasına ve 2 vincin çalışmasıyla günlük ortalama 300 ton Rumeli iskelelerine sevk 
edilebilmekteydi. Erzak dökme olursa sevk edilen günlük eşya miktarı daha da az olurdu. Ancak 
küçük şirket vapurlarıyla gelecek eşya ve erzak takviyesi çok daha kolay olmaktaydı. Çünkü bunlar 
Rumeli iskelelerine direkt olarak yanaşırlar ve vesait olarak 1 küçük vapur 100 ton olarak hesaplandı-
ğında 1 gece zarfında Akbaş’ta 5, Kilya’da 3, Ilgardere’de 3 olmak üzere toplam 11 vapur ile ortalama 
1.100 ton takviye yapabilirdi. Bu nedenle nakliyatta daha çok küçük vapurların kullanılması daha 
uygun görülmekteydi. Günlük sevkiyata tesir eden bir başka faktör de hava şartlarıydı. ATASE Arşivi, 
Kls. 1181, Dos. 226, Fih. 14-1, 14-2, 14-3, 14-4.
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timbot, buharlı merakib, duba, mavna, Arap mavnası, salapurya, yelkenli ve yelkensiz 
kayık gibi farklı kapasitelere sahip nakliye araçlarıdır. Ancak ülkede yeterli miktarda 
deniz nakliye aracının bulunmadığından gemi kıtlığını gidermek için her vasıtaya 
başvurma zaruretini doğurmuştur. Öyle ki padişaha mahsus Ertuğrul yatı ile Alman 
sefirine ait Lorley yatı ordunun sevkiyat işlerinde kullanılmaya başlanmıştır.103

Menzil Müfettişliği emrinde bulunan deniz ulaşım araçlarının cins ve taşıma ka-
pasiteleri ise şu şekildedir.104

Bandırma’da; 3 adet 15 ton, 1 adet 16 ton, 3 adet 14 ton, 2 adet 12 ton, 5 adet 10 
ton, 2 adet 8 ton, 1 adet 7 ton ve 2 adet 5 ton kapasiteli toplamda 19 adet deniz nakliye 
aracı bulunmaktaydı. Bunların toplam taşıma kapasiteleri ise 210 tondu.

Karabiga’da; 1 adet 40 ton, 1 adet 16 ton, 1 adet 14 ton, 1 adet 8 ton ve 1 adet 7 
ton kapasiteli toplam 5 deniz aracı bulunmaktaydı. Bu araçların toplam kapasitesi ise 
85 tondu.

Lapseki’de; 1 adet 6 ton, 1 adet 4 ton, 1 adet 3 ton, 2 adet 2 ton ve 1 adet 1 ton 
kapasiteli toplam 6 deniz aracı mevcuttu. Bu araçların toplam kapasitesi ise 18 tondu.

Çanakkale’de; 1adet 60 ton, 1 adet 57 ton, 1 adet 55 ton, 1 adet 52 ton, 2 adet 50 
ton, 1 adet 17 ton, 3 adet 7’şer ton ve 6 adet 5 ton olmak üzere toplam 16 araç bulun-
maktaydı. Bu araçların toplam kapasitesi ise 392 tondu.

Akbaş’ta; 2 adet 150 ton, 3 adet 45 ton, 1 adet 35 ton, 1 adet 40 ton, 1 adet 12 ton, 
4 adet 10 ton, 1adet 6 ton, 2 adet 4tonluk olmak üzere toplam 276 ton kapasiteli araç 
bulunmaktaydı.

Kilya’da 1 adet 55 tonluk, 1 adet 30 tonluk, 1 adet 16 tonluk, 4 adet 15 tonluk, 1 
adet 14 ton, 6 adet 12 ton, 1 adet 10 ton, 1adet 8 ton, 3 adet 7 ton olmak üzere toplam 
306 ton kapasiteli araçlara sahipti.

Şarköy’de; 6 adet 1 ton, 1 adet 3 tonluk olmak üzere toplam 9 tonluk kapasiteli 
araçlara sahipti. 

Tekirdağ İskelesi’nde 1 adet 80 ton, 1 adet 60 ton, 1 adet 50 ton, 1 adet 20 ton, 1 
adet 12 ton, 5 adet 10’ar tonluk, 1 adet 8 ton, 2 adet 6 tonluk, 2 adet 4 tonluk olmak 
üzere toplam 300 tonluk kapasiteli araçlar bulunmaktaydı.

Rumeli sahilinde bulunan iskelelerin sahip olduğu deniz nakliye araçları cins ve 
taşıma kapasiteleri ise şu şekildedir.105

103 Deniz. Yarbay Sami, “Çanakkale Cephesinin İkmal İşleri”, Levazım Mecmuası, 7. Sene, Sayı 27, Hazi-
ran 1937, s. 48.

104 ATASE Arşivi, Kls. 3569, Dos. 214, Fih. 20-3.
105 ATASE Arşivi, Kls. 3569, Dos. 214, Fih. 20-2. 



Çanakkale Cephesi’nde Türk Ordusunun İaşe...

337

100. Yıl

AKBAŞ İSKELESİ TEKFURDAĞI İSKELESİ

Aracın Cinsi Adedi

Toplam 
Taşıma 
Kapasite 
(ton)

Aracın 
Cinsi Adedi

Toplam Taşıma

Kapasite (ton)

Arap Mavnası 3 105 Arap 
Mavnası 1 50

Salapurya 5 50 Salapurya 1 21

Yelkenli Kayık 11 127 Kırlaç 2 20
Körüklü 
Kayık 1 2 Yük Sandalı 3 6

Şat ( düz) 1 150 Şat 2 65

GELİBOLU İSKELESİ Binek 
Sandalı 3 3

Aracın Cinsi Adedi

Toplam 
Taşıma 
Kapasite 
(ton)

Balıkçı 
Kayığı 3 3

Arap 
Mavnası 1 35 ANADOLU KAVAGI İSKELESİ

Yelkenli 
Kayık 7 103 Aracın Cinsi Adedi

Toplam Taşıma

Kapasite (ton)
Körüklü 
Sandal 1 1 Şat 1 6

LAPSEKİ İSKELESİ Piyade 1 4

Aracın Cinsi Adedi

Toplam 
Taşıma 
Kapasite 
(ton)

Yük Sandalı
3 6

Alamata 1 10 Tahliye 
Sandalı 1 1

Yelkenli Kayık 3 12 Binek 
Sandalı 1 1

Yelkenli Sandal 1 1 BİRGOS İSKELESİ

Ayrıca Kilya İskelesi emrinde 2 adet 
yelkenli kayık toplam 14 ton, Şarköy 
İskelesi emrinde 8 adet toplam 8 ton 
kapasiteli Yelkenli Sandal mevcuttu.

Aracın 
Cinsi Adedi

Toplam Taşıma

Kapasiteleri (ton)

Yelkeni 
Kayık 2 6
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Ayrıca Osmanlı hükümeti, daha seferberliğin ilanından itibaren ordunun ihtiyaç 
duyacağı deniz nakliye vasıtalarının karşılanması amacıyla bir muvakkat kanun ha-
zırlayarak yürürlüğe koydu. Söz konusu kanunla, ordunun ihtiyaç duyması halinde 
Osmanlı sancağı altında bulunan tüm ticaret ve yük gemilerini araç ve gereçleriyle 
birlikte ordu hizmetine verilmesi gerekiyordu.106 Nitekim bu kanuna dayanılarak ül-
kenin en büyük yolcu nakliye şirketi olan Şirket-i Hayriye vapurları ordunun nakliye 
işlerinde kullanıldı. Daha çok yolcu taşımacılığına uygun olarak imal edilen bu va-
purların iç aksamları değiştirilerek erzak ve mühimmat taşımacılığına uygun hale 
getirildi. Böylece cepheye askerin sevk edilmesinde, erzak ve mühimmat nakliyatında 
bu şirketin büyük katkıları olmuştur.107 Bununla birlikte nakliye araçlarının yeterli 
gelmediği dönemlerde halkın elinde bulunan araçlar kiralanmış ve böylece araç ihti-
yacı karşılanmaya çalışılmıştır.108

İtilaf devletleri Marmara’daki nakliyatın engellenmesi için havadan, deniz üs-
tünden ve denizaltından birçok girişimlerde bulunmuşlardır. Başlangıçta uçaklar ile 
Marmara üzerinden bir faaliyet gerçekleştirilememişse de sonradan özellikle Çanak-
kale’deki boşaltma noktaları ve nakliye gemileri düşman uçaklarının hücumlarına 
maruz kalmıştır.109 Çanakkale’deki boşaltma yerlerinde bulunan nakliye gemilerine 
bombalar ve torpidolarla hücumları olmuşsa da bu hiçbir zaman nakliyatı etkileyecek 
düzeye gelmemiştir. Bunda dönemin uçaklarının sayıca az kabiliyetlerinin de sınırlı 
olmasının büyük etkisi vardır. Bir diğer engelleme girişimi deniz üstü gemilerle ger-
çekleştirilmiştir. Ancak Türk tarafınca dökülen mayınlar ve istihkâmların verdikleri 
mücadele neticesinde İtilaf donanmasının Marmara’ya girmesi engellenmiştir. Buna 
rağmen İtilaf filosu, endirekt atışlar yaparak nakliyatı engellemeye çabalamışsa da 
bu çabalar hiçbir zaman Marmara’daki sevkiyatı durdurmada yetmemiştir.110 Ayrıca 
deniz üzerinde Türk tarafınca dökülen mayınlar ve istihkâmların verdikleri mücadele 
neticesinde İtilaf güçlerinin Marmara’ya girmeleri engellenmiş ve böylece Marma-
ra’daki ikmalin engellemesi çabaları sonuçsuz kalmıştır.

106 Düstur, “Tedarik-i Vesait-i Nakliye- i Bahriye Hakkında Muvakkat Hakkında Muvakkat Kanun”, Ter-
tip II, c. 6, s. 1354-1358.

107 Savaşın başlangıcından itibaren şirket filosunda 39 adet vapur mevcuttu. Bu vapurların bazıları 
zaman zaman bazıları da sürekli olarak ordunun hizmetinde kullanıldı. Daha geniş bilgi için Bkz. 
Levent Kaya Ocakaçan, Birinci Dünya Savaşı’nda Şirket-i Hayriye, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi), İstanbul, 2009, s. 43-45.

108 Ahaliye ait olup da askeri nakliyatta kullanılan araçlar; Lapseki İskelesinde 1 adet 12 ton kapasiteli 
Trandoyil, 4 adet toplam 12 ton kapasiteli Yelkenli Sandal 1 adet Alamata 5 ton kapasiteli; Şarköy is-
kelesinde 4 adet toplam 4 ton kapasiteli balıkçı sandalından istifade edilmekteydi. Bu miktar zamanla 
daha da artarak toplam 350 tona ulaşmıştır. ATASE Arşivi, Kls. 3569, Dos. 214, Fih. 20-2;Genelkur-
may Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetler Tarihi Osmanlı Devri Birinci Dünya Harbi İdari Faaliyetler ve 
Lojistik, s. 346.

109 İbrahim Arıkan, Osmanlı Ordusunda Bir Nefer (Bir Mehmetçiğin Çanakkale-Galiçya- Filistin Cephe-
si Anıları), s. 32-33.

110 Dz. Yb. Sami, “Balkan Harbinde ve Büyük Harpte Çanakkale Cephesinin İkmal İşleri”, Levazım Mec-
muası, 7. Sene, Sayı 26, Mart 1937, s. 69.
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Denizyolu sevkiyatını etkileyen bir diğer faktör de düşman denizaltılarının fa-
aliyetleri olmuştur. Zira Birinci Dünya Savaşı’nda denizaltıların etkin olarak kulla-
nıldığı en önemli cephe, Çanakkale Cephesi’dir.111 İtilaf kuvvetleri, lojistik ihtiyaç-
ların muharip orduya ulaştırılmasını engellemek amacıyla denizaltı faaliyetlerine 
önem vermiştir. Bunda da nispeten başarılı olmuştur.112 Denizaltılara karşı yeterli 
mayınların olmayışı, yeterli ağ engellerinin bulunmayışı ve bunları dökecek vasıtala-
rın olmayışı gibi nedenlerle İtilaf kuvvetlerine ait denizaltılarının Marmara’ya geçişi 
engellenememiştir. Denizaltıların Marmara’daki faaliyetleri neticesinde ikmal işleri 
büyük oranda etkilenmiş ve özellikle personel ikmali tamamen durma noktasına gel-
miştir.113 Ancak Marmara’ya düşman denizaltılarının sızmaları, Marmara denizini 
deniz seferleri için büyük bir tehlikeli oluşturuyordu.114 İkmal konusunda kullanılan 
gemilerden ilk kayıp Ağustos 1915’te Akbaş, Burgaz ve Şarköy limanlarında oldu. 
Burada bulunan gemiler İtilaf denizaltılarınca torpillendi. Bunda gemilerin boşaltma 
sırasında limanda uzun süre kalmalarının büyük etkisi vardı. Zira boşaltma vasıtaları 
yetersiz olduğunda boşaltma işlemi oldukça uzun sürmekteydi.Bu konuda diğer amil 
elde yeteri kadar çuvalın bulunmayışıdır. Bu nedenle arpa, fasulye, bakla ve benzeri 
ürünler gemi ambarlarına boşaltılmaktaydı. Ancak boşaltma sırasında bunların tek-
rar çuvallanarak taşınması gerekmekteydi. Boşaltma işleminin uzun sürmesi nakliye 
araçlarını düşman denizaltılarının hedefi haline getirmekteydi.115

İtilaf kuvvetlerinin denizaltı faaliyetleri neticesinde ikmal işleri, özellikle perso-
nele ait kısmı durma noktasına gelmişse de erzak ve mühimmat naklinin denizden 

111 Birinci Dünya Savaşı, denizaltıların etkin olduğu ilk savaştı. Özellikle 5. Ordunun ihtiyaçlarının 
önemli kısmı Marmara Denizi vasıtasıyla gerçekleştirilmiştir. İtilaf kuvvetleri 5. Orduya sevk edilen 
cephane ve yiyecek gibi her türlü nakliyattı engellemek amacıyla denizaltılardan da yararlanmış ve 
bu durum denizyolu taşımacılığını önemli ölçüde etkilenmiştir. Otto Hersing, Çanakkale Denizaltı 
Savaşı, İstanbul, 2007, s. XXXVI. İbrahim Arıkan, Osmanlı Ordusunda Bir Nefer (Bir Mehmetçiğin 
Çanakkale- Galiçya- Filistin Cephesi Anıları), s. 33.

112 İngiliz, Fransız ve Avustralya denizaltıları Marmara’ya girerek ordunun ikmal faaliyetlerini sekteye 
uğratmaya çalışmışlardı. Bunda nispeten başarılı da olmuşlardı. Zira özellikle eratın ikmali bu faali-
yetlerden sonra durdurulmuştu. Ancak diğer lojistik desteği kesmeye muvaffak olamamışlardır. Bu 
dönemde denizaltılar 8 harp gemimizi, 2 zırhlı kruvazör, 2 gambot, 1 muhrip, 1 mayın gemisi, 1 ka-
rakol gemisi, 1 nakliye gemisiyle 31 ticaret gemisi, 200’den fazla yelkenli ve mavnayı tahrip veya imha 
etmişlerdir. Buna karşın zayiatları da oldukça büyüktü. 5 İngiliz, 3 Fransız, 1 Avustralya denizaltısı 
olmak üzere toplam 9 denizaltı batırılmış ve 1 Fransız denizaltısı esir alınmıştır. Apatay Çetinkaya, 
“Çanakkale Muharebelerinde Denizaltı Harekâtı”, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, S. 37, Ankara,1988, 
s. 56; Otto Hersing, Çanakkale Denizaltı Savaşı, s. XXXVI.

113 Çanakkale Cephesi’nde asker nakliyatı başlangıçta denizden yapıldı. Çünkü bu yolla hem daha çabuk 
hem de daha hızlı yetiştiriliyordu. Ancak denizaltılar nedeniyle tehlikeli olmaya başladı. 10 mayıs 
1915 te İngiliz E14 denizaltı gemisi Patmos ve Gülcemal adındaki iki nakliye gemisine saldırdı. Gül-
cemal vapuru yara aldı. Bu zayiattan itibaren asker nakliyatı durduruldu. asıl 25 mayıs 1915 E11 
adındaki İngiliz denizaltı gemisi Sarayburnu önlerindeki limandaki gemilere saldırması üzerine artık 
askerin karadan gitmesine karar verildi. Dz. Yb. Sami, “Balkan Harbinde ve Büyük Harpte Çanakkale 
Cephesi’nin İkmal İşleri”, Levazım Mecmuası, 7. Sene, Sayı 26, Mart 1937, s. 69-72.

114 İ. Hakkı Sunata, Gelibolu’dan Kafkaslara I. Dünya Savaşı Anılarım, s. 104.
115 Dz. Yb. Sami, “Balkan Harbinde ve Büyük Harpte Çanakkale Cephesinin İkmal İşleri”, Levazım Mec-

muası, 7. Sene, Sayı 26, Mart 1937, s. 75-76.
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yapılması esası değişmemiştir. Ancak denizaltı tehlikesi, sevkiyat şeklinin değiştiril-
mesi zaruretini doğurmuştur. Marmara’ya denizaltılarının sızmasıyla birlikte iskele-
ler arasındaki nakliyat zırhlı gemiler korumasında römorkörlerle çekilen mavnalar 
ve yelkenli gemilerle gerçekleştirilmeye başlandı. Bu sevkiyat daha çok geceleri ve 
menzilden menzile hareket edilerek yapılmaktaydı.116 Bu durum bazı zorlukları be-
raberinde getirmiştir. Ancak tüm bu zorluklara rağmen özellikle iaşe maddelerinin 
deniz yoluyla sevk edilmesine devam edilmiştir.117

Tüm bu tedbirlerin yanında Alman denizaltılarının faaliyetlerinin de büyük kat-
kısı olmuştur. Nitekim Alman denizaltılarının Marmara’daki faaliyetleri sayesinde 
İngiliz ve Fransız denizaltılarının rahat hareket etmesi engellenmiştir.118

Sonuç olarak, 5. Ordunun ikmal işlerinde daha çok denizyollunun kullanılmasın-
da, Osmanlı ordusunun bu yol üzerinde mutlak olmasa da bir dereceye kadar hâkim 
olmasından kaynaklanmıştır. Zira İtilaf kuvvetlerinin uçaklar ve denizaltı gemileriy-
le başarı sağlamaları halinde muharip ordunun iaşe ve ikmal faaliyetleri karayoluyla 
yapılması mecburiyeti doğmuş olacaktı ki bu durumda Türk ordusunun büyük bir 
açlıkla karşı karşıya kalma ihtimali oldukça yüksekti.119 Nitekim Türk ordunun muka-
vemet ve müdafaa kabiliyetini arttıran en büyük etken, ikmalin Marmara denizinden 
kesintiye uğramadan devam ettirilmiş olmasıydı.120 Ancak buna rağmen ordunun 
iaşe ihtiyacı başta olmak üzere diğer tüm lojistik ihtiyaçların cepheye sevk edilmesin-
de büyük zorluklarla karşı karşıya kalındı.121

Sonuç

Osmanlı Devleti, daha savaşın başlangıcından itibaren gerek ordu gerekse ahali-
nin iaşe temininde önemli sıkıntılar yaşamaya başlamıştı. Bunda Osmanlı hüküme-
tinin savaşın kısa sürede sonuçlanacağına dair öngörüsünün büyük etkisi vardır. Bu 
nedenle savaşa, ülkeyi ancak birkaç ay idare edebilecek stoklarla girilmişti. Ancak 
stokların kısa sürede tükenmesiyle birlikte ülkede, iaşe konusunda büyük sıkıntılar 
baş göstermişti.

116 Liman Von Sanders, Türkiye’de Beş Yıl, s. 81; Erich R. Prigge, Liman Von Sanders Paşa’nın Emir 
Subayı Binbaşı Erich R. Prigge’nin Çanakkale Savaşı Günlüğü, s. 104; Genelkurmay Başkanlığı, Türk 
Silahlı Kuvvetler Tarihi Osmanlı Devri Birinci Dünya Harbi İdari Faaliyetler ve Lojistik, s. 218. 

117 İkmal gemilerinde ilk kayıp Ağustos 1915’te Akbaş, Burgaz, Şarköy limanlarında yaşanmıştır. Dz. Yb. 
Sami, “Balkan Harbinde ve Büyük Harpte Çanakkale Cephesinin İkmal İşleri”, Levazım Mecmuası, 7. 
Sene, Sayı 26, Mart 1937, s. 69-75.

118 Münim Mustafa, Cepheden Cepheye: 1914-1918: İhtiyat Zabiti Bulunduğum Sırada Cihan Harbi’nde 
Kanal ve Çanakkale Cephelerine Ait Hatıralarım, İstanbul, 1998, s. 121-122.

119 Liman Von Sanders, Türkiye’de Beş Yıl, s. 81.
120 Deniz. Yarbay Sami, “Çanakkale Cephesinin İkmal İşleri”, Levazım Mecmuası, 7. Sene, Sayı 27, Hazi-

ran 1937, s. 48-49, 69.
121 Liman Von Sanders, Türkiye’de Beş Yıl, s. 80.
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Devletin içinde bulunduğu ekonomik durum nedeniyle, büyük sayıdaki kuvvet-
lerin yıllarca beslenmesi ve donatılmasını sağlaması mümkün gözükmüyordu. Zira 
Osmanlı Devleti, barış dönemlerinde bile halkın temel tüketim maddelerinin önemli 
bir kısmını ithal etmekteydi. Savaşın getirdiği olumsuz koşullarla karşısında ülkenin 
üretimi daha da düşeceği göz önünde bulundurulursa devletin gerek ordu gerekse 
ahalinin iaşesini temin etmede büyük zorluklarla karşılaşacağı aşikârdı. Özellikle dış 
bağlantı yollarının kesilmesiyle ülke ekonomisi fiilen kapalı hale geldi. İthalat yolla-
rının kapanmasıyla devlet, gereksinimlerini büyük oranda kendi kaynaklarıyla kar-
şılamak zorunda kaldı. Ancak savaşın getirdiği olumsuz şartlar karşısında, ülkenin 
üretim potansiyeli gün geçtikçe azalmış ve böylece ülkede büyük sıkıntılar yaşanma-
ya başlandı. 

İaşe temininde yaşanan sıkıntılar yalnızca Osmanlı Devleti’nde değil, savaşan 
diğer tüm devletlerde de görülmüştür. Ancak Osmanlı Devleti gibi ekonomisi dışa 
bağımlı ülkelerde, bu sorunlar daha derinden hissedilmiştir. Özellikle Osmanlı Dev-
leti gibi ekonomisi tarıma dayanan ülkelerin ekonomik yapılarının daha az esnek 
olduğundan gelişmiş ekonomiye sahip ülkelere nazaran, bu ekonomiler daha derin 
sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Zira gelişmiş ekonomiye sahip ülkeler tarım üre-
timdeki gerilemeyi sanayi ve diğer ekonomik kollarla telafi edebiliklerken sanayi ve 
ekonomik kolları gelişmemiş olan devletlerin tarımsal üretimdeki bu açığı telafi et-
mesi mümkün olmamıştır. Bu nedenle az gelişmiş sanayiye sahip ülkelerin ekonomik 
sıkıntılarının çok daha derinden hissetmesi gayet tabiidir.

Savaş yıllarında ülkede etkin bir iaşe örgütü meydana getirilemediği gibi ordu ve 
halkın beslenme sorununa da kalıcı bir çözüm üretilememiştir. Savaşın başlamasıyla 
birlikte mevcut hükümetin zorunlu olarak uygulamaya soktuğu politikalar ile dev-
letin, iktisadi yaşamın hemen her alanında etkinliğini arttırılmış ve böylece gerek iç 
gerek dış ticaret tümüyle devlet denetimine alınmıştır.

Savaşın başlamasıyla birlikte İttihat-Terakki yönetiminin uyguladığı politikalar, 
devlet idaresinde ordunun etkinliğinin daha da arttırdı. Nitekim vilayet, sancak ve 
kazalarda ordu kumandanları idari etkinlik bakımından, mülki idarecilerin önüne 
geçti. Devletin tüm idari işlerinde olduğu gibi ülkedeki iaşe ve ikmal hizmetlerinin 
yürütülmesi de öncelikle orduya bir görev olarak tevdi edildi. Bununla birlikte ülke 
genelinde ordu ve ahalinin iaşesine yönelik uzun vadeli ve kalıcı tedbir yerine; kısa 
vadeli ve günü birlik tedbirlere başvuruldu. Kısa sürecek bir harpte böyle bir durum 
belki de büyük bir sıkıntı yaratmazdı. Ancak uzun süren bir harbin bu şartlarda idare 
edilmesi mümkün değildi. Bu nedenle daha savaşın başlangıcından itibaren ülkede 
özellikle tarımsal üretim hızla düşmüş ve ordunun beslenme meselesi harbin sonu-
cuna etki edecek kadar büyük bir sorun haline geldi.Buna rağmen Osmanlı hükü-
meti, daha savaşın başlangıcından itibaren ülkenin tüm olanaklarını öncelikli olarak 
ordunun ihtiyaçlarının karşılanmasına hasretti. Nitekim devlet, Balkan Savaşların-
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dan yaşadığı acı tecrübelerden sonra iaşe meselesine son derece ehemmiyet vermiş 
bu konuda muhtelif kanun ve nizamnameler tanzim ederek orduya hangi şartlarda 
ne kadar erzakın verileceği ve bunların temin edileceği kaynaklar tereddüde mahal 
bırakmayacak açıklıkta düzenledi.

Osmanlı Devleti’nin savaştığı diğer cephelere nazaran Çanakkale Cephesi’ndeki 
muharip ordunun iaşe ihtiyacının nispeten daha kolay karşılandığını görülmektedir. 
Bunda 5. Ordunun iaşe bölgesinin ülkenin tarım, sanayi, ulaşım vb. olanaklar açı-
sından en gelişmiş bölgelerini içine almasının büyük etkisi vardır. Bununla birlikte 
söz konusu cephedeki başarısızlık, devletin bekasını yakından ilgilendirdiğinden bu 
cepheye, diğer cephelere nispetle daha çok önem verildi. Bu amaçla devletin tüm 
olanakları öncelikli olarak bu cepheye teksif edildi. 

Muharip ordunun mukavemet ve müdafaa kabiliyetinin arttırılmasında, iaşe 
maddelerinin temini kadar bunların kısa sürede cephe sevk edilmesi büyük öneme 
haizdi. Ancak muharebe alanıyla İstanbul ve Marmara’da bulunan ana ikmal merkez-
leri arasında kara ve demiryolu bağlantısı oldukça zayıftı. Bu nedenle geri olan irtiba-
tın denizyoluyla sağlanması hayati önem kazandı.Nitekim Çanakkale’deki muharip 
ordunun geri ile olan irtibatı denizyolu vasıtasıyla hızlı ve kolayca gerçekleştirilebildi. 
Böylece iaşe ve ikmal hizmetleri başta olmak üzere ordunun tüm lojistik gereksinim-
ler kolayca cepheye ulaştırılabildi.

İngiliz ve Fransızlar Marmara’ya soktukları denizaltılarla Türk ordusunun bu ana 
ikmal yollunu kesmeye çabalamış ancak bunda başarılı olamadılar. Düşman denizal-
tılarının Marmara’ya girmesiyle özellikle asker sevkiyatı büyük oranda kesilmişse de 
cephane ve erzak vb. diğer lojistik ihtiyaçların denizyoluyla sevk edilmesine devam 
edildi. Nitekim İtilaf kuvvetlerinin denizyolunu kontrol altına almaları halinde Türk 
ordusunun iaşe ve ikmal hizmetlerinin karayoluyla yapılması mecburiyeti hâsıl ola-
caktı ki bu durumda muharip ordunun açlıkla karşı karşıya kalma ihtimali oldukça 
yüksekti. Bu nedenle Türk ordusunun mukavemet ve müdafaa kabiliyetinin arttırıl-
masında denizyolu etkin olarak kullanılmasının önemli payı vardır. 

Tüm bu hususlar, Çanakkale Cephesi’ndeki muharip ordunun diğer cephelere 
nazaran daha iyi iaşe edilmesini sağlamıştır. Ancak özellikle kara muharebelerinin 
başlamasıyla birlikte cephedeki ordu sayısında büyük artış yaşanmış ve böylece iaşe 
konusunda sıkıntılar yaşanmaya başlamıştır. Ancak bu sıkıntılar hiçbir zaman diğer 
cephelerdeki kadar vahim bir durum arz etmemiştir. Bu nedenle Çanakkale Cep-
hesi’ndeki muharip ordunun diğer cephelere nazaran daha iyi beslendiğini görülür. 
Elbette bunun yeterli olduğunu söylemek mümkün değildir. Öyle ki cephede, ordu 
mevcudunun her geçen gün artması ve buna paralel olarak artan gereksinimlerin ye-
terince karşılanması olanaksızdı. Ancak tüm bu olumsuzluklara karşın Türk ordusu 
eşine az rastlanır bir fedakârlık ve sabır örneği göstererek savaşı devam ettirmiştir.
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Kısaca, önemli iaşe buhranlarının yaşandığı böylesi bir dünya savaşında iaşe me-
selesi savaşın sonucu değiştirecek kadar stratejik bir mesele haline gelmiştir. Bunu 
Osmanlı Devleti’nin savaştığı diğer tüm cephelerde müşahede etmek mümkündür. 
Nitekim ordunun iaşe ve ikmal hizmetlerinin nispeten daha başarılı yürütüldüğü Ça-
nakkale Cephesi’nde Osmanlı ordusu büyük başarı sağlarken ordunun lojistik faali-
yetler bakımından yoksun kaldığı Kafkas cephesi ve diğer güney cephelerinde savaş, 
kısa sürede Osmanlı Devleti’nin aleyhine sonuçlanmıştır.
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Çanakkale Cephesinde Türk Hava Harekâtı

Osman YALÇIN*

Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı
Yıl: 13, Bahar 2015, Sayı: 18, ss. 349-383, 100. Yıl

Öz

Modern havacılık 1794 yılında Fransa-Avusturya Savaşında balonun sa-
vaşın bir unsuru olarak kullanılması ile büyük bir değişim yaşamıştır. Takiben 
planörün kullanılması ve son olarak 20’inci asırda uçağın kullanılması ile in-
sanlığın yaşamını derinden etkileyen yeni bir sektör doğmuştur.

Havacılık kısa süre içerisinde askeri bir mahiyet kazanmıştır. Trablusgarp 
Savaşı havacılık tarihinde ilklerle doludur. Birinci Dünya Savaşı ise havacılığın 
askeri vasfının kendini ispat ettiği bir dönem olmuştur. 

Birinci Dünya Savaşı’nda birçok ülke havacılıkta önemli gelişmeler sağla-
mıştır. Doğal olarak endüstriyel bakımdan gelişmiş ülkeler daha parlak başarı-
lar elde etmiştir. 200.000 uçağın üretildiği bu savaşta Osmanlı İmparatorluğu 
8 Cephede yaklaşık 500 uçakla 4 yıl direnebilmiştir. Ancak Filistin Cephesi’nde 
İngilizlerin hava hâkimiyeti ile uyguladıkları trajedi tam bir katliama dönü-
şür. Çanakkale Cephesi’nde ilk zamanlar İngiliz ve Fransızlar 1/14 oranında 
bir üstünlüğe sahipken zamanla bu rakam 1/7 olarak Türklerin lehine değişir. 
Türkler bu cephede savaş boyunca 60 civarında uçak düşürmüştür. Harekâtın 
her safhası Türk ordusunun hava kuvvetleri tarafından önceden keşfedilmiş ve 
Türk ordusunun kara kuvvetlerine hazır olma fırsatı sunmuştur.

Türk ve Alman havacıların görev aldığı Çanakkale Hava Harekâtı; kara, 
deniz ve hava unsurunun müşterek olarak yaptıkları bir harekât olması bakı-
mından da Osmanlı havacılık tarihinde müstesna bir yere sahiptir. Harekât 
prensipleri bakımından da birçok ilklerin yaşandığı önemli bir süreçtir.

Hava harekâtı eksenli çalışılan bir makale, öğrenmeye etki odaklı tesirleri 
olacağı ve kolaylığı sağlayacağı değerlendirilmiş olduğundan uygulanmıştır.

Anahtar Kelime: Osmanlı-İmparatorluk-Çanakkale-Tayyare-Savaş

* Yrd. Doç. Dr., Hava Öğretmen Yarbay, Hava Harp Okulu, o.yalcin@hho.edu.tr
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Giriş

Stratejik bölgeler bulundukları coğrafyanın tarihinde de seçkin bir yere sahiptir. 
Bu özellikleri ile üzerinde yaşayan toplumların tarihinin oluşmasına etkileri vardır. 
Bu yerler bulundukları bölgenin stratejik önemini artırırlar. Asya ve Avrupa’yı bir-
leştiren ve denizden İstanbul’a ulaşım sağlayan Türk Boğazları her zaman önemli 
olmuştur. Diğer taraftan, Mısır için Süveyş Kanalı, Rusya için Akdeniz’e açılma kapısı 
olan boğazlar Türk Devletleri için Anadolu ve Rumeli topraklarının güvenlik kapısı 
olduğu için ayrıca öneme sahiptir. Çanakkale Boğazının geçilmesi için 1915 yılında 
açılan cephe 1916 yılı başında söndürülmüşse de etkisi ve bıraktığı izler yaşamaya de-
vam etmektedir. Bu cephe son yüzyılda tarihi şekillendiren olaylar zincirinin önemli 
bir halkası olmuştur. Bunlardan bazıları; Rusya Çarlığından günümüze Kafkaslarda 
ve Rus siyasal etkinliğinde yaşanan süreç, 20. Yüzyılda kurulan birçok devletin kuru-

Turkish Air Operation in Çanakkale (Dardanelle)

Abstract

Modern aviation experienced a dramatic change with the usage of air bal-
loon as a component of the war between France and Austria in 1794. Subse-
quently, a new sector which profoundly affected the lives of humankind was born 
with the usage of glider and plane in the 20th century.

Aviation soon gained a military nature. Tripoli war holds an important 
place in terms of firsts in aviation history. World War I, on the other hand, was 
a period that military aviation proved itself.

During the World War I, many countries realized significant progress in 
aviation. Naturally, industrially developed nations held brighter success than 
others. During the war, Ottoman Empire was able to stand firm in eight fronts 
with approximately 500 aircraft for 4 years, during that period however 200.000 
aircrafts were produced all over the world. Nevertheless, the full tragedy applied 
with the British air dominance in Palestine Front turned into a massacre. While 
the British and French had the superiority 1/14 rate at the early times in Dar-
danelle Front, this number changed in favor of Turks as 1/7 later on. The Turks 
shot down approximately 60 airplanes in this front during the war. Every phase 
of military campaign was reconnoitered by Turkish Air Force and thus the op-
portunity of getting ready was provided to the Turkish Army.

Dardanelle Air Operation in which Ottoman and German aviators took 
part has an exceptional place in the view that land, naval and air components 
were all included in this operation as a joint force. It was an important process 
in terms of principles of operations in which has many firsts.This is applied since 
it is concluded that it has learning based effects and makes easier.

Keyswords: Ottoman, Emperor, Dardanelle, Aircraft, War
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luş hikâyesinin başlama yeri olması, Türk tarihinde yeni bir dönemin başlamasına ve-
sile olacak gelişmelere mekân olması yanında İngiltere’nin dağılma sürecinin kilidini 
açan gelişmeler ve nihayet “güneş batmayan imparatorluk” imajının çizilmesi burada 
tezahür etmiştir. Askeri açıdan bakıldığında birçok boyutu olmakla birlikte Osmanlı 
İmparatorluğunun icra ettiği ilk 3 unsurlu müşterek harekât olması bakımından da 
ayrı bir önemi bulunmaktadır. Çanakkale Cephesinde Türkiye’nin geleceğinde etkili 
olacak liderler ortaya çıkmıştır. Mustafa Kemal başarısı ile öne çıkan liderlerden en 
önemlisidir. Enver Paşa’nın Karargâhı’nda da büyük bir sempati ile karşılanan bu ba-
şarı takiben yalnız bir tümenin başarısı olmaktan öte, genel savaşın seyrini değiştiren 
tarihte pek az rastlanan bir dönüşümün başlangıcı olmuştur.1

Çanakkale Cephesi’nin açılmasında birçok faktör rol oynamıştır. 19 Ağustos 
1914’de Yunanistan’ın, Balkan Savaşlarında ele geçirdiği adaların güvenliğini sağla-
mak ve Ege’de Türk varlığına son vermek için bölgede bir cephe açılması talebi İtilaf 
güçlerince erken bulunmuştur. Yunanlar, Gelibolu’nun 90.000 askerle işgalini İtilaf 
devletlerine önermiştir. Ancak Yunanistan, Bulgaristan’ın Almanya yanında harbe 
girme ihtimali üzerine bu önerisinden vazgeçmiştir. Bu durum Rusya’yı da oldukça 
rahatsız etmiş ve Rus Dışişleri bakanı Sazanof hatıratında;”Müttefiklerle çıkarma işi 
konuşulurken kıskançlığımı gizlemekte büyük zorluk çektim” demiştir.2 İngilizler Sü-
veyş Kanalı’nın Türk etki alanına girmesini istememekteydi. Türklerin başka yerlere 
yöneltilmesi gerekiyordu. Avrupa’da mevzi harbine dönüşen durum ise yeni bir etki 
alanı oluşturmayı kaçınılmaz hale getirmiştir.3 

Osmanlı İmparatorluğunun savaşa girmesi ile birlikte Rusya’nın müttefikleri 
ile olan ilişkisi kesilmiştir. Savaşın ilk başında Batı Cephesi’nde Fransa Cephesinde 
Alman saldırıları durdurulmuştur. Bu gelişmeler üzerine İngiltere Bahriye Bakanı 
Winston Churchill Çanakkale’nin denizden geçilerek İstanbul’un kontrol altına alın-
masını istemiştir. Kendisine karşı muhalif fikirler olmasına rağmen fikrini, 28 Ocak 
1915 tarihli Harp Meclisi’nde kabul ettirmiştir. Churchill Savaşın sonucunu: ”Türkler, 
Çanakkale’yi zorlayan çağının en ileri tekniğine sahip güçler karşısında adeta bir kale 
gibi dikilmişlerdir.”sözleriyle değerlendirmiştir. Keza Churchill 1920’lerde yazdığı 
eserinde de Atatürk için “kaderin adamı” demektedir.4

1 Alan Palmer (çev. Belkıs Çorakçı Dişbudak), Osmanlı İmparatorluğu Son Üç Yüz Yıl Bir Çöküşün Yeni 
Tarihi, Yeni Yüzyıl Tarih Dizisi, İstanbul, 1992, s. 361- 363.

2 Mehmet Tanju Akat, 20.Yüzyıl Savaşları ve 21.Yüzyılın Başında Yakın Tarihin Savaşlarına Bakış 
Stratrejik,Taktik,Teknolojik ve Jeopolitik Yönleriyle Çağımızın Savaşları, Kastaş Yay., İstanbul, 2011, s. 
189.

3 İsmet Görgülü, On Yıllık Harbin Kadrosu 1912-1922 Balkan-Birinci Dünya ve İstiklal Harbi, TTK, 
Ankara, 1993, s. 55

4 Sermet Atacanlı, “Çanakkale Cephesi-Çanakkale Muharebeleri ve Atatürk”, 100’üncü Yılında Birinci 
Dünya Savaşı Sempozyumu 24 Ekim 2014,Gnkur. ATASE D.Bşk.lığı, Hava Harp Okulu Şehit Muzaf-
fer Erdönmez Sinema Salonu, İstanbul 2014.
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İtilaf güçleri İstanbul’a deniz yoluyla ulaşabileceğine inanıyordu. Bu maksatla; 
Queen Elizbeth, Agamemnon, Irresistible, Lord Nelson, Albion, Triumph, Conopas, 
Ocean, Swiftsure, Majestic, Prince George ile Fransız donanmasından Suffren, Bo-
uvet, Gaulois, Charlmagne savaş gemileri ile 14 mayın arama-tarama, 6 muhrip ve 
Foudr Ana Uçak Gemisi Çanakkale’ye gönderilmiştir. Yine İngiliz donanmasından; 
Dublin, Dartmouth, Amethyest, Saphir hafif kruvazörleri, 16 muhrip, 5 denizaltı ve 6 
deniz uçağını taşıyan “L’arc Royal Uçak Gemisi” bölgeye gönderilmiştir.5 Bu donan-
ma teknik bakımdan tarihin en güçlü donanmasından biri olarak hazırlanmıştı.

Yine harekât esnasında bir kısım kara gücüne ihtiyaç duyulacağı dikkate alınarak 
Mısır’da bulunan birliklerden 50.000 asker, İngiltere’den 29’uncu Tümen, Fransa’da 
bir deniz piyade tümeni Selanik’e gönderilmek için planlanmıştır. Ancak buranın 
Türklerin saldırısına açık hale geleceği riski ve Yunanlıların isteksizliği üzerine bir 
süre için vazgeçilmiştir.6 Kanal Cephesi’nde Türklerin yenilmesi ile bu plan uygula-
maya alınmıştır. Yine bölgenin denetim altına alınması için onlarca uçak bölgede gö-
revlendirilmiştir. Bu durum karşısında 5’inci Ordunun ciddi sıkıntıya düşme ihtimali 
ortaya çıkmıştır.7 1915 yılı başında Ertuğrul adındaki Bleriot uçağı ile Pilot Üsteğmen 
Cemal DURUSOY komutasında Alman Von Boemers ile birlikte Çanakkale’ye gön-
derilmiştir. Bizzat Enver Paşa’nın ilgilendiği Boemers’in bir süre sonra Boemers’in 
kendisi değil şoförü olduğu anlaşıldığından sınır dışı edilmiştir.

Çanakkale Cephesi genel olarak 18 Mart Deniz Zaferi ve takiben kara muhare-
beleri ile ön plana çıkmış ve 1916 yılı başında İtilaf güçlerinin çekilmesi ile kapandı-
ğı kabul edilir. Oysa bu cephe havacılık faaliyeti bakımından savaşın sonuna kadar 
kapanmamıştır. Keza denizaltıların Marmara’ya geçişi kapsamında deniz kuvvetleri 
bakımından da etkinliğini sürdürmüştür. Gerek deniz gerekse kara muharebelerinin 
her aşamasında hava kuvvetleri önemli görevler yapmış ve harekâtın duyan kulağı, 
gören gözü ve konuşan dili olmuştur. Bu çalışma ile bu cephede icra edilen harekât 
deniz ve kara harekâtının kronolojisine uygun olarak hava kuvvetleri yönüyle ince-
lenmiştir. Müşterek harekâtta fonksiyonel işbirliğinin kuvvetlerin kendi kullanım 
konsepti içindeki etkinliği araştırılmıştır. 

5 BOA, HR. SYS. 2322, 9; BOA, HR.SYS.2322,10; Yavuz Kansu-Sermet Şensöz-Yılmaz Öztuna, Hava-
cılık Tarihinde Türkler 1, 2’nci Baskı, Hv.K.Bsm., Ankara, 2006, s.190.

6 Kansu Vd., Hava.Tar. Türkler 1, s.192; Mazlum Keyüsk, Türk Havacılık Tarihi 1914-1916 İkinci Kitap 
Birinci Kitap, Hv.Bsm., Eskişehir, 1951, s. 62. Yunanistan’da Kral Konstantin ve Başbakan Venizilos 
arasında bölünmüşlük bulunmaktadır. Alman hanedanı ile akraba olan Kral bu ülkeye karşı savaşma 
niyetinde değildir. Başbakan ise Meoga İdea’nın gerçekleşmesi için tarihi bir fırsat çıktığı inancında-
dır. 

7 Keyüsk, Türk Havacılık Tarihi…,s. 66; Ergüder Gediz, Türk Hava Kuvvetleri Tarihi, Cilt-I 1911-1918, 
Tarihçe Ş.Md.lüğü, Ankara, s.132-134
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2. Çanakkale Cephesinde Hava Harekâtı 

Birinci Dünya savaşının başlamasından Çanakkale’den İtilaf güçlerinin çekilme-
sine kadar geçen sürede Türk Hava gücü imkânsızlıklara rağmen bölgede varlığını 
sürdürmüştür. İtilaf devletleri bakımından Çanakkale Savaşlarında en kritik konu, 
mayınlar ve bataryalardı. Mayınlar temizlenmeden bataryalar susturulamaz, batar-
yalar susturulmadan mayınlar temizlenemezdi. Bu nedenle hava keşfi bölgedeki ba-
tarya ile mayınların tespiti için İtilaf devletleri tarafından çok önemliydi.8 Mayınların 
tespiti için hava gücü önemliydi.

3. Hava Harekâtının 18 Mart 1915 Deniz Savaşı’na Olan Etkileri 

Osmanlı İmparatorluğu genel seferberlik ilanıyla hava unsurunu da seferberlik 
planlamasına dâhil etmiştir. Nieuport tipi bir uçak seferberliğin hemen sonrasında 
Çanakkale’ye sevk edilmiştir.9 Çanakkale’de Türklerin savunma sisteminin sorum-
luluğu harbin başında 27 batarya, 104 top ve mayın grubu ile Müstahkem Mevki 
Komutanlığı tarafından üstlenilmiştir.10 Savaşa girildiği zaman envanterde bulunan 
6 adet muharip olarak uçaktan biri Ağustos 1914’de Çanakkale Müstahkem Mevki 
emrine verilmiştir. Bölgeye gönderilen Hava Pilot Üsteğmen Mehmet Fazıl Bey, 17 
Ağustos 1914 tarihinde ikinci uçuş denemesinde Nieuport tipi uçakla Nara’da yer 
alan meydana inmeyi başarmıştır.11 Nara’da üstlenen uçak 05 Eylül 1914 tarihinde 
Bozcaada ve Limni adası doğrultusunda bir hava keşfi yapmıştır. Bu keşifte Boğazın 
10 mil çıkışında İngiliz savaş gemileri bulunduğu ve bölgede seyahat eden gemileri 
kontrole aldıkları tespit edilmiştir. Yapılan ilk hava keşfinde bölgede İngiliz savaş ge-
mileri “Vaymouth” ve “Defense”nin faaliyetinin keşfi önemli bilgilerdi. Pilot Üsteğ-
men Fazıl Bey’in, 10 Eylül tarihinde yaptığı keşifte İngiliz donanmasının Boğaz’ın 25 
mil açığında faaliyette bulunduğu, Defense’de amiral forsunun çekili olduğunu rapor 
etmiştir. Dönüşte rüzgârın ters esmesiyle yakıtı bitmiş ve uçak Nara’ya 5 km. kala de-
nize zorunlu iniş yapmış ve takiben bölgede bulunan Draç torpitosu ile çekilmiştir.12 

İngilizler gün geçtikçe bölgede etkinliklerini artırmış, 25 Eylül 1914’de Boğaz çı-
kışında gözlemde bulunan “Akhisar Torpidosu” durdurularak bundan sonra bölge-

8 Cenk Avcı, Çanakkale Cephesi’nde Hava Savaşları, Gnkur.ATASE Bsm., Ankara, 2009, s.7. 
9 Keyüsk, Türk Havacılık Tarihi…, s. 26- 27; Osman Yalçın, Türk Hava Kuvvetleri Teşkilatlanma Tarihi 

(Cumhuriyet Dönemi), Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, G.Ü. Sos. Blm. Enst., T.C.Tarihi Bilim Dalı, 
Ankara, 2004, s. 55; Bu tarih bazı yerlerde 17 Ağustos olarak geçmektedir.

10 Görgülü, On Yıllık Harbin Kadrosu, s. 55.
11 Avcı, Çanakkale Cephesi, s. 7.
12 Osman Yalçın,”Hava Subayı Şehit Pilot Binbaşı Fazıl Bey’in Harp Sahası Uygulamaları ve Dönüşümcü 

Liderlik İzleri”,Hava Harp Okulu Üçüncü Ulusal Liderlik Sempozyumu Dönüşümcü Liderlik ve Tarih-
ten Günümüze Uygulamaları 20-21 Mart 2014, HHO Basımevi, İstanbul, s.165-166; Osman Yalçın, 
Hava Şehit Pilot Binbaşı Fazıl Bey’in Hayatı ve Çalışmaları”, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştır-
maları Dergisi, Sayı: 21, ISSN:1305-5992, Güz 2014, Ankara, s. 254; Gediz, …1911-1918, s.111.
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de bulunması halinde ateş edileceği ihtarında bulunulmuştur. Pilot Üsteğmen Fazıl 
Bey, 02 Ekim 1914 tarihli hava keşfinde; Bozcaada batısı ve güneyinde İngiliz ve Fran-
sız donanmasından; 2 kruvazör, 4 muhrip, 2 muharebe gemisi, 2 denizaltı, 2 kömür 
gemisi ve Marmara Burnu dolaylarında 2 İngiliz muhribi görmüştür. 14 ve 19 Ekim 
günleri 2 keşif daha yapılmıştır. Bu keşiflerde İngiliz ve Fransızların donanma güçleri-
ni oldukça artırdıkları tespit edilmiş ve Çanakkale Boğazı’na bir çıkarma harekâtının 
uzak olmayacağı anlaşılmıştır.13 Bu keşif deniz ve kara unsurunun oldukça erken bir 
zamanda teyakkuz duruma geçmeleri ve olası bir harekâta karşı hazırlık yapmaları 
için hava gücünün diğer kuvvetlere verebileceği çok önemli bir destektir. Nitekim 
klasik tedbirlerle alınamayacağı bir istihbaratın uçak marifetiyle 02 Ekim 1914 tarihi 
gibi erken bir zamanda alınması büyük bir fırsattır.

Pilot Üsteğmen Fazıl Bey, Nieuport tipi uçakla tek başına Müstahkem Mevzi 
Komutanlığı emrinde yorucu görevler yapmış ve uçağın ciddi bir bakıma girmesi 
gerekmiştir. Uçak sık aralıklarla arızalanması üzerine ikinci uçak 19 Ekim’de Deniz 
Pilot Yüzbaşı Savmi ile bölgeye gönderilmiştir.14 Pilot Yüzbaşı Savmi’nin 2’nci Nieu-
port uçağını getirmesi ile birinci uçak İstanbul’a gönderilmiş ve Çanakkale’de yine 
tek uçak kalmıştır. Çanakkale’de Türk Hava Kuvvetlerinin en deneyimli pilotların-
dan Pilot Üsteğmen Fazıl, Pilot Yüzbaşı Savmi (UÇAN) ve Pilot Teğmen Cemal15 
(Durusoy)’in bulunmaları ve insanüstü gayretleri önemli bir boşluğu doldurmuştur. 

20 Kasım 1915 tarihinde Hava teşkilatı “Umur-ı Havaiye” ismiyle yeniden yapı-
landırılmıştır. Bu şubeye; Tayyare Mektebi, Rasadat-ı Havaiye, Balon Müfrezesi ve 
Tayyare Bölükleri bağlanmıştır. Tayyare Bölük sayısı bu tarihte 9’a çıkarılmıştır. Ça-
nakkale Cephesi’nde 1. ve 6’ncı Hava Bölükleri konuşlandırılmıştır.

Alman Hava Pilot Üsteğmen Erich Von Serno’nun Osmanlı hava gücünde yüz-
başı rütbesi ile göreve başlamasını takiben, eksiklikleri tamamlamak için Alman ve 
Türk karargâhı nezdinde girişimlerde bulunmaya başlamıştır. Serno tarafından bu 
sıralarda sipariş verilen Dornier marka 12 deniz uçağının deniz kuvvetleri tarafın-
dan ihtiyaç olmadığı gerekçesi ile iptal ettirilmesi savaşın devam ettiği bir zamanda 
önemli bir kayıp olmuştur.16 Oysa ordunun en çok ihtiyaç duyduğu silahlardan biri 
uçaktı.

İttifak devletlerinin güçlü bir saldırı hazırlığı karşısında, savunma gücü olarak 

13 Gediz, …1911-1918, s.112
14 Hans Joachim Buddecke, (çev. Bülent Erdemoğlu), Çanakkale Üzerinde Bir Şahin, Türkiye İş Bankası 

Kültür Yay., Yaylacık Matbaacılık, İstanbul, 2009, s.xvii
15 Ertuğrul isimli uçak ile bütünleşen Cemal Bey, anılarında Çanakkale’ye gelen ve kendini dönemin 

meşhur Alman pilotu Von Boemers olarak tanıtan bir Almanın bizzat Enver Paşa tarafından Cephe-
ye gönderilişi ve bu zatın hiç uçak kullanmadan, Cemal Bey ile birlikte yaptığı uçuşlardan bahseder. 
Mezkûr şahıs Von Boemers olmayıp, bir kazada bu meşhur pilotun ölmesiyle onun adını kullanarak 
kendini Boemers olarak tanıtan Boemers’in şoförü olduğu çok sonraları anlaşılmıştır. 

16 İrfan Sarp, Türk Hava Kuvvetlerinin Doğuş Yılları, Hv. Kv. Basım ve Neş. Md.lüğü, Ankara 1986, s. 50.
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Osmanlı ordusu; 5’inci Ordu ve Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanlığı ile böl-
gede savunma hazırlığı yapmıştır. Hava gücü olarak ise 1915 başında bölgenin hava 
savunması için görevli 1’inci Hava Bölüğü emrinde biri deniz uçağı olmak üzere 4 
uçak bulunmaktaydı. 2 Nieuport uçağı bakım için İstanbul Yeşilköy Hava Okulu’na 
gönderildiğinden Bleriot tipi Ertuğrul uçağı ile Pilot Teğmen Cemal Durusoy 18 
Mart tarihine kadar görev yapmıştır. 20 Ocakta Ertuğrul Uçağı ile Cemal Durusoy, 
Bozcaada’yı keşfetmiş ve Boğaz civarında gemi olmadığı tespitini yapmıştır. 01 Şu-
batta Ertuğrul küçük bir keşif daha yapmıştır.

20–25 Şubat arasında havanın şiddetli fırtınalı olması nedeniyle taraflar bekle-
mek durumunda kalmıştır. 25 Şubat’ta başlayan İtilaf gücü deniz unsuru bombar-
dımanı Boğaz girişindeki 4 Türk tabyasına büyük zarar vermiştir. 26 Şubat’ta Boğaz 
girişi yoğun olarak bombalanmış Seddülbahir tabyası tahrip edilmiş, boğaz girişinin 
susması ile mayın arama-tarama gemileri görev yapmaya başlamıştır. İngilizlerin 
“Majestik”savaş gemisi yaralanmıştır. İtilaf güçleri gemileri karaya müfrezeler çıka-
rarak topları tahrip etmeye başlamışlardır. Bu süre içerinde İtilaf güçleri uçakları da 
sürekli keşif ve bombardıman yapmışlardır. 01 Mart tarihinde Pilot Teğmen Cemal 
Bey, Ertuğrul isimli uçakla Karanlık Liman’da bulunan ve Türk bataryalarına zararlar 
veren Majestic’i bombalamıştır. Ancak bombaların çok küçük olması nedeniyle isa-
bet ettirilmesine rağmen dikkate değer bir etki sağlamamıştır.17 

03 Mart 1915 tarihinde İtilaf güçleri, Türk topçusunun Dardonos ve Rumeli ba-
taryalarının etkili topçu ateşiyle geri çekilmiş, bir İtilaf gücü uçağı da Seddülbahir 
tarafında Türk topçusunun ateşi ile denize düşürülmüştür. 05 Mart 1915 tarihinde 
Queen Elisabeth, Conopas ve Irresstible gemilerinin yoğun ateşi ve İtilaf gücü uçak-
larının bombardımanı ile hareketli saatler yaşanmıştır. İtilaf güçleri uçaklarından biri 
düşürülmüş, diğeri yaralanmıştır. 05-13 Mart 1915 tarihleri arasında hava kapalı ol-
duğundan her iki taraf da uçak kaldıramamıştır. 13 Mart’ta Cemal Bey, Erenköy ta-
raflarında keşifte bulunmuştur. Yalnız 08 Mart 1915 tarihinde Nusret Mayın Gemisi 
boğaza uzunlamasına 26 adet mayını büyük tehlike altında İtilaf güçleri birliklerine 
(Hava ve deniz unsuruna) görünmeden döşemeyi başarmıştır.18

İtilaf güçlerinin Çanakkale Cephesi’ne ilk hava muharip birliği olarak 17 Şubat 
1915 tarihinde “Ark Royal Uçak Gemisi”ni göndermiştir. Bu platform üzerinde 6 de-
niz uçağı (3 Sopwith, 2 Wight ve 1 Short) ile 2 kara uçağı (tek kişilik Sopwith Tabloid) 
bulunuyordu.19 Alman denizaltılarının Çanakkale, Adalar denizi ve Akdeniz’de gö-

17 Oğuz Okuyucu, “Çanakkale Muharebeleri’nde Hava Harekâtı”, Kuruluşundan Günümüze Türk Or-
dusu On İkinci Askeri Tarih Sempozyumu Bildirileri-1, 20-22 Mayıs 2009, ATASE Yay. Genkur.Bsm., 
Ankara 2009, s. 276; Majestic için ilave bilgi olarak bakınız. Hersing, …Denizaltı Savaşı, s.48-50

18 Avcı, Çanakkale Cephesi,s.27; Kansu Vd., Hava.Tar. Türkler 1, s.194; Gediz, …1911-1918, s. 138-141; 
Albayrak, Muzaffer-Yılmazer, Tuncay, Sorularla Çanakkale Muharebeleri-1, Yeditepe Yayınları, İs-
tanbul 2007, s. 35.

19 Okuyucu,… Hava Harekâtı, s. 272.
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rünmesi üzerine İtilaf güçleri de Gökçeada, Limni, Bozcaada, Midilli, Sakız, Sisam ve 
Bozcaada’da muharip uçak birlikleri teşkil etmişlerdir.20 

Osmanlı askeri tedbirleri, büyük bir harbe hazırlık safhası olmuştur. Türk ordu-
su hiçbir Cephede bu kapsamda bir hazırlık yapma şansına sahip olmamıştır.21 Türk 
Deniz Kuvvetleri 10 sıra birbirine paralel ve boğazı kesecek şekilde 377 mayın döşe-
miştir. 11. Mayın hattı ise boğaza uzunluğuna döşenen 26 mayından oluşmaktaydı.22 
Görüldüğü üzere Türk deniz kuvvetlerinin faaliyeti çok bilinen 26 mayının döşen-
mesine ilaveten birçok tedbiri de almış haldeydi.23 Mayın hatları, donanmanın gö-
revlendirilmesi, hava bölüğü, kıyılarda belirli esaslara göre kurulmuş hareketli topçu 
bataryaları ve kara ordusu bu tedbirlerin ana gövdesini oluşturmaktadır. 

17 Mart 1915 tarihinde Yüzbaşı Serno, Çanakkale’ye gelmiştir. İstanbul’dan ge-
len Rumpler B-1 tipi uçak monte edilerek hazırlanmış ve Serno tarafından tecrübe 
edilmiştir. Pilot Teğmen Cemal de 17 Mart’ta bir topçu subayı ile Çanakkale Boğazı 
girişini keşfetmiş ve önceden döşenen bazı mayınların İtilaf güçleri unsurları tara-
fından toplandığını tespit etmiştir. Nusret Mayın Gemisinin Kepez Burnu’na boğa-
za uzunluğuna gelecek şekilde döşemiş olduğu 26 mayın İtilaf güçlerince tarafından 
tespit edilememiştir.24 Bu mayınlar 08 Mart 1915 tarihinde25 100 metre mesafelerle 
4,5 metre derinliğe Kuzeydoğu-Güneybatı istikametinde (Poyraz-Lodos) döşenmiş-
ti.26 İtilaf güçleri bu mayınların üzerinde defalarca keşif yapmalarına rağmen tespitini 
yapamamıştır. O tarihlerde 1000 metre irtifadan 800 metre derinliğe kadar mayınla-
rın görülebileceğine inanılıyordu. Oysa keşifler yapıldığı zaman deniz dalgalı ve çır-
pıntılıydı.27 İtilaf güçlerinin hava unsuru meteorolojik şartları atlamış bulunuyordu. 
Birçok yan faktör olmakla birlikte İtilaf güçlerinin mayın taramalarında yetenekli ra-
sıtlarının olmaması sebebiyle 13, 17 ve 18 Mart tarihlerinde denizin keşfine rağmen 
Nusret Mayın Gemisinin döşediği mayınlar tespit edilememiştir.28

18 Mart 1915 tarihi sabahı Pilot Yüzbaşı Serno ve Rasıt Kurmay Yüzbaşı Shcne-
ider, Bozcaada tarafına keşfe çıkmıştır. Sabahleyin oldukça erken saatlerde çıkılan 

20 Keyüsk,Türk Havacılık Tarihi,s. 71; Okuyucu,… Hava Harekâtı, s. 272.
21 Oktay Zaif, Hava Harp Tarihi, HHO Basımevi,, İstanbul,2009,s.29
22 Görgülü, On Yıllık Harbin Kadrosu, s. 56: Toplam mayın sırası 403’tür.
23 Ümit Cengüvar, “Çanakkale Muharebeleri’nde Boğaz Harbi-18 Mart Deniz Harekâtı”,Kuruluşundan 

Günümüze Türk Ordusu On İkinci Askeri Tarih Sempozyumu Bildirileri-1, 20-22 Mayıs 2009,ATA-
SE Yay. Genkur.Bsm.,Ankara 2009, s. 174-176.

24 Gediz, …1911-1918, s. 144; Kansu VD., Hava.Tar. Türkler 1, s. 194.
25 Mayınların döşenme tarihleri konusunda farklı kaynaklarda 8 Mart veya daha sonraki tarihler yer 

almaktadır.
26 Bahadıroğlu, Çanakkale Kıyameti, s. 29; Görgülü, On Yıllık Harbin Kadrosu, s. 56; Cengüvar, Çanak-

kale Muharebeleri…, s. 184.
27 Keyüsk, Türk Havacılık Tarihi…, s. 64.
28 Okuyucu, Hava Harekâtı, s. 273,274.
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bu keşifte İtilaf güçlerinin Boğaz’ı geçmek için ciddi bir toparlanma içinde olduğu 
görülmüş ve durum derhal Boğaz Komutanlığına bildirilmiştir. Rasıt Shcneider, anı-
larında İngiliz donanmasını en gözde gemilerinin sıra halinde ve diğer savaş, kruva-
zör, mayın arama-tarama ve torpidoların bütün olarak boğaza doğru açıldıklarını ve 
bunun mukadderatı tayin edecek günün habercisi olduğunu belirtmiştir.29 Haberin 
alınması ile Pilot Teğmen Cemal Durusoy da Ertuğrul uçağı ile 2’nci keşfe çıkarak İti-
laf güçleri deniz unsurlarının bütün gücü ile Boğaza doğru yaklaştığını teyit etmiştir. 
Saat 11.40’dan itibaren İtilaf güçleri gemileri saldırı düzeninde boğaza giriş yapmış ve 
bombardımana başlamıştır. İtilaf güçlerinin bombardımanı öğleden sonra da yoğun 
olarak devam etmiştir. Ancak Türk topçusunun isabetli atışları geçişe karşı bir direnç 
oluştururken, İtilaf güçlerince birçok defa yapılan keşfe rağmen tespit edilemeyen 
26 mayına donanmanın en seçkin gemilerinin çarpmasıyla beklenmedik gelişmeler 
olmuştur. Bouvet, Ocean ve Irresstible gemileri batarken amiral gemisi Infeexible 
topçu ateşiyle muharebe dışı kalacak şekilde yaralanmıştır.30 İtilaf güçleri bu ağır ka-
yıpları karşısında geri çekilmek durumunda kalmıştır. 

18 Mart 1915 tarihinde akşamüzeri Teğmen Frank SEIDLER ile Rasıt Deniz Yüz-
başı Hüseyin Sedat, Limni adasına kadar yapılan uçuşta, Mondros Körfezinde 13 
harp, 4 nakliye, 29 kömür gemisi keşfi yapmıştır. Keşif dönüşünde Türk topçusunun 
ateşi ile yaralanan ve çekilmekte olan Fransız gemisi Gaulios görülmüştür. Yine 18 
Mart öğleden sonra havanın müsait olması sebebiyle yeni bir keşif yapılması karar-
laştırılmış, 16.00’da Pilot Teğmen Cemal Durusoy ile Rasıt Teğmen Osman Tayyar, 
Boğaz açıklarına bir keşif yapmıştır. Bu keşifte Boğaz önünde 9 zırhlı, 11 torpido, 
Boğaz girişinde 4 Zırhlı ise Bozcaada’ya doğru seyir halinde görülmüştür. Ada açıkla-
rında 8 küçük harp gemisinin Boğaz önünde, Gaulois’in ise Dardanos’ta yaralı olduğu 
tespiti yapılmıştır.31 

18 Mart 1915’de Türk birliklerinin bulunduğu mevzilere tonlarca bomba atılmış-
tır. İngilizlerin o günkü atış miktarı 3.344 adet olmuştur32, ilerleyen zamanlarda ise 
40.000 adet/günlük mühimmat atılmıştır. 18 Mart 1915’de alınan ağır yenilgi İtilaf 
güçlerini başarısızca geri çekilmeye zorlamışsa da harekâta son vermemişlerdir. Ön-
celikle denizden ve havadan yapılan saldırıların yetersizliği görülerek sonuca ulaşıla-
bilmesi için daha başka tedbirlerin alınması kararlaştırılmıştır. İtilaf güçlerinin ağır 
kayıpları, İslam dünyasında büyük sevince neden olmuştur. Örneğin telgraflar Malay 
diline çevrilerek yerel gazetelerde yayımlanmıştır.33

29 Nurten Sertan, “Havacılık Tarihinde Türkler”, Uçan Türk, S. 257, Ağustos 1975, s. 6; Kansu Vd., Hava.
Tar. Türkler 1, s. 194.

30 BOA, Fon Kodu: HR.SYS. Dosya Nu.:2216, Gömlek Nu.:51, Tarih:01.05.1915; Bahadıroğlu, Çanakkale 
Kıyameti, s. 26.

31 Kansu Vd., Hava.Tar. Türkler 1, s. 196; Cengüvar Çanakkale Muharebeleri…,s. 184,185; Özbilen, 
a.g.e.,s. 62.

32 Görgülü, On Yıllık Harbin Kadrosu, s. 57.
33 BOA,.4.Şb., 3, 5.
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Çanakkale Cephesi’nde kara muharebeleri 3 safhada gerçekleşmiştir.

a)  25 Nisan-06 Ağustos 1915 tarihleri arasında icra edilen çıkarma ve kara 
harekâtı, 

b)  06 Ağustos tarihinde başlayan “İkinci Çıkarma Harekâtı”,

c) Son safhayı oluşturan 08 Aralık 1915 ila 09 Ocak 1916 arasında icra edilen 
İtilaf güçlerinin Tahliye Safhalarıdır.34 Bu safhaların her aşamasında hava faaliyeti 
önemli bir yer tutmuş ve kara muharebelerinin ayrılmaz bir parçası olarak harpler-
deki kullanım konseptlerinin ilk örneklerini oluşturmuştur.

4. 25 Nisan Çıkarması Öncesinde ve Harekâtta Tarafların Hava Faaliyeti

Çanakkale Cephesi’nde yer alan İtilaf devletlerinin deniz ve kara unsur komutan-
ları 19 Nisan 1915 tarihinde yaptıkları toplantıda 23 Nisan 1915’de çıkartma yapmaya 
karar vermiş olmalarına rağmen çıkarma; havanın sisli, denizin durgun olduğu 25 
Nisan’a ertelenmiştir. İtilaf güçleri 12 büyük zırhlı, 18 muharip, 13 torpido gemisi, 7 
tarama gemisi, 1 uçak ana gemisi, 1 balon gemisi, küçük çaplı gemiler, 24 denizaltı, 1 
hastane ve 67 büyük nakliye gemisinden oluşan 166 parça donanmaya sahipti. Yine 
itilaf güçleri; 42 uçak, 500.000 asker ve 506 topla günde Türk cephesine ortalama 
23.000 mermi atmıştır.35 

Osmanlı 5. Ordusu Komutanı olan Liman von Sanders Paşa, anılarında 25 Nisan 
tarihi itibariyle 80.000-90.000 askere karşı kendi ordu mevcudunun 60.000 kişi ve 
İtilaf güçleri donanma mevcudunun 200 kadar gemiden oluştuğu bilgisini vermekte-
dir.36 Türklerin elinde toplamda 150 kadar top olmakla birlikte, ortalama atılan mer-
mi sayısı günlük 370 civarındadır.37 19 Mayıs 1915 tarihinde Türk cephesine atılan 
mermi sayısı 948.000 rakamı ile rekor seviyeye çıkarılmış ve Türklerin teslim olacağı 
beklenmiştir.38 İtilaf güçlerinin top atışına Osmanlı ordusunun sayısal olarak fişekle 
bile cevap vermesi zordu.

Bozcaada İtilaf güçleri tarafından harekât üssü olarak seçilmiş, ancak Yunanların 
elinde olan bu Adanın bir ara işgali gündeme gelmiş takiben İtilaf güçlerinin deneti-

34 Davut Sağır, “Çanakkale Cephesi’nde Kara Muharebeleri”, Kuruluşundan Günümüze Türk Ordusu 
On İkinci Askeri Tarih Sempozyumu Bildirileri-1, 20-22 Mayıs 2009,ATASE Yay. Genkur. Bsm., An-
kara 2009, s. 187.

35 Yavuz Bahadıroğlu, Çanakkale Kıyameti, 2. Baskı, Nakkaş Yapım, İstanbul 2012, s. 9; R. Şükrü Apu-
han, Çanakkale 1915, Timaş, İstanbul 2007, s. 157.

36 Tahsin Berkman,Harp Tarihi, Kara Harp Okulu Basımevi, Ankara 1949, s. 215; Liman von Sanders, 
(çev. Eşref Bengi Özbilen), Türkiye’de Beş Yıl, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., İstanbul 2010, s. 95.

37 Bahadıroğlu, Çanakkale Kıyameti, s.157.
38 Apuhan, Çanakkale 1915, s. 167.



Çanakkale Cephesinde Türk Hava Harekâtı

359

100. Yıl

mine geçmiştir.39 İtilaf devletleri 18 Mart yenilgisi üzerine yeniden hazırlık dönemine 
girmiştir. Bu dönemde hava gücünü artırma seçeneği ön plana alınmış ve bölgeye bü-
yük miktarda hava yığınağı yapılmıştır. İngiliz Pilot Binbaşı Samson (takiben Yarbay 
olmuştur.) komutasında 18 uçaklık bir birlik Mısır’dan Bozcaada’ya intikal ettirilmiş, 
harekât anında atışların tanzimini yönlendirmesi için “Manica Sabit Balon Gemisi” 
bölgeye yakın olan Limni’ye gönderilmiştir. Fransızlar da bölgeye uçak sevk etmişler, 
bölgede konuşlanan İtilaf güçlerine ait hava gücü artarak 42 uçağa ulaşmıştır.40 Böl-
gede Fransız kara gücü 80.000 asker ve 40 batarya toptan oluşmaktadır.41 

Kara Harekâtı Öncesi Tarafların Güç Mukayesesi
İtilaf Devletlerinin Hava Gücü Osmanlı Hava Gücü (Mart 1915)
20 adet İngiliz Kara Uçağı
12 adet İngiliz Deniz Uçağı
2 Fransız Deniz Uçağı
8 Fransız Kara Uçağı

Bleriot XI-2 Ertuğrul-1
Rumpler B-1 (Yüzbaşı Serno Kullanmıştır.)
Albatros B-1 (Nisan ayında kal)

Harekât esnasında Birinci Tayyare Bölüğünün; personel, komutan ve techizat 
bakımından sürekli değişmiştir. Mart-Haziran döneminde bölük komutanlığını Teğ-
men Preussner yapmıştır. Haziran-Ağustos arasında bölük komutanlığını Üsteğmen 
Tahsin yapmıştır. 

22 Mart 1915’de bir İngiliz uçağı, Saroz Körfezi üzerinde uçuş yaparken Türk 
topçusunun açtığı ateşle isabet alarak denize düşmüştür.42 Havaların düzelmesi ile 
22 Mart sabahtan Pilot Yüzbaşı Serno ve Rasıt Deniz Yüzbaşı Schneider, Gökçea-
da-Limni doğrultusunda uçuşa çıkmışlar ancak havanın bozması sebebiyle Limni’ye 
gidememişlerdi. Dönüşte Bozcaada taraflarında bazı İngiliz gemileri görmüşler, öğ-
leden sonra ise Pilot Teğmen Seidler ile Rasıt Yüzbaşı Hüseyin Sedat, Limni Adasına 
kadar uçmuşlar ve Mondros Limanında, Queen Elisabeth ile 5 nakliye gemisini tes-
pit etmişlerdir. Yapılan keşifte İtilaf güçlerinin çok yakında bir saldırıya geçmeyeceği 
anlaşılmıştır. Pilot Teğmen Cemal Bey ile makinisti Vahram 22 Mart’ta Ertuğrul’un 
bakımını yapmak için İstanbul’a dönmüşler ancak dönüşte Şarköy’e zorunlu iniş yap-
tıklarından yöreden yetişenlerce kurtarılmışlardır. Pilot Yüzbaşı Serno, İtilaf güçleri 
faaliyetinde gözlemlenen durgunluk üzerine İstanbul’a dönmüştür. Yine bu tarihler-

39 BOA, DH.EUM.3.Şb., 4,15.
40 Keyüsk,Türk Havacılık Tarihi…, s. 66; Kansu vd., Hava.Tar. Türkler 1, s. 192; İtilaf güçleri uçakların-

dan; Henri Farman 8, Morris Farman 3, Breuguet 1, Sopwith 2, B.E.2 tipi 2, B.E. 2 adettir. Samson, 
düşen pilotların kurtarılması için zırhlı araçları kullanan ve geliştiren kişi olarak da bilinir. Westwell, 
…Harp Rarihi, Birinci…,s. 230,231.

41 Tetik, Ahmet – Demirtaş, Y.Serdar – Demirtaş, Sema, Çanakkale Muharebeleri’nin Esirleri-İfadeler 
ve Mektuplar-Cilt-I,Genkur.Bsm., Ankara 2009, s. 101; Kansu vd., Hava.Tar. Türkler 1, s.198.

42 Avcı, Çanakkale Cephesi, s. 37.
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de Osmanlı İmparatorluğu, Çanakkale’ye 2 uçak göndermiştir. 28 Mart’ta İngiliz Pi-
lot Binbaşı Samson, Henri Farman tipi uçakla ilk deneme uçuşunu yapmıştır. Aynı 
gün Bozcaada Hava Meydanı, Türk uçakları tarafından ilk kez bombalanmıştır.43

Türk hava unsurlarınca, 27 Mart-17 Nisan 1915 tarihleri arasında bölgede 5 keşif 
daha yapılmıştır. Müstahkem Mevki Komutanlığı elindeki uçaklarla 18 Nisan 1915’de 
Bozcaada Hava Meydanı’nı bombalamış ancak İtilaf güçleri sürekli keşif halinde ol-
duğundan beklenen sonuç alınamamıştır.44 Yüzbaşı Hüseyin Sedat Bey, 23 Nisan 
1915 tarihinde yaptığı keşifte Bozcaada’nın batısında büyük bir İtilaf güçleri gemisi-
nin Limni’ye doğru asker dolu olarak seyir halinde olduğunu görmüştür. Bu gelişme 
üzerine Mondros’a kadar keşif uzatılmış, Rudolf Holzhausen’in ifadesiyle, “herkesi 
ayağı kaldıran” bir durumla karşılaşılmıştır. İngiliz ve Fransızların bilinen gücünden 
başka, 26 nakliye gemisinin son hazırlık halinde olduğunun tespiti yapılmıştır. Ge-
lişmeler İtilaf güçleri kısa süre içinde bir çıkarma harekâtı yapacağını gösteriyordu. 
Uçakların yaptığı keşif ile Türk karargâhı yine ön alma imkânını elde etmiştir.45 Hava 
gücü; kara çıkarması öncesi savunma tedbirlerinin zamanında alınmasına ve ordu-
nun harekâta hazırlığına doğrudan tesir etmiştir.

Çıkarmaya karşı koyacak Türk birlikleri; 7, 9, 19, 3, 11’inci Türk tümenleri ile 
Saros’dan Beşike’ye kadar konuşlandırılmış bulunuyordu. Gelibolu ve Çanakkale Jan-
darma Taburları ile Barbaros Hayrettin ve Turgut Reis gemilerinin ateş destek unsu-
ru olarak görev alması planlanmıştır. Saros Körfezi’nin kuzeyinde bir süvari tugayı ile 
Erenköy’deki 1’inci Uçak Bölüğü de bu harekât için planlanmıştır.46

4.1. Türk Hava Meydanlarının Konuşlanma Yerleri

Çanakkale Savaşı’nda Türk hava meydanları 4 yerde konuşlanmıştır. Savaş süre-
since harekât bu meydanlardan yürütülmüştür. Bunlar;47

a)  Birinci Hava Meydanı; Çanakkale’nin Kuzeydoğusunda, Çanakkale-Karaca-
ören arasında uzanan toprak yolun batı tarafında, yoldan 10 metre uzaktay-
dı. Toprak iniş pisti, her türlü hava koşuluna cevap verecek şekildeydi. Eni 
20 metre, boyu ise 15 mt.’ydi. Alanda 15metreX12 metre Ebadında bir çadır 
mevcuttu. Yol bakan yerde bir idare binası mevcuttu.

b)  İkinci Hava Meydanı; Çanakkale kenti içinden geçen Kocaçay adlı akarsu-
yun bir kilometre güneyinde, Çanakkale-Erenköy arasında uzayan yolun 250 

43 Avcı, Çanakkale Cephesi, s. 39.
44 Avcı, Çanakkale Cephesi,s. 51; Gediz, …1911-1918, s. 148-151; Okuyucu,… Hava Harekâtı, s. 282.
45 Gediz, …1911-1918, s. 152. 
46 Kansu VD., Hava.Tar. Türkler 1, s. 198.
47 Yalçın, THHST, 2014, S. 48; Avcı, Çanakkale Cephesi, s. 41.
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metre doğusundaydı. Meydanda 2 lojman mevcuttu. Ayrıca tavanı tahta dö-
şemeli, duvarları taştan yapılma geniş bir uçak alanı bulunuyordu.

c)  Üçüncü hava meydanı; Gelibolu yakasında bulunuyordu.

d)  Dördüncü hava meydanı; Galata beldesinin yani şimdiki Sütlüce’nin 2 kilo-
metre güneybatısında bulunan bir düzlükte bulunuyordu.

Edirne’de bulunan Batı Cephesi’ndeki sabit balonun Çanakkale’ye gönderilmesi 
düşünülmüş fakat üstün İtilaf güçleri kuvvetleri karşısında bundan vazgeçmiştir.48

4.2. İtilaf Güçleri Hava Unsurunun Durumu

İtilaf güçleri, 25 Nisan’da asıl kuvvetlerini Seddülbahir, Arıburun ve Kumkale’den 
çıkarırken, Bolayır ve Beşike kıyılarında Türk savunmasını yanıltmayı amaçlayan gös-
teri çıkarmaları yapmıştır. İtilaf güçleri hava gücünü bölerek kullanmayı yeğlemiştir. 
Kumkale’ye 2 uçak, Seddülbahir için Bozcaada Uçak Meydanını, Arıburnu için “Ark 
Royal Tayyare Gemisi”ndeki uçakları tahsis etmiştir. “Manica Uçak Gemisi”nde bu-
lunan sabit balonu ise topçu atışlarını tanzim için kullanmıştır. Manica’da bulunan 
balonlar 200 mt.’ye kadar yükselerek gemilerin Türk mevzilerine yönelik atışlarını 
tanzim etmekte oldukça faal görevler yapmıştır.49 Türk gaziler bu durumun kendile-
rine çok pahalıya mal olduğuna anılarında yer vermiştir. 

İtilaf güçlerinin uçakları Nisan ve Mayıs aylarında Gelibolu şehrini, Maydos ka-
sabasında Hilal-i Ahmer Hastanesi’ni bombalayarak sivil halka da zarar vermiştir. 
Bu durum uluslararası hukuka aykırı olduğundan Başkomutanlık Vekâleti tarafından 
uluslararası kamuoyuna şikâyet edilmiştir.50 Yine İngilizlerin sabit balon kullanarak 
Çanakkale’de Kızılay bayrağı çekilmiş hastaneyi ve seyyare hastane çadırlarını bom-
balaması Osmanlı idare makamlarınca sert şekilde tenkit edilerek tekrarı halinde 
mukabele-i bil-misil uygulanacağı bildirilmiş ve duruma İstanbul Amerikan ABD Se-
fareti nezdinde nota verilmiştir.51 Pek tabii yaralıların sargı yerini bile bombalamakta 
beis görmeyen İtilaf güçleri için uluslararası hukuk savaş şartlarında pek fazla bir şey 
ifade etmemekteydi. 

Bir süre sonra İngiltere’nin sağlık kurumlarını bombalama süreci planlı bir şe-
kilde devam etmiş ve İngilizler 30 Mart 1916 tarihinde hava taarruzu ile Çanakkale 
Merkez Hastanesini bombalamışlardır.52 Bu durum İstanbul şehri için de savaş süre-

48 Avcı, Çanakkale Cephesi, s. 61.
49 Avcı, Çanakkale Cephesi, s. 43; Okuyucu, Hava Harekâtı, s. 280. Alman denizaltılarının boğazda 

sağladığı etkinlik sonucunda tayyare uçak gemileri bölgeden çekilmek veya hareketlerini minimize 
etmek zorunda kalmışlardır.

50 Okuyucu, …Hava Harekâtı, s. 281.
51 BOA, HR.SYS. 2409, 21
52 BOA, HR.SYS. 2419, Gömlek Nu. 8, Tarih:30.03.1916
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since devam eden bir durum olmuştur. İstanbul’un bombalanması esnasında Beyazıt 
Meydanı’na bulunan bir mekanizma parçasını günümüzde Yeşilköy Hava Kuvvetleri 
Müzesi Fazıl Bey bölümündedir.53 

Osmanlı İmparatorluğunun maruz kaldığı; sivil yaşamın ve özellikle başkentlerin 
bombalanması hadisesi diğer ülkeler için de yıkıma sebep olmuştur. Birinci Dünya 
Savaşı yıllarında İngiltere ve Almanya birbirlerinin başkentlerine de yoğun olarak 
uçak ve balon ile hava saldırısı düzenlemiştir. Bu saldırı çok büyük kayıplara sebep 
olmazken,54 İkinci Dünya Savaşı’nda gelişen teknoloji ile büyük yıkım ve felaketle-
re neden olmuştur. Bu uygulama günümüze kadar yıkım ve büyük ölümlere neden 
olan bir uygulama olarak sürmektedir.55 İkinci Dünya Savaşı yılları ise Almanya ve 
İngiltere’nin birbirlerinin başkentlerine düzenledikleri saldırılarla ünlenmiştir. Bu 
aşamada on binlerce İngiliz ve Alman hayatını kaybetmiştir.56

4.2.1. Birinci Kirte Muharebesi (25 Nisan 1915)

Alman Pilot Garber ile Rasıt Hüseyin Sedat Bey’in 25 Nisan’da yaptıkları uçuş, 
Saros Körfezinden Anadolu kıyısına kadar 3 saat sürmüştür. Bu keşif uçuşu sonucun-
da, 45 nakliye gemisi sayılmıştır. Bazı muharip gemilerin ise aldatma maksatlı Saros’a 
doğru çıkarma gösterisinde bulunmak için açıldığı görülmüştür. Bu önemli bilgi der-
hal Müstahkem Mevki Komutanlığına bildirilmesine rağmen asıl tedbiri alacak olan 
5’inci Orduya zamanında iletilememiştir.57 25-27 Nisan tarihleri arasında faal uçak 
olmadığından keşif yapılamamıştır. Bölük envanterinde yer alan 3 uçaktan ancak biri 
faal olabiliyordu. 27 Nisan’da Deniz Rasıt Yüzbaşı Hüseyin Sedat Bey, yaptığı keşifte 
Seddülbahir ve Arıburnu arasındaki çıkarmanın Türk birliklerince durdurulduğunu 
görmüştür. Denizde 13 savaş gemisi, 73 nakliye, 2 uçak ana gemisi, 3 hastane gemisi-
nin faaliyette olduğu keşfi yapılmıştır. 29 Nisan’da İtilaf güçlerinin ana kuvvetlerinin 
Seddülbahir ve Arıburnu’na çıktığı, Kumkale, Beşike Limanı ve Bolayır’a aldatma ha-
reketleri yapıldığı görülmüştür.58 Yoğun muharebelerin yapıldığı Kirte muharebeleri-
nin ilk safhasında, İngiliz ve Fransızların zayiatı 3000 kişiyi bulurken, Türklerin kaybı 
2.378 kişidir.59

53 Yeşilköy Hava Kuvvetleri Müzesi, Fazıl Bey Seksiyonu, Mekanizma Parçası Obje, 10 Nisan 2013; Kısa 
süre önce Türklerle İtalyanlar arasında cereyan eden Trablusgarp Savaşı’nda da İtalyanların hastane-
leri bombalaması basında yer almıştı.

54 Ian Westwell, Resimlerle Harp Rarihi, Birinci Dünya Savaşı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 
İstanbul 2014, s. 8,89.

55 19-20 Mart 2003, Hürriyet; 19-20 Mart 2003, Sabah; 19-20 Mart 2003, Milliyet; 19-20 Mart 2003, 
Posta

56 Westwell, …Harp Rarihi, Birinci…,s. 88,89,114-119.
57 Kansu Vd., Hava.Tar. Türkler 1, s. 198; Avcı, Çanakkale Cephesi, s. 63-65.
58 Kansu Vd., Hava.Tar. Türkler 1, s. 198.
59 www.canakkalekutup.gov.tr/belge/1-102121/kirte-muharebeleri.html(Erişim:24.06.2013); Albayrak-

Yılmazer, …Çanakkale Muharebeleri-1, s. 97-99.
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25 Nisan muharebeleri öncesi harekât alanını düzenlemeye çalışan 5’inci Ordu 
Komutanı Liman Von Sanders, maiyeti ile birlikte Gelibolu’dan Bolayır’a gelmiş ve 
Gazi Süleyman Paşa’nın bulunduğu tepeden sahile yaklaşan İtilaf güçleri donanma-
sını izlemiştir. İtilaf güçleri, gemilerinin güverte kenarlarına çalılar koyarak gizleme 
yapmıştır.60 Kıyıya çıkarma yapmaya çalışmışlar, bu esnada kıyıdaki Türk birlikleri 
ateş açınca askerlerini çıkarma gemilerine geri alarak bölgeden uzaklaşmışlar. Bu ge-
lişmeye şahit olan ve bu zamana kadar çıkarmanın yerini öngöremeyen Liman von 
Sanders ve yanındaki subaylar tekrar Gelibolu’ya dönerek asıl çıkarma bölgelerine 
odaklanmışlar.61 Bu dönemde 3’üncü Kolordu Komutanı Tuğgeneral Esat Paşa’62nın 
kıyıya İtilaf güçlerini çıkarmama talebi de 5’inci Ordu Komutanı Liman von Sanders 
tarafından kabul edilmemiştir. 

Liman Von Sanders, Genel Karargâha bir yazı ile Manica Balon Gemisine Yüz-
başı Serno’nun saldırması gerektiğini ve Serno’nun Usedom Paşaya mı? Yoksa ken-
di bağlısı mı olduğunu bilmediğini de bildirmek suretiyle hava gücünü kullanmada 
meydana gelen karışıklığa temas etmiştir.63 Bu gelişmeler üzerine Yüzbaşı Serno, 02 
Mayıs 1915’de Çanakkale’ye gelerek Hava Bölüğünün komutasını geçici olarak üze-
rine almıştır.

Yüzbaşı Serno, 02 Mayıs sabahı Yüzbaşı Hüseyin Sedat Bey ile 01 Mayıs gecesi 
20:00’de Seddülbahir’de başlayan İtilaf güçlerinin saldırısına cevap vermek için keşfe 
çıkmıştır. Bu dönemde, İtilaf güçleri Seddülbahir’de çok sıkıntılı durumdaydı. Ha-
milton bölgeye önemli miktarda sevkiyat yapmasına rağmen iki taraftan parçalanan 
itilaf cephesinin, yoğun Türk taarruzu karşısında toparlanması mümkün olmamıştır. 
Keşif dönüşü havada 2 İtilaf gücü uçağı ile karşılaşılmış, Yüzbaşı Serno ve Rasıt Yüz-
başı Hüseyin Sedat şahsi tabancaları ile İtilaf gücü uçağına saldırmışlar, İtilaf gücü 
uçakları hava muharebesine girmekten kaçınmıştır. Şahsi tabancalar ile yapılan bu 
olay cephedeki ilk “hava- hava muharebesi”dir. Dönüşte Hüseyin Sedat Bey, İtilaf 
gücü mevzilerine iki bomba atmıştır.64

Mayıs ayında Çanakkale Cephesi’ne bir Albatros B-1 uçağı gönderilmiştir. Bu 
dönemde en önemli gelişmelerden biri de Manica Uçak(Tayyare) Gemisine karşı 
Türk hava saldırıları olmuştur. Ancak Türklerin bombaları nispeten küçük olduğun-
dan saldırıdan sonuç alınamamıştır. Bununla birlikte her saldırı sonunda balonun 
aşağı çekilmesi, Manica’nın görevini etkin yapmasına engel olmuştur. Türk uçakları 
alana geldiğinde zamanlarda balon aşağı inerek uzun süre görev yapamamıştır. Bu 

60 Albayrak-Yılmazer, a.g.e., s. 115; Aynı aldatma Normandiya Çıkartmasında Antifer Burnu’nda Al-
manlara karşı da yapılmıştır. Bu kez gemilere büyük balonlar bağlanarak büyük bir donanmanın yak-
laşmakta olduğu izlenimi verilmiştir. Zaif, a.g.e., s. 158.

61 Avcı, Çanakkale Cephesi, s. 67.
62 Görgülü, On Yıllık Harbin Kadrosu, s. 62.
63 Gediz, …1911-1918, s. 152-155; Kansu vd., Hava.Tar. Türkler 1, s. 199.
64 Gediz, …1911-1918, s. 155.
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sürede Osmanlı ordusu kayıpları daha az olmuş ve balonun topçuları yönlendirmesi 
engellenmiştir. Uçaklar kullanılarak yine başka bir hava unsuru olan balon belirli bir 
süreliğine harekât dışında tutulmuştur.

4.2.2. İkinci Kirte Muharebesi (06-08 Mayıs 1915)

İtilaf güçlerinin, 5’inci Orduyu Bolayır’da arkadan sarmaması için Hüseyin Sedat 
tarafından 05 Mayıs’ta yapılan keşifte, Seddülbahir’de çarpışmaların durduğu ama 
bir çekilmenin söz konusu olmadığı bildirilmiştir. İtilaf güçleri, 06 Mayıs’ta saldırı-
larını yenilemişler, Alçıtepe’yi alarak başarı kazanacaklarını ümit etmişler ancak 500 
metre ileri gitmeleri mümkün olmamıştır. Cephede hazır kuvvet olarak yalnız Hint 
tugayı kalmıştı. 08 Mayıs’ta yapılan keşifte İtilaf güçlerinin takviye almadan saldıra-
mayacağı anlaşılmıştır. Hüseyin Sedat Bey tarafından yapılan 13 Mayıs tarihli keşifte, 
çıkarma bölgesinin güneyinde bir boşaltma istasyonu tespit edilmiş ve Türk topçusu 
buraya yönlendirilerek iskele ortadan kaldırılmıştır. Ancak hava gücünün güçlü ol-
ması halinde itilaf güçlerine fırsat verilmeyeceği bir kere daha anlaşılmıştır.65 Üç gün 
süren İkinci Kirte Muharebesi’nde Türk tarafın kaybı yaklaşık 2.000 kişi olmuştur. İn-
giliz ve Fransız kuvvetleri ise 6.500 askerini kaybetmişti.66 Türkler, beklenenin aksine 
mevkiini tutmakta oldukça kararlı ve karşı tarafa önemli kayıplar verdirmektedir. Bu 
durum şüphesiz harekâtın başından beri elini kolonu sallayarak İstanbul’a girecekleri 
şeklinde ikna edilen İtilaf güçleri askeri üzerinde olumsuz etki yapmıştır. 

17 Mayıs 1915’de Breuget ile kalkış yapan Pilot Yüzbaşı Marix ve Rasıt olarak 
görev alan Yarbay Samson, Bozcaada’dan kalkıp Akbaş Limanı üzerinde keşifler yap-
mışlar ve Liman’daki olağan dışı hareketliliği tespit etmişlerdir. Tespitlerini Genel 
Karargâh’a Anzac Cephesi Komutanı General W.R.Birdwood’a bildirmişlerdir. Türk 
birliklerinin kısa süre içinde genel taarruza kalkabileceği ihbarı, İtilaf güçlerini te-
yakkuz durumuma geçirmiştir. Nitekim 18 Mayıs’taki Türk taarruzu karşısında İtilaf 
güçlerinin aldıkları hava keşifleri ile müteyakkız olmaları sebebiyle kayıpları Türkle-
rin beklentisinin altında gerçekleşmiştir. Cephede İnsansız bölgeden geçerken veri-
len kayıplar da büyük bir yekûn tutmaktadır. Bu yöntemle Türklere açılan ateş sonra-
sı, 4.000 civarında Türk askeri hayatını kaybetmiştir. Siperler kısa sürede birkaç defa 
el değiştirmiştir. Türk ordusunun kesintisiz taarruzu 19 Mayıs 1915’de de sürmüş, 2 
Türk uçağı itilaf güçleri üzerinde uçarak bomba ve çivi atmıştır.67 Osmanlı havacıları 
veya İtilaf güçleri havacıları keşiflerle önemli görevler yapmışlar ve taraflarına istih-

65 Kansu Vd., Hava.Tar. Türkler 1, s. 199; Gediz, …1911-1918, s. 156; Avcı, Çanakkale Cephesi, s. 87.
66 Albayrak-Yılmazer,…Çanakkaleuharebeleri-1, s. 106; www.canakkalekutup.gov.tr/belge/1-102121/

kirte-muharebeleri.(Erişim:24.06.2013)
67 Avcı, Çanakkale Cephesi, s. 93.
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barat vermişlerdir. Bu istihbarata sahip olan tarafın aldığı tedbirler öncelikle zayiatı-
nın az olmasını sağlarken, muharebeye hazırlıklı bulunma inisiyatifi de elde etmiştir.

4.2.3. Üçüncü Kirte Muharebesi (04-06 Haziran 1915)

27-28 Mayıs Tarihlerinde Pilot Üsteğmen Mehmet Ali ve Rasıt Yüzbaşı Hüseyin 
Sedat Bey 4 saat süren bir keşif yapmışlar. İtilaf güçleri donanmasının Mondros Li-
manı girişine gerilen ağlarla korunduğunu ve askerler için ise yeni kışlalar kurulduğu 
tespit edilmiştir.68 Mayısın son günlerindeki yoğunlaşma Türk havacılar tarafından 
Türk Karargâhına iletilmiştir. Özellikle 31 Mayıs’ta Hüseyin Sedat Beyin, Mondros 
Limanındaki büyük savaş gemilerine ilaveten 60 nakliye gemisi ile diğer destek ge-
milerinin yeni bir çıkarma için hazırlık halinde olduklarını bildirmesi Türk ordusunu 
teyakkuz durumuna getirmiştir. Kirte Muharebelerinin son safhasını oluşturan ve 
04-06 Haziran tarihleri arasını kapsayan safhaya, Türk birlikleri almış oldukları keşif 
bilgileri nedeniyle üstün bir durumda girmiştir. Bu nedenle 04 Haziran 1915’de İtilaf 
devletlerinin saldırı kararı beklendiği için yapılan taarruzlar başarısız olmuştur. 

Müstahkem Mevki Komutanlığı; Pilot Üsteğmen Mehmet Ali ve Rasıt Yüzba-
şı Hüseyin Sedat Bey’i keşif için görevlendirmiştir. Yapılan keşifle; 83 rakımlı tepe, 
Çamlık, Zeytinlik ile Batısındaki bataryaları tespit edip sonucu bildirirler. Kirte’de 
süren çarpışmanın son günü 06 Haziran’da itilaf güçleri mevzileri, Türk uçağı tara-
fından bombalanmıştır. Uçaklar bakıma alındığı için 13 Haziran 1915’e kadar hava 
görevleri sona ermiştir.69 Bu muharebenin sonucunda İngilizler 4500 civarında zayiat 
verirken Türklerin kaybı daha fazla olmasına rağmen İngilizler Alçıtepe’yi ele geçir-
me hedefine ulaşamamıştır.70

4.2.4. Kirte Muharebeleri Sonrası Tarafların Aldığı Önlemler

Kirte Muharebelerinin sona erdiği 06 Haziran’ın ertesi günü 07 Haziran 1915 
tarihinde İngiliz Harp Meclisi toplanarak savaşın sürdürülmesi kararına varmıştır. 
Bölgede bulunan İngiliz birlikleri yeniden yapılandırılmış, takviye birlikler bölgeye 
gönderilmiştir. Hava gücünde de önemli bir yönetim ve kullanım değişikliği yapıl-
mıştır. Bu tarihe kadar ayrı olan hava birlikleri bir araya getirilerek, “Çanakkale İn-
giliz Hava Kuvvetleri Komutanlığı” adıyla yapılandırılmış ve hava unsurları İmroz 
Adasının Kefalo Limanı yakınlarında bir yere toplanmıştır. Bu yapılandırma savaşın 
başından beri Fransa Cephesinde başarılı hizmetleri bulunan Albay F. H. Sykes ta-
rafından yapılmıştır. Albay Sykes Robeck ve Sir J. Hamilton ile de yoğun temaslarda 

68 Avcı, Çanakkale Cephesi, s. 97.
69 Gediz, …1911-1918, s. 158-160.
70 Albayrak-Yılmazer, …Çanakkale Muharebeleri-1, s. 107-109.
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bulunarak dağınık olan İngiliz hava güçlerini bir araya toplamış, deniz kuvvetleri ile 
müşterek harekât yapmak için koordinasyona özel önem vermiştir. Havacılığın esaslı 
olarak muharebe görevine girdiği savaş Birinci Dünya Savaşı yıllarıdır. Burada hava-
cılığın yönetimine yönelik arayışlar sonraki yıllarda havacılığın yönetim konseptinin 
oluşmasına öncülük etmiştir. Nitekim İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri 1918 yılında 
müstakil bir güç olarak yapılandırılmış ve özgün hava gücü olarak ortaya çıkmıştır. 
Bu yapılanmanın oluşmasında Çanakkale’deki uygulamanın da kurumsal bir destek 
sağladığı açıktır.

Kirte Muharebeleri sonrası İtilaf güçleri hava unsurlarını güçlendirmek için bir 
takım tedbirler almıştır. Bozcaada’daki İngiliz uçakları buraya taşınmıştır. Buraya al-
tışar Moran, Caudron, B.F.2 ve 4 adet Bristol olmak üzere 22 uçak taşınmıştır. Fran-
sız uçakları ise Bozcaada’da kalmıştır. 12 Haziran 1915 tarihinde 5 uçak taşıyan,“My 
Chree” adındaki başka bir İngiliz uçak gemisi Midilli’ye gelmiştir.71

13 Haziran tarihinde Pilot Üsteğmen Mehmet Ali ve Deniz Yüzbaşı Hüseyin Se-
dad, Limni’nin Mondros Limanında öncekilere göre yeni bir yığınak ve fazlalık oldu-
ğunu tespit etmiştir. Önceki keşiflerden daha çok barınak, çadır olduğunu görmüş, 
bölgede 18 savaş gemisi, Bozcaada Kuzeyinde bir muharebe gemisi, 5 muhrip, İmroz 
Adası civarında ise 2 muhrip, 2 muhabere gemisi ile 3 mayın arama-tarama gemisi 
keşfi yapılmıştır. Yine Arıburnu, Suvla ve Seddülbahir civarında muhrip ve mayın 
arama-tarama gemileri tespiti yapılmıştır. 

15 Haziran 1915 tarihinde yapılan keşifte ise Seddülbahir’de bir hava alanı yapıl-
dığı ve 4 uçağın burada konuşlandığı tespit edilmiştir. Bu mahal Türk topçusu tara-
fından tesir altına alınmış, 3 uçak kaçmayı başarmışsa da meydan kullanılamaz hale 
getirilmiştir. İtilaf güçleri 17 Haziran’da Seddülbahir’e asker ve malzeme çıkarmaya 
başlamıştır. Bu gelişme üzerine Bozcada tarafına bir keşif yapılmış ve adada 16 uçak, 
18 uçak çadırı ve bir büyük hangar tespit edilmiştir.

İtilaf güçleri; üstün hava gücü ile Gelibolu ve Anadolu yakasındaki Türk batarya-
larını bombalamasına rağmen başarılı olamamıştır. 21 Haziran’da 83 numaralı tepe 
ve Zığındere tarafına şiddetli bir saldırı başlatmıştır. Bu saldırı ile Fransızlar hedef-
lerini ele geçirmiştir. 22 Haziran’da itilaf güçleri mevzilerini bombalamak için Türk-
ler 2 uçak kaldırmıştır. Uçaklardan biri Alçıtepe’de bir İngiliz uçağı ile karşılaşmış, 
20 dakika süren hava savaşları sonunda Türk uçağı motorundan yara aldığından Ali 
Bey Çiftliği yakınına mecburi iniş yapmıştır. Burası İngiliz topçu atış menzili içinde 
olduğundan çevreden gelen Türk askerleri uçağı ve ekibini kurtarmıştır. Bu savaşta 
İngiliz uçağındaki rasıt, tüfek atışıyla öldürülmüştür.72 26 Haziran’da yapılan keşif-
te ise itilaf güçlerinin yine hareketlenme içinde olduğu Türk ordusuna bildirilmiştir. 

71 Keyüsk,Türk Havacılık Tarihi…, s. 72; Gediz, …1911-1918, s. 160.
72 Avcı, Çanakkale Cephesi, s. 109; Kansu vd., Hava.Tar. Türkler 1, s. 201
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Keşif esnasında İtilaf devletleri askerlerine teslim olmaları için; İngilizce, Fransızca, 
Arapça ve Hintçe bildiriler atılmıştır. Haziranın son aylarında Türk Deniz uçakları 
Adalar üzerinde keşif yapmışlar, bölgede 100 civarında farklı evsafta İngiliz-Fransız 
gemisi sayılmıştır.73

4.2.5. Zığındere Muharebelerinde Hava Faaliyeti (28 Haziran-05 Temmuz 
1915)

Zığındere Muharebeleri bir hafta yoğun olarak sürmüştür. Güçlü bir savunma 
hattı oluşturmaya çalışan Osmanlı ordusu bu muharebelerde 16.000 askerini kay-
betmiştir. Muharebe, itilaf güçlerinin 28 Haziran’da 02.00’de yoğun topçu atışıyla 
başlamıştır. Sabahın erken saatinde yapılan şiddetli saldırı ve çıkarma harekâtı, Türk 
Cephesinin sağ kanadının çökmesine neden olmuştur. Türk uçaklarının, itilaf güçleri 
ikmal hatlarını Türk topçusuna göstermesi önemli avantaj sağlamıştır. 29 Haziran’da 
havalanması planlanan 2 uçaktan biri havalanabilmiş ve Seddülbahir’deki İngiliz bir-
liklerini bombalamıştır. Zığındere Muharebeleri olarak anılan şiddetli çarpışma 05 
Temmuz’a kadar Zığındere merkezli devam etmiştir. İtilaf güçleri hava etkinliği kar-
şısında uçak sayısı oldukça yetersiz olan Birinci Tayyare Bölüğü 06 Temmuz 1915 
tarihinde emir-komuta zincirinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle Müstahkem Mev-
kii emrinden alınarak 5’inci Ordu Komutanlığı emrine verilmiştir. Uzun süredir iki 
komutanlık arasında devam eden hava gücünü yönetme sorunu bu şekilde 5. Ordu 
lehine çözümlenmiştir. 05 Temmuz günü 13 İngiliz uçağı Türk hava gücünü etkisiz 
haline getirmek için Çanakkale ve Hava alanına saldırmış ve 2 Türk uçağı kullanıla-
maz hale getirilmiştir. 5’inci Ordu bir süre hava faaliyetine son vermek zorunda kal-
mıştır.74 Hüseyin Sedat Bey de daha sonra tekrar Müstahkem Mevki Komutanlığına 
geri gönderilmiştir. Deniz Yüzbaşı Hüseyin Sedat, Temmuz sonuna kadar 24 yakın ve 
uzak alana hava keşfi yapmıştır.75 İtilaf güçleri yeni bir saldırıya başlayacak takatten 
kesilmiştir. 12 Temmuz’a kadar oluşan durağan durum üzerine Türk ordusu yeni bir-
likler getirmiş, mevzilerini güçlendirmiştir.76

İtilaf güçlerinin güçlü hava gücü karşısında Birinci Tayyare Bölüğünün de 
kuvvetlendirilmesi zorunlu hale gelmiştir. Temmuz ayı sonuna kadar Almanya, 
Türkiye’ye 21 uçak göndermiştir. Bu uçaklardan 13 adedi Türkiye’ye ulaşabilmiştir.77 
Gelen uçaklardan 4 adedi Rumpler B-1’di. Bu uçaktan 3 adedi, 13 Temmuz 1915’de 

73 Avcı, Çanakkale Cephesi, s.111; Okuyucu,… Hava Harekâtı, s. 289
74 Avcı, Çanakkale Cephesi, s.115; Okuyucu,…Hava Harekatı, s. 270,286; Gediz, …1911-1918, s. 162-

165.
75 Gediz, …1911-1918, s. 162-165.
76 Gediz, …1911-1918, s. 166.
77 Kalan 8 uçaktan 4’üne Sofya, Filibe, Sırbistan ve Niş’te el konuldu. 2 adedi Czernahavitz’de kırım 

geçirdi, biri de Tunca’ya düşmüştür.
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Çanakkale Cephesine gönderilmiştir. 5’inci Ordu bağlısı Tayyare Bölüğü orduya daha 
yakın bir yerde konuşlanmasının harekât yönünden kolaylık sağlayacağı gerekçesiyle, 
21 Temmuz 1915’de Galata’ya taşınmıştır. Buraya hangarlar yapılmış, çadırlar ku-
rulmuş ve 2 sahra bataryası yerleştirilmiş. Bölük Komutanlığına Almanya’da eğitim 
görmüş olan Üsteğmen Tahsin Kevenk atanmıştır. Daha önce hava bölük komutanı 
Alman Pilot Yüzbaşı C. L. Preussner’di. Türk hava bölüğünün etkinliği için bir takım 
tedbirler alınmasına rağmen İtilaf güçleri karşısında yapılanlar yeterli olmuyordu. İti-
laf güçlerinin lojistik desteği daha güçlü ve son teknolojik olarak da daha iyi imkâna 
sahip bulunuyordu. İlaveten İtilaf güçleri uçakları makineli tüfeklerle donatılmıştı.78 
Bu yetkinlik karşısında Türk hava unsuru mevcut imkânlarla daha yüksek perfor-
mans göstermek ve moral değerlerinin kazanımları ile mücadele etmiştir. Şüphesiz 
başkentin hemen yanında açılan bir cephe Osmanlı ordusu için çok daha önemli ve 
savunulması hayati zorunluluk anlamına gelmekteydi.

4.2.6. Zığındere Muharebeleri Sonrası Hava Faaliyeti 

05 Temmuz 1915’de İstanbul’dan gönderilen 2 Gotha deniz uçağı Boğaz Müs-
tahkem Mevki Komutanlığı emrinde bulunan, Alman Donanmasına ait Deniz Uçak-
ları Müfrezesine verilmiştir. Bu uçaklar aynı gün göreve başlamıştır. Bir süre önce 
komutanlığa bağlı kara havacılık birliği 5’inci Ordu emrine verilmiş olduğundan 
Müstahkem Mevkiler Komutanlığı da deniz uçaklarından müteşekkil bir hava birliği 
ile desteklenmiştir. Artık gerek kara gerek deniz birlikleri için hava unsuru olma-
dan harekât görevini icra etmek gittikçe güçleşmeye başlamıştır. Hava gücü diğer 
kuvvetleri destekleyen, ön alan, yönlendiren, caydırıcı etkisi gittikçe artan bir unsur 
olmuştur. 08 Temmuzda bir İngiliz uçağı Morto Koyunda, Türk topçusunun ateşi ile 
denize çakılmıştır.

Türk Hava unsurlarının teknik ve sayısal bakımından sorunları çözülememiştir. 
Lojistik sıkıntıları had safhadaydı. Çanakkale Savaşı’nda görev almış bir Alman suba-
yın tespiti yaşanan sorunları anlamayabilme adına dikkate değerdir. Bu kişi, Alman 
Pilot Subay olarak Çanakkale Cephesinde görev almış 06 Aralık 1915 tarihinde ilk 
İtilaf güçleri uçağını Nara Burnu üzerinde düşürmüş79 olan ve Çanakkale Şahin’i ola-
rak da bilinen Buddecke’dır. Buddecke’nın anıları o günkü durumu yalın olarak tasvir 
etmektedir. Alman Pilot anılarında, 

“…Uçağın mahmuzu80 bir taşta kırılınca, yerine kalın bir söğüt dalı takıldı. Kü-
çük çift kanat hiç de iyi gözükmüyordu. Burada (Türkiye) Fransa’da olduğundan 
değişikti. Orada her şey el altındaydı. Yeni bir uçak için, bir söz yetiyordu. Onlara 

78 Gediz, …1911-1918, s. 164-166.
79 Avcı, Çanakkale Cephesi, s. 189.
80 Dönemin uçaklarında kuyruk bölümüne yakın ve gövdenin altında yer alan çıkıntı.
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kavuştuktan kısa bir süre sonra, her iki lastik de cehennemin dibine gitti. Oldukça 
ağır uçak için, kalın bir dingil yerleştirmiştik. Ağır sıcaklar çifte soğutma gerekti-
riyordu. Bu sıcak günler ve yağmurlu soğuk gecelerden dolayı kanatlar havada, 
gövdede kaygı verecek şekilde oynuyorlardı.81”

ifadesine yer vermektedir.

13 Temmuz’da 4 uçakla takviye edilen 1’inci Hava Bölüğüne komutan olarak ata-
nan Üsteğmen Tahsin Kevenk82 ise anılarında; komutan olarak bölüğe katıldığında 
bölüğün Anadolu yakasında bulunduğunu, grupta birkaç Alman Subay, Teğmen Ali 
ve Teğmen Cemal ile bazı rasıt ve subayların olduğunu, 5-6 Alman uçağı ile Fransız-
lardan ganimet alınan bir uçak bulunduğunu belirtir. Bölük 21 Temmuz’da Rumeli’de 
Akbaş’ın 7 km. Batısında hazırlanan Galata’ya taşınmıştır. Bu dönemde havacılığın 
merkezi gücünün zayıf olduğu, İkmal işleri “Muvasala ve Muhabere Şubesi” tarafın-
dan görülmekteydi. Bölük; Şakir Hazım, Cevdet, Abdullah, Ali Rıza, Salih ve Rifat 
gibi Türk personel ve Fünfhausen, Roeder, Von Schlicting ve Von Kettenbeil gibi Al-
man personel ile güçlendirilmiştir. Türk uçakları hava muhaberelerinde otomatik ta-
banca ile saldıran İtilaf güçlerine karşı şahsi tabanca ve mavzer ile mücadele etmiştir.

Yüzbaşı Serno, 1’inci Hava Bölüğünde yapılan düzenlemeleri yerinde görmek 
için 15 Temmuz 1915’de üçüncü defa Çanakkale’ye gelmiş ve uçuş yapmıştır. Yine bu 
tarihlerde Almanya’dan gelen 5 Gotha uçağından 3’ü Yeşilköy’de monte edilerek 2’si 
Çanakkale’ye gönderilmiştir. Tamamı Almanlardan oluşan ve silahsız olan bu uçak-
lar ile Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanlığı emrinde “Deniz Tayyare Müfre-
zesi” teşkil edilmiştir.83 16 Temmuz 1915 tarihli Selanik merkezli bir raporda Limni 
Adası’nda 50.000-60.000 asker ile 140 geminin toplandığı bildirilmekte ve bu durum 
yeni bir çıkarmanın olma ihtimali olarak değerlendirilmiştir.84 Bu kanaat öyle güçlü 
hale gelmiştir ki, Sanders Paşa anılarında kendine verilen bir raporda Beyoğlu’nda 
büyük caddede pencerelerin kiralandığı bilgisinin geldiğini belirtir.85Esasen Avrupa 
basını da Fransız Le Temps Gazetesi örneğinde olduğu üzere benzer düşünceler için-
de ve bu doğrultuda yayınlar yapmaktadır.86

18 Temmuz günü Yüzbaşı Serno, bölgede bir keşif görevinde bulunmuş, dönüşte 
hava muhaberesine girdiği bir İngiliz uçağını parabellum atışıyla kaçırmıştır. Mayıs 
ayı başında da benzeri bir durum yaşanmış ve İngiliz uçakları Türk uçağı ile mücade-
le etmekten kaçınmıştı.

81 Buddecke Çanakkale Üzerinde Bir Şahin, s. 105.
82 Kansu Vd., Hava.Tar. Türkler 1, s. 201.
83 Kansu Vd., Hava.Tar. Türkler 1, s. 201.
84 Sanders, Türkiye’de Beş Yıl, s. 111.
85 Sanders, Türkiye’de Beş Yıl, s. 114,115.
86 Yaşar Aksan, Çanakkale, Bizbize Yay.,Ertem Matbaası,Ankara,2007,s. 139.
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Aynı gün Hüseyin Sedat’ın rasıt olarak katıldığı başka bir uçak General 
Hamilton’un İmroz Adası Kefalo Adasında bulunan yatına sadırmış ve 2x25 kg ve 
3x10 kg. bombalar atmıştır. Bu sıralarda Alman ve Türk istihbaratları İtilaf güçlerinin 
Çanakkale’ye büyük bir saldırıda bulunacağı istihbaratını almıştır. Bu gelişmeler üze-
rine Birinci Hava Bölüğünün faaliyeti yeniden düzenlenmiştir. Alman Deniz Tayyare 
Müfrezesi de bu amaçla görevlendirilmiştir. 1915 Temmuz’unun son haftasında ay 
ışığında yapılan hava keşiflerinde İtilaf güçlerinin hazırlık içinde olduğu ve Arıbur-
nu tarafına yığınak yaptığı anlaşılmıştır. Yığınak Ağustos’un ilk haftasında da devam 
etmiştir. Türk hava gücü zayıf olduğundan, güçlü İtilaf güçleri hava gücü karşısında 
daha sınırlı harekât edebiliyordu.87 Türk hava gücü tarafından, ok ve sivri çıkıntı-
lar şeklinde yapılan çelik çiviler, siperlerde, kamp ateşi etrafında, yemek kuyruğun-
da veya su tankları üzerinde toplanan askerler üzerine atılmaya devam etmiştir.88 27 
Temmuz 1915’de Osmanlı Hükümeti, Cephe’ye gönderdiği bir raporda İtilaf devletle-
rinin Suvla’ya bir harekât için hazırlandıkları ihbarını bildirmiştir. Türk havacılar, 27 
Temmuz’da yaptıkları keşifte Limni Adasının Mondros Limanı’na savaş ve hastane 
gemilerinin yığılmaya başladığını rapor etmiştir.89 31 Temmuz 1915’de Türk uçakları 
Bozcaada’ya hava hücumu yapmıştır. Bu saldırıda Türkler tarafından 5 bomba, 500 
flaşet atılmıştır. Bu saldırı Bozcaada’da karmaşaya ve endişeye neden olmuştur. Fakat 
İtilaf güçleri hava gücü yeni gelen 17 uçakla mevcudunu 48 uçağa yükseltmiştir.90 

5. 06-10 Ağustos 1915 Anafartalar Muharebelerinde Tarafların Hava 
Faaliyeti

İtilaf güçleri 1915 yılı Temmuz ayı sonlarından itibaren bütün gücüyle 
Arıburnu’na saldırmak için hummalı bir faaliyet içine girmiştir. Türk savunmasını 
şaşırtmak ve Türk birliklerinin bölünerek gücünü dağıtması maksadıyla, Suvla ve 
Seddülbahir’e de tamamlayıcı çıkarma harekâtında bulunma planlanmıştır. 06-07 
Ağustos gecesi Saros Körfezinin kuzeyinde yer alan Sazlıdere ve Karaçalı mevkiinde-
ki kıyı bölgesine çıkarma başlamıştır. Osmanlı askeri birimleri, çıkarma anında hava 
keşfi yapılamadığı için çıkarma yapılırken gelişmelerden haberdar olmuştur. Ancak 
bu aldatma harekâtı az sayıda İtilaf gücü birliğinin katılması nedeniyle başarılı olma-
mıştır. İtilaf güçleri 06 Ağustos tarihinde 14.20’de Seddülbahir, 15.00’de ise Arıburnu 
bölgesinde şiddetli topçu ateşiyle saldırıya geçmiştir. Aynı günün gecesi 21.30’da ise 
Suvla Limanına çıkarma yapılmıştır. Hava birlikleri de oldukça güçlenmiş olan İngi-
lizler 24 Temmuz’da Albay Sykes’i, Doğu Akdeniz’de yer alan bütün hava birliklerine 

87 Avcı, Çanakkale Cephesi, s. 55-57; Kansu Vd., Hava.Tar. Türkler 1, s. 201.
88 Avcı, Çanakkale Cephesi, s. 59.
89 Avcı, Çanakkale Cephesi, s. 132,133.
90 Avcı, Çanakkale Cephesi, s. 133.
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genel hava komutanı olarak atamıştır. İkinci balon gemisi olarak “Hector Balon Gemi-
si” de “Manica Balon Gemisi”ne yardım için bölgeye gelmiştir. Ağustos’un başların-
da Marmara’ya sızan İtilaf güçleri denizaltıları, lojistik ulaşımı olumsuz etkilemekte 
olduğundan 5’inci Ordu, Müstahkem Mevki Komutanlığından deniz uçağı talebinde 
bulunmuştur. Emrinde Alman havacılardan kurulu Deniz Müfrezesi olan Müstah-
kem Mevki Komutanlığı yalnız 2 uçağı olduğunu ve bu uçaklardan yalnız birinin faal 
olduğunu belirtmiş, bu uçakla da deniz keşfi yapıldığından görev için kara uçakları-
nın kullanılmasını tavsiye etmiştir. Ancak İkmal yollarındaki tehlikenin giderek daha 
riskli bir hal alması üzerine Müstahkem Mevki Komutanlığı tek deniz uçağını 5’inci 
Ordu emrine vermek durumunda kalmıştır.91

26 Temmuz’u 27 Temmuz’a bağlayan gece Mustafa Kemal, Conkbayırı’na geçmiş 
ve Cepheyi yeniden tanzim etmiştir. 27 Temmuz günü Büyük Anafarta Köyü içine 
girdiğinde 11 İtilaf gücü uçağı tarafından bulunduğu bölge ve Karargâhı havadan 
bombardıman altına alınmıştır. Bu bombardımanda Karargâhta karışıklık çıkmış ve 
personel birbirini kaybetmiştir. Ancak Zabit Vekili Zeki Doğan (İlk Hava Kuvvetleri 
Komutanı Hava Orgeneral Zeki Doğan) ile Mustafa Kemal gece içinde Conkbayırı’na 
ulaşmışlar, Karargâhın diğer personeli de sabahın erken saatinde görev yerine ulaşa-
bilmiştir. Cevat Abbas’ın anılarının birçok yerinde; uçakların tacizlerinin sürekli de-
vam ettiği, ancak buna Albay Mustafa Kemal tarafından pek ehemmiyet verilmemiş 
ve korunmaya yönelik tedbir almaya da lüzum hissetmemiştir. Oysa Ordu Komuta-
nı Liman Von Sanders hava taarruzlarında ormanlık alana sığınarak şahsi korunma 
tedbirleri almıştır.92 Abbas anılarında bu durumdan komutanın büyük bir zarar gör-
memesini uçakların henüz yeni kullanılan bir silah sistemi olmasına bağlamaktadır.

Türk uçakları çarpışmanın ilk dört günü 51 saat harekât görevi yapmak suretiyle 
Conkbayırı Taarruzlarında yoğun bir faaliyet içinde bulunmuştur. Bu tarihte bölgede 
16 uçak toplamayı başaran Türkler, İtilaf güçlerine devamlı bomba ve çivi atarak ağır 
zayiat verdirmeye muvafık olmuştur. Bu çarpışmalarda bir şarapnel parçası Mustafa 
Kemal’in sağ göğüs üstünde bulunan saate denk gelmiş ve ölümden kıl payı kurtul-
muştur.

İmroz açıklarında bulunan kabil-i sevk balonuna ve İmroz’da yer alan uçaklara 
yönelik bir toplu saldırı planlanmış olmasına rağmen Alman pilot Roeder’in diğer 
uçaklara katılmadan 15 dakika önce İmroz’a varması İtilaf güçlerine teyakkuz haline 
geçme fırsatı vermiştir. Bu yüzden beklenen sonuç alınamamıştır. Yine de görülen 
İtilaf güçleri hedefleri ve balon bombalanmış, yangınlar çıkarılmıştır. Bu balon bir 

91 Gediz, …1911-1918, s. 172,173.
92 Osman Yalçın, “20.Yüzyılda Türk Tarihi Bakımından İki Önemli Gelişme: Havacılığın ve Bir Lide-

rinDoğuşu”, Turkish StudiesInternational Periodical For the Languages, Literature and History of 
Turkish or Turkic Volume 6/2 Spring 2011, p. 1039; Turgut Gürer, Atatürk’ün Yaveri Cevat Abbas 
Gürer Cepheden Meclise Büyük Önder İle 24 Yıl, Özkaracan Matbaalık, İstanbul 2006, s. 73-77.
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daha görülmemiştir. Türk Hava unsurları 10-12 Ağustos tarihleri arasında yoğun fa-
aliyette bulunmuş, tekrar bölgeye gelen Yüzbaşı Serno da bu uçuşlara iştirak etmiş ve 
Midilli’de bulunan İtilaf güçlerinin önemsiz olduğunu rapor etmiştir. 12 Ağustos’ta 
Suvla’da askeri bir hareketlilik olmuş ancak güçlü Türk savunması karşısında başarı 
gösterememiştir.93 

Osmanlı hava gücü tarafından 18 Ağustos tarihinde Gökçeada’ya yapılan keşif 
uçuşunda Kefalo Körfezi’nde 50 nakliye gemisi tespit edilmiştir.94 Bu kuvvetler 21 
Ağustos 1915’de son başarısız önemli hücumlarını yapmışlardır. 20 Ağustos’ta birle-
şik İtilaf güçleri hava unsuru Galata Meydanı’na saldırmış ve bir Türk uçağını kulla-
nılamaz hale getirmiştir. Marmara’da süren denizaltı faaliyeti ile Barbaros Hayrettin 
ve Mesudiye Zırhlıları, Peleng-i Derya Topçekeri, Yarhisar torpidosu, bazı ticaret ge-
mileri, ufak taka ve bazı yelkenliler kaybedilmiştir.95 

Eylül ayında İngilizlerin Balkan ülkelerinin kararını lehlerine çevirebilmek için 
Çanakkale’ye ilave 500.000 asker göndereceği istihbaratı alınmış96 ancak İngiltere bu 
gücü bulamamıştır. Yine Eylül 1915’de Osmanlı ordusu emrinde çalışan Alman si-
vil pilotlar yerine, Alman askeri pilotlar görevlendirilmiştir. 16 Eylül’de 6 Türk uçağı 
İmroz’a saldırıda bulunmuş, dönüşte bir İtilaf gücü denizaltısının Türk yelkenlisini 
torpillemek üzere olduğu görülmüş ve silahlı Albatrosla denizaltıya saldırılarak yel-
kenli kurtarılmıştır. Bu dönemde en önemli bir gelişme de yeni gelen Gotha uçakla-
rına makineli tüfek monte edilmesi olayıdır. Bu durum Cephedeki hava üstünlüğü-
nü Türkler lehine değiştirmiştir. Pilot Yüzbaşı H.körner, Eylül ayında Birinci Hava 
Bölüğüne Komutanı olarak atanmıştır.97 Özellikle deniz unsurlarının torpillenmek 
üzereyken uçaklar tarafından görülmesi ve dost deniz gücü unsurunun korunma-
sı deniz-hava işbirliğinin ilk örneklerindendir. Deniz kuvvetlerinin korunmasına ve 
savunmasına uçakların katkı sağlaması bakımından da uçakların önemini ortaya çı-
karmıştır.

18 Eylül gecesi 23.00’de Türk deniz uçakları Gökçeada’ya yeni bir taarruz yapmış-
tır. Atılan bombalardan biri Aydıncık İskelesine yanaşan bir geminin yanına düşmüş-
tür. Gemide Cepheyi teftişten dönen Başkomutan Ian Hamilton bulunuyordu. Bu 
saldırıda Gökçeada’da bulunan uçaklardan biriyle hemen havalanmayı başaran Pilot 
Yüzbaşı R.L.G.Marix, Türk uçakları ile çatışmaya girmeden Galata Meydanı üzerine 
gelmiş ve ışıkların yanmasından da yararlanarak meydanı bombalamıştır.98 Işıklar he-
men söndürülmüş ve Türkler tarafından pasif savunma tedbirleri alınmıştır.

93 Gediz, …1911-1918, s. 173-177; Kansu vd., Hava.Tar. Türkler 1, s. 203.
94 Okuyucu,… Hava Harekâtı, s. 291.
95 Otto Hersing, Çanakkale Denizaltı Savaşı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul,2009,s.xxxvi
96 BOA, Fon Kodu:HR.SYS. 2323,30
97 Avcı, Çanakkale Cephesi, s. 153.
98 Avcı, Çanakkale Cephesi, s. 159-161.
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Çanakkale Cephesi’nde yaşanan bir diğer ilginç olay da Mustafa Kemal Paşanın 
aracına Samson’un saldırısı olmuştur. Bu saldırıda iki defa Mustafa Kemal’in aracına 
saldıran İngiliz pilot araca zarar vermişse de bir can kaybı yaşanmamıştır. Sampson, 
barış döneminde bu saldırıyı teyit ettiğini belirtmiştir.99 1915 yılı Eylül-Ekim ayların-
da yoğun olarak keşif faaliyetlerinde bulunulmuştur. Türk hava unsurları Eylül ayında 
sıklıkla Gökçeada’ya yönelik keşif ve bombardıman görevi yapmışlardır. 27 Eylül’de 
Pilot Yüzbaşı C. L. Preussner ve Rasıt Yüzbaşı Kettembeil, bir İtilaf gücü uçağını 
düşürmüştür. Tayyare Bölük Komutanı Yüzbaşı H. Körner 03-05 Ekim tarihlerinde 
Limni Adası üzerinde yaptığı solo uçuşlarında 200 civarında fotoğraf çekmiştir. Bu 
fotoğraflarla bölge hakkında detaylı bilgi alınmıştır. 25 Ekim’de ilk Fokker tayyaresi 
gelmiş inişte kırım geçirerek kullanılamaz hale gelmiştir.100 Pilot Yarbay Samson 23 
Kasım 1915 tarihli raporunda 2 ve 3’üncü Bölüklerin 7 aylık sürede Türk mevzilerine 
toplam 2500 saat uçuş yaptığını ve hedeflere 179 adet 45 kiloluk, 507 adet 9,5 kiloluk 
bomba atıldığı belirtilmiştir.101

Kasım ayında havada faaliyet iki tarafın karşılıklı keşif ve bombardıman faali-
yeti ile geçmiştir. 06 Kasım’da Türk topçusu Küçükgemlikli üzerinde bir İtilaf gücü 
uçağını denize düşürmüştür. 30 Kasım 1915 tarihinde ise Pilot Ütğm Ali Rıza ve Ra-
sıt Teğmen Orhan, Albatros K-1 ile Kabatepe üzerinde uçarken Fransız tayyaresi ile 
karşılaşmış, yapılan hava savaşında Fransız uçağı benzin deposu delindiğinden İnte-
pe-Helles arasına düşmüştür. Bu Türk havacıların ilk hava-hava zaferidir.102 Emekli 
Orgeneral Muzaffer Ergüder’in anılarında Çanakkale Muharebesinin özel yeri vardır. 
Çanakkale Savaşı’nda 5’inci Ordu Lojistik Destek Başkanlığı 3’üncü Şube Müdürlüğü 
görevinde bulunmaktadır. Bu dönem savaşın yoğun devam ettiği bir zaman dilimidir. 
Orgeneral olarak emekli olduktan sonra anılarını yazan Ergüder anılarında; Yüzbaşı 
rütbesinde şahit olduğu Çanakkale hava savunması olayını anlatmıştır. Beş İngiliz 
uçağı Türk ordusu üzerine ölüm yağdırmış dönüş yolundadır. Türk ordusundan “bi-
zimkiler nerede?” sorusu yükselmektedir. Tam bu esnada Galata Hava Meydanı’ndan 
kalkan bir Türk tayyaresi arkadan gelip 5 İngiliz tayyaresinin arasına dalar. Öyle bir 
saldırır ki, beş (5) İngiliz uçağının dördünü açtığı ateşle teker teker alevler içinde 
düşürmüştür. Bu olaya orada bulunan askerler büyük bir sevinçle şahit olmuşlar. İn-
gilizler artık bölgede rahat dolaşamaz hale gelmiştir. Kurmay Yüzbaşı Ergüder de bu 
olaydan çok etkilenir ve bilahare Galata Meydanı’nı ziyaret etmiştir. Anılarında, “On-

99 Avcı, Çanakkale Cephesi, s. 160,161; Osman Yalçın,… Bir Liderin Doğuşu”, p. 1033-1062.
100 Kansu vd., Hava.Tar. Türkler 1, s. 204,205.
101 Avcı, Çanakkale Cephesi, s. 163-183.
102 Osman Yalçın,Türk Hava Harp Sanayii Tarihi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2013,s. 

46;Kansu vd., Hava.Tar. Türkler 1, s. 205; Avcı, Çanakkale Cephesi, s. 183; Okuyucu, …Hava Harekâtı, 
s. 293; Osman Yalçın, Türk Hava Harp Sanayii Tarihi, Doktora Tezi, G.Ü.Sos.Blm.Enst.,T.C.Tarihi 
Bilim Dalı, Ankara, 2008, s. 30; Yalçın, …Türk Hava Harp, s. 37; Avni Okar, Türkiye’de Tayyarecilik 
1910-1924, YKY, 2. Baskı, İstanbul, 2010, s. 30.
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lar bizi günlük ızdıraplardan kurtaran, çalışmalarımızın kesintisiz sürmesini sağla-
yan hilale bürünmüş kahramanlardı. Ne var ki, sayıları az olduğundan üstünlükleri 
kahramanlıklarına ve kullandıkları avcı tayyarelerinin yüksek kabiliyetlerine bağ-
lıydı” ifadelerine yer vermiştir.103 Arşiv belgelerinde Çanakkale’de meskûn mahallere 
ve asker üzerine taarruz eden İtilaf güçleri uçakları ilgili oldukça fazla bilgi yer alır-
ken, düşürülen uçak ve esir edilen İtilaf güçleri rakibi ve rasıtlarına ait bilgiler de yer 
almaktadır.104 İtilaf güçleri uçaklarının saldırısının tazyiki ile Çanakkale’de yaşayan 
Subay aileleri ile Müslüman halk civar köylere yerleştirilmiştir.105 Aralık ayında da 
Türk hava harekâtı keşif ağırlıklı olarak sürmüştür. 5 Arlıkta bir deniz uçağı Tekirdağ 
açıklarında kaybolmuştur. 09 Aralıkta Büyük Marmara Adası üzerinde uçan bir Türk 
uçağı bir İngiliz denizaltısını bombalamıştır.106 12 Aralık’ta Balon gemisini koruyan 
bir İngiliz uçağı ile hava muharebesi yapılmış ama uçak düşürülememiştir. 3 uçaklık 
bir Türk filosu, İmroz ve diğer adalar üzerine taarruzda bulunmuştur. 

Çanakkale Savaşı’nda İtilaf güçlerinin yararlandığı önemli silahlardan biri şüp-
hesiz balonlar olmuştur. Balon ile Türk tarafının havadan keşfi yapılarak Türk ordu-
suna ait uçak ve gemilerin hedef olabilmesi için yönlendirme yapılmıştır. Gazilerden 
Ahmet Başaran anılarında “Düşman… denizden balon kaldırıyordu. O zaman asker 
arasında balon çıkıyor derlerdi. Balon çıktığını görünce biz saklanırdık. Çünkü bizi 
görürmüş balondan… Toplar patlamaya başlardı ardından.” ifadeleriyle tanımla-
maktadır.107

6. İtilaf Güçlerinin Cepheyi Boşaltması Sürecinde Hava Faaliyeti

Cephenin siper savaşına dönüşmesi ve İtilaf güçlerinin amaçlarına ulaşamamala-
rı sonucu bölgenin boşaltılması kararlaştırılmıştır. Lojistik olarak da burada bulunan 
on binlerce askerin Türklerin hâkim olduğu sırtların eteğinde idame ettirmek gün 
geçtikçe daha da zor olmaya başlamıştır. İtilaf güçleri çekilmeyi gizli tutarak kayıpları 
azaltmayı amaçlamıştır. Bu maksatla Suvla ve Arıburnu açıklarına gelen gemiler sa-
hile yakın yerlere demir atıyor, geceleri ise hazırlanan kuvvetler sandallarla gemilere 
binip cepheden ayrılıyorlardı. Türk hava unsurları bu geri çekilme hareketliliğini tes-
pit etmiş ve ilgili birimlere bildirmiştir. Ancak Türk Genel Karargâhı bu dönemde bu 
raporları teyit etme ihtiyacı da hissetmiş ve Yer Gözetleme raporlarına itibar etmiştir. 

İtilaf güçlerinin çekilme anında bile hava görevleri her iki taraf arasında devam 

103 Muzaffer Ergüder,(Yay.Hzr.H.İbrahim FIRTINA), Havacılık Anıları 1922-1930,TTK Bsm., Ankara, 
2009, s. 26,27; Osman Yalçın “Çanakkale Cephesi Hava Harekâtının SWOT ve PEST Analizi Yöntemi 
ile İncelenmesi”, Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı,Yıl: 12, Güz 2014, Sayı: 17, s. 25.

104 BOA, DH.Şfr, 545, 61; BOA, DH.ŞFR, 558, 77; BOA, DH.ŞFR, 559, s. 5.
105 BOA,DH.Şfr, 559, 62
106 Kansu Vd.,Hava.Tar. Türkler 1, s. 205.
107 Avcı, Çanakkale Cephesi, s.185
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etmiştir. İngiliz Pilot Yarbay Samson, 18 Aralık’ta o tarihe kadar en ağır bomba olan 
249 kg.lık bombayı Türk Cephesine karşı kullanmış ve bir binayı tamamen ortadan 
kaldırmıştır. İtilaf güçleri, 20 ve 21 Aralık tarihlerinde ise peş peşe iki uçak kaybet-
mişlerdir. Fransızların açıklamasına göre Bozcaada’da konuşlu MF 98 T Hava Bölüğü 
toplamda 31 uçak kaybetmiştir.108

Türk tarafı 1915 yılı Aralık ayının son haftası İtilaf güçleri cephesi üzerinde faali-
yetlerini keşif ağırlıklı sürdürmüştür. 27 Aralık’ta Limni üzerinde yapılan keşifte 100 
civarında gemi sayılmıştır. 28 Aralıkta yapılan keşifte ise sayının 65’e düştüğü keşfi 
yapılmıştır. Aynı gün taraflar arasında yapılan hava muharebesinde bir Türk uçağı 
inmek zorunda kalmıştır. Mürettebat yara almadan kurtarılmıştır. Yine Aralık ayının 
son haftasında İngiliz 3’üncü Birliği önemli pilotlarından mahrum kalmıştır. İngiliz 
Yarbay Samson, Bell-Davies ve Thomson İngiltere’ye gönderilmiştir. Aşırı stres ve 
bünye bozukluğu bulunan, sarılık geçiren Yarbay Samson, çürüğe çıkmış ve ordu-
dan ayrılmıştır. İngiliz 3’üncü Hava Birliği önceki faaliyetlerini bir daha yakalayama-
mıştır. Türk uçakları 31 Aralık 1915’de Gökçeada’ya giderek İtilaf güçleri tesislerini 
bombalamışlardır. 1916 yılının ilk haftası da Türk Hava unsurlarının sürekli keşif ve 
bombardıman faaliyeti ile geçmiştir. 04 Ocak’ta bir Fransız uçağı ile hava muharebesi 
yapılmış ve Fransız uçağı Gökçeada’nın 5 mil açığında denize çakılmıştır.109

Alman Hava Kuvvetleri Komutanlığından Binbaşı Wilhelm Sıegert, Osmanlı 
İmparatorluğu’nun havacılık ile ilgili sorunlarını görüşmek ve genel durumu değer-
lendirmek için Aralık 1915’de İstanbul’a gelmiştir. Alman Binbaşı Sıegert, Osmanlı 
hava gücüne komuta eden Alman hava subayı Binbaşı Erich von Serno ile birlikte 05 
Ocak 1916’da Çanakkale’ye gelerek cepheyi izlemiştir. Yaptığı keşiflerde İtilaf güçle-
rinin kısa süre içinde çekileceğini bir kere de Sıegert teyit etmiştir. 06 Ocak 1916’da 
İngilizler Galata Hava Meydanı’na baskın tarzında akında bulunmuştur. Osmanlı or-
dusu envanterine giren Fokker Av Bölüğü süratle karşılık vermeye başlamış ve gün 
içerinde şiddetli hava savaşları cereyan etmiştir. Günün sonunda 4 İtilaf gücü uçağı 
düşürülmüştür. Bu rakam şüphesiz o günün şartlarına göre oldukça yüksek bir sa-
yıdır.110 Alman pilot Buddecke Çanakkale Cephesi’nin en iyi av pilotu olmuştur. Bu 
cephede beş İtilaf gücü uçağını düşürmüştür.111 İtilaf güçleri 09 Ocak 1915 tarihinde 
Çanakkale’den tamamen çekilmiştir. 

108 Avcı, Çanakkale Cephesi, s.190-195
109 Avcı, Çanakkale Cephesi, s. 198-202.
110 Avcı, Çanakkale Cephesi, s. 205-208.
111 Okar, Türkiye’de Tayyarecilik …,s. 39; Buddecke’nin düşürdüğü uçak sayısı kaynaklarda 4,5 veya 6 

olarak farklı sayıda geçmektedir.
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Sonuç

Savaşın tüm dünyayı tesiri altına alan yönü bir yana, henüz İtilaf devletlerine 
savaş ilan edilmeden İngiliz Başbakanı Asquith’in İngiliz Parlamentosunda, “Osman-
lı Devleti ortadan kaldırılacaktır.” açıklaması Osmanlı İmparatorluğu açısından zor 
yılların başlayacağının habercisiydi.112 Çanakkale Savaşı, her iki tarafın 250.000 civa-
rında zayiatı ile Birinci Dünya Savaşı’nın en yoğun çarpışmalarının yapıldığı bir yer 
olmuştur. Çanakkale Hava Harekâtı, Deniz ve Kara Harekâtı kadar bilinmemektedir. 
Türk Havacılık Tarihinde en yoğun hava harekâtının ilk yaşandığı yer burası olmuş-
tur.113 Türklerin savaşma gücü ve iradesi beklenenin aksine oldukça yüksek olmuştur. 
Başta Deniz Bakanı Winston Churchill olmak üzere dönemin sivil ve askeri otorite-
leri Türk ordusunu yeterli tanıyamadığı gibi kullanılan haritaları, keşif uçuşları, ma-
yın tarama faaliyetleri ve meteorolojik öngörüleri zamansız ve yetersiz olmuştur.114 
Çanakkale Savaşı 20’nci asırda çıkan ve insanlık tarihinin değişmesine neden olan 5 
savaştan biri olarak tanımlanmaktadır.115 Daha önce de ifade edildiği gibi bu cephe-
nin sonuçları günümüze kadar etkisini sürdürmeye devam etmektedir. 

Çanakkale Cephesi, açılışından tahliyesine kadar taraf olan her ülke bakımından 
farklı bir anlam ifade etmektedir. Temelde devletlerin beklentisi farklı olmak üzere 
idari ve siyasi nedenler bulunuyordu. İngiltere için Hindistan’ın güvenliği, Fransa için 
Ortadoğu’nun anahtarı, Rusya için ecdat vasiyeti gereği Akdeniz’e açılma, Yunanis-
tan için Anadolu’ya sahip olma ve Megalo İdea’nın tahakkuku, Avustralya ve Anzak-
lar için bağımsızlığın sembolü anlamına gelirken, Türkler için vatanlarını ve bağım-
sızlıklarını koruma anlamına gelmekteydi. Rusya’dan buğday ihtiyacı karşılanırken, 
Balkan Devletlerinin İtilaf güçlerine yönlendirilmesi önemli beklentilerdendi.116

Birleşik ve müşterek harekâtın uygulandığı bir harekât olmanın yanında hava 
gücünü kullanma konseptinin esasları, Çanakkale Cephesi’nde ilk örnekleri ile uygu-
lanmıştır. Türk hava unsuru uzak yerlerde keşif ve taarruz görevlerinde bulunmuştur. 

112 Okar, Türkiye’de Tayyarecilik …,s. 106.
113 Akat, 20.YY Savaşları…,s. 194; Görgülü,On Yıllık Harbin Kadrosu, s. 61; Boray,a.g.e.,s. 56; 

Berkman,a.g.e.,s. 218; Sanders, Türkiye’de Beş Yıl, s. 142. Türk tarafının zayiatı; 58.000 şehit, 100.000 
yaralı, 10.000 kayıp21.000 hastalıktan şehit ve 64.000 hasta olmak üzere takriben 253.000 kişidir. 
İngilizlerin zayiatı toplamda 205.000, Fransızların ise 47.000 olmak üzere Türklerle aynı rakamlara 
yakın olmuştur. Türk zayiatı Liman von Sanders’in anılarında da yaklaşık olarak aynı şekilde verilmiş-
tir. Ayrıca Bakınız:Albayrak-Yılmazer, …Çanakkale Muharebeleri-1,s.168

114 Figen Atabey, “İngiliz Belgelerinde Çanakkale Muharebeleri’nin Deniz Harekâtı”, Kuruluşundan Gü-
nümüze Türk Ordusu On İkinci Askeri Tarih Sempozyumu Bildirileri-1, 20-22 Mayıs 2009, ATASE 
Yay. Genkur.Bsm., Ankara 2009, s. 165.

115 F. Erden Boray, Çetin Ceviz Çanakkale ve Unutulan Elmaslar, Küçük Çekmece Belediyesi Başkanlığı 
Yayını, İstanbul, 2005, s. 38; Diğerleri ise; 1905 Kore’den başlayan Rusların Japonya Çıkarması, Pearl 
Harbour Hava-Deniz Saldırısı, Normandiya Çıkarması ve Kore Çıkarma savaşlarıdır.

116 Mustafa Çolak, “Çanakkale Savaşları ve Almanya”, Kuruluşundan Günümüze Türk Ordusu On İkin-
ci Askeri Tarih Sempozyumu Bildirileri-1, 20-22 Mayıs 2009,ATASE Yay. Genkur.Bsm.,Ankara 2009, 
s. 46.
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Uçakların otomatik tüfeklerle techizi, Türk tarafı açısından kesin bir hava üstünlü-
ğünü sağlarken, İtilaf güçlerinin sayısal üstünlüğü ve Çanakkale’yi adeta bir dış kenar 
kuşakla çevirmeleri Türk havacıların iç kuşakta hareketini kısmen kısıtlamıştır. 

Çanakkale Hava Harekâtı; denizde ve karada olduğu gibi hava kuvvetlerinin de 
tarihine önemli ilkleri ve başarıları kaydetmiş, müşterek harekâtın (kara-deniz ve 
hava güçleri ortak harekâtı) başarısının ilk müstesna örneği olmuştur. Bu harekât sü-
resince günümüz modern hava harekât usullerinin hemen pek çoğu başarı ile tatbik 
edilmiştir. Mukabil Hava Harekâtı, Tecrit, yakın destek nevileri ve gözetleme başta 
olmak üzere başarılı bir şekilde uygulanmıştır. Muzaffer Ergüder117 ve Mustafa Kemal 
Paşa gibi cephenin kara birliklerinde görevli subaylarından Cumhuriyet döneminde 
etkin ve yetkin konuma gelenler için havacılığın gücü ve savaşın seyrine etkisi burada 
tecrübe edildiğinden havacılığın gelişmesine önemli katkıları olmuştur.

Çanakkale Savaşı sınırsız bir harp için lojistik alanda yeterliliğin önemini ve ge-
rekliliğini göstermesi bakımından dikkate değer izler taşır. Milli imkân ve kabiliyet-
lerin önemi ortaya çıkmış ve dışa bağımlı bir ordunun zafer kazansa bile büyük ka-
yıplar vereceği bir tarih laboratuarıdır. Burada İtlaf güçlerine ait düşürülen 53 uçak 
ise savaşın hava boyutunun da oldukça kanlı ve önemli kayıplara sahne olduğunu 
göstermesi bakımından dikkate alınacak bir rakamdır.

Çanakkale Zaferinin 100. yılında şüphesiz çıkarılacak birçok dersler bulunmak-
tadır. İtilaf güçleri Çanakkale’ye yalnız hava gücü için birçok yeni sistemi uygulamış-
lardır. Bunlar; son sistem uçaklar, balonlar ve Ana Uçak Gemileridir. Oysa Türkler 
burada Almanlardan aldıkları uçaklar ve savaşın henüz başlarında muharebeler ol-
duğu için daha önce envanterinde bulunan uçaklarla hava faaliyetini sürdürmüştür. 
O halde kesintisiz bir harekâtın sürdürülebilirliği ve bağımsız hareket edebilmek için 
milli hava harp sanayinin barış şartlarında kurulması gerekir. Taktik uygulamalar ba-
zen stratejik hedefleri etkisiz hale getirmekteyse de teknolojinin gelişmesi ile stratejik 
hedeflerdeki sapmalar geçmişe göre oldukça minimize edilmiş durumdadır. Bu se-
beple milli olmak kaçınılmaz hale gelmektedir. 09.03.2015-21.29

117 E.Org., 1922-1929 Hv.K.Komutanlığı yapan karacı subaydır. 
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Ağabey ve Kardeşi
-Hayat Çizgisi Savaştan Geçen İki Medreseli-

Mustafa ARIKAN*

Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı
Yıl: 13, Bahar 2015, Sayı: 18, ss. 385-410, 100. Yıl

Öz

Osmanlı Devleti’nin tarih sahnesinden çekildiği yüzyıl dönümünü yaşayan 
Türk insanı çok ağır şartlar içinde kalmış; savaşlar ile gelen felaketlere şahit 
olmuş, bazıları uzun yıllar cephelerde savaşmış, esir düşmüş, aileler cephede ya 
da esaretteki çocuklarının yollarını gözlemişler, şahadet haberleri ya da meç-
hul akıbetler bu acıları ziyadeleştirmiştir. Verilen milli mücadele sonunda yeni 
Türk devleti kurulmuş, Türk milleti istiklalini kaybetme tehlikesini bertaraf et-
miştir.

Tarihin bu zorlu dönemecini bizzat yaşamış; gücü nispetinde mücade-
lenin içinde olmuş binlerce şahsiyet “tarihin gölgesinde” kalmış, “meşâhir-i 
meçhûle”ye dâhil olmuşlardır. İşte, bu kuşaktan iki kardeş, Konya’lı İsa ve Mus-
tafa seferberlik ilanı ile savaşa İstanbul’dan katılmış iki medrese talebesidir. 
İsa gönüllü olarak Çanakkale cephesine gitmiş, er olarak 15. Alay’da savaşmış 
ve Zığındere’de şehit olmuştur. Kardeşi Mustafa, ihtiyat zabiti olarak Kafkas/
Doğu cephesine sevk edilmiş, 17. Fırka 50. Alay’da savaşmış, vurularak esir düş-
müş, 1916-1918 yıllarını Rusya’da esarette geçirmiştir. Milli Mücadele’de ye-
niden vatan hizmetine çağrılmış; Batı cephesinde Kafkas Fırkası 13. Alay’da 
Ağustos 1921’den sonra cephedeki büyük muharebelerin hepsine iştirak etmiştir. 
Her iki savaş döneminin madalyalı muharibidir.

Medrese tahsili yarım kalan Mustafa, savaştan sonra 1924 yılında mual-
limlik imtihanını kazanarak köyü Dindebol’a mektep açmak üzere görevlendi-
rilmiş, 1959 yılına kadar memleketi Konya’nın köylerinde binlerce talebe ye-
tiştirmiştir. Köyleri Dindebol’un yüksek tahsil yapan ilk üç genci oğulları İsa, 
Hayri ve Naci olmuştur. Savaş yıllarında düşmanla olan mücadele, erken cum-
huriyet yıllarında cehalete karşı devam etmiştir.

Binlerce başka örnek üzerinden olabileceği gibi, Çanakkale şehidi medre-
seli İsa ve kardeşi Mustafa’dan hareketle, savaş yıllarında kaybettiğimiz tahsilli 

* Yrd. Doç. Dr, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, marikan@selcuk.edu.tr
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nesil ve bunun yeni devletin kuruluş yıllarındaki tesiri üzerine bir değerlendir-
me yapmak imkânı bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çanakkale Savaşı, Seferberlikte Medreseliler, Kafkas 
Cephesi, Gazi Mustafa Bolay, Çanakkale Şehidi Süleyman oğlu İsa, Savaşta 
Kaybedilen Tahsilli Nesil

Elder Brother and His Brother

-Two Person from Madrasah Whose Lifeline passes through the War-

Abstract

The Turkish who are at the turn of the century which the Ottoman state 
retreated  from the stage of history, stayed in severe conditions; witnessed disas-
ters because of wars, some of them fought in fronts, was taken prisoner, families 
watched their sons in the front or captivity, martyr notices or unknown results 
boosted these pains. The new Turkish state was established after the national 
struggle, Turkish nation eliminated the danger of losing their independence. 

Thousands of people, who experienced this difficult period of history, took 
part in national struggle as much as they can, stayed “ in shadow of history” and 
got involve “meşahir-i meçhule” (unknown famous). Here, İsa and Musa from 
Konya, who are two brothers from this generation, are two students of madrasah 
which joined the war from İstanbul with declaration of mobilization. İsa went to 
the Gallipoli front voluntarily, fought as private in 15th regiment and martyr-
ized in Zığındere. His brother Mustafa was sent to Caucasian/Eastern front as 
reserve officer, fought in 17th division 50th regiment, was taken prisoner being 
shoted, and stayed as prisoner between 1916 and 1918 years. He was called 
again for national service in national struggle; He participated in all great com-
bats in Caucasian division 13th regiment in Western front after August 1921. 
He is combatant of medal in either war period.

Mustafa, whose madrasah training was left half finished, was charged to 
open a school in Dindebol, his village, by passing examination for teachership 
in 1924. He had trained thousands of students in the villages of his hometown 
Konya. Three young engaged in higher education of Dindebol, are his sons; İsa, 
Hayri and Naci. The struggle against the enemy in war years continued against 
illiteracy in republic years.

As may be thousands of the other examples, based on Gallipoli martyr İsa 
of madrasah  and his brother Mustafa, there is opportunity an evaluating on 
educated generation who we lost in war years and their effects establishment 
years of new state.  

Keywords: Gallipoli War, those from Madrasah in Mobilization, Cauca-
sian Front, Gazi Mustafa Bolay, Gallipoli Martyr İsa of Süleyman’s Sons, Edu-
cated Generation was Lost in War. 
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Giriş

Osmanlı Devleti’nin 93 Harbi ile uğradığı büyük kayıplar, İkinci Meşrutiyet son-
rasının kargaşa ortamı, nihayetinde 1911 yılında Trablusgarp Savaşı’nı müteakip ya-
şanacak 10 yıllık savaş dönemi, devletin ömrünü tamamladığı ve yeni Türk devletinin 
doğduğu tarihi süreç olacaktır. Özellikle Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı 
yılları millete büyük acılar yaşatacaktır.

Trablusgarp ve Balkan Savaşları sonrasında ortaya çıkan tablo Osmanlı’nın mil-
letler mücadelesi ortamı içinde bir siyasal yalnızlık içine düştüğünü gösterecektir. 
Yalnızlıktan kurtulmak için müttefik arayışları içerisinde geçen 1911-1914 yılların-
da1, bu arayışın neticesi olarak yapılan anlaşmalarda birçok tavizler verilecektir.2 İtilaf 
ya da İttifak devletleri safında yer alanlar, mesele Osmanlı topraklarını paylaşmak 
ve sömürgeleştirmek olduğu zaman, bir araya gelmiş ve anlaşmalar yapabilmişlerdir. 
15 Haziran 1914 tarihli İngiliz-Alman Anlaşması bunun tipik bir örneğidir. Her iki 
devlet Osmanlı’ya baskı yapmak ve karşılıklı çıkarlarını kabul ettirmek hususunda 
anlaşmaktadırlar.3 Sadece bu örnek bile; savaşın yapısı ve içinde bulunulan yalnızlığın 
iyi bir göstergesidir.

Almanya ile 2 Ağustos 1914 tarihinde yapılan ittifak anlaşması sonrasında da 
başka müttefik arayışları içinde görülen Osmanlı Devleti tarafsızlığını ilan etmiş, sa-
vaş dışında kalma durumunu sürdürmek istemiştir. Fakat bu durum, Almanya’nın 
savaşa girişi sonrasında geçecek birkaç ay içinde yardım taleplerinin geri çevrilmesi 
ve hatta Ruslar ile anlaşmak gibi tehditlerle devleti karşı karşıya getirecektir.4 Niha-
yetinde Ekim 1914 sonrasında Osmanlı donanmasının Rus limanlarını vurmasıyla 
büyük savaşa girilecektir.

Doğu/Kafkas, Çanakkale, Irak, Suriye/Filistin, Hicaz, Yemen, Kanal gibi birçok 
cephede dört yıl sürecek olan büyük savaş için ilan edilen seferberlikte Türk milleti, 
cephe ve cephe gerisinde bu zor yılların sıkıntısını, acılarını yaşayacaktır. Özelikle 
Anadolu bu acıların ve sıkıntıların yoğun yaşandığı ve devlet için asker deposu va-
zifesi yapan yer olacaktır. Aileler evlatlarını cephelerde şehit verecek, bazen kardeş-
ler hatta baba-oğul birlikte askerlik vazifelerini yapacaklardır. Kimileri esir düşecek, 
memleketinden çok uzaklarda yıllarca esaret hayatının bitmesini bekleyecektir. Cep-
heden ya da esaretten sağ dönebilenleri, Milli Mücadele yıllarında anavatanın savu-
nulması, istiklali kaybetme tehlikesinin bertaraf edilmesi vazifesi bekleyecektir.

1 Ahmet Hurşit Tolon, Birinci Dünya savaşı Sırasında Taksim Anlaşmaları ve Sevr’e Giden Yol, Ata-
türk Araştırma Merkezi Yayını, Ankara 2016, s. 28-30 

2 Rifat Uçarol, Siyasi Tarih (1789-1994), 4. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul 1995, s. 454-456
3 Uçarol, Siyasi Tarih, s. 456
4 Mustafa Aksakal, Harb-i Umumi Eşiğinde Osmanlı Devleti Son Savaşına Nasıl Girdi, İstanbul Bilgi 

Üniversitesi Yayını, İstanbul 2010, s.222- 223.
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Seferberlik ve Milli Mücadele yıllarında askerlik yaşındaki oğullarını cepheye 
gönderen, birisini Çanakkale’de şehit veren, diğerinin esaretten ve sonra yine cephe-
den dönüşünü bekleyen Konya vilayeti Ermenek kazası Dindebol köyünden Hacıisa-
oğullarından Süleyman Efendi ve oğulları İsa ile Mustafa’nın hikayesi,5 bu zor yılların 
nasıl yaşandığına verilebilecek binlerce örnekten sadece bir tanesidir.

Hacıisaoğulları

Mustafa Bolay, Milli Savunma Bakanlığı ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-
şivlerinde bulunan belgelerde, ailesinin lakabını “Hacıisaoğulları” ya da “Hacıisae-
fendioğulları” şeklinde belirtmiştir. Soyadı kanunun kabulünden sonra aile, köylerine 
izafeten “Bolay” soyadını almıştır. Aile Konya’da Bolaylar olarak tanınmaktadır. 6

Savaş yıllarında aile lakabına adını veren, İsa ve Mustafa’nın dedeleri Büyük Hacı 
İsa Efendi’dir.  Ayrıca aile şeceresinde,7 dede Büyük Hacı İsa Efendi’den başka onun 
da dedeleri arasında üç ayrı Hacı İsa Efendiye daha rastlanmaktadır. Şecerede adı ge-
çen ilk Hacı İsa Efendi’nin, silsileye göre 16. Yüzyıl ortalarında yaşamış olması muh-
temeldir.

 Hattat Hacı İsa Efendi, Kümbet Patlatan ya da Abalı Hoca olarak bilinen8 ve 
yine kendisi de hattat olan Büyük Hacı İsa Efendi’nin dedesidir. Babası ulemadan 
Hacı Yusuf Efendi’dir. Tahsiline Bolay’da başlamış, daha sonra Hadim’e gelerek Hz. 
Hadimi’nin talebesi olmuş, ondan icazet almıştır. Bilgisi ve güçlü hitabeti ile dikkat 
çekmiş, talebe yetiştirmiştir. Sülüs, nesih ve ta’lik yazmıştır. 1169/1755’de Hadim’de 
ta’lik yazı ile kaleme alınmış; Besmele Risalesi, Tertilü’l-Kur’ân Risalesi, Vezâifü’l-
Mevta li-Hadimî Risalesi, Duhan Risalesi tespit edilebilen eserlerinden bazılarıdır.9  

Büyük Hacı İsa Efendi 1812-1875 yılları arasında yaşamıştır. Müderris, aynı za-

5 İsa’nın hayatı ve şahadeti, Mustafa’nın savaş yılları ve sonrasındaki hayatlarının yazımında özellikle 
Milli Savunma Bakanlığı Arşivinde bulunan 10680 numaralı şahsi dosya, Ermenek Askerlik Şubesi 
Başkanlığı’nın 8606, 6252 ve 6254 numaralı Kütük Künye Defterleri; aynı şubenin 9248 numaralı 
Silahaltı Defteri ve Birinci Dünya savaşına ait 2. Kolordu’nun 2 numaralı Zayiat Defteri’nden istifade 
ile hazırlanan 04 Ekim 2012 tarih ve 4860 sayı ile 14 Haziran 2013 tarih ve 2958 sayılı Askeri Safahat 
Belgelerinden istifade edilmiştir. Bu bilgiler, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arşivi’nden temin edi-
len Mustafa Bolay’a ait 253 sicil nolu dosyada yer alan belgeler ve aileden İsa Ruhi Bolay, Süleyman 
Hayri Bolay, Zehra Koçak ve Sıdıka Yağcı ile 2013-2014 yıllarında yapılan görüşmelerde elde edilen 
bilgiler ve dedem Mustafa Bolay hakkında annem Merhume Huriye Arıkan ve babam Merhum Meh-
met Kamil Arıkan’dan dinlediklerim ve bizzat müşahedelerimle takviye edilmişlerdir. (YN) 

6 Mustafa Arıkan, “Bolaylar”, Konya Ansiklopedisi, C. 2, Konya 2011, s. 154-158
7 İsa ve Mustafa’nın amcazadesi Kadı Mehmet Emin’in büyük oğlu Mehmet Berati Bolay (01.07.1914-

12.02.1990) tarafından 1962-1985 yılları arasında yazılı kaynaklar ve aileden edinilen bilgiler ile 
oluşturulan bu şecere 245 sayfalık bir deftere yazılmış ve sonuna da aile soyadlarına göre bir indeks 
eklenmiştir. Bolay Şeceresi adı verilen bu belgenin bir sureti özel arşivimizde mevcuttur. (MA)

8 Kümbet Patlatan lakabı, Karaman’da bir vaazı sırasında cami kubbesindeki çökme; Abalı Hoca lakabı 
ise, bazen siyah, uzun bir aba giymesi dolayısıyla verilmiştir.

9 Veli Sabri Uyar , “Hattatlar Armağanı”, Konya, Sayı 125-126, Mart_Nisan 1949, Yıl XIII, s.24-25.
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manda hattattır. Halk arasında Abalı Hoca ve Kümbet Patlatan lakaplarıyla da tanın-
mıştır. Nakşibendi Halidî Şeyhi Bozkır’lı Memiş Efendi’nin (Çelik 2008) ilk halifesidir. 
1841 yılında bir Delâil-i Hayrat yazmıştır. Bu eser, aile tarafından halen muhafaza 
edilmektedir. Bolay’da medrese açmış ve burada talebe yetiştirmiştir. Karaman, Kon-
ya ve İstanbul’da vaazlar vermiştir. Kabri Bolay’dadır. 10

İsa ve Mustafa’nın babası Süleyman Efendi 1848 yılında Bolay’da doğmuştur. Bü-
yük Hacı İsa Efendi’nin sekiz çocuğu, altı oğlundan birisidir. “hafız ve müttaki” bir 
kimsedir. 11 Babası tarafından yetiştirildiği ve Konya medreselerinden icazet aldığına 
dair bilgiler mevcuttur ve “hoca” olarak nitelenmektedir.12 Kardeşi Mehmet Hulusi, 
Konya’ya göçmelerini tavsiye etmiş, geçim endişesi ile bu durum gerçekleşmemiştir. 
1902 yılında13 diğer kardeşi Hasan Efendi’nin daveti üzerine, Bolay yakınlarındaki 
Ermenek’e bağlı Dindebol (Katranlı) köyüne yerleşmiştir. 2 Ocak 1935 tarihinde vefat 
etmiştir. 

Hoca Süleyman Efendi ve Fatma Hanım’ın üç erkek, üçü kız altı çocuğu olmuş-
tur. İsa ve Mustafa’dan başka, diğer oğlu Osman (1901-1927) ve kızlarından Huriye 
(1882-1907) genç yaşta ölmüşlerdir. Diğer kızı Şerife (1881-1859) hiç evlenmemiş, 
ölünceye kadar kardeşi Mustafa’nın yanında kalmıştır. Nüfus kayıt örneğinde ve di-
ğer belgelerde Mustafa’nın doğum tarihi 1310/1894 olarak geçmektedir. Onun gün ve 
ay belirten tek doğum tarihini kendisi zikretmektedir. Öğretmenlik sicil dosyasında, 
1924 yılında kendi el yazısı ile doldurulmuş tercüme-i hal varakasında bu tarih 10 
Mart 1310 (22 Mart 1894 Perşembe) olarak belirtilmiştir.14

Çanakkale Gönüllüsü İsa ve Şahadeti

Ermenek Nüfus Müdürlüğünün 1930’lu yıllarda geçirdiği bir yangın sebebiyle, 
kütükler bu tarihten sonra yeniden oluşturulmuştur. Bu sebeple İsa’nın ismine nüfus 
kayıtlarında rastlanmamaktadır. 

Arşiv kayıtları ve şeceredeki bilgilere göre 1303/1887 doğumludur. İlk tahsili ba-
basından ve daha sonra Konya’da almıştır. Sonra İstanbul’da medrese tahsiline devam 
etmiştir. Tahsiline dair tek belge bir icazetnamedir. 1914 yılı C.ahir ikinci onunda 

10 Mahmut Sural , “50 Yıl Önceden Bu Yana Her Yönüyle Konya”, Yeni Konya, 19 Eylül 1975, s. 3; Uyar, 
Hattatlar Armağanı, s. 24-25

11 “Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay İle Söyleşi” (Haz. Ethem Cebecioğlu, Vahit Göktaş, Sevim Yılmaz), 
Tasavvuf, Yıl: 9, Sayı: 22 (Temmuz-Aralık 2008), s.393

12 Bolay Şeceresi, s. 123
13 Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay, kendisi ile yapılan söyleşide Dindebol’a göç tarihi olarak 1900 yılını 

zikretmektedir. 1902 tarihi, Mustafa Bolay tarafından sicil dosyasındaki bir tahkikat evrakında iki 
yerde beyan edilmektedir. Dolayısıyla bu tarihin 1902 olarak tashihi gerekmektedir.

14 Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arşivi, Sicil Dosya Nu. (KİMEM A  SDN) 253
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(Mayıs ortaları) El-Hafız Mustafa Zühdi bin El- Hacı Hüseyin El-Akçaabadî tarafın-
dan verilen bu icazetnamede ismi İsa bin Süleyman Efendi el-Ermenakî olarak kay-
dedilmiştir.15

İcazetnameyi veren Akçaabatlı Kurtoğlu namıyla bilinen Hacı Hüseyin Efendi’nin 
oğlu Mustafa Efendi, Sicill-i Ahval Defteri’ndeki bilgiye göre 1207/1870 doğumlu-
dur. 1891 yılında İstanbul’a gelmiş tahsiline orada devam etmiş, 1904’te Darülfünun 
Ulum-ı Diniyye-i Aliye Şubesinden ikincilikle mezun olmuştur. 1908’de Davutpaşa 
İdadisinde Arapça mualimliğine tayin edilmiştir. Gümüş maarif nişanıyla ödüllendi-
rilmiştir.16

Yeğeni Süleyman Hayri Bolay’ın, şehit amcasının Süleymaniye Medresesi’nden 
yüksek seviyede tahsil sahibi olduğuna dair verdiği şifahi bilgiyi, Kurtoğlu Mustafa 
Zühtü Efendi’nin talebesi olma durumu teyit etmektedir. İstanbul Edirnekapı Şehit-
liği’ndeki mezar taşı kitabesinde “Süleymaniye Dersiâmlarından Akçaabatlı Hafız 
Mustafa Zühdü Özkurt Kurtoğlu Şişman Hoca Ayaklı Kütüphane 1871-1941” ibaresi 
mevcuttur.17

İsa, yeğeni Zehra Koçak’ın ifadesine göre, seferberlik öncesinde Karaman’a vaiz 
olarak tayin edilmiştir. Burada verdiği vaazlarıyla, halka, dedesi Büyük Hacı İsa 
Efendi’yi hatırlatmış, cemaatin hayranlığını kazanmıştır.

Seferberliğin ilanını müteakip köyüne gelmiş, bir ay kadar burada kalmış ve sonra 
İstanbul’a dönmüştür. Köyün gençleri ile birlikte kına yakılarak askere gönderilmiş-
lerdir. Şehitler Listesindeki kayda göre18 İstanbul’da Süleymaniye Askerlik Şubesinde 
silah altına alınmıştır. Bu durum da, Süleymaniye Medresesi ile irtibatının bir diğer 
işareti olarak kabul edilmelidir. 

Medrese yüksek tahsiline sahip olmasına rağmen, kayıtlarda İsa’nın er olarak as-
kere alındığı görülmektedir. Bu durum, Harbiye Nezareti’nin 1914 yılındaki bir uygu-
lamasından kaynaklanmış; 1887 doğumlu ve 27 yaşından büyük olanlar, ihtiyat zabit 
vekili olarak değerlendirilmemiştir.19

Kardeşi Mustafa’dan menkul bilgiye göre ise; önceleri cephe gerisinde bir leva-
zım birliğinde askerlik yapmıştır. Çanakkale kara savaşlarının başlamasından sonra, 
içinde bulunduğu şartlardan memnun olmaması sebebiyle, gönüllü olarak cepheye 

15 Bak. Ek 1
16 Şeriyye Sicilleri Arşivi, Sicill-i Ahval Defteri, C. 4, s. 7; Sadık Albayrak, Son Devir Osmanlı Uleması 

(İlmiye Ricalinin Teracim-i Ahvâli), C. 3, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayınları, İstanbul 1996, s. 
391-392

17 Mezarın bir fotoğrafını gönderme lütfunda bulunan Adnan Özkurt Bey’e müteşekkirim. (YN)
18 http://www.msb.gov.tr/arsiv/phpscr/Sehitler.php
19 İsmail Sabah, Çanakkale Savaşlarının Eğitim Kurumuna Etkisi (1914-1916), Yayınlanmamış Yüksek 

Lisans Tezi, ÇOMÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale 2013, s. 54-55
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gitmek istemiş ve 2. Kolordu 5. Fırka 15. Alay 3. Tabur 11. Bölük’te görev almıştır. 5 
Temmuz 1915 Zığındere taarruzunda şehit olmuştur.20 

Bilindiği üzere; 28 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında vuku bulan muharebe-
lerde; 5. Tümen Kuzey Grubu ihtiyatından Güneye kaydırılmış ve başta 5. Ordu Ko-
mutanı Liman von Sanders ve 2. Kolordu komutanı Korg. Weber’in yanlış ve ısrarları 
sonucunda Çanakkale muharebelerinin en kanlı çarpışmaları cereyan etmiş, 1,5 kilo-
metrelik alanda beş tümen savaşa sokulmuştur. İsa’nın birliği taarruzda Zığındere’nin 
doğusunda görev yapmıştır. İngiliz makinalı tüfek ve top atışları, tel örgüler nedeniyle 
50. Alay duraklamış ve savunma savaşı yapmıştır. Weber’in komutasındaki kolordu 
burada 8 Mayıs-5 Temmuz tarihleri arasında 15.883 zayiat vermiştir. Weber, başarı-
sızlığı sebebiyle görevini 9 Temmuz’da Vehip Paşa’ya bırakacaktır.21

Şahadetinin bir gün öncesinde babasının rüyasına giren İsa ona;

“Yönüm döndüm sizden yana

Kurban lâzım bizden yana” sözleriyle seslenmiş ve adeta şahadetini haber ver-
miştir.22

Medrese tahsilli İsa 5 Temmuz 1915 Zığındere taarruzunda böylece vatan top-
raklarına karışmış, kaybedilen tahsilli nesil saflarındaki yerini almıştır.

Medrese Talebesi Mustafa

Mustafa ağabeyinden 7 yaş küçüktür; öğretmenlik sicil dosyasında, 1924 yılında 
kendi el yazısı ile doldurulmuş tercüme-i hal varakasında bu tarih 10 Mart 1310 (22 
Mart 1894)  olarak belirtilmiştir. O da ilk dini bilgilerini babasından almıştır. Maarif 
arşivindeki sicil dosyasında bulunan ve kendisi tarafından verilen bilgilere göre 1911 
yılında Konya’ya gelmiş ve Mahmudiye Mekteb-i İptidaisi’nde öğrenime başlamıştır. 
Türkçe okuyup-yazmayı burada öğrenmiştir. Nisan 1913’te İstanbul’a ağabeyinin ya-
nına gönderilmiş ve Sultanahmet Medresesi’ne kaydolmuştur.23

20 Kolordu Zayiat Defteri’nde şahadet tarihi 22 Haziran 1331 olarak kaydedildiği askeri safahat belge-
sinden anlaşılmaktadır. Bu tarih Milli Savunma bakanlığı tarafından yayınlanan Şehitlerimiz, C. 3, 
Ankara 1998, s. 314’te 22.4.1915; http://www.msb.gov.tr/arsiv/phpscr/Sehitler.php’de 22.4.1331 ola-
rak gösterilmektedir. 

21 5 Temmuz Zığındere taarruzu hakkında bak. Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi V. Cilt Çanakkale 
Cephesi Harekâtı 1nci, 2nci ve 3ncü Kitapların Özetlenmiş Tarihi (Haziran 1914-9 Ocak 1916), ATA-
SE Yayınları, Ankara 1997, s. 168-170

22 Süleyman Efendi’nin gördüğü bu rüya, Mustafa Bolay’ın çocukları ve torunları tarafından sıklıkla 
konuşulur, hatırlatılır. (YN)

23 İkinci Meşrutiyet sonrasında medreselerin ıslahı cümlesinden Şeyhülislam Mustafa Hayri Efendi’nin 
çalışmaları neticesinde, çıkarılan Islah-ı Medaris Nizamnamesi ile, düzenlemeye İstanbul’dan başla-
narak bütün medreseler Darü’l-hilafeti’l-aliyye Medresesi adı altında birleştirilmiştir. Gerekli görülen 
12 senelik tahsil süresi Tali-i Kısm-ı Evvel, Tali-i Kısm-ı Sani ve Ali Kısım olarak üç devreye ayrılmış-
tır. Tali sınıflara 260, Ali sınıflara ise 200 talebe alınması kararlaştırılmıştır. Her sınıf da dört şubeye 
bölünmüştür. Sultan Ahmet Medresesi, yapılan düzenlemede Ayasofya-yı Kebir, Cafer Ağa (Soğuk-
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Mustafa 330 senesi Muharrem/Kasım ayında yeni teşkil edilen medresenin Tali 
kısm-ı evvel dördüncü sınıfına kabul olunduğunu ve 28 Haziran 1915 tarihine kadar 
aynı sınıfta okuduğunu beyan etmektedir.24 

Millî Mücadele sonrasında aldığı tasdikname belgesinden, kendisinin bu sınıfa 2 
Ocak 1915 tarihinde kabul edildiği, 334 numaralı talebe olduğu, beşinci sınıfa terfi 
ettiği aldığı ders ve notları gösteren listenin altında belirtilmiştir.25 Aldığı dersler ve 
başarı durumu şu şekildedir: 

“Hadis-i Şerif 10 , Fıkıh: Nikah, Talak, Feraiz 10, Nahv 10 Birinci, Mükaleme ve 
Hitabet-i Arabiye 10, Hitabet ve Mev’iza 10 Şayan-ı Takdir, Türkçe Tatbikat ve 
Kitabet 10 İkinci, Muhtasar Tarih-i Osmani 10, Hesab-ı Nazari 10, Cebir 10, 
Usul Defteri 10, Hendese 10 Şayan-ı Takdir, Mevalid-i Selase ve Malumat-ı Zira-
iye 10, Muhtasar Hikmet-i Tabiiye 10 Malumat-ı Kanuniye 9  Yekün: 139 Aliy-
yülala Derecede Terfi”

Yukarıdaki listede görüldüğü üzere, bazı derslerde sınıfının birincisi ya da ikinci-
sidir. Yine bazı derslerin başarı durumu şayan-ı takdir ifadesiyle değerlendirilmiştir.

Medrese talebesi Mustafa’nın bu başarılı tahsil hayatı, devletin Birinci Dünya Sa-
vaşına girmesi ve seferberlik sebebiyle 14 Temmuz 1915 tarihinde askere alınmasıyla 
nihayete erecektir.

Doğu/Kafkas Cephesi ve Esaret
Seferberliğin ilanı ile birlikte mükellefiyet yaş aralığı 20-45 olarak tespit edilmiş-

ti. Zamanla muafiyet haklarında kısıtlayıcı kararlar alınan medrese öğrencilerinin 
muafiyeti savaş zamanında tamamen ortadan kaldırıldı. Birçok cephede savaşmak 
zorunda kalan Türk ordusu Şubat 1915’te ihtiyat zabit namzetliği alt yaş sınırını 18’e 
indirdi, bu sınır 1916 Eylülünde 17 yaşa düştü. Savaş boyunca silah altına alınanların 
sayısı 10 bine yaklaştı.26 Mektep ve medreselerin sınıfları adeta boşaldı. Darülhilafe 
Medresesine ait bir yoklama defterinde 1915 yılı içinde 31 kişi olan sınıf mevcudu-
nun 2’ye düşmesi ve isimlerin karşısında askere gittiklerinin belirtilmesi, bu durumu 
ifade eden güzel bir örnektir.27

kuyu), Valide Sultan (Vani Efendi), Hacı Beşir Ağa (Bâbıâli) medreseleri ile birlikte Taliye kısmının 
2. sınıfını teşkil etmiştir. Bak. Mübahat Kütükoğlu, “Darü’l Hilafeti’l Aliyye medresesi ve Kuruluşu 
Arefesinde İstanbul Medreseleri”, İslam Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, S. 7/1-2’den ayrı basım, İstanbul 
1978, s. 3-4

24 KİMEMA, SDN 253
25 Bak. Ek 2
26 Mehmet Beşikçi, “’İhtiyat Zabiti’nden ‘Yedek Subay’a: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Bir Zorunlu Asker-

lik Kategorisi Olarak Yedek Subaylık ve Yedek Subaylar, 1891-1930”, Tarih ve Toplum, Güz 2011, s. 
45-89

27 Lokman Erdemir, Çanakkale Bir Milletin Varoluş Destanı, Çamlıca Yayınları, İstanbul 2011, s. 126-
129



Ağabey ve Kardeşi...

393

100. Yıl

Mustafa, ağabeyi İsa’nın şahadetinden bir hafta sonra 13 Temmuz 1915’te askere 
alınmış ve Yakacık talimgâhında üç buçuk ay kalmıştır.28 3 Kasım 1915’te Kafkas Cep-
hesine sevk edilmiştir. 23 Ocak 1916’da Erzurum Depo Talimgâhına intikal etmiştir. 
Ermenek Askerlik Şubesi Silahaltı Defterindeki kayda göre 1 Mart 1916’da halen bu-
radadır. Daha sonra 4. Kolordu 17. Fırka 50. Alay 3. Tabur 10. Bölük Takım zabitliğine 
tayin edilmiştir.29 Esir düşeceği 4 Ağustos 1916 tarihine kadar 3. Ordu bölgesinde 
Erzurum-Erzincan civarında savaşmıştır.

30 Mayıs-15 Haziran 1916 tarihleri arasında Mamahatun Muharebesine iştirak 
etmiş, 30Güllüce’de gösterdiği yararlığa binaen harp madalyası ile taltif olunmuştur.31 
Muharebe esnasında komutanlarının sığınak dışına çıkmaması ikazlarını dinlemeye-
rek vazifesini yapmış; sığınağa döndüğü vakit birkaç merminin kaputunun eteklerini 
delip geçtiğini görmüştür. Bu muharebelerin ne kadar zor şartlarda vuku bulduğu, 
Mustafa ve arkadaşlarının hangi zorluklara göğüs gerdiği; tümeninin asker mevcudu 
ve bu mevcuda yapılması gereken takviye/ihtiyacı belirten rakamlara bakılarak anla-
şılabilir: Subay 211/63, Piyade 2908/8084 Makineli Tüfek 6, Top 3. 50. Alayın mevcu-
du ise sadece 917’dir. Mustafa’nın esir düştüğü tarihte tümenin piyade mevcudu, alay 
mevcudunun da altına 723’e düşecektir.32 

4-5 Ağustos 1916’da Rus Kafkas Ordusunun taarruzunda Erzincan yakınlarında 
Ziyarettepe’de vurularak esir olacaktır.33 Bu tarihten sonra 2 yıl sürecek Rusya’daki 
esaret hayatı başlayacaktır.

Esaret 

Seferberlik yıllarında silah altına alınan 2.850.000 askerin savaş sonunda 
2.290.000’i savaş dışı kalmıştır. Bunların 360 bine yakını esir ve kayıplardır. Esir sayısı 
ise 200 bin civarında tahmin edilmektedir.34 Hilal-i Ahmer Murahhası Akçura’ya göre 
bunların 60-70 bini Rus esiridir.35 Kutlu ve Taşkıran bu sayıyı 65 bin olarak vermek-

28 Bu talimgâhlar hakkında en geniş bilgiye bir hatırat- romanda rastlamaktayız. Burhan Cahit 
Morkaya’nın İhtiyat Zabiti isimli romanının ilk 86 sayfası, İstanbul’daki talimgâh hatıralarıdır. Bak. 
Burhan Cahit Morkaya, İhtiyat Zabiti, Kanaat Kütüphanesi, İstanbul 1933

29 KİMEMA, SDN 253’te yer alan Memurin Tercüme-i Hal Varakası’nda kendisi 11. Bölük olarak zik-
retmektedir. 

30 Askeri Safahat Belgesi, 04 Ekim 2012/4860
31 Memurin Tercüme-i Hal Varakası, KİMEMA, SDN 253, s. 2
32 17. Piyade Tümeni ve 50 Alay ile ilgili rakamlar için bak. Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi Kafkas 

Cephesi 3ncü Ordu Harekatı C II, ATASE Yayını, Ankara 1993, s. 223, 230, 377
33 Askeri Safahat Belgesi, 04 Ekim 2012/4860
34 Birinci Dünya Savaşında Osmanlı zayiatı için bak. Edward J. Erickson, Size Ölmeyi Emrediyorum 

Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Ordusu, Kitap Yayınevi, 2. Baskı, İstanbul 2003, s. 309-315
35 Rusya Üsera Murahhası Yusuf Akçura Bey’in Raporu, Dersaadet 1335, s. 3
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tedir.36 Birinci Dünya Savaşı’nda Türk esirleri üzerine çalışmaları bulunan Yanıkdağ, 
son zamanlarda tespit edilen belgeler ışığında bu rakamın 90 bin civarında olabile-
ceğini ileri sürmektedir.37 Kutlu’nun tespitine göre (Rusya’daki Türk esirleri konu-
sunda en yetkin araştırmadır. Maalesef basılmamıştır.); Kafkasyada 14, Ukrayna’da 
5, Rusya’da 34, Sibirya”da 28; Mançurya’da 3 ve Dış Moğolistan’da 1 esir kampı mev-
cuttur.38

İhtiyat zabiti Mustafa’nın esaret hayatına dair bilgileri, kendisi ile 1997 yılında 
yapılan bir mülakatta anlattıklarından öğrenmekteyiz.39

Sol kalçasından şarapnel yarası alarak esir düşen Mustafa, atlı arabalarla önce 
Trabzon’a götürülmüş, 11 gün yaralarına bakan olmamış, yaralılar ızdırap içinde 
kıvranmış durmuşlardır. Daha sonra Batum’a nakledilmiş, burada 85 gün hastanede 
yatmış, tedavi görmüştür. Oradan karargâha, daha sonra da Tiflis’e götürülmüşlerdir. 
Tiflis’te 15 gün kalmıştır.40 

Türk esirlerinin sevk sırasında yaşadıkları, hastanelerde maruz kaldıkları kötü 
muameleler, özellikle Ermenilerin intikam duygusuyla hareket etmeleri birçok aske-
rimizin henüz yollarda hayatını kaybetmesinin sebebi olmuştur.41 

Bu kötü muamelelerin şahidi ve bazen muhatabı olan Mustafa, hayatı boyunca 
esaret dönemi için konuşmaktan kaçınmış, bu hatırlayışlar onu üzüntüye sevk etmiş-
tir. Burada madalya ve beratına, özel eşyalarına el konulmuştur. Özellikle Ermenile-
rin Türk esirlerine yaptıkları bu üzüntünün asıl sebebidir.42ATASE Arşivinde bulunan 

36 Cemil Kutlu, I. Dünya Savaşında Rusya’daki Türk Esirleri ve Bunların Yurda Döndürülme Faaliyet-
leri, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 
Erzurum 1997, s. 7;  Cemalettin Taşkıran, Ana Ben Ölmedim 1. Dünya Savaşında Türk Esirleri, Tür-
kiye İş Bankası Yayınları, İstanbul 2001, s. 50-51

37 Rusya’daki esir sayısı hakkındaki yeni bilgiler için bak. Yücel Yanıkdağ, “Rusya’daki 90 bin Osmanlı 
savaş esiri ve Sarıkamış Muharebesi”, Taraf, 7 Ocak 2015, s. 10

38 Kutlu, Rusya’daki Türk Esirleri, s. 70-79. Kutlu’nun isimlerini verdiği kampların dışında Rusya’da baş-
ka esir kamplarının da bulunması muhtemeldir. (YN)

39 Said Nursi ile olan esaret arkadaşlığı dolayısıyla, 1997’de Konya’daki evinde kendisi ile yapılan müla-
kat önce gazetede yayınlanmış ve daha sonra bu mülakatlar bir kitapta toplanmıştır. Mustafa Bolay’ın 
esaret hatıraları için bak. Necmeddin Şahiner, “Son Şahitler Onu gören, Konuşan ve Tanıyanların 
Dilinden Bediüzzaman Said Nursi”, Yeni Asya, Nu: 2595, 27 Nisan 1977, s. 6; Necmeddin Şahiner, Son 
Şahitler Bediüzzaman Said Nursi’yi Anlatıyor, C. 1, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1993, s.195-197

40 Şahiner, Son Şahitler, s.195
41 Birinci Dünya Savaşında Türk esirleri konusunda hem yapılan araştırmalar ve hem de özellikle ih-

tiyat zabitleri tarafından savaş sonrasında kaleme alınmış hatıratlar mevcuttur. Kutlu ve Taşkıran’ın 
eserlerinin yanı sıra Yücel Yanıkdağ, Millete Deva Olmak Osmanlı Savaş Esirleri, Tıp ve Milliyetçilik, 
Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2014 değerli bir araştırmadır. Yanıkdağ’ın Rusya’daki Türk Esirleri 
ile ilgili bir başka yayını için bak. Yücel Yanıkdağ, “Ottoman Prisoners of War in Russia 1914-1922, 
Journal of Contemporary History, Vol. 34, Nu. 1January, London 1999, pp. 69-85. Mahmut Akkor, I. 
Dünya Savaşında Çeşitli Ülkelerdeki Türk Esir Kampları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakar-
ya Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü, Sakarya 2006 faydalanılabilecek bir diğer araştırmadır. 

42 Bu konuda özellikle bak. Cemil Kutlu, “Ermenilerin Türk Savaş Esirlerine Yaptıkları Mezalim”, Türk 
Dünyası Araştırmaları, S. 131, Nisan 2001, s. 231-234
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bir belgede, aynı taburda birlikte savaştığı Tabip Yüzbaşı Lütfi Bey esirlere yapılan 
kötü muameleleri rapor edip, anlatmaktadır.43

Nihayet Volga kıyısında Kostruma şehrinde bulunan esir kampına götürülmüş-
tür. Mustafa’nın “Orada bir yaz geçirdim.” ifadesi, 1917 yazının Kostruma’da yaşan-
dığını göstermektedir. Kampa ilk yerleşmeleri sırasında ihtiyat zabiti olduğunu ispat 
etmede zorluk çekmesi, bu konuda yerleştirileceği koğuşta bazı subayların tanıdıkları 
halde sessiz kalmaları, içlerinden bir yüzbaşının duruma müdahalesi ile subay koğu-
şuna alınması yaşadığı talihsizlik ve zorluklardan sadece bir tanesidir.

Balkan Harbi yıllarında İstanbul’da tanıdığı Said Nursi ile Kotruma’da karşılaş-
mışlar ve aynı kampa 6 ay geçirmişlerdir.44 Menfa yıllarında onu Afyon Emirdağ’da 
ziyaret de etmiştir.45

Kostruma’dan Obi Nehri üzerinde Norini Gulabiç’e46 gönderilen Mustafa 3 ay da 
burada kalacaktır. Bundan sonraki esaret durağının neresi olduğunu gösteren bir bel-
ge/bilgi mevcut değildir. Oğlu Süleyman Hayri Bolay’a uzun yıllar önce Kayseri’den 
mektup gönderen bir şahıs, babasıyla Mustafa’nın aynı kamptan esaret arkadaşları 
olduğundan bahsetmiştir. Bugün bu mektup bulunamamaktadır. Bolay bu kampın 
Krasnoyarsk olabileceğini söylemektedir. Bu sadece bir tahmindir. Eğer böyle ise, 
esaret yolculuğu Sibirya içlerine kadar uzanmış demektir.

Birinci Dünya Savaşı’nda esir düşmüş Türk askerleri, özellikle tahsilli olanlar –
subay ve ihtiyat zabitleri- esir kamplarını adeta bir mektebe çevirmişler,47 okuma-
yazma bilmeyen erler eğitilmiş, yabancı dil özellikle Fransızca ve Almanca öğrenil-
meye çalışılmış, teksir baskı ile el yazması gazeteler çıkarılmış,48 müzik ve temsil 
faaliyetleri yapılmıştır. Mustafa da esarette, daha sonra yakınlarına mektup yazacak 
kadar Fransızca öğrenmiştir.49

43 ATASE, BDH, K. 2481 D. 486 F. 1-35 (Ek 3 ); aynı arşivde yer alan, Rusya’da Türk esirlere yapılan kötü 
muameleler  için ayrıca bak. BDH. K. 2190 D. 5 F. 7-2; BDH. K. 290 D. 5 F. 7-34

44 Mustafa Bolay’ın Kostruma’daki esaret hayatı ve Said Nursi ile esaret arkadaşlığı bir romanda da 
yer verilmektedir. Bak. Selçuk Kızıldağ, Nargin Sarıkamış’tan Sibirya’ya, Parafiks Yayınevi, İstanbul 
2014, s. 312-318, 400-404

45 Şahiner, Son Şahitler, s.197; Said Nursi’nin Rusya’daki esaret hayatı için bak. Adem Ölmez, Uzun 
Yürüyüş Belgeler Işığında Osmalı’nın Son Yıllarında Bediüzzaman, Nesil Yayınları, İstanbul 2012, s. 
143-158

46 Tüm araştırmalarımıza rağmen arşivlerde, literatürde ve elektronik ortam araştırmalarında bu isme 
rastlanılmamıştır. Bir kışla ya da semt adı olması muhtemeldir. (YN)

47 Bu hususa örnek bir esir kampı için bak. Cemil Kutlu, “Krasnoyarsk’ın Ölüm Kampından Yatılı Üni-
versiteye Dönüşmesi “, A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S. 32, Erzurum 2007, s. 245-
267

48 M. Bülent Varlık, “Esaret Gazeteleri”, Tarih ve Toplum, C. 34, S. 199, Temmuz 2000, s. 26-28
49 Kostruma ve civarındaki esir kamplarındaki esaret hayatı hakkında daha geniş bilgi için bak. Meh-

met Asaf, Volga Kıyılarında ve Muhtıra Esaret Hatıra ve Maceraları, Akademi Kitabevi, İzmir 994; 
Faik Tonguç, Bir Yedek Subayın Anıları, Türkiye İş Bankası Y7ayını, İstanbul 1999; Mehmet Arif 
Ölçen, Vetluga Irmağı Çarlık Rusyasında Bir Türk Savaş Tutsağının Anıları, Ümit Yayınevi, Ankara 
1994; Cepheden Cepheye Esaretten Esarete (Haz. Eftal Şükrü Batmaz) Kültür Bakanlığı Yayını,Ankara 
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Esaret hayatı boyunca ailesi haberleşememiştir. Anlatılanlara göre, babası defa-
larca Ermenek Askerlik Şubesi’ne giderek oğlundan gelecek haberi beklemiştir.50

20 Temmuz 1918’de esaretten avdetle İstanbul’a gelmiştir. Bu yolculuğun iki ay 
kadar sürdüğü bilinmektedir. Trenle Rusya toprakları geçildikten sonra Varşova, Vi-
yana, Belgrat ve Sofya üzerinden dönmüşlerdir.51

Sultanahmet semtinde medrese talebeliği günlerinde alış-veriş yaptığı esnaf 
Mustafa Efendi’nin dükkânına askere alınırken bazı emanet eşyalar bırakmıştır. Mus-
tafa Efendi, üç yıl süren cephe ve esaret dönemi sonrasında, karşısındaki şahsı ta-
nıyamamış ve ne istediğini sormuştur. Mustafa, ondan aldığı harçlıkla ihtiyaçlarını 
karşılamış, 7 Kasım 1918 tarihinde terhis edilmiş ve memleketine dönmüştür.

Memleketlerine dönecek ihtiyat zabitlerine Harbiye Nezareti bahçesinde yapılan 
bir konuşmada; “Artık harbin bittiği, memleketin kötü durumda olduğu, açılan ya-
raları onların saracağı, çok çalışmaları lazım geldiği” hatırlatılacak, memleketlerine 
dönen bu yorgun savaşçılar çok geçmeden yeniden cepheye vatan müdafaasına çağ-
rılacaklardır.

Mütareke’de

Memleketinden 1913 yılında medrese tahsili için ayrılan Mustafa esaret sonra-
sında İstanbul’dan trenle Konya’ya gelecek ve Hadim üzerinden önce doğduğu köy 
olan Bolay’a uğrayacaktır. 1907 yılında kaybettiği ablası Huriye’nin oğlu İbrahim 16 
yaşında bir gençtir. Aynı yıl hem annesi hem de babasını kaybeden ve küçük yaşlar-
dan itibaren hem öksüz hem de yetim büyüyen İbrahim, sevinç ve heyecanla saatler-
ce koşarak Dindebol’a gelecek ve dedesi Süleyman Efendi’ye oğlunun esaretten dönüş 
müjdesini verecektir. 

2000. Rusya’da diğer esir kamplarındaki esaret hayatı hakkında ayrıca bak. Hüsamettin Tugaç, Bir 
Neslin Dramı, Mars Matbaası, Ankara 1966;Metin Tekin, Sarıkamış’tan Sibirya’ya Birinci Dünya Sa-
vaşı Anıları, 2. Baskı, Timaş Yayınları, İstanbul 2006; M. Fuad Tokad, Kibrit Kutusundaki Sarıkamış 
Sibirya Günlükleri, (Haz. Jack Snowden), Timaş Yayınları, İstanbul 2011; Allahüekber Dağları’ndan 
Sibirya’ya İrfanoğlu İsmail Efendi’nin Esaret Yılları Hatıraları, (Haz. Ahmet Rıza İrfanoğlu), İstanbul 
2004; Ahmet Göze, Rusyada Üç Esaret Yılı (Haz. Ergun Göze), 2. Baskı, Boğaziçi Yayınları, İstanbul 
1991; Sarıkamış’tan Esarete Tuğgeneral Ziya Yergök’ün Anıları, (Haz. Sami Önal), 4. Baskı, Remzi 
kitabevi, İstanbul 2006; Halil Ataman, Harp ve Esaret Doğu Cephesi’nden Sibirya’ya, Türkiye İş ban-
kası Yayını, İstanbul 2011; Hasan Basri Efendi, Bir Gemi Kâtibinin Esaret Hatıraları, (Haz. Bedrettin 
Görgün), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2009; İhsan Latif, Bir Serencam-ı Harp, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Yayınları, Ankara 1998

50 Askeri safahat belgesi ekindeki Ermenek Askerlik Şubesi 6254 numaralı Kütük Künye Defteri’ndeki 
“Merkum 22 Temmuz 1332 tarihinde mecruhen esir olduğu 9. Kolordu ahzı asker kalemi 02 ağustos 
1332 tarih ve 1166 numaralı tahriratla iş’ar kılınmıştır.” ifadesi, aslında esaret bilgisinin resmi kayıt-
lara girdiğini göstermektedir.

51 Rusya’daki Türk esirlerinin yurda döndürülmeleri çalışmaları için bak. Kutlu, Rusya’da Türk Esirleri, 
s. 365-402; bu konuda İsveç Kızılhaçı’nın çalışmaları için bak. Tülin Uygur, I. Dünya Savaşı’nda Esir 
Türkler, Kaynak Yayınları, İstanbul 2014, s. 167-202
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Oğlu İsa’yı Çanakkale’de kaybeden baba, Mustafa’nın dönüşüyle üzüntüsünden 
kurtulacaktır. Onun, oğlu Mustafa’dan ümidini kestiği ve şehit olduğunu düşündüğü 
günlerde ablası Şerife’nin;

“Unuttun mu sen Allah’ı

Oğlun sağdır vallahi”  sözleriyle başlayan tesellisi, ailenin harp yılları hatıraların-
daki yerini hâlâ muhafaza etmektedir.

1919 Haziran’ında köyde ikamet etmekte olduğu, Köy İhtiyar Heyeti tarafından 
Ermenek Askerlik Şubesi’ne bildirilmiş ve bu durum kayıt altına alınmıştır.52

1920 Ekim’inde Konya bölgesinde ortaya çıkan Delibaş İsyanı sırasında, isyan-
cılar Aslanoğlu’nun liderliğinde Bolay üzerinden gelirler ve Dindebol’u işgal ederek, 
burada kamp kurarlar. Tecrübeli bir asker olması sebebiyle isyancılar tarafından ken-
dilerine ve Ermenek’e yapılacak baskına katılmaya zorlanır. Bu baskıyı bertaraf eder,53 
isyancılar başarısız olur ve elebaşı olan Aslanoğlu 19 Ekim’de Ermenek’te idam edi-
lir.54

Mondros Mütarekesi sonrasında ülkede ortaya çıkan işgaller ve bu duruma karşı 
başlatılan Milli Mücadele, seferberlik ve esaret yıllarından sonra memleketinde aile-
sinin yanındaki Mustafa’yı, diğer ihtiyat zabitleri gibi yeniden vatan hizmetine çağ-
rılmasına sebep olacaktır.

Milli Mücadele’nin Mücahidi

Öğretmen Sicil Dosyasında yer alan ifadesiyle; içinde yer alacağı savaş yılları ar-
tık bir “Milli Mücahede”dir. O, Türk milletinin içinde bulunduğu şartları ve verdiği 
mücadeleyi cihad olarak görmektedir. 1921 yazında Anadolu’da Yunan ilerleyişi üze-
rine yeni bir seferberlik hali yaşayan Türk milleti adına Ankara hükümeti Mondros 
sonrası alınan terhis kararını tanımayacak, seferberliğin devam ettiğini duyuracaktır.

20 Mayıs 1921 tarihinde İstiklal harbinde yeniden tavzif edilecek; Konya Askerlik 
Dairesi’nce Şark için Karaman’da tertip edilen Menzil Kolu’nda vazife verilecektir.55 
Bu tarihlerde memleketi Konya’da bulunan bazı ihtiyat zabitlerinin de Batı Cephesi 
için teşkil olunan menzil kollarında görev yaptığı görülmektedir.56 

52 Askeri Safahat Belgesi, 14 Haziran 2013/2958
53 Bu bilgiler torunu, ağabeyim İsmail Arıkan tarafından aktarılmıştır.
54 Halit Bardakçı, Bütün Yönleriyle Ermenek, Çaba Matbaası, Konya 1976, s. 63-67
55 Askeri Safahat Belgesi, 14 Haziran 2013/2958
56 Mısır’daki esaret hayatından sonra memleketi Konya’ya dönen Hulusi Turgut Garbi Anadolu menzil 

Müfettişliği emriyle Batı Cephesi için Karaman’da oluşturulan menzil kolunda, deve teşkilatı kurarak 
Balıkesir’e cephane götürmekle görevlendirilmiştir. Bak. Arif Nüshet Turgut, “Bir Konyalı Subay ve 
Esaret Hatıraları”, Yeni İpek Yolu Dergisi Konya Kitabı VII, Konya 2004, s. 62
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6 Temmuz 1921’de Ankara Talimgâhına dâhil olmuş, 22 Ağustos’ta zabit nam-
zedi olarak buradan ayrılmış, 22 Ağustos’ta Garp Cephesinde 5. Kafkas Tümeni l3. 
Alay 9. Bölük’e tayin edilmiştir.57 Kendi ifadesine göre Sakarya, Afyonkarahisar, Re-
sulbaba, Başkomutanlık Meydan Muharebelerine muharip olarak katılmıştır. 7 Ocak 
1922’de fedakârlığına binaen bir derece terfi ile taltif olunmuştur.58

Savaş sonunda 3 Mayıs 1923’te teğmen rütbesine terfi etmiş ve 31 Temmuz 
1923’te terhis olmuş ve memleketine dönmüştür.59

Mustafa’nın cephede savaştığı günlerde, amcazadesi Mehmet Emin (Bolay) 
Konya’da çıkardığı İbret isimli gazete ile Milli Mücadele’ye destek vermiş, Konya 
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti faaliyetlerine iştirak etmiştir. Ağabeyi İsa Ruhi (Bolay) 
de aynı tavrı göstermiştir. Müderris İsa Ruhi Efendi, aynı zamanda Müdafaa-i Hukuk 
Cemiyeti kurucularından ve azalarından Gilisıralı Hacı Tahir Efendi’nin damadıdır.60

17 Ağustos 1971’de İstiklal Madalyası ve ile ödüllendirilecektir.61

Öğretmenlik Yılları ve Cehaletle Mücadele

Terhisinden sonra 8 Ağustos 1923 tarihinde 334 sayılı tasdikname62 ile talebe-
liğine son veren Mustafa 1924 Eylülünde Konya İlk Tedrisat Müdürlüğü’nde girdiği 
imtihanı başaracak ve muallim yardımcısı ehliyetnamesi alacak, 20 Mayıs 1926’da 
ilgili kanun mucibince muallim sayılacaktır.

O, Türkiye Cumhuriyeti’nin köyüne tayin ettiği ilk öğretmendir. Köyde ilk mek-
tebin açılmasıyla, köyün mektebe giden çocukları, kilometrelerce yürüyerek Lafsa 
(Kirazlıyayla) köyüne gidip gelmekten kurtulacaklardır. Bu çocuklardan birisi de 
sonradan damadı olacak Mehmet Kamil Arıkan (1914-2000)’dır. Çocukların tahsil 
göreceği mektep binasının temini, inşası, tamiri ile de uğraşacaktır.

Balkan Savaşının acı sonuçlarını bizzat İstanbul’da görmüş, Birinci Dünya Savaşı 
ve Milli Mücadele’ye muharip asker olarak katılmış, esir düşmüş, mütarekenin menfi 

57 Askeri Safahat Belgesi, 04 Ekim 2012/4860
58 KİMEMA SDN 253, Memurin Tercüme-i Hal Varakası
59 Askeri Safahat Belgesi, 04 Ekim 2012/4860
60 Mustafa Arıkan, “Milli Mücadele’ye Konya’dan Bir Destek: Hâdimizade Mehmet Emin ve Gezetesi 

İbret”, Uluslararası Milli Mücadele ve Zafer Yolu Sempozyumu, C. II, Atatürk Araştırma Merkezi 
Yayını, Ankara 2014, s. 719-754

61 Emekli Sandığı Arşivi, SDN Vo.572.502.0. Torunu Hüzeyme Yeşim Koçak’ın yazdığı ve İlesam-Akçağ 
2010 Roman Yarışmasında birincilik ödülü almış hatırat-romanda bu istiklâl madalyasına “Köy evinin 
en mutena köşesinde ‘İstiklâl Madalyası’ dururdu. Babanın bütün ömrü o madalyayı bi hakkın almak 
ve şerefle taşımak için geçmiş gibiydi.” sözleriyle atıfta bulunulmaktadır. Bak. Hüzeyme Yeşim Koçak, 
Sarılmak, Akçağ Yayınları, Ankara 2011, s. 8. Roman hakkında bir değerlendirme yazısı için ayrıca 
bak. Nurullah Çetin, “Hüzeyme Yeşim Koçak’ın Sarılmak Romanını Tahlil”, Türkish Studies, S. 6/3, 
Yaz 2011, s. 83-92

62 Tasdikname belgesi için bak. Ek 2
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olaylarını köyünde bile yaşamak zorunda kalmış tecrübeli bir insan olarak; talebe-
lerine, milletin böyle kötü zamanları tekrar yaşayabilme ihtimaline karşı, yaşlarına 
uygun bir askeri eğitim vermeye çalışmıştır. Talebesi ve damadı Arıkan’ın anlattığına 
göre, bu eğitimleri kendilerinin imal ettikleri tahta tüfekler ile yapmışlardır.  Döne-
min ruhuna uygun olarak, ilk mektep talebelerini millet-i müselleha anlayışının bir 
yansıması olarak, küçük birer asker olarak yetiştirmek istemiştir.

Öğrencilerine ilk mektep tedrisatının gerektirdiği dersleri okutmanın yanı sıra 
onlara dini bilgileri vermiş, milli bir ruha sahip olmalarına da gayret etmiştir. Mu-
allimlik yıllarında milli bayramların, gerçek bir bayram havası içinde kutlanmasını 
sağlamıştır. 

6 Ekim 1924’te Dindebol’da başlayan muallimlik hayatı Bolay, Davdas, Uğurlu, 
Gezlevi, Karkın, Kavak, Eğribayat gibi Konya’nın köylerinde devam edecek, 13 Tem-
muz 1959’da Konya Şehit Sadık İlkokulu’nda sona erecektir.63

Muallim Mustafa Bolay’ın, ilk görev yeri olan Dindebol’da yaşadıklarına bakıldığı 
zaman, cehaletle mücadelesinin mektep ile sınırlı kalmadığı görülmektedir. Sicil dos-
yasında yer alan bir tahkitata ait evrak onun bu konuda yaşadıklarını gözler önüne 
sermektedir.

1927 yılı güzünde kardeşi Osman, tarlada çalışırken köyden birileri tarafından 
saldırıya uğrar, ağaç üzerinde bulunduğu için kendisini müdafaa edemez, başına isa-
bet eden bir taşla ağır yaralanır. Ağabeyi Çanakkale’de şehit olan muallimin kardeşi 
Osman da ölümle karşı karşıyadır. Olayı müteakip, dava açmak, doktor getirmek ya 
da izin almak gibi sebeplerle Ermenek’e gitmek zorunda kalır. Bunu fırsat bilen ba-
zıları hemen bir dilekçe kaleme aldırtarak kendisini önce Konya Maarif Emaneti’ne 
sonra da Ankara’da Maarif Nezareti’ne şikâyet ederler. İçlerinde önceden muhtarlık, 
halen köy heyeti reisliği yapan ve köy heyeti azalarından bazıları da vardır. Mektep ta-
lebelerinin bazılarının da dilekçe altına isimleri yazılır. Vazifesini yapmamakla, okulu 
kapalı tutmakla ve hatta “Mustafa Efendi evvelce mektep görmeyip ve mektep usulü 
bilmediği gibi mümaileyh bir medrese bozmasıdır.” ifadesiyle de suçlanır. Şikâyetçiler 
Şark kurnazlığı yapmakta, dönemin havasından istifade etmeye çalışmaktadırlar. 
O, bu haksız suçlamalara “Hususi ve resmi tahsilim Fevziye Mektebinden mezun bir 
muallimden aşağı değildir. İhtiyat mülazımıyım. Ruhen de Cumhuriyetin fezâil ve 
inkılâbın îcâbâtını hazm ve temsil eden bir muallimim. Hakkımda dil uzatanlar aksi 
haldeki kötü beyinlerdir.” şeklinde cevap vermiştir.

Tahkikat sırasında müfettişin ifadesine başvurduğu dokuz kişiden sekizinin oku-
ma-yazma bilmiyor olması, meselenin trajikomik yanının ifadesidir. Bu durumun 
sebebi, içlerinden birisinin muallim olarak köye gelmesi, devletten maaş alması, 

63 KİMEMA SDN 253, Hizmet Çizelgesi
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köyden mal-mülk edinmesi ve özellikle –kanun icabı- köy halkını çocuklarını okula 
göndermeye zorlaması, göndermeyenlerin para ile cezalandırılmasını sağlamasıdır.

Konya Mıntıkası Maarif Eminliği 9 Şubat 1928 ve 281 sayılı nihai kararında; 
şikâyetnamede belirtilen hususların kati surette sabit olmadığı, geçerli mazereti se-
bebiyle izinli olarak Konya’da kardeşi ile ilgilendiğinin tespit edildiğini, vazifesinde 
daha dikkatli olması hususunda kendisinin ihtar edilmesinin yeterli olacağı sonucuna 
varmıştır.64

Ablası Huriye’yi 1907 yılında 25 yaşında, ağabeyi İsa’yı Çanakkale’de, küçük 
kardeşi Osman’ı da cehaletin elinden atılan bir taşla 1927 yılında Konya’da Kolordu 
Hastanesi’nde kaybedecek; acıları savaş yıllarıyla sınırlı kalmayacaktır.

Evliliği, Çocukları ve Ölümü

Köyünde muallim olarak göreve başladıktan sonra, 1924 yılında Fatma Hanım 
ile evlenecektir. İlk çocuğu Huriye (01.11.1926-05.06.1989) –nüfus kayıt örneğindeki 
bilgiye göre- 1926 yılında dünyaya gelecek, fakat Huriye henüz bir yaşını geçmişken 
genç yaşta annesi vefat edecek, kendisi ve babası yalnız kalacaktır.

Kardeşi Osman’ın 1927 yılında kurtarılamayarak ölmesi sonucunda, o da ge-
ride henüz bir yaşındaki oğlu Osman ve eşi Hüzeyme’yi bırakacaktır. Kardeşinin 
ölümünden üç yıl sonra, geleneğin bir icabı olarak, kardeşinin eşi Hüzeyme Hanım 
(1908-08.08.1951) ile evlenecektir. Bu evliliğinden sırasıyla diğer çocukları İsa Ruhi 
(20.12.1931), Fatma Zehra (20.12.1931),65 Ayşe Sıddıka (18.01.1934), Süleyman Hayri 
(02.02.1937) ve Mehmet Naci (10.09.1942-10.05.2001) olacaklardır.66

Hüzeyme Hanım’ın vefatından sonra üçüncü evliliğini Hadim’li Ayşe Hanım 
(1899-1959) ile yapacaktır. Yine bir ölümle bitecek olan bu evlilik, 1959 yılında bir 
başka hanım ile hayatını birleştirmek zorunda bırakacaktır.

Oğulları ve kızlarından yirmi üç torun sahibi olan Bolay, sağlığında bazı torun 
çocuklarını da görecektir. 

O çocuklarının hepsini okutacak; dönemin ve yaşanılan vasatın, belki de gelene-
ğin icabı olarak kızların ilk tahsilleriyle iktifa edilecektir. Oğulları İsa Ruhi, Süleyman 
Hayri ve Mehmet Naci Dindebol köyünün ilk yüksek tahsilli gençleri olacaktır. İsa 
Ruhi bürokraside genel müdürlük seviyesinde vazife yapacak, Süleyman Hayri Felse-
fe, Mehmet Naci Mantık profesörü seviyesine yükseleceklerdir.

64 KİMEMA SDN 253, 9 Şubat 1928 tarih ve 281 sayılı tahkikat nihai kararı
65 Zehra, İsa Ruhi’den küçük olmasına rağmen, nüfus kaydında doğum tarihleri aynıdır. Bu durum, 

çocukların doğumlarından birkaç yıl sonra nüfusa birlikte kayıt edilmelerinden kaynaklanıyor olsa 
gerektir. (YN)

66 Bu araştırmada aile fertlerinin nüfus kaydı bilgileri için Meram Nüfus Müdürlüğü,  Nüfus Kayıt Ör-
neği (18.09.2012)’nden istifade edilmiştir.
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Öğretmen emeklisi olarak Konya’da sade bir hayat yaşayacak, torunlarının ye-
tişmesine de katkı sağlayacak, dini ve milli terbiye edinmelerini temine çalışacak, 
ailenin fikrine saygı gösterilen, danışılan büyüğü olarak kızı Zehra Koçak’ın evinde 
27 Eylül 1981 Pazar günü gecesi Hakk’ın rahmetine kavuşacaktır.

Sonuç

On yıllık savaş sürecinin ve özellikle seferberlik yıllarının acılarının, evlat-
larını vatan için cepheye gönderen ailelerin, anaların içinde bulunduğu durum 
Zeytindağı’nda, bir Anadolu istasyonunda cepheden dönenlere sorulan “Benim 
Ahmed’i gördünüz mü?” sorusunda ve Atay’ın müteakip satırlarında ifadesini bul-
maktadır.67 Vatan için Çanakkale’de İsa’yı şehit veren, Mustafa’nın ise cephelerden ve 
esaretten dönüş yolunu gözleyen Süleyman Efendi ve Fatma Hanım’ın, diğer oğulları 
Osman da savaş sonrası yıllarda cehaletin elinden fırlatılan bir taşa kurban gitmiştir. 
Tıpkı dedesi Büyük Hacı İsa Efendi gibi.68 Kızları Huriye de genç yaşında bırakıp git-
miştir onları. 

 Popüler tarih romanları yazarı Morkaya İhtiyat Zabiti’nde seferberlikte ihtiyat 
zabit namzetliği için müracaat eden medrese talebelerini “Fatih ve Sultanahmet med-
reselerindeki çömezler” olarak adlandırıp mektepliler ile kıyaslayarak onları adeta aşa-
ğılayacaktır. Mektepliler onlara nazaran “iyi terbiye görmüş yüksek aile evlatları”dır; 
diğerleri ise “yağlı ve böcekli medrese mahsulü”dür. Üstelik bunlar doğru-dürüst 
okuma-yazma bile bilmezler.69 Mektep-medrese konusunda ciddi akademik tartış-
malar yapılabilir; mektep lehine bir sonucun çıkacağı da muhakkaktır. Modernleşme 
hamleleri içerisinde bulunan Darülhilafe mensubu talebeler için Morkaya’nın yaptığı 
tespit bir bühtandır. Bu değerlendirmenin tekzibi; birçok örneğinde görülebileceği 
üzere, İsa ve kardeşi Mustafa’nın hayat hikâyesidir. Medreselerin kaldırıldığı sene, sa-
vaş yıllarında tanınmış bir hakkın teslimi olarak Mustafa köyüne muallim olarak gön-
derilmişti. Bu cümleden olarak; medrese mensuplarının yeni Türk devletinin kuru-
luşuna ve Cumhuriyet’e yaptığı katkılar bir akademik araştırmanın konusu olmalıdır.

Şehitlerimiz hususunda yapıldığı gibi, ilgili kurumlar Birinci Dünya Savaşı’nda 
Türk esirlerinin tespiti için de benzeri çalışmaları yapmalıdır.70 Ayrıca şehitlerimiz 
konusunda yapılan çalışmalardaki yanlışlar, devam eden süreçte düzeltilmelidir. İn-
ternet ortamı, Şehitlerimiz adlı eser ve Milli Savunma Bakanlığı Arşivi’ndeki kayıtlar 
arasında tutarsızlıklar ortaya çıkabilmektedir. İsa’nın şahadet tarihinde olduğu gibi.

67 Falih Rıfkı Atay, Zeytindağı, Milli Eğitim Bakanlığı Yayını, İstanbul 1989, s. 113-114
68 Bolay’da su meselesinden kavga eden köylüleri yatıştırmak isterken kafasına isabet eden bir taşla 

hayatını kaybetmiştir.
69 Morkaya, İhtiyat Zabiti, s. 17-19
70 Arşivlerde yapılan taramalarda Rusya’daki Türk esir subayların listeleri ile ilgili sağlıklı bir sonuca 

ulaşılamamaktadır. Kızılay Arşivi’nde bu konuda Berezofka Esir Kampı’na ait sadece iki listeye rastla-
nılmıştır. Kızılay Arşivi, Belge Nu: 562/3.1-562/3. 2;  562/5, 8.4.1918
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Savaş yılları ile ilgili yapılabilecek bir başka tespit Türk ad koyma geleneği ile 
ilgilidir. Şehit İsa müteselsil olarak dedelerinin ismini taşımaktadır. Savaş sonrasında 
kardeşi Mustafa, doğan ilk erkek çocuğuna babasının değil, şehit ağabeyinin ismini 
vermiştir. Bu teselsül ve geleneği şahadet bozmaktadır.71 

Savaş yıllarında ve özellikle Çanakkale cephesinde bir tahsilli nesil kaybettik. Sa-
vaştan dönebilenler Türkiye Cumhuriyeti’ne; onun temellerine önce savaşarak daha 
sonra da aldıkları vazifeler ile katkıda bulundular. Azalan nüfusu çoğaltmak, “on yıl-
da on beş milyon genç yaratmak” idealinin yükseltildiği yıllar ve sonrasında, devam 
eden nesilleriyle Türkiye’ye katkıda bulundular.72 Cemiyete rehberlik ettiler. Mustafa 
örneğinde olduğu gibi. 

İsa ve Mustafa’nın şahsında bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anı-
yor, ruhlarına Fatihalar gönderiyoruz.

71 Bu durumun bir başka örneği için bak. Mustafa Arıkan, “Bir Çanakkale Şehidi ve Mektubunun Başı-
na Gelenler”, Gazi Akademik Bakış, C. 5, S. 9, Kış 2011, s. 213-243

72 Türkiye’nin savaşlar sebebiyle azalan ve ciddi sağlık sorunlarıyla uğraştığı yılların ortaya çıkardığı 
öjeni meselesi ve uygulamaları için bak. Yanıkdağ, Millete Deva Olmak, s. 263-291
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Çanakkale Savaşları Sırasında Halkın Durumu

Recep ÇELİK*

Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı
Yıl: 13, Bahar 2015, Sayı: 18, ss. 411-430, 100. Yıl

Öz

Çanakkale savaşları sırasında Çanakkale ve Gelibolu savaş alanı haline 
gelmesinden dolayı halk daha güvenli olan iç bölgelere nakledilmiştir. Bölgedeki 
tarım, iaşe ve ulaşım sekteye uğramış, askeri ihtiyaçların önde gelmesi özellikle 
halkın iaşe durumunu derinden etkilemiştir. Sürekli yapılan bombardımanlar-
dan dolayı halkın evi, eşyası, dükkânı yanmış, beraberinde mesken sıkıntısı baş 
göstermiştir. Hükümet kısıtlı imkânlar dâhilinde aldığı bir takım önlemlerle 
iaşe ve mesken problemini gidermeye çalışmıştır. Bölgedeki halkın sıkıntılarının 
giderilmesinde askeriye de, gerek ziraatın canlanması gerekse iaşe probleminin 
çözülmesinde önemli bir görev icra etmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çanakkale, Gelibolu, İaşe, Yardım, Mesken, Nakil

Situation of The People During Dardanelles Campaign

Abstract

During Dardanelles campaign, Çanakkale province and Gallipoli had 
become battle field, thus, the people had been sent into inner safe area. Agri-
culture, subsistence and transport in this region was hindered. Because of the 
importance of military necessities, people’s subsistence was affected deeply. Due 
to constantly bombarding, properties burned and aroused housing crisis. Sub-
sistence and housing problem were endeavored to minimize by Ottoman Gover-
ment with in reduced facilities. Also military undertook an important function 
both reviving agriculture and resolving problem of housing.

Keywords: Dardanelles, Gallipoli, Subsistence, Help, Housing, Transport 

* Yrd. Doç. Dr., Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, celikrcp@hotmail.com.
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Giriş

İngiliz ve Fransız filoları 3 Kasım 1914’te boğazlardaki dış tabyaları bombaladılar. 
Fakat Şubata kadar bir daha böyle bir teşebbüste bulunmadılar. Ruslar, Kafkaslar’da 
ağır bir baskı altındaydı. Dikkatleri başka yöne çekerek bu baskıdan kurtulmak için 
İngilizlerden Türk sahillerinde bir deniz gösterisi yapmasını istedi. İngiliz hükümeti 
de bu gösteriyi gerçekleştirmek için Çanakkale Boğazı’nı seçti. Boğazı ele geçirebil-
mek için 150 bin asker gerekiyordu fakat o an için böyle bir güç mevcut olmadı-
ğından ve birkaç ay içerisinde de hazırlanamayacağından İngilizler boğazları sadece 
donanmayla zorlamaya karar verdi.1 Müttefikler 19 ve 25 Şubat’ta iki kez Çanakka-
le Boğazı’na saldırdı. Boğaz, şiddetli bir şekilde bombardıman edilerek Kumkale ve 
Seddülbahir tabyaları tahrip edildi. Boğaz içindeki bataryaların ve mayınların etkisiz 
hale getirilmesi için teşebbüste bulunulduysa da etkili savunma karşısında geri çekil-
mek zorunda kaldılar.2 Bütün İtilaf filoları, boğazı geçmek için son darbeyi 18 Mart’ta 
indirmek üzere harekete geçti. Sonunda büyük kayıplar vererek yine geri çekilmek 
zorunda kaldılar. Bu zahmetli ve faydasız zorlama girişiminden sonra deniz saldırı-
sından vazgeçildi ve bir daha böyle bir girişimde bulunulmadı.3 

18 Mart saldırısında İtilaf güçleri amansız bir top atışı gerçekleştirmişti. İngiliz 
ve Fransız filoları tabyalara aralıksız top mermisi yağdırmıştı.4 Çanakkale deniz sa-
vaşlarında İtilaf güçlerinin kullandığı cephanenin çokluğunu göstermesi bakımından 
bir örnek vermek gerekirse; sadece Dardanos tabyasına 4 bin gülle atılmıştı. Bunun 
yanında boğazın çeşitli yerlerinde, bakıldığında tabya sanılabilecek yerler hazırlan-
mış ve düşman gemileri buralara da çokça cephane harcamıştı.5 Bir zabit hatıratın-
da düşman ateşi ve bombalarının artık kendilerine sıradan geldiğinden, “düşmanın 
ölüm fırtınaları koparan koca mermilerini o kadar büyük bir bollukta savurmuş ve o 
kadar çok torpil atmış” olduğundan bahsetmiştir.6

18 Mart harekâtından sonra İtilaf güçleri Çanakkale’yi karadan zorlamaya ka-
rar verdi.7 Çanakkale savaşlarının ikinci safhası ise kara savaşlarıdır ve İtilaf güç-
lerinin Gelibolu’ya çıkarma yapmasıyla başlar.8 Gelibolu’nun coğrafyası kilit bir 
öneme sahipti. Lord Kitchener, General Ian Hamilton’ı Çanakkale’deki donanmayı 

1 Public Record Office, AIR 1/2317/223/21/108. 
2 1915’te Çanakkale’de Türk, T.C. Milli Müdafaa Vekâleti, Ankara 1957.
3 PRO, AIR 1/2317/223/21/108.
4 Ömer Faruk Yılmaz, “Çanakkale Cephesi”, Osmanlı’nın Son Kilidi Çanakkale 1, (ed. Kemal Erkan-

Adem Fidan), Çamlıca Basım Yayın, İstanbul 2010, s. 16.
5 Yusuf Hikmet Bayur, Türk İnkılâbı Tarihi, c. III/II, TTK Basımevi, Ankara 1991, s. 71.
6 Salih Zoroğlu, “Çanakkale Savaşlarından Hatıralar”, Osmanlı’nın Son Kilidi Çanakkale 1, (ed. Kemal 

Erkan-Adem Fidan), Çamlıca Basım Yayın, İstanbul 2010, s. 119.
7 PRO, AIR 1/2317/223/21/108.
8 Sezen Kılıç, “Liman von Sanders’in Çanakkale Savaşları İle İlgili Bazı İddiaları”, Journal of Gazi Aca-

demic View, c. 7, s. 14, 2014, s. 10.
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desteklemek üzere gönderilen askeri kuvvetin komutanı tayin etmiş ve ona Gelibolu 
Yarımadası’nın işgali için bir harekât düzenleme emri vermişti.9 

Kara harekâtının hedefi, Kilitbahir platosunu zapt ederek boğazdaki tabyalara 
hâkim olmak suretiyle donanmanın Çanakkale Boğazı’nı zorlamasına yardımcı ol-
maktı.10 Lord Kitchener, “Gelibolu yarımadasına bir kere ayak basarsanız, davamızı 
sonuna kadar götürmek için dövüşmelisiniz” demişti.11 Buna göre İtilaf güçleri Saroz 
Körfezi’nden Gelibolu’yu bombardıman ediyor, İngiliz savaş gemileri de yarımadanın 
güneyini “didik didik” ediyordu.12 İtilaf güçleri aylarca Gelibolu’da uğraşmıştı. Öyle 
ki hiçbir sonuç alamamasına rağmen saldırılarını şiddetlendirmişlerdi.13 Ancak Türk 
ordusunun direnişi karşısında İtilaf güçleri daha fazla dayanamayarak Gelibolu’yu 
terk etmeye mecbur kalmışlardır.14 

Çanakkale savaşlarında İtilaf güçlerinin yaptığı çıkarmalar, modern ve keşif rolü 
üstlenecek yeni silahlar kullanılarak gerçekleştirilmişti. Çıkarmaları takiben aylarca 
süren yoğun siper savaşları yaşanmıştı.15 İtilaf güçleri Nisan 1915’teki çıkarmayla 
Ocak 1916’daki çekilme arasında geçen 259 günde Gelibolu’ya yarım milyon asker 
göndermiştir. Bunların yarıdan biraz fazlasını kaybetmişlerdir. Savaşta denizaltı ve 
uçaklar kullanılmış, kıyıdaki toplara karşı modern deniz topları denenmiş, kıyıla-
ra küçük teknelerle asker çıkarılmış, telsiz kullanılmış, havadan bomba atılmıştır.16 
Bunun yanında İtilaf güçleri sadece askeri hedefleri gözetmemişti. Sivil hedefler de 
vurulmuş dolayısıyla Çanakkale halkı bundan ziyadesiyle etkilenmişti. Bu çalışmanın 
amacı Çanakkale halkının savaştan ne derece etkilendiğini bazı hususiyetlerde ortaya 
koyabilmektir. Bu çerçevede halkın güvenli bölgelere nakli, gıda ihtiyacı, halka yapı-
lan yardımlar incelenecek, sağlık ve asayiş üzerine bazı tespitlerde bulunulacaktır.  

9 Robin Prior, Gelibolu Mitin Sonu, (çev. Füsun Tayanç-Tunç Tayanç), Akılçelen Kitapları, Ankara 
2012, s. 104; Ian Hamilton, Gelibolu Günlüğü, (çev. Osman Öndeş), Hürriyet Yayınları, İstanbul 1972, 
s. 7.

10 Büyük Harbin Tarihi Çanakkale Gelibolu Askeri Harekâtı, (çev. Yzb. Avni), İstanbul Askeri Matbaası, 
İstanbul 1939, s. 7.

11 Ian Hamilton, Gelibolu Hatıraları 1915, (çev. Mehmet Ali Yalman – Nurer Uğurlu), Örgün Yayınevi, 
İstanbul 2005, s. 95.

12 General C.F. Aspinall- Oglander, Büyük Harbin Tarihi Çanakkale Gelibolu Askeri Harekatı, c. I, 
Arma Yayınları, İstanbul 2005, s. 20.; İ. Hakkı Sunata, Gelibolu’dan Kafkaslara Birinci Dünya Savaşı 
Anılarım, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2003, s. 208.

13 Niyazi Ahmet Banoğlu, Türk Basınında Çanakkale Günleri, Kırmızı Beyaz Yayınları, İstanbul 2005, 
s. 17.

14 Hanri Benazus, Çanakkale’den Gelibolu’ya, Bizim Kitaplar, İstanbul 2007, s. 373.
15 Jenny Macleod, Gelibolu’nun Öteki Yüzü, (çev. Sinem Hocaoğlu), Güncel yayıncılık, İstanbul 2005, s. 

9; Karl Stirling Schneide, “Aviation in the Dardanelles Campaign (March 1915- January 1916)”, Ça-
nakkale Savaşları Sebep ve Sonuçları Uluslararası Sempozyumu (14-17 Mart 1990), TTK Basımevi, 
Ankara 1993, s. 95

16 Alan Moorehead, Gelibolu, (çev. Ali Cevat Akkoyunlu), Doğan Kitap, İstanbul 2000, s. 326-330. Ara-
lık 1915’te İtilaf güçleri Anafartalar ve Arı Burnu’nu boşalttı. Ocak 1916’da ise Sedülbahir’de geri 
çekildiler. Böylece düşman kuvvetleri Gelibolu’yu terk etti. Fevzi Kurtoğlu, Gelibolu ve Yöresi Tarihi, 
Resimli Ay Matbaası T. L. Şirketi, İstanbul 1938, s. 85. 
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Halkın Güvenli Yerlere Nakledilmesi

Savaş dolayısıyla Osmanlı tebaasının daha güvenli bölgelere gönderilmesin-
den önce düşman devletler tebaasının sahiller, sınırlara yakın bölgelerle demiryolu 
güzergâhlarında bulunmaları kesinlikle uygun görülmediğinden Harbiye Nezareti, 
Çanakkale Boğazı’nda bulunan bu gibi halkın iç kısımlara sevki için tezkere çıkar-
mıştı. Heyet-i Vükela da bunlar arasından casusluk yapabilecek şüpheli kimselerin iç 
kısımlara sevkini kararlaştırmıştı.17 

İtilaf donanmasının 18 Mart saldırısında öğleden sonra askeri durum son derece 
kritik bir hal almıştı. Çanakkale kasabası ve Kilitbahir ateşler içerisinde kalmıştı. Bü-
tün telefon hatları kesilmiş, müstahkem mevkiler arası iletişim kopmuş, topçu ateşi 
oldukça zayıflamıştı. Baktığımızda 18 Mart saldırısının sonunda Çanakkale ve Kilit-
bahir kısmen yanmıştı.18 Zira Dardanos ve Mecidiye istihkâmlarının sekiz saat şid-
detli bombardıman edilmesiyle, şehre isabet eden mermiler dolayısıyla Çanakkale’de 
yangınlar çıkmış, 150 hane yanmış, üç kişi vefat etmişti.19 Buradan hareketle Amerika 
matbuatı Dersaadet muhbirine gönderilen telgrafta belirtildiği üzere bombardıman-
lardan dolayı Çanakkale yanıyordu.20 

Gelibolu da cephe güzergâhında olması dolayısıyla savaşın yükünü çekmiş ve 
halkıyla birlikte sıkıntılı günler geçirmişti.21 16 Nisan 1915’te Maydos Kasabası itilaf 
donanması tarafından bombalanmıştı.22 22 Nisan’da müttefik savaş uçakları tarafın-
dan bombalanan Maydos, 29 Nisan’da müttefik donanma tarafından endirekt ateş ile 
bombardıman edilmişti.23 5 Mayıs’ta İngiliz hava kuvvetlerinin yardımıyla Triumph 
zırhlısı Maydos’a ateş yağdırmıştı. 22 Mayıs’ta boğazlarda ve Gelibolu’da keşif uçuşla-
rı yapılmış, bunlardan birinde yine Maydos’a ateş açılmıştı.24 Maydos’un tahrip edil-
mesiyle sivil halktan birçok kayıp verilmişti. Mermiler kasabanın içine düştüğünden 
halk evlerinden bir iki parça eşya kurtarabilmek adına canlarından olmuştu. Bunun 

17 BOA, MV.MZB, 195/12 (12 Teşrin-i Sani 1330- 25 kasım 1914)’den aktaran Ahmet Altıntaş, Belge-
lerle Çanakkale Savaşları, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını 
Araştırma Merkezi Yayınları, Çanakkale 1997.

18 PRO/AIR 1/2317/223/21/108.
19 BOA, DH.EUM.3.Şb 4/37 (5 Mart 1331- 18 Mart 1915), den aktaran (haz. Muzaffer Albayrak vd.), 

Osmanlı Belgelerinde Çanakkale Muharebeleri I, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayınları, Anka-
ra 2005, s. 327.

20 BOA, HR.MA 1123/8 (8 Mart 1331- 21 Mart 1915), den aktaran Osmanlı Belgelerinde Çanakkale 
Muharebeleri, c. I, s. 357.

21 Ahmet Esenkaya, “Çanakkale Muharebelerinde Gelibolu ve Civarı”, Çanakkale Araştırmaları Türk 
Yıllığı 95. Yıl Özel Sayısı, 2010, s. 37-39, 48.

22 Ahmet Tetik-Mehmet Şükrü Güzel, Osmanlılara Karşı İşlenen Savaş Suçları (1911-1921), Türkiye İş 
Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2013, s. 467.

23 Ahmet Esenkaya, “Çanakkale Muharebelerinde Eceabat (Maydos)”, Eceabat Değerleri Sempozyumu 
(27 Ağustos 2008), (ed. Ali Akdemir vd.), Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Yayınları, Çanakkale 2008, 
s. 123-124.

24 PRO/AIR, 1/2099/207/20/7.
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üzerine halk Anadolu yakasındaki Kilya’ya gönderilmiştir. Bir karargâh veya kıtayı 
barındırmayan ve tahkim edilmemiş olan Maydos’ta sağlam bir duvar dahi kalma-
mıştı. Yarımadada diğer başka yerler de örneğin Kocadere Köyü, aynı şekilde tama-
men tahrip edilmişti. Bolayır, Karaburgaz, Yeniköy ve Gelibolu gibi bazı yerler de ağır 
hasara uğramıştı.25 İngilizler Gelibolu’yu yakıp kadın ve çocukları katletmişlerdi. Ni-
tekim Saroz Körfezi’nden, bu avantajlı noktadan İngilizler kenti topa tutmuşlardır.26 

18 Marttan sonra itilaf güçlerinin Çanakkale’ye yönelik saldırı ve tehditleri yıl 
boyu devam etmiştir. İngiliz zırhlılarından Majestic ve Albion Çanakkale Boğazı’na 
girmeye teşebbüs etmişlerse de başarılı olamamışlardı.27 Seddülbahir’den kara sal-
dırısına yardımcı olmak üzere itilaf donanması uzun süre saldırmış ancak zırhlılar 
epeyce bir zayiat vererek geri çekilmek zorunda kalmıştır.28 9 torpido 11 taharri ge-
misi korumasında ve agamemnon sisteminde bir zırhlı ve bu zırhlının refakatinde 
bir balon gemisi Arıburnu istikametinde ilerlemiş ve balon yardımıyla Çanakkale’ye 
20-30 kadar bomba atmıştı. Atılan bombalar şehirde yangınlar çıkarmış ve gece ya-
rısına kadar devam etmişti.29 İtilaf güçlerine ait bir kruvazör ve bir torpido Turhan, 
Kavakköy ve Kocaçeşme köylerini topa tutmuştu.30 

İki torpido Karanlık Liman’a girip çıkmış, bu arada Kumkale, Orhaniye ve Yeni-
şehir tabyalarını gözetlemişti. Bir savaş gemisi de Akbaş’a endirekt 17 mermi atmış-
tı.31 Müttefikler, Anafartalar ve Seddülbahir’i fasılalı olarak denizden bombardıman 
etmiş fakat bir sonuç alamamıştı.32 Yine agamemnon sisteminde bir düşman gemisi 
Kilitbahir civarını bombardıman etmişti.33

Askeri ve mülki cihet Kale-i Sultaniye’nin çeşitli yerlerinde çıkan yangınlara 
birlikte müdahale etmiş fakat tamamıyla söndürememişti. Böylece inzibat memur-
larının bir kısmının şehirde bırakılıp halkın tamamıyla şehrin dışına civar köylere 
çıkarılması kararlaştırılmıştı. Bununla birlikte mahalli idare de Bergos (Umurbey) 

25 “Çanakkale Hatıraları Liman von-Sanders Paşa”, Metin Martı, Çanakkale Hatıraları, c. II, Arma Ya-
yınları, İstanbul 2002, s. 69-70.

26 BOA, HR.SYS D. 2412, V.11 (4 Mayıs 1915), den aktaran Tetik- Güzel, a.g.e., s. 107-111.
27 BOA, HR.MA 1127/19 (2 Mayıs 1331- 15 Mayıs 1915), den aktaran Osmanlı Belgelerinde Çanakkale 

Muharebeleri, c. I, s. 430.
28 BOA, HR.MA 1127/19 (10 Mayıs 1331- 23 Mayıs 1915), den aktaran Osmanlı Belgelerinde Çanakka-

le Muharebeleri, c. I, s. 436.
29 BOA, DH.EUM.VRK 25/35 (13 Haziran 1331- 26 Haziran 1915), den aktaran Osmanlı Belgelerinde 

Çanakkale Muharebeleri, c. I, s. 476.
30 BOA, HR.MA 1136/61 (28 Temmuz 1331- 10 Ağustos 1915), den aktaran Osmanlı Belgelerinde Ça-

nakkale Muharebeleri, c. I, s. 560.
31 BOA, HR.MA 1137/15 (16 Ağustos 1331- 29 Ağustos 1915), den aktaran Osmanlı Belgelerinde Ça-

nakkale Muharebeleri, c. II, s. 312.
32 BOA, HR.MA 1142/24 (24 Ağustos 1331- 6 Eylül 1915), den aktaran Osmanlı Belgelerinde Çanakka-

le Muharebeleri, c. II,  317.
33 BOA, DH.EUM.VRK 25/50 (18 Teşrin-i Sani 1331- 1 Aralık 1915), den aktaran Osmanlı Belgelerinde 

Çanakkale Muharebeleri, c. II, s. 497. 
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Nahiyesi’ne alınmıştı.34 Sonuçta şehirde bir miktar jandarma ile polis bırakılarak bü-
tün halk ve memurlar iç kısımlardaki köylere gönderilmişti.35 Halkı Müslüman, Hris-
tiyan ve Yahudi olan Kale-i Sultaniye kasabası dışında, halkı sadece Hristiyan olan 
Karantina, Erenköy, Yeniköy, Yenişehir ve halkı yalnız Müslüman olan Kumkale sahil 
köyleri ile sahile yakın Geyikli Köyü ve diğer birkaç köyün halkı da hükümet me-
murları ile mecburi nakle tabi tutulmuştur.36 Diğer taraftan başkumandanlık Çanak-
kale Boğazı girişi etrafındaki noktalarda, müdafaa mevkilerinde ve bitişik yerlerde 
yabancı ve düşman devlet tebaasının elindeki arazi ve çiftliklerin, memleket müdafa-
asının gerektirdiği askeri gerekçelerle istimlaki gereğini bildirmişti. Buna göre Edir-
ne ve Hüdavendigar vilayetleri ile Çatalca, Karesi ve Kale-i Sultaniye sancaklarında 
bulunan bu kabil arazi ve çiftliklerin türü, miktarı ve değerlerini gösteren cetvellere 
göre bunların Müslüman muhacirlere tahsis edilmesi kararlaştırılmıştı. Bu arazi ve 
çiftliklerin muhammen bedelleri 4.363.165,5 kuruştu ve bu miktar Muhacirin tahsi-
satından verilecekti.37 

Bern Alman sefaretinin bildirdiğine göre Paris’te dolanan bir söylentiye göre İn-
giliz ve Fransız filoları yakın bir zamanda Çanakkale Boğazı’na ani bir saldırı düzen-
leyeceklerdi.38 Nitekim sık sık dolaşıp bomba atan itilaf donanmasının Çanakkale’ye 
karşı bu faaliyeti ve bunun yanında eşkıyanın da sahillere muhtemel tecavüzleri göz 
önüne bulundurulduğunda belirtildiği gibi halkın malen ve bedenen zarar görmeme-
si için sahile yakın yerlerde bulundurulmaması uygulamasına devam edilmişti. Yine 

34 BOA, DH.ŞFR  469/7 (17 Nisan 1331- 30 Nisan 1915). “Maydos civarında bizim bulunduğumuz düz 
arazi adeta bir mermi mahşeri halindeydi. Burası gemilerden monitörlerden atılmış, patlamış, patla-
mamış irili ufaklı mermi parçalarıyla o kadar doluydu ki yürümek güçleşiyordu. Bazılarının boyunu 
ölçtük bir metre bir buçuk metre gelen mermiler vardı. Bunların çoğu patlamayarak toprak üstüne 
düşmüş uyuyordu. Maydos civarındaki bu yer yalnız gemilerin değil, asıl tayyarelerin ve bombaların 
eksik olmadıkları bir yerdi. Öğle vakti uğradığımız bir akın sanki bir bulut akınıydı. Ardı arkası ke-
silmeyen tayyare filosu geldi, gitti, gene geldi ve civarda taş üstünde taş bırakmadı”. Münim Mustafa, 
Cepheden Cepheye, Arma Yayınları, İstanbul 1998, s. 44.

35 Maydos’ta yapılan bombardıman “harekat-ı vahşiyane” olarak geçmektedir. BOA, DH.ŞFR 469/8 (17 
Nisan 1331- 30 Nisan 1915).

36 Haluk Selvi, “II. Meşrutiyet Döneminde Kal’a-i Sultaniye Mutasarrıflığı (1908-1918)”, Çanakkale Ta-
rihi, c. III, (ed. Mustafa Demir), Değişim Yayınları, İstanbul 2008, s. 1281. Kale-i Sultaniye’nin 1914 
nüfusu şöyleydi; Müslüman 13.596, Rum 4358, Ermeni 1269, Yahudi 2961. Selvi, a.g.m., s. 1270; Mar-
mara havzasındaki iskeleler ile Lâpseki, Gelibolu ve Karabiga’ya Tecelli Vapuru’yla 22 Aralık 1914’te 
6, 13 Mart 1915’te 4 ve 143 kişi olmak üzere toplamda 153 kişinin taşıma bedeli kişi başı 11 kuruş-
tan 1683 kuruşa mal olmuştu. Yüklenici vapur şirketi ise İstanbul’da Hilal Osmanlı Anonim Vapur 
Şirketi’ydi. BOA, BEO 4352/326338 (28 Şubat 1330- 13 Mart 1915). Yakın sahillere gönderilen bu 
fakir halkın nakil bedeli olarak istenen 1683 kuruş aniden ortaya çıkmış bir masraftı. Dâhiliye Neza-
reti ise bu gibi ani masraflar için bütçesinde bir karşılık olmadığından bahisle bu masrafın hazinenin 
öngörülmeyen masraflar kısmından (mesarif-i gayr-i melhuze) ödenmesinin bir zaruret olduğunu 
belirtmişti. Nitekim bu masrafların ödenmesi hükümetçe kabul edilerek maliye nezaretine bildiril-
miştir. BOA, BEO 4352/326338 (13 Nisan 1331- 26 Nisan 1915).

37 BOA, MV.MZB, 210/48 (30 Mart 1332-  12 Nisan 1916)’den aktaran Altıntaş, a.g.e. 
38 BOA, DH.EUM.VRK 25/52 (15 Teşrin-i Sani 1331- 28 Kasım 1915), den aktaran Osmanlı Belgelerin-

de Çanakkale Muharebeleri, c. II,  s. 488.
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eşkıyaya yardım ve yataklık etmesi muhtemel Hıristiyan ahali de bu kapsam içinde 
değerlendirilmiş ve sahile yakın yerlerde bulundurulmamıştı.39 

Doğu Ege adalarındaki isyan ve asilere katılım hareketi, bu adaların bir kısmının 
Çanakkale sahillerine yakınlığı, Yunanlıların Anadolu sahillerine çıkarma veya akın 
yapma ihtimalini akla getirmekteydi. Nitekim Ayvacık sahiline 1-11 Temmuz 1916 
gecesi yapılan saldırıda nüfus ve malca önemli bir zayiat verilmiş, buna nazaran bu 
husus ihtiyatlı hareket edilmesini gerekli kılmıştı. Buna göre Kale-i Sultaniye muta-
sarrıfı örneğin boğaz girişiyle Edremit arası halkının mülkleriyle beraber sahilden 
itibaren iki saat mesafeye kadar iç kısma alınmasının mutlak surette düşünülmekte 
olduğundan bahsederek bu yolda alınacak tedbirlerle verilecek emirleri beklemişti.40 
Diğer taraftan savaş görmemiş, savaştan dolayı herhangi bir zarar ve ziyana uğrama-
mış bazı yerleri Çanakkale Grup Kumandanlığı tahliye etme kararı vermişti. Tahliye 
edilecek halk, kışın yaklaşmakta olduğunu hatırlatarak ziraattan da geri kalacakla-
rını, böylece orduya yardım edemeyeceklerini, mallarıyla beraber Anadolu’ya gön-
derilmelerinin tahammül edilemez olduğunu belirtmişlerdi. Göçe tabi tutulmaları 
durumunda bunun bir felaket olacağını, köylerinde kalmak istediklerini, “babasız 
büyütmekte oldukları çocukları adına” istemişlerdi.41 

Belirtildiği gibi Gelibolu yarımadası savaşın yükünü çekmişti. Cephe’ye 
Kayseri’nin Sarız Kasabası’ndan gelen Mustafa Yıldırım’ın söylediğine göre Gelibolu 
civarındaki bütün köyler tamamen terk edilmişti.42 Yarımadanın büyük bölümü de 
askeri bölge olarak kapatılmıştı.43 V. Ordu Kumandanlığı bu yüzden Gelibolu yarı-
madasındaki halkın, Lâpseki, Çardak ve Biga’ya gönderilmesine teşebbüs etmiş ve bu 
konuda hazırlıklara başlanmıştı. Diğer taraftan mevki-i müstahkem kumandanlığı 

39 BOA, DH.ŞFR 534/75 (13 Temmuz 1332- 26 Temmuz 1916). İtilaf güçlerinin Çanakkale’ye olan 
taarruzlarından dolayı merkez sancağın geçici olarak Bergos Köyü’ne, kasaba ve sahile yakın olan 
köy ahalisinin de iç kısımlardaki köylere göç ettirilmesi yüzünden birçok nüfus vukuatı zamanında 
verilemeyerek birikmişti. Nüfus idaresi Kale-i Sultaniye Mutasarrıflığı’na, iç kısımlara gönderilmiş 
olan halkın nüfus işlerinin mevcut durum dolayısıyla ona göre yürütülmesi gerektiğini bildirmişti. 
Nitekim süresi içerisinde birçok nüfus vukuatları verilememiş ancak bu durumun olağanüstü şartlar 
dolayısıyla olduğu göz önüne alındığından Kale-i Sultaniye Sancağı nüfus idaresi Dâhiliye Nezareti’ne 
halktan para cezası alınamayacağını ileterek nüfus vukuatlarının cezasız alınmasını istemiştir. BOA, 
DH.SN..THR 63/69 (28 Haziran 1331- 11 Temmuz 1915).

40 BOA, DH.ŞFR 533/67 (15 Temmuz 1332- 28 Temmuz 1916). 
41 BOA, DH.İ.UM.EK 111/116 (5 Teşrin-i Evvel 1334- 5 Ekim 1918); İzmir İtilaf devletleri tarafından 

Çanakkale ve İstanbul boğazlarını ele geçirebilmek için önemli bir koz ve baskı aracı görülerek bom-
balanmıştı.  Çanakkale savaşları sırasında Osmanlı kuvvetlerini dağıtmak, Ege’de ve daha birkaç yer-
de uğraşmaya mecbur etme kaygısı içinde tutmak için 28 Mart ve 19 Nisan’da İzmir tabyaları İngiliz 
güçlerince topa tutularak buraya asker çıkarılacağı izlenimi uyandırılmak istenmiştir. İzmir tabyaları 
çok uzaktan vurulduğu için karşılık verilememişti. Birten Çelik, “İzmir Basınında Çanakkale Muha-
rebeleri ve Cephe Gerisi”, Beşinci Askeri Tarih Semineri Bildirileri II, Genelkurmay Basımevi, Ankara 
1997, s. 423. Bayur, a.g.e., III/II, s. 93-95.

42 Kevin Fewster- Vecihi Başarın- Hatice Hürmüz Başarın, Gelibolu 1915 Savaşla Başlayan Dostluk, 
(çev. İbrahim Keskin), Galata Yayınları, İstanbul 2005, s. 131-133.   

43 Moorehead, s.g.e., s. 332. 
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da Kale-i Sultaniye Sancağı merkez kasabasına nüfus nakledileceğini haber vermişti. 
Ancak bin haneyi aşkın merkez kasaba, kendi halkını dahi barındıracak durumda 
değildi. Mutasarrıflık Gelibolu Sancağı halkının gönderilmesini uygun bulmuyordu. 
Nitekim köylerde iaşe sıkıntısı çekilmekteydi ve orduya da bu yönde ihtar verilmiş-
ti. Bunda ısrar edilmesi durumunda Gelibolu halkının harp zamanındaki feci duru-
mundan daha kötü bir duruma düşeceği belirtilmiş ve bu kararın gözden geçirilmesi 
önemle rica edilmişti.44 Ancak kısa bir süre sonra Edirne, Hüdavendigar ve Aydın 
vilayetleriyle Çatalca, Kütahya, İzmit, Eskişehir, Karahisar-ı Sahib ve Karesi mutasar-
rıflıklarına gönderilen yazıda halkın mevcut askeri vaziyet dolayısıyla cins ve mezhep 
ayrımı gözetilmeksizin Çanakkale kasabasına tekrar dönmelerine müsaade edilme-
miştir.45 Yasak kasabaya gitmek veya kasabadan geçmek ile sınırlandırılmıştı.46

Halkın Gıda İhtiyacı

Çanakkale deniz savaşları sonrası Çanakkale’de nazik bir durum ortaya çıkmış-
tı. Zira Kale-i Sultaniye ve diğer sancaklar, hazinenin, halkın hukukunu gözetici bir 
usul ile aşar vergisini toplaması gerektiği konusunda muhabere etmişlerdi. Aşar ni-
zamnamesi bu sırada tam anlamıyla tatbik edilmekteydi. Zahire ihracatının yasak ol-
ması, aşarın nakde dönüştürülmesinde güçlük çekilmesine neden olmaktaydı. Kale-i 
Sultaniye’nin önemli bir bölümü savaş alanı haline gelmişti ve bu sancakta çok sayıda 
asker bulunmaktaydı. Halkın elindeki hayvanlar da kullanıldığından gerekli tedariğin 
elde edilmesi imkânsızlaşmaktaydı. Bunun yanında vasıta yokluğundan dolayı askeri 
cihet tarafından belirlenmiş olan ambarlara aşarın tamamının nakli gerçekleşemiyor-
du. Mutasarrıflıkça sancak dâhilindeki ordu için gerekli zahirenin temininde yeşillik 
ve meyve hâsılatının nakdi, istenen zahirenin de ayni olarak verilmesi usulünün daha 
iyi olacağı mütalaa edilmişti.47 

Harbiye Nezareti Levazım Dairesi, ordu için gerekli gıda maddelerinin sağlan-
ması ve dağıtılmasıyla görevliydi. İlkesel olarak bu maddelerin sağlanması ve dağıtıl-
ması bölgesel düşünülmüştü. Bölgesel kaynaklar yetmediğinde diğer yerlerden fayda-

44 BOA, DH.ŞFR 597/71 (5 Teşrin-i Evvel 1334- 5 Ekim 1918); Gelibolu’da daha ziyade hububat ziraatı 
yapılmaktaydı. Ekilen hububat buğday, arpa, çavdar ve yulaftır. Yıllık üretim mahalli ihtiyacı karşıla-
dığı gibi üretimden çok miktarda dışarıya da ihraç olunmaktaydı. Büyük baş hayvanları Anadolu’da-
kilere nispetle daha cüsseliydi. Savaştan önce Gelibolu sancağının nüfusu 140 bin civarındaydı. Sa-
vaştan beri sürekli devam eden değişimler nedeniyle yaklaşık 40 bine kadar düşmüştü. Fahri Cemal, 
Türkiye’nin Sıhhi-i İçtimai Coğrafyası Gelibolu Vilayeti, Türkiye Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye 
Vekaleti, İstanbul 1341 (1925), s. 5-10. 

45 BOA, DH.ŞFR 93/214 (19 Teşrin-i Sani 1334- 19 Kasım 1918); BOA, DH.ŞFR 93/226 (20 Teşrin-i 
Sani 1334- 20 Kasım 1918). 

46 BOA, DH.ŞFR 94/1 (1 Kanun-u Evvel 1334- 1 Aralık 1918).
47 BOA, DH.ŞFR 469/20 (18 Nisan 1331- 1 Mayıs 1915).
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lanma yoluna gidilmekteydi. Ordunun yiyeceklerinin ve hayvan yemlerinin bölgeden 
sağlanması ise tekâlif-i harbiye komisyonları aracılığı ile yapılmıştı.48 

İtilaf donanması tarafından Çanakkale Boğazı’nın bombardıman edilmesiyle ha-
neleri ve dükkânları yanan fakir halktan tekâlif-i harbiye usulüyle alınmış olan erzak 
ve levazım karşılığında kendilerine mazbata verilmişti. Kale-i Sultaniye Mutasarrıf-
lığı 30 Aralık 1915 tarihli tahrirat ile bu mazbataların nakden ödenmesini talep et-
mişti. Ancak tekâlif-i harbiye suretiyle alınan erzak ve levazım bedelinin seferberliğin 
bitimini takip eden sene bütçesinden ödenmesi gerektiğine dair kanun vardı. Buna 
binaen yapılan talebin yerine getirilmesi mümkün gözükmemekteydi.49 Diğer taraf-
tan maişetleri vesait-i nakliye hayvanlarına bağlı olup da bu gibi hayvanlar ellerinden 
alınmış olan halkın, ihtiyaçları tespit edildiği takdirde vesait-i nakliye mazbatalarının 
içeriği kendilerine ödenmekteydi. Fakat tekâlif-i harbiye mazbatalarının ödenmesi 
belirtildiği gibi mevcut kanun buna müsait olmadığından mümkün değildi. Böyle 
muzdarip halde olanlara muhacirin tahsisatından iaşelerine yardım suretiyle bir hal 
çaresi düşünülmüştü. Bu arada hazinenin “berbat” durumu göz önüne alındığında 
böyle bir külfet altında kalacağı anlaşılmıştı. Kale-i Sultaniye mutasarrıfı alacaklıların 
ufak bir sermaye ile bir iş edinebilmelerine yardımcı olmak bakımından dilekçe sa-
hipleri için bir defter düzenleyerek maliyeye sunmuştu.50

İtilaf güçlerinin uluslar arası savaş hukukunu açıkça ihlal ederek sahilleri topa 
tutmalarından dolayı can ve mal kaybına uğrayanlar için, düşman devletler teba-
asının mal ve mülklerinden tazminat alınması ile halkın ihtiyaçlarının giderilmesi 
kararlaştırılmıştı. Bunun yanında 20 Eylül 1915 tarihli tezkere ile meclis-i vükela ka-
rarıyla Karadeniz halkından başlanmak suretiyle seferberlik tahsisatından aylık 10 
bin liranın verilmesi onaylanmıştı. Karar aynı şekilde Çanakkale ahalisine de teşmil 
edilmişti.51 

Gerek tekâlif-i harbiye ile alınan levazım ve nakliye vasıtaları gerekse aşar ver-
gileri halkın durumunu gerçekten kötüleştirmiştir. Mısır koçanları ile ekmek yapan 
köylüler öküzleri, davarları, hayvanları kalmadığından bahsediyor, köylerdeki kadın-
erkek ihtiyarlar da ellerinden geldiğince tarlaları sürmeye çalışıyordu. Bir hatıratta 
köylülerin durumu şu şekilde ifade edilmektedir;

“Köy için ihtiyar iki öküz bıraktılar. Sıra ile bunlar köylünün tarlasını sürüyor. 
Fakat cansız oldukları için biz de sapanı iterek yardım ediyoruz. İhtiyarlık var. 
Eksik eteklerle (kadınlar) ne kadar iş olur? Bu işi gençler yapabilir ama onlar da 
sınıra gitti. Onun için ekinler iyi olmuyor. Köyde bir iki delikanlı kalsa idi bereket 

48 Muhammet Erat, “Çanakkale Savaşları’nda Türk Ordusunun İaşe Problemi”, Çanakkale Araştırmala-
rı Türk Yıllığı Dergisi, s. I, 2003, s. 116.

49 BOA, DH.İ.UM. 89-08/103 (1 Şubat 1331- 14 Şubat 1916).
50 BOA, DH.İ.UM. 89-08/103 (17 Kanun-u Evvel 1331- 30 Aralık 1915).
51 BOA, DH.İ.UM. 89-08/103 (1 Şubat 1331- 14 Şubat 1916). 
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olurdu. Tarlayı sürmek bir şey değil ama bu ihtiyarlıkta harmanı toplamak zor 
oluyor. Ekmeğe katık bulursak yiyoruz. Ayaklarımızda derman kalmadığı için de-
metleri sırtlayamıyoruz”.52 

Kale-i Sultaniye’nin yemeklik erzaka olan ihtiyacı son safhaya ulaşmıştı. 1916 
başlarına kadar hükümetten saklı tutulan hububat ile halkın ihtiyacı giderilmiş, fa-
kat bundan sonra artık eldeki miktar ile idare edilemeyecek bir duruma gelinmişti. 
Ordunun dahi üç günlük zahiresi kalmıştı. Kale-i Sultaniye mutasarrıfı Rauf Bey mu-
tasarrıflıkça artık bir şey yapılamayacağını arz etmiş ve livadaki askeri ambarlarda 
olan zahireden, hükümet tarafından gönderilecek zahireden iade etmek şartıyla bir 
miktarın belediyelere verdirilmesini talep etmişti. Bu arada İstanbul’a zahire almak 
için iki tüccar gönderilmiş, ancak bu tüccarlar vesika alamadıklarından ve alınacak 
zahireyi gönderecek vagon bulamadıklarından bu teşebbüs akamete uğramıştı. Hü-
kümetten zahire talep edilmiş ancak beklenen zahire gelmemişti. Halk hükümete 
müracaat ederek un talep etmişti. Mutasarrıflık elim bir sonuç ile karşılaşılabileceği 
uyarısında bulunmuştu.53

Ulaşım vasıtalarındaki sıkıntılar da halkın açlık durumunu olumsuz yönde etki-
lemiştir. Bandırma yoluyla Kale-i Sultaniye’ye ancak tohumluk nakledilebiliyordu. Bu 
da Ankara-Konya-Bandırma arasındaki demiryollarının vagonları geç iletmesinden 
kaynaklanmaktaydı. Zira Bandırma ile Biga arasındaki nakliyeyi Biga temin etmekte, 
vagonlar da ne kadar çok ve sık tohumluk getirirse getirsin arabalarla nakledilme-
sinde sıkıntı yaşanmamaktaydı. Askeriyenin Bandırma’dan Karabiga’ya deniz yolu 
ile naklini üstlendiği hububat tohumluklarının naklindeki sıkıntı ise, demiryolunda-
ki nakliyatın gecikmesindendi. Mutasarrıf Rauf Bey bahsettiği gibi Kale-i Sultaniye 
düşünülenin de ötesinde erzak itibariyle son derece sıkışmış ve hatta sancakta açlık 
tehlikesi baş göstermeye başlamıştı.54 

Kale-i Sultaniye’de iaşe satın almalarında yapılan başlıca şikâyet ise üreticilerin 
bir senelik ekmeklik ve yemekliğini hesapta İaşe Müdüriyet-i Umumiyesi (İaşe Genel 
Müdürlüğü) tarafından kabul olunan miktardan kaynaklanmaktaydı. Kale-i Sulta-
niye Mutasarrıfı İbrahim Bey’e göre gerek üreticilere gerekse tüketicilere verilmek 
üzere İaşe Müdüriyet-i Umumiyesi’nce düzenlenecek cetvellerdeki miktarlar yeniden 
düzenlenirse hem satın alma işleri kolaylaşacak hem de kimse gıdasızlık yüzünden 
şikâyet etmeyecekti.55 Diğer taraftan askeri nakliyat dolayısıyla Ziraat bankasının liva 
hesabına göndermekte olduğu tohumluk nakliyatın artık arkası kesilmişti. Bandırma 

52 Münim Mustafa, a.g.e., s. 112-113. 
53 BOA, DH.ŞFR 503/77 (20 Kanun-u Evvel 1331- 2 Ocak 1916). 
54 BOA, DH.ŞFR 503/78 (20 Kanun-u Evvel 1331- 2 Ocak 1916). 
55 BOA, DH.ŞFR 572/102 (5 Teşrin-i Sani 1332- 18 Kasım 1916). 
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ile Biga arasındaki karayolu da üç gün üç gece yağan aralıksız yağmur nedeniyle artık 
araba işlemez bir hale gelmişti. Bandırma’ya gelen 17 vagon buğday ve arpanın bu 
yol ile nakline böylece imkân kalmamıştı. Mutasarrıf Rauf Bey bir defaya mahsus 
olmak üzere hükümetten bu birikmiş hububata bedel vagon muhteviyatının aske-
riyece vapurlarla kısmen Karabiga’ya kısmen de Lâpseki iskelelerine nakledilmesini 
istemişti.56 

Harp zamanı ziraat çok önemli bir unsurdu. Nitekim harpte başarının en önemli 
ayaklarından biri de ordu ve halkın iaşe ambarlarının dolu olmasıdır. Böylece ziraat 
için her türlü vasıtadan istifade edilmesi ve her tedbirin alınması zaruridir.57 Fakat 
Gelibolu yarımadası ile Kale-i Sultaniye Sancağı düşman işgali altında olması dolayı-
sıyla buralarda ziraat yapılamamıştı. İşgal sonrasında ise bu bölgeler askeriyece nadas 
ettirilerek gerekli tohumluklar askeri ambarlardan ticaret ve ziraat vekâleti hesabına 
geçilerek ektirilmişti. Bu iş için ayrıca birkaç ziraat mühendisi gönderilerek ekim iş-
leri sağlanmıştı.58 Belirtildiği gibi askeriyece 1916 ilkbahar ekimi yapılmak üzere bu 
arazilerde gerekli nadas işlemlerine hemen başlanmış ve bunun için gerekli tohum-
luk buğdayın askeri ambarlardan gönderilmesi 20 Ocak 1916 tarihli tezkere ile har-
biye nezaretine bildirilmiş, 19 Mart 1916 tarihli diğer bir tezkere ile de onaylanmıştı. 
Fakat 22 Mart 1916 tarihli bir diğer tezkerede harp dolayısıyla her mahalde askeri va-
sıtalar ile ziraatın mümkün olamayacağı göz önüne alındığından, harbiye nezaretin-
ce tohumluk verildiği takdirde mahallince ekim yaptırılabileceği söylenmişti. Bütün 
vilayet ve livaların tohumluğa olan ihtiyaçlarının karşılanması çerçevesinde ihtiyaçlı 
çiftçilere karşılığı alınmak suretiyle verilecek tohumluk hububatın tedarik ve satın 
alınması için “tahsisat-ı fevkalade suretinde” elde edilen karşılıkla Kale-i Sultaniye 
için de gerekli tohumluk gönderilmişti.59 

1915’ten itibaren mükellefiyet-i ziraiye kanunu ve nizamnamesi ile ülkedeki zi-
rai işler düzene konulmak istenmiştir. Kala-i Sultaniye Mutasarrıflığı hazırladığı iki 
ayrı talimat ile ziraat memurlarının ve halkın bu konuda gerekli tedbirleri almasını 
istemiştir. Buna ilaveten Kala-i Sultaniye mutasarrıflığı ihtiyaç sahiplerinin tespit ve 
ihtiyaçları hakkında liva mülhakatına umumi bir tahrirat göndermişti. Buna göre hü-
kümetin tahsis ettiği iaşe ambarlarından zahire almak için müracaat edenler aldıkla-
rı zahireyi dışarı satmak suretiyle hükümetin birçok fedakârlıkla elde ettiği zahireyi 
ihtikâr ile suiistimal ettikleri tespit edilmiş ve buna mahal bırakılmaması istenmiştir. 
Zahire özellikle ihtiyaç sahiplerine verilecek, ihtiyaç sahipleri de, hakkında yapıla-
cak tahkikat ile tespit edilecekti. İhtiyaç sahibi hakkında yapılacak tahkikatın ise her 
yerde düzen ve asayiş içerisinde yapılabilmesi için liva tevzi ve iaşe heyeti tarafından 

56 BOA, DH.ŞFR 505/72 (4 Kanun-u Sani 1331- 17 Ocak 1916). 
57 BOA, DH.İ.UM 59-3/131 (29 Kanun-u Evvel 1331- 11 Ocak 1916). 
58 BOA, DH.İ.UM 59-3/131 (6 Mart 1332- 19 Mart 1916).
59 BOA, DH.İ.UM 59-3/131 (15 Mart 1332- 28 Mart 1916).
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düzenlenen belgelerde yazılı soruların sorulması ile eğer ikna ve ispat edici cevap 
verilirse vesika ile zahire verilmesi kararlaştırılmıştı.60 

Halka Yapılan Yardımlar 

Bombardımanlar ve kara savaşları Çanakkale ahalisini muhtaç hale getirmişti 
(bunların bir kısmı harp sahasından daha güvenli bölgelere nakledilen halkı oluştu-
rurken diğer bir kısmı da mevcut harp dolayısıyla mağdur olanlardır). Harpte hal-
kın evi ve eşyası yanmıştı. Hükümet 1915 için iki farklı zamanda 50’şer bin kuruşluk 
yardım göndermişti. Nitekim muhtaç durumda olanların sayısı fazlaydı ve gelen bu 
miktardan herkes faydalanamamıştı. Dağıtımda payına düşenler de yine eski du-
rumlarına döndüğünden ikinci bir 50 bin liranın gönderilmesinin kararlaştırıldığı-
nı görüyoruz. Yapılan tahkikat üzerine de durumun hakikati anlaşılmıştı (yukarıda 
hatırlanacağı üzere gıda ve yardım işlerinde bazı yolsuz hareketler yapılabiliyor ve 
bu yüzden de tahkikat yapılma ihtiyacı hissediliyordu). 1917 yılı için yine bir 50 bin 
kuruşluk yardım gönderilmiştir.  Kale-i Sultaniye Mutasarrıflığı’nın talebi üzerine 
hükümet 1918 yılı için de ekmeklik karşılığı 100 bin kuruşun gönderilmesini onayla-
mıştı.61 Örtülü ödenekten (tahsisat-ı mesture) ise Çanakkale Mutasarrıflığı’na 5 bin 
kuruş gönderilmişti.62 

İtilaf güçlerinin savaş gemileri ve deniz altıları tarafından yapılan saldırılar so-
nucu birçok zarar ve hasar meydana gelmişti. Örneğin Edremit’in İyice İskelesi’ndeki 
zeytinyağı fabrikasıyla çeşitli binalar düşman donanması tarafından tahrip edilmiş ve 
bu yapılar içerisindeki mallar da imha olmuştu. Sabun sodası yüklü bir kayık da zapt 
edilerek müsadere edilmişti. Gördüğü zararın tazmini için Edremit’te fabrikatör Ali 
Rıza tarafından dilekçe verilmişti. Ancak mevcut hasarların mahallindeki komisyon-
larca kayıt ve tescil edilmesi gerekmişti. Benzer bir hasar kaydı Kale-i Sultaniye’de 
Halil Paşa çiftliğinde meydan gelen zarar için Nazif zade Necati imzasıyla verilmiş, 
hasarın mahalli komisyonca tespit ve tescili istenmiştir.63 Yine Yunanistan’ın Selanik’i 
istilası üzerine İstanbul’a göç etmiş, buradan da Maydos’a gelmiş bir muhacir, bura-
da bir bakkal dükkânı açarak ticaretini yavaş yavaş geliştirerek geçimini sağlamaya 
başlamış, fakat İtilaf güçlerinin Maydos’u tahrip etmeye başlamasıyla tekrar ailesiyle 
İstanbul’a gelmişti. 60-70 lira civarında eşyası ile 300 lirayı geçen sermayesini kaybet-
mesi bu muhacir ve ailesini perişan ve yardıma muhtaç bir hale getirmişti. Hükümet 
de Çanakkale muharebeleri yüzünden zarar görenlerin zararlarının düşman tebaa-

60 BOA, DH.İ.UM, E-38/83. Aktaran Selvi, a.g.m., s. 1291-1292. 
61 BOA, BEO 4510/338240 (8 Nisan 1334- 8 Nisan 1918); BOA, BEO 4510/338240 (21 Mart 1334- 21 

Mart 1918); BOA, BEO 4571/327768 (13 Ağustos 1331- 26 Ağustos 1915); BOA, BEO 4371/327768 
(1 Ağustos 1331- 14 Ağustos 1915); BOA, DH.İ.UM 20-03/ 2/16. 

62 BOA, DH.EUM.2.Şb. 28/30 (10 Eylül 1332- 23 Eylül 1916)
63 BOA, DH.İ.UM, 21-1/88 (21 Teşrin-i Evvel 1334- 21 Ekim 1918).
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sının sahip olduğu emlak ve arazilerinin satılmasıyla karşılamak üzere bir komisyon 
kurmuştu.64 

İtilaf güçlerinin uluslararası savaş hukukuna ve sözleşmelerine aykırı olarak Os-
manlı sahillerini topa tutmalarından dolayı can ve mal kaybına uğrayan Osmanlıların 
zararlarını karşılamak amacıyla Ege ve Karadeniz sahil halkından deniz vasıtalarına 
sahip olanlara, zararlarına karşılık olarak aylık 10 bin lira, bombardımanlardan za-
rar gören halktan da çok fakir olanlara aylık bin lirayı geçmemek üzere verilmesi 
kararlaştırılmıştı.65 Bunun yanında bombardımanlardan dolayı halkın deniz vası-
talarında meydana gelen hasarın % 45’inin ödenmesine karar verilmişti. Buna göre 
Kale-i Sultaniye mutasarrıflığına seferberlik tahsisatından 25.020 kuruşluk bir miktar 
gönderilmiştir. Seferberlik tahsisatından gönderilecek her ay onar bin liranın biner 
lirası bombardımanlardan zarar gören halkın pek fakirlerine hasarlarını tazmin için 
ayrılması kararlaştırılmıştı. Dokuzar bin lira da deniz vasıtaları zarar görenlerin taz-
minine karşı verilecekti.66 

İtilaf donanmaları tarafından tahrip edilen binalardan dolayı sahiplerine tazmi-
nat verilmesi hakkında bir karar alınmamıştı. Bombardımanlar dolayısıyla dilekçe 
verenlerin evleri yıkılmış ve maişetleri karşılanmamış olanların dilekçelerinde fuka-
radan olduklarına dair bir işaret de görülemediğinden dolayı bunlar arasından pek 
fakir olanlara verilmek üzere meclis-i vükela kararıyla tahsis edilen miktardan para 
verilmesinin de mümkün olmayacağı ortaya çıkmıştı. Hasarlar mahallerindeki ko-
misyonlarca kayıt ve tescil edilmişti. İleride bu husustaki cetveller üzerinden devletçe 
alınacak karara göre işlem yapılacaktı.67 

Denizden yapılan bombardımanlardan meydana gelen zayiata karşılık belli bir 
oran içerisinde tazminat verilmiş ve bu bombardımanlardan evsiz ve maişetsiz kalan 
muhtaçlara ve fukaraya da valiler tarafından takdir edilecek derecede cüzi bir miktar 
nakdi yardım edilmişti. Halkın esas müracaatı ise barınma hususunda olduğundan ve 
bunun sonucu olarak hayatlarının emniyetini istediklerinden halk, bulundukları yer-
lerden çıkarılmamalarını talep etmişlerdi.68 Son olarak hükümetten alınan 3 Mayıs 
1918 tarihli telgraf üzerine hemen merkez livada özel bir komisyon kurularak göreve 
başlamış, bu konuda gerekli bildirimler yapılmıştı. Çanakkale mutasarrıflığına davet 

64 BOA, DH.İ.UM.EK. 97/46 (12 Eylül 1331- 25 Eylül 1915).
65 BOA, DH.İ.UM, 21-1/84 (22 Teşrin-i Evvel 1334- 22 Ekim 1918).
66 İstanbul Vilayeti hasarı 1.902.400, hasarın % 45’i 856.080, İzmit Mutasarrıflığı 1.920.700- 854.315, 

Çatalca Mutasarrıflığı 136.600- 61.470, Hüdavendigar Vilayeti 498.500-224.325, Edirne Vilayeti 
1.357.891- 611.050, Karesi Mutasarrıflığı 373.067- 167.862, Kale-i Sultaniye 55.600- 25.020, Aydın 
Vilayeti 9.414.126- 4.236.356, İçil Mutasarrıflığı 44.500- 20.025, Teke Mutasarrıflığı 270.244- 121.609. 
toplamda ise 15.973.588 kuruşa karşılık 7.188.114 kuruştur. BOA, DH.İ.UM.EK. 22/31 (6 Teşrin-i Ev-
vel 1332- 19 Ekim 1916). 

67 BOA, DH.İ.UM 21-1/84 (22 Teşrin-i Evvel 1334- 22 Ekim 1918).
68 BOA, DH.İ.UM 21-2/9 (11 Teşrin-i Sani 1334- 11 Kasım 1918).



Recep Çelik

424

Çanakkale 2015

edilen eşraf ve ileri gelenler teşvik edilerek neticede 39.350 kuruşluk bir miktar top-
lanmış ancak bunun 30.050 kuruşu tahsil edilmişti. Geri kalan miktar da peyderpey 
toplanacaktı.69 

I. Dünya Savaşı’nda yaşadığı yıkımdan sonra Macar Mimar ve Mühendisler Ce-
miyeti, Çanakkale sahillerinde bulunan şehirlerin imarı için 1918 ortalarında Bahri-
ye Nezareti’ne bir rapor göndererek bu işi üstlenmek istemişti. Bahriye de bu teklifi 
Dâhiliyeye havale etmişti. Fakat cemiyet inşaat şirketi mahiyetinde değildi. Yalnız 
plan ve projelerin yapımı ve inşaata nezaret edebilecekti. İnşaat için gerekli serma-
yenin temininde ise Macar müteşebbis ve sermayedarlarının katılımı gerekecekti. 
Dâhiliye Nezareti’nin amacı ise Çanakkale’nin yeniden imar ve inşası işini büyük 
sermaye sahibi bir inşaat şirketine ihale etmekti. Bunun yanında Macar Mimar ve 
Mühendisleri Cemiyeti eğer büyük bir sermayeye sahip ise bu işi yüklenebilecekti. 
Ancak netice itibarıyla bu girişimden bir sonuç alınamamıştır.70 

Bombardıman ve yangınlar dolayısıyla Çanakkale merkez kasabası binalarının 
üçte ikisi harap olmuştu. Kale-i Sultaniye mutasarrıfı yaptığı çalışmalarla enkazları 
kaldırmış, yavaş yavaş şehrin imarına yeniden başlanmıştı. Halk da inşaat için mü-
racaat etmeye başlamış, bazı kayıt ve şartlarda halka izinler verilmişti. Ayrıca kasa-
banın mükemmel bir haritası ve kadastrosunun yapılmasına başlanarak bu hususta 
Mimar Kemalettin Bey getirtilmiş, ayrıntılı tetkikler yapılmıştı. Kemalettin Bey’in 
verdiği fikir ve bilgiler çerçevesinde harita ve kadastro için bir fen heyetinin getirtil-
mesi için teşebbüse geçilmiş ve belediye bütçesinde bu iş için gereken masrafın bir 
kısmı kabul edilmişti. Fakat sonradan uzmanlıkları tecrübe edilmiş olan Kumkale 
Bataklığı Heyet-i Tıbbiyesi reisi Necib Bey ile arkadaşlarına bu işin verilmesi daha 
muvafık görülmüş, kendilerine 3500 liraya “hamiyyet-i milliye ve vataniyeleri tahrik 
edilerek” kabul ettirilmişti. Ancak belediye meclisi bu işi belediye gelirlerinin müsait 
olduğu bir zamana erteleyerek işin açık artırma ile yapılmasına karar vermiş, Necib 
Bey ve arkadaşlarına verilmesine onay vermemişti. 

Mutasarrıflık memleketin ümranı ile yapılacak inşaatların medeni bir şehre layık 
olmasını arzu ederek bu işe bir an önce başlanması için her fırsattan istifadeye uğra-
şıyor, buna karşın bu hususta mutasarrıflıktan daha fazla ilgili olması gereken bir ma-
kam olan belediye ise çeşitli bahanelerle güçlükler çıkarıyordu. Açık artırma meselesi 
aslında daha önce taraflar arasında gayr-i resmi olarak görüşülmüştü. Mutasarrıflık, 
tekrar bu meselenin izah edilerek bu kadar büyük bir işin 3500 liraya yapılmasının 
yalnızca bir vatan hizmeti olmasına binaen açık artırma yoluna gidilmesi durumunda 
bu fiyatın iki katına bile teklif gelmeyeceğini hatırlatmış, bu hatırlatmalara rağmen 
belediye kararında ısrar etmişti. Böyle yapıldığı takdirde mezkûr heyet bundan do-

69 BOA, BEO 4519/338865 (6 Haziran 1334- 6 Haziran 1918).
70 BOA, HR.SYS 2459/19 (30 Eylül 1334- 30 Eylül 1918). 
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layı gücendirilmiş olacaktı. Mutasarrıflığa göre belediye heyeti memleketin zararını 
istemekle muhalefeti kendilerince bir meziyet telakki etmişti. Sonunda mutasarrıflık, 
bu işin belediye ile başarılamayacağına kanaat getirerek dâhiliyeden kroki, şartname 
ve mukavelenameye göre kasabanın genel haritası ile ileride alacağı şeklin haritası-
nın ve kadastrosunun ne kadara mal olacağının Nafıa Nezareti veya şehremaneti fen 
heyetince tetkik ettirilerek sonuçta bu işin pazarlık veya açık artırma suretiyle mi 
yapılmasının daha uygun olacağının bildirilmesini istemiştir.71 

Hayvan Hastalıkları İle Mücadele

Çanakkale savaşları sırasında Osmanlı ve İtilaf güçleri askerleri arasında salgın 
ve bulaşıcı hastalıklardan dolayı pek çok can kaybı yaşanmıştır.72 İlaçların azalması, 
soğuk ve yağışlı kış şartları askerlerin hastalanmasını hızlandırmıştı. 1915’te V. Ordu 
hastanelerinde 28.009 asker hastalıktan ölmüştü. Ocak 1916 itibariyle 100 binin üze-
rinde askerin hastalıktan öldüğü ve V. Ordu’nun da o dönemde muharebe sahasına 
çıkan en büyük ordu olduğu hesaba katılırsa sayının büyüklüğü daha iyi anlaşılır.73 

Tarımsal üretimi ve halkın geçim kaynaklarını etkilemesi bakımından hayvan 
hastalıklarının da önemli bir etkisinin olduğunu belirtmek gerekiyor. Çanakkale ci-
varında büyük baş hayvanlar arasında da veba baş göstermişti. Vebaya karşı ordunun 
nakil işlerine halel gelmemesi için yapılan mesai ile ara vermeksizin yapılan çalışma-
lara rağmen hastalık ortadan kaldırılamamıştı. Nitekim yapılan tahkikatta köylülerin 
hastalığı hükümetten gizlediği ortaya çıkmıştı. Öyle ki köylü, hayvanlarını “cahilce” 
ahırlarda saklayarak büyük bir bölümünün telef olmasına sebebiyet vermişti. Bu du-
rumdan jandarma ile mahalli idarenin haberi yoktu. Buna köylere kadar tahkikatını 
genişletmeye mecbur kalmış olan V. Ordu baş baytarı Ahmet Bey ile arkadaşları biz-
zat şahit olmuşlardı.74 

Hastalığı ortadan kaldırma çerçevesinde Çıplak Köyü’nde mevcut 115 öküzün 
10’u hastalıklı bulunarak itlaf edilmiş, hastalığına kanaat getirilemeyen 10’u da mü-
şahede altına alınmış, geri kalanlara ise serum verilmek suretiyle köylünün hayvan-
ları kurtarılmıştı. Ezine’ye tabi Köprübaşı Köyü’nde Sinan oğlu ismindeki köylünün 
14 hayvandan ibaret sürüsü tamamen mahvolmuş, hastalığın diğer sürülere sirayet 
ettiği bir zamanda yukarıdaki fen heyeti teftiş sırasında bu durumu tespit ederek ge-
rekli önlemleri alabilmiştir. Harbiye Nezareti Dâhiliye Nezareti’ne, Çanakkale gibi 

71 BOA, DH.UM.VM 56-1/23 (18 Nisan 1336- 18 Nisan 1920).  Aktaran Altıntaş, a.g.e.
72 Esenkaya, a.g.m., s. 53.
73 Edward J. Erickson, Gelibolu Osmanlı Harekâtı, (çev. Orhan Düz), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 

İstanbul 2012, s. 298.
74 Ziraat için ayrılan hayvanların askeri ihtiyaçlar için kullanıldığı ve bu kapsamda tekâlif-i harbiye 

usulü ile halkın elindeki öküzlerin çoğunun alındığı hatırlanacak olursa halkın hayvan hastalıklarını 
gizlemesi anlaşılabilir. Selvi, a.g.m., s. 1291. 
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ordunun ve iaşe hayvanının geçit yeri olması dolayısıyla bölgenin fevkalade öneme 
sahip olduğunu hatırlatmıştı. Buna göre “mülki memurların rehaveti yüzünden har-
bin aleyhimize dönmesi ihtimalinin” göz önünde bulundurulması istenmişti. Köy-
lerin sık sık jandarma ve ilgili memurlar vasıtasıyla dolaşılarak bulaşıcı hastalık vu-
kuatlarının günü gününe orduya ve merkeze bildirilmesini ve ancak bu sayede bu 
gibi mahzurların ortadan kalkabileceğini belirtmiş, bununla birlikte Zabıta-i Sıhhiye 
Kanunnamesi’nin en iyi şekilde uygulanmasını istemişti.75 Ancak diğer taraftan mül-
kiye baytarlarının hepsi seferberliğin başından beri orduda istihdam edildiklerinden 
bu bölgede istihdam edilecek elde baytar kalmamıştı. Çanakkale bölgesinin harp 
mıntıkası olması dolayısıyla da bulaşıcı hastalık taşıyan hayvanların takip ve ortadan 
kaldırılmaları burada toplanmış olan ordu baytarları tarafından üstlenilmişti. Burada 
askeri baytarlarla birlikte çalışan mülki baytarlara da hastalığın bir an evvel ortadan 
kaldırılması gerektiği Dâhiliye Nezareti tarafından Kale-i Sultaniye mutasarrıflığına 
bildirilmişti. Son olarak köylülerin hastalığı gizlemesi hastalığın yayılmasına sebe-
biyet vereceğinden ihbarlarda “gevşeklik gösterecekler”, Zabıta-i Sıhhiye-i Hayvaniye 
Kanun-u Muvakkati gereğince cezalandırılacaklardı.76  

Gelibolu yarımadasındaki 80 bin hayvanın bakımını yapmak için Nisan 1915’te 
V. Ordu Menzil Müfettişliği, Tekirdağ Münip Bey Çiftliği’nde hasta ve yaralı hay-
vanlar için V. Ordu Hayvan Hastanesi’ni açmıştı. Savaşın ilerleyen dönemlerinde 
daha fazla hayvan kaybı yaşanınca müfettişlik Suluca ve Ilgardere’de ikinci ve üçüncü 
Hayvan hastanelerini açmıştır. Müfettişlik ayrıca hayvan gücünü desteklemek için 
Suluca’da hayvan ecza deposu, Pazarlı, Burgaz ve Keşan’da üç yük arabası ve hayvan 
deposu kurmuştur.77 

Savaş süresince Çanakkale halkının asayiş ve güvenlik problemlerinin maruz 
kaldığı görülmektedir. Zira Çanakkale savaşları döneminde sancakta asayişsizlik, yol 
kesicilik, hırsızlık, katl ve yaralama hadiseleri yaşanmıştı. Eşkıyaların ellerindeki si-
lahların ise Gelibolu’da yenilgiye uğrayan İtilaf güçlerinin silahları olduğu anlaşılmış-
tır. Bu silahların bir kısmı da ahalinin elindeydi. Nisan 1916’da Dâhiliye Nezareti’ne 
müracaat eden Mutasarrıf Rauf Bey, silah ve cephanelerin toplattırılmasını talep et-
miş,  akabinde silah ve cephane toplattırılarak kaydedilmiştir.78 Rauf Bey cinayet ve 
şekavetin önlenmesi için ise 1916 sonuna kadar sarf edilmek üzere örtülü ödenekten 
(tahsisat-ı mesture) 10 bin kuruşun gönderilmesini talep etmişti.79 Yine savaş sonun-
da Çanakkale’de eşkıyalık türemişti. Uşaklı Mustafa Efe ve arkadaşları Bayramiç’te 

75 BOA, DH.İ.UM 56/10 (18 Temmuz 1331- 31 Temmuz 1915). 
76 BOA, DH.İ.UM 56/10 (28 Temmuz 1331- 10 Ağustos 1915). 
77 Erickson, a.g.e., s. 300.
78 24 Aralık 1916 tarihli Meclis-i Vükela kararıyla askeri ihtiyaçlar dolayısıyla Çanakkale sancağından 

hayvan ihracı yasaklanmıştır. Gerekçesi ise V. Ordu’nun ihtiyaçları ve Geyikli sahilinde 4 bin hayva-
nın eşkıya tarafından adalara geçirilmiş olmasıydı. Selvi, a.g.m., s. 1276-1281.

79 BOA, DH.EUM.2.Şb. 28/30 (10 Eylül 1332- 23 Eylül 1916)
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şekavet etmişlerdi.80 Kurt Dereli çetesi bastırılmasına rağmen kısa sürede yeniden 
faaliyete geçerek Yeniköy Köyü’nde iki hane halkına işkence yaparak para, eşya ve 
altınlarını gasp etmiş, işkenceden bir köylü vefat etmiş, bir diğerinin durumu ise 
ümitsiz bir hale gelmişti. 23 Eylül’de Ezine ile merkez liva arasında Salih Beşe isimli 
şaki bir arabaya hücum ederek içindeki beş askeri soymuştu. Karahamzalar ile Eski 
Balıklı köyleri arasında yedi silahlı eşkıya Süleyman Efendi ve ailesinin paralarıyla el-
biselerini gasp etmiş, işkence dolayısıyla hayati tehlikelerinin olduğu tespit edilmişti. 
Bayramiç’te ise üç şaki yakalanmış ancak bunlar da kaçmağa teşebbüs ettiklerinden 
öldürülmüşlerdi. Ayvacık’ın Bektaş köyünde Hasan onbaşının önüne geçen üç silahlı 
kişi onbaşıdan 500 lira fidye-i necat talep etmişti. Sonrasında onbaşıyı darp etmişler 
ve üzerindeki parayı gasp ederek kaçmışlardı.81

Sonuç

Çanakkale geçilmemişti ancak İtilaf güçleri geride büyük bir yıkım ve tahribat 
bırakmıştı. Bu savaşlarda Çanakkale ve Gelibolu ahalisi birçok yönden sıkıntı çekmiş-
tir. Öncelikle düşman bombardımanları şehirlerde yangınlar çıkarmış, evler, deniz 
ulaşım vasıtaları, ticarethaneler zarar görmüştü. Bu nedenle halk daha güvenli olan 
iç kısımlara nakledilmiştir. Bu nakillerde Müslim, gayr-i Müslim ayrımı yapılmamış-
tır. Yalnız Osmanlı tebaası iç kısımlardaki güvenli bölgelere nakledilmemiş, düşman 
tebaasından da şüpheli kimseler kritik noktalardan uzaklaştırılmıştır.  Çanakkale Bo-
ğaz’ındaki yabancı ve düşman devlet tebaasının elindeki arazilere güvenlik gerekçe-
siyle el konulmuş, sonrasında bu araziler Müslüman muhacirlere verilmiştir. Çanak-
kale savaşlarından sonra İtilaf güçlerinin tekrar bölgeye saldırıları ihtimal dâhilinde 
görüldüğünden savaş sonuna kadar güvenlik tedbirleri aksatılmadan sürdürülmüş-
tür. Bu nedenle Çanakkale ve Gelibolu halkı sürekli yer değiştirme ihtimali ile karşı 
karşıya kalmıştır.

Aşar vergisi toplama usulü, tekâlif-i harbiye ile alınan levazım, halkın elindeki 
hayvanların çoğuna el konulması halkı güç durumda bırakmıştır. Askeri ihtiyaçlar 
halkın ihtiyaçlarının önünde yer aldığından halkın gıda ihtiyacı zaman zaman had 
safhaya ulaşmıştı. Kara ve demir yollarındaki ulaşım sıkıntıları halkın açlık durumu-
nu olumsuz etkilemiştir. İaşe Müdüriyet-i Umumiyesi’nin yıllık hesaplamaları da iaşe 
hususunda sıkıntılara sebep olmuştur. 

Çanakkale ve Gelibolu’nun savaş alanı olması ziraatı durma noktasına getirmiş, 
ancak askeri teşebbüsler ile bölgede ekim işleri yeniden canlanabilmiştir. Hükümet 
bombardımanlardan zarar gören halkın zararlarını karşılamak üzere düşman devlet-
ler tebaasının sahip olduğu emlak ve arazileri satarak tazmin yoluna gitmiştir. Hü-

80 BOA, DH.ŞFR 595/12 (8 Eylül 1334- 8 Eylül 1918).
81 BOA, DH.ŞFR 596/125 (30 Eylül 1334- 30 Eylül 1918). 
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kümet bunun yanında zarar görenlere aylık bir miktar tahsisat ayırmıştır. Savaş dö-
nemi hükümetin bütçesi göz önüne alındığında halkın çok fakir olanlarına yardımda 
öncelik tanınmıştır. Ayrıca bölgenin eşraf ve ileri gelenlerinden bu hususta yardım 
beklenmiştir. 

Salgın ve bulaşıcı hastalıklar büyük bir tehlike arz etmiş, askerler ve hayvanlar 
arasında kırıma yol açmıştır. Hayvan hastalıkları ordu ihtiyaçlarını, tarımı ve halkın 
geçimini etkilemiştir. Zira bu husus hayati öneme sahip olduğundan gerekli tedbir-
lerin zamanında alınmasına gayret edilmiştir. Son olarak savaşın sonlarına doğru 
bölgede şekavetin yeniden artması, tüm bu sıkıntıların üstüne halkın huzurunu etki-
leyen bir unsur olmuştur.
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Tahliyesiyle İlgili Değerlendirmeleri 
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Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı
Yıl: 13, Bahar 2015, Sayı: 18, ss. 411-430, 100. Yıl

Öz

İtilaf devletlerinin Çanakkale Boğazı’na taarruz etmesiyle başlayan Ça-
nakkale Muharebeleri önce deniz savaşı, ardından kara muharebeleri şeklinde 
devam etti. Özellikle 1915 yılı Nisan ayı sonundan Ağustos ayı sonuna kadar 
çok şiddetli muharebeler yaşandı. Eylül ayından itibaren muharebeler siper 
muharebelerine dönüştü ve cephedeki kuvvetlerin sayısı azaltılmaya başladı. 
Artık sıra İtilaf devletlerinin cephedeki kuvvetlerini tahliye etmelerine geldi. 
İtilaf kuvvetleri Aralık ayından başlayarak Ocak ayı başına kadar Gelibolu 
Yarımadası’ndaki kuvvetlerini kayıp vermeden tahliye etmeyi başardılar. 5. 
Ordu’nun komuta kademesi, İtilaf devletlerinin kuvvetlerinin tahliyesi esnasın-
da böyle bir fırsatı değerlendiremedi. Tahliye edilen kuvvetlere ağır zayiatlar 
verilebilir, bu sayede diğer cephelerdeki Osmanlı kuvvetlerinin yükü azaltıla-
bilirdi. Bu çalışmada Türk kaynaklarının bu tahliyeye ait yaklaşımları ve tes-
pitleri ele alınarak başta Liman Von Sanders olmak üzere komuta kademesiyle 
ilgili eleştiriler değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Çanakkale Muharebeleri, İtilaf devletleri, Liman Von 
Sanders, tahliye

Turkish Sources Viewpoint on the Evacuation of Gallipoli Front by 
the Entente Powers

Abstract

The Gallipoli Campaign started with the attack of the Entente Powers and 
then continued as naval battle first and land battle later. Especially from the 
end of April 1915 until the end of August, there were very fierce battles. Starting 

* Yrd. Doç. Dr, Turgut Özal Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, ynizamog-
lu@turgutozal.edu.tr.
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Giriş

Çanakkale cephesinde yaşanan kara muhabereleri sonrasında en dikkat çeken 
hususların başında İtilaf devletleri kuvvetlerinin Gelibolu yarımadasını terk etmeleri 
ve bu tahliye işleminin Türk kuvvetleri tarafından fark edilmemesi gelmektedir. Bu 
durum savaşın bitişinden itibaren gerek İtilaf devletlerinde yayınlanan hatırat ve di-
ğer eserlerde, gerekse Türk kaynaklarında ele alınmışsa da Türk kaynakları daha çok 
İngilizce tercümelere yer vermiştir. Tespitlerimize göre tahliye ile ilgili ilk yayınlar 
1916 yılına aittir. Bunlar Mehmet Tahir tarafından Risale-i Mevkute-i Bahriye mec-
muasında tercüme şeklinde “Gelibolu Nasıl Tahliye Edildi? Resmi Raporlar” adıyla 
yayınlanmış, ayrıca Rahmi Bey İngiliz General Monroe’nün tahliye ile ilgili raporunu 
tercüme ederek Matbaa-i Amire’de bastırmıştır. 1917 yılında ise tahliye ile ilgili ola-
rak 12 Nisan 1917 tarihinde Times gazetesinde yayınlanan bir yazı Hüsameddin Bey 
tarafından tercüme edilerek yine Matbaa-i Amire’de bastırılmıştır.1 Bu yayınlar çok 
ayrıntılı olmayıp, sayfa sayısı sınırlıdır.

Savaş sonrasında kaleme alınan Türk kaynaklarında da tahliyeye çok fazla yer 
verilmediği dikkat çekmektedir. 1922 yılında Osmanlı Erkân-ı Harbiyesi tarafından 
yayınlanan eserde tahliyeye sadece bir sayfa yer verilmiştir.2 Balkan Savaşları ve Ça-
nakkale Savaşı üzerine kendisi eser kaleme alan, Maurice Larcher’in eserini tercüme 
etmekle kalmayıp kitabın çeşitli yerlerinde değerlendirmelerde bulunan Bursalı Meh-

1 Mehmed Tahir, “Gelibolu Nasıl Tahliye Edildi? Resmi Raporlar”, Risale-i Mevkute-i Bahriye, 1332, 
S. 8, s. 358-370; Gelibolu Şibh-i Ceziresi Üzerinde Bulunmakta Olan İngiliz Heyet-i Seferiyesinin 
Tahliye Harekâtından Bahsolub İngiltere Harbiye Nezareti Tarafından Matbuat Vasıtasıyla Neşre-
dilen General Charles Monroe›nün Raporu Tercümesidir, (çev. Rahmi), İstanbul 1332, (bu rapor 29 
Nisan 1332 tarihlidir); Çanakkale Tahliyesi Hakkında Bahri Rapor Türkler Nasıl İğfal Edildi? (çev. 
Hüsameddin), İstanbul 1333. Bu raporların Doğu Akdeniz Kuvvetleri komutanı John M. de Robeck 
ve Mondros’taki Deniz Kuvvetleri komutanı Amiral Sir Rosslyn E. Wemyss tarafından hazırlandığı 
belirtilmiştir.

2 Cihan Harbinde Osmanlı Harekâtı Tarihçesi Cüz 1 Çanakkale Muharebatı, Dersaadet 1338, s. 51-52.

in September battles turned into trench warfare and the number of forces on 
the front line began to be reduced. Now it was time for the Entente Powers to 
evacuate their front-line troops. The Entente Powers, starting from December 
until early January, managed to evacuate their forces on the Gallipoli Peninsula 
without loss. 5th Army Command could not take advantage of such an oppor-
tunity during this evacuation. They could have inflicted heavy casualties on 
evacuating forces and so the burden of Ottoman forces on the other fronts could 
have been eased. In this paper, the position and viewpoint of Turkish sources 
on this evacuation will be examined and their criticism of the army command, 
primarily Liman Von Sanders, will be assessed.

Keywords: The Gallipoli Campaign, The Entente Powers, Liman Von 
Sanders, Evacuation
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med Nihad, Çanakkale Savaşı üzerine kendi yazdığı ve 1926’da yayınladığı eserinde 
bu konuya çok az yer vermiştir. Maurice Larcher eserinde tahliye harekâtını kısaca 
incelemiş, Türk tarafının ve özellikle Liman Von Sanders›in tahliyeyi fark edememe-
sini sorgulamıştır Mehmed Nihad ise Larcher’in eserinin tercümesinde kendi eserin-
den farklı olarak tahliye süreci ile ilgili geniş açıklamalar yapmıştır.3 Alman komutan 
Liman Von Sanders 1920 yılında yayınlanan eserinde tahliye ile bilgiler verse de, ağır-
lık noktasını ele geçen ganimetler oluşturmuş, özellikle tahliyenin Türk tarafınca fark 
edilmemesiyle ilgili ikna edici bir cevap vermemiştir. Sanders’in Türkçeye çevrilen 
eserine açıklamalar yapan Askeri Tarih Komisyonu, kısa bir bilgi vermeyi tercih et-
miştir. Süleymaniyeli Mehmed Emin de 1918 yılında yayınlanan eserinde bir yorum 
yapmamayı tercih etmiştir.4 Alman komutan Hans Kannengiesser ise “Çanakkale’de 
Türklerle Beraber” adlı eserinde tahliye işlemini anlatmakla yetinmiştir.5 Birinci Dün-
ya Savaşı’nı 1914’den 1918’e kadar yıl yıl inceleyen beş eser kaleme alan ve ayrıca 
Çanakkale Savaşı üzerine de bir kitap yazan Fahri Belen kısa da olsa tahliye ile ilgili 
yorumlar yapmıştır. Yeni sayılabilecek eserinde Sermet Atacanlı ise daha çok aktar-
malar ve uzun alıntılar şeklinde kırk sayfayı bulan geniş bir yer vermiştir. Atacanlı 
tahliyeyi hem İngilizler, hem de Türk cephesinden inceleyerek çeşitli sorgulamalarda 
bulunmuştur.6

A. İtilaf Güçlerinin Çanakkale Cephesi’ni Tahliyesi 

1. Tahliye Kararının Verilmesi ve Tahliyenin Planlanması

28 Ekim 1915’den itibaren Gelibolu yarımadasında İtilaf güçlerinin Akdeniz 
Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapan Monroe, göreve başladığında harekâta 
devam etmenin yanında Savaş Bakanı Kitchener’in de yönlendirmesiyle “tahliye” 
konusunu takip edeceği stratejilerden birisi olarak değerlendirmiştir. Türk kuvvet-
lerinin İngilizlere göre çok avantajlı bir konumda olduklarını tespit eden Monroe, 
Türklerin Mısır veya Irak’ta bir harekâta girişeceklerini düşündüğünden İtilaf dev-
letlerinin Gelibolu’da büyük bir kuvvet tutmalarını ve harekâtın devamını doğru bir 

3 Bursalı Mehmed Nihad, Büyük Harbde Çanakkale Seferi, İstanbul 1926, s. 38-39; Maurice Larcher, 
Büyük Harbde Türk Harbi, (Mütercim: Mehmed Nihad), İstanbul 1928, c. 2, s. 126-129. Bursalı Meh-
med Nihad 1886-1928 yılları arasında yaşamış, subaylık görevi devam ederken bir kısmı tercüme 
olmak üzere askerlik ve askeri tarihle ilgili pek çok eser kaleme almıştır. http://www.geliboluyuan-
lamak.com/228_Turkiye-Cumhuriyeti-nin-En-Buyuk-Askeri-Tarihcisi-Kurmay-Yarbay--Bursali-
Mehmet-Nihat-Bey--e-Vefa-%28-Cemalettin-Yildiz-%29.html (1.4.2015). 

4 Liman Von Sanders, Türkiye’de Beş Sene, İstanbul 2007, s. 124-133; Süleymaniyeli Mehmed Emin, 
Harb-i Umumide Osmanlı Cebheleri Vekayii, İstanbul 1334, s. 75.

5 Hans Kannengiesser, Çanakkale’de Türklerle Beraber, İstanbul 2009, s. 249-264.
6 Fahri Belen, Çanakkale Savaşı, İstanbul 1935; Sermet Atacanlı, Atatürk ve Çanakkale’nin Komutan-

ları, İstanbul 2007.
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hareket olarak görmemiştir. Bu kararını Londra’ya bildirdikten sonra Mısır’daki Yük-
sek Komiser Mc Mahon’la bir görüşme yapmak üzere Kahire’ye gitmiştir.7 Monroe 
Londra’ya geri çekilmenin Gelibolu’daki kuvvetlerin % 30-40 kadarının kaybına yol 
açacağını bildirmişti. İngilizler Gelibolu’da yaşadıkları ile iyice ümitsizliğe düşmüş-
lerdi. Tahliye kararının alınmasında önemli bir etken yaklaşan kış şartlarının kendile-
rine çok fazla zarar vereceği endişesi olmuştur. Bizzat Kitchener Gelibolu’ya gelerek 
incelemeler yapmıştır. Tahliye kararının alınmasında Bulgaristan’ın seferberlik ilan 
etmesiyle, İngiltere ve Fransa’nın Sırbistan’a yardım etmek için Selanik’te yeni bir 
cephe açmak istemeleri de diğer bir faktör olmuştur. Böylece 1. Dünya Savaşı’nda ilk 
defa bir ordunun işgale kalkıştığı yerden tahliyesi gündeme gelmiştir.8

İngilizler tahliye kararını aldıktan sonra tahliyenin nasıl yapılacağını belirlemek 
amacıyla çalışmalara başladılar. Bu sırada yapılacak tahliye harekâtıyla ilgili olarak 
top ve istihkâm malzemelerinin taşınması, harekât sırasında ortaya çıkabilecek deni-
zaltı tehdidi, havaların kötü gitmesinden dolayı ertelenme ihtimali gibi çeşitli endişe-
ler ortaya çıktı. İngilizler ilk önce Ekim ayı başında 10. Fırka’yı Suvla Koyu’ndan geri 
çekerek Selanik’e götürdüler. Bir süre sonra üç Fransız Fırkası da Gelibolu yarımada-
sından tahliye edilerek Sırbistan’a sevk edildi.9 

 Monroe, Gelibolu yarımadasına geldiği sırada İtilaf kuvvetleri arasında yaygın bir 
hastalık vardı. Monroe kolordu komutanlarına ilk emir olarak ordu için cephede aşırı 
yük oluşturan asker ve hayvan tespitinin yapılmasını istemiş, Kasım ayında askerin 
taarruz gücünü devam ettirmek için küçük saldırılar düzenlenmesini emretmiştir. 28 
Kasım’da Gelibolu’da yirmi dört saat devam eden yağmurla birlikte, özellikle 9. Kolor-
du cephesinde daha etkili olan ve siperleri olumsuz etkileyen büyük bir fırtına görül-
müş, tsunamiye benzer bir sel baskını olmuş, siperler suyla dolmuş, ardından şiddetli 
bir soğuk başlamıştır. Gece yarısından sonra başlayan tipi şeklindeki kar askeri iyice 
perişan etmiştir. Bu hava şartları 200 askerin ölümüne ve 10.000 kadar askerin de 
hastalanarak cepheden çekilmesine neden olmuştur. Fırtına kumsallardaki iskele ve 
dalgakıranlara büyük zarar vermiştir. Türk kuvvetleri de olumsuz hava şartlarından 
etkilenmiş; Anafartalar Grubunda 53 asker donarak, 248 asker boğularak ölmüş, 255 
asker de kaybolmuştur.10 Bu fırtınanın da etkisiyle Gelibolu’nun tahliyesi düşüncesi 
ağırlık kazanmış ve Monroe, emrindeki kumandanlara henüz İngiliz Hükümeti’nin 

7 Charles Monroe’nün Raporu, s. 3-5; Serpil Sürmeli, “İngiliz Savaş Muhabiri Ellis Ashmead Bartlett’in 
Gözüyle Çanakkale Seferi Başarısızlığı ve Gelibolu’da Sıra Dışı Mücadelesi”, Atatürk, c. 5, S. 1, 2010, 
s. 96 (http://e-dergi.atauni.edu.tr/atauniad/article/view/1025001144, 6.4.2015).

8 Robin Prior, Gelibolu Mitin Sonu, Ankara 2012, s. 304; Mosley Sidney, Çanakkale Hakikatleri, (çev. 
Hüsameddin), İstanbul 1333, s. 56-57; Tim Travers, Gelibolu 1915, Ankara 2008, s. 268-271; Osmanlı 
Harekâtı Tarihçesi, s. 51; Larcher, Türk Harbi, s. 126-127.

9 Charles Monroe’nün Raporu, s. 7-9.
10 Charles Monroe’nün Raporu, s. 11; Prior, Gelibolu Mitin Sonu, s. 314-315; Belen, Çanakkale Cephesi, 

s. 439. 28 Kasım’da yaşananların ayrıntısı için bkz. Robert Rhodes James, Gelibolu Harekâtı, İstanbul 
1965, s. 485-499.
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onayı olmasa da bu yönde hazırlık yapılmasını emretmiştir. Tahliye harekâtının üç 
aşamada yapılması planlanmıştır. İlk aşamada uzun bir seferde ihtiyaç duyulmayacak 
ihtiyatlar, harp malzemeleri, gıda ve hayvanlar; ikinci aşamada hava şartlarından ya 
da başka bir nedenle tahliye gecikirse savunma için yeterli olacak miktardan fazla 
olacak asker, toplar, hayvanlar, harp ve gıda malzemeleri, son aşamada ise geri kalan 
asker, harp ve sağlık malzemeleri tahliye edilecekti. İngilizler Türk tarafının yapıla-
cak faaliyetleri yeni bir saldırı hazırlığı olarak algılamasını amaçlıyorlardı. Bu nedenle 
çalışmalar gece yapılacak, gündüz faaliyetleri ise gizlenecekti.11 Bu planlar yapıldığı 
sırada bir kısım asker, toplar ve erzak tahliye edilmeye başladı. 8 Aralık 1916’da İngi-
liz Hükümeti çekilme onayını verdiğinde Anzak ve Suvla’daki asker sayısı 92.000’den 
80.000’e inmiş, çok sayıda top cepheden çekilmişti. Plan önce kolordu komutanları 
ve kurmay subaylara, 12 Aralık’ta da tümen ve alay komutanlarına anlatıldı. Komu-
tanlara yapılan açıklamada; büyük bir tahliye yerine kış aylarında ikmal işlerini kolay-
laştırmak için asker sayısının azaltılacağı, topların bir kısmının da Selanik’te ihtiyaç 
olması dolayısıyla oraya gönderileceği belirtildi. Fakat bunun bir “geri çekilme” kararı 
olduğu kısa zamanda anlaşıldı ve herkes tarafından duyuldu.12 İngilizler tahliye es-
nasında havaların kötüleşmesinden ve 300 metre gibi yakın bir mesafede bulunan 
Türk ordusundan, özellikle topçu ateşinden endişe ediyorlardı. Ayrıca tahliye esna-
sında güney ya da güneybatıdan esecek bir rüzgâr kumsallara gemilerin yanaşması-
nı zorlaştıracaktı. Havaların iyi gitmesi yeni iskeleler kurulmasına ve eski iskelelerin 
tamirine imkân verecekti. Monroe tahliyenin zor olacağını fark ediyor ve çıkabilecek 
aksiliklerden dolayı endişe ediyordu. Türklerin tahliye harekâtını fark etmemeleri 
için kara ve denizden gizleme harekâtı yapılması planlanmıştı. Monroe bir taraftan 
da böylesine büyük bir harekâtın Türk tarafının tahliyeyi fark etmesine neden olaca-
ğı endişesini taşıyordu. Eğer bu durum fark edilirse askerler dışında nakil mümkün 
olmayacaktı.13

Tahliye esnasında Türk kuvvetlerinin çekilmenin farkına varmamaları ve her şe-
yin olağan seyrinde devam ettiğini göstermek için bir dizi tedbir alınmıştı. Hiçbir 
silahın ateş etmeyeceği sessiz dönemler oluşturularak bu ortama Türk ordusu alış-
tırılacak, diğer zamanlarda tüfek ateşi normal zamanlardaki gibi devam edecek, so-
nunda da az sayıda asker siperden sipere geçirilerek tahliye edilecekti. Postallara keçe 
sarılarak askerin yürüyüşü hissettirilmeyecekti. Bazı yerlerde yavaş yavaş suyla dolan 
bir tenekenin yeterli ağırlığa ulaşması ve tetiğe baskı yapmasıyla ateş eden otomatik 
tüfekler, gizleme görevini yerine getirecekti. İkmalin devam ettiğini göstermek için 
boş arabalar gürültülü bir şekilde ön cepheye kadar gelecek, daha sonra da tekerlek-

11 Türkler Nasıl İğfal Edildi? s. 3-4; Charles Monroe’nün Raporu, s. 12; Mehmed Tahir, Risale-i Mevkute-i 
Bahriye, s. 357-358.

12 Prior, Gelibolu Mitin Sonu, s. 315-316.
13 Charles Monroe’nün Raporu, s. 12-13; Mehmed Tahir, Risale-i Mevkute-i Bahriye, s. 359.
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leri keçeyle sarılmış ve yüklenmiş bir şekilde geri dönecekti. Sahra sağlık çadırları 
boşaltılmış olduğu halde çadırları sökülmeyerek her şeyin normal seyrinde olduğu 
izlenimi verilecekti. Yemek pişirmek için yakılan ateşler bile her gün aynı yerlerinde 
yakılmaya devam edecekti.14

2. Tahliye Planının Uygulanması

İngiliz Hükümeti’nin 8 Aralık 1915’de yarımadanın boşaltılması emrini verme-
siyle ilk tahliyenin Suvla ve Anzak mıntıkalarından başlaması kararlaştırılmıştı. Pla-
nın ilk aşaması 10 Aralık’tan 18 Aralık’a kadar başarıyla uygulanmış, Suvla ve Anzak 
mıntıkalarındaki asker sayısı belirlenen sayıya düşürülmüş, harp ve gıda malzemele-
ri ve topların nakliyesine de başlanmıştı. Bu zamana kadar 44.000 asker, 200 kadar 
top, çok sayıda vagon, 3.000 civarında hayvan ve önemli bir miktar harp malzemesi 
tahliye edildi. Emrin verilmesinden sonra hava şartlarının elverişli olması halinde, 
tahliye planının son aşamasının ayın etrafı tam aydınlatacağı 19-20 Aralık gecesi uy-
gulanmasına karar verildi. Aslında bu Türk tarafı için bir avantaj gibi gözüküyordu. 
Türk kuvvetlerinin bir müdahalesi durumunda sadece asker tahliye edilecek, savaş 
malzemeleri, hastanelerde bulunan yaralılar, sağlık görevlileri ve malzemeleriyle be-
raber geride bırakılacaktı. Ateş hattındaki kuvvetler son ana kadar hafif bir şekilde 
ateşe devam edecek, bunların tahliyesi bütün aşamalar bittikten sonra aniden ger-
çekleşecekti. Bu kuvvetlerin korunması amacıyla iki hat oluşturulmuştu. Askerler 
bulundukları siperlerden verilen emirle birlikte çıkacaklar ve kumsallardaki dağıtım 
merkezlerine gideceklerdi. Hava şartları 19-20 Aralık gecesine kadar İngilizlerin is-
tediği şekilde devam etmiş, denizin durgun ve havanın bulutlu olması, şiddetli bir 
rüzgârın esmemesi tahliyede kolaylık sağlamıştır. Gece karanlığı çöktükten sonra 
tahliyenin son aşaması başlamış, gece yarısından sonra öncü müfrezelerin çekilme-
si emri verilmiş, saat beş buçukta da son askerler siperlerini terk etmişlerdir. İtilaf 
kuvvetleri Anzak mıntıkasından geri çekilirken taşınması zor olan topları götürmek 
yerine tahrip etmeyi tercih etmişler, bazı malzeme ve erzakları üzerine gaz döktük-
ten sonra yakmışlardır. Suvla mıntıkasında ise az bir erzak yakılmış, bunun dışında 
bütün harp malzemeleri tahliye edilmiştir. Güneş yükselmeye başladığında geri kalan 
malzemeler sahilden ateş edilerek yakılmıştır. Her iki koyda da nakliye ancak mavna 
ve istimbotla yapıldığından çok sıkıntı yaşanmıştır. Türk devriyeleri ilerlediklerinde 
mevzilerin boşaltıldığını görmüşlerse de artık yapacak bir şeyleri kalmamıştır.15 

Türk komuta kademesi gece boyunca devam eden faaliyetleri fark edemedi. Tah-
liyenin Türk tarafınca görülmeyen bazı noktalardan yapılması da bunda etkili oldu. 

14 Prior, Gelibolu Mitin Sonu, s. 319-320.
15 Charles Monroe’nün Raporu, s. 13-16, 26; Türkler Nasıl İğfal Edildi? s. 5-7; Prior, Gelibolu Mitin 

Sonu, s. 320-323; Mehmed Tahir, Risale-i Mevkute-i Bahriye, s. 360-361.
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Türk topçusu sabahleyin kısa bir süre düşman mevzilerine ateş etmişse de fazla mü-
himmat harcamamak için ateşe devam etmedi. Sahilde denizaltılardan endişe eden 
İngilizler buraya iki kruvazör bıraktılar ve donanma sahilden ayrıldı. İngilizler tahli-
yenin başarısında deniz ve kara kuvvetlerinin ortak hareketinin çok etkili olduğunu 
düşünüyorlardı.16

Seddülbahir mıntıkasında ise toplar hariç Fransız kuvvetlerinin tahliyesi için 
Aralık ayı başında karar verilmiş, yarımadada muhafaza görevi yapmakta olan Fran-
sız askerlerin sayısı 21 Aralık’ta 4.000’e kadar inmişti. Geri kalan kuvvetlerin çekil-
mesinin Ocak ayı başında tamamlanması planlanmasına karşılık havaların kötüleş-
mesinden korkulduğundan 28 Aralık’ta tahliye emri verilmiş ve top, mühimmat ve 
arabaların da kurtarılması kararlaştırılmıştı. Tahliyenin bir gecede gerçekleşmesi 
zor olduğundan siperlerdeki askerler doğruca kumsala gidecek, herhangi bir koru-
ma tedbiri alınmayacaktı. Monroe planını aktarmak üzere komutanlarla bir toplantı 
yapmış ve özellikle Türklere tahliyeyi fark ettirmemenin önemi üzerinde durmuştu. 
Bu sırada Gelibolu ile İmroz ve Limni arasında olağandışı bir hareketlilik yaşanıyor, 
Türk topçuları da siperlere ve kumsallara şiddetli ateşe devam ediyorlardı. Toplantı-
da Türk topçu ateşine donanmanın karşılık vermesi ve eğer Türkler ateş etmezlerse 
herhangi bir karşılık verilmemesi kararlaştırıldı. Bu arada Monroe 30 Aralık itibarıyla 
İskenderiye’ye doğru yola çıktı.17

Seddülbahir’in tahliyesinde de Anzak ve Suvla mıntıkalarının tahliyesi için be-
lirlenen esaslara uyulacaktı. Ancak Türk kuvvetleri kuzeydeki çekilmeyi artık biliyor 
ve sıranın burada olduğunu tahmin ediyorlardı. İngilizlere göre özellikle ön cephe 
ile kumsallar arasında beş buçuk kilometre gibi uzun bir mesafe olması kuzeye göre 
daha uzun bir mesafenin alınmasını gerektiriyordu. Bu nedenle cephenin son ana 
kadar güçlü tutulması kararlaştırılarak son geceye 17.000 civarında asker bırakıldı. 
Burada ilk aşama 30-31 Aralık gecesi başladı ve 7-8 Ocak’a kadar devam etti. Fransız 
piyadesi de 1-2 Ocak gecesi geri çekilerek sahilde bekleyen gemilere bindi. Ayrıca 
17.000 asker dışındaki diğer kuvvetler, mühimmat ve hayvanların çoğu nakledildi. 
Ancak havanın kötüleşmesi kumsallara kadar götürülen malzemenin taşınmasın-
da ciddi güçlükler çıkardı. Tahliye sırasında, özellikle 2-5 Ocak arasında poyrazın 
etkili olmasıyla hava şartları ve yaşanan kazalar (bir İngiliz gemisi yanlışlıkla Fran-
sızlar tarafından batırılmıştı) ertelemelere neden olmuş ve 8 Ocak’ta veya havanın 
sakinleştiği ilk gecede tahliyenin tamamlanmasına karar verilmiştir. Bu sırada bomba 
hücumu devam edecek ve tahliyenin gizlenmesine çalışılacaktı. Ağır toplar yerinde 
kalacak ve tahrip edilecekti. Eğer Türk tarafı tahliyeyi fark edip harekete geçerse az 
bir kuvvet koruma maksadıyla görev yapacaktı. 7 Ocak’ta Türk topçusunun ateşi çok 
şiddetlenmişti. Bu ateş düşman askerlerini çok az etkilemişse de avcı hendeklerinin 

16 Türkler Nasıl İğfal Edildi? s. 8-9.
17 Charles Monroe’nün Raporu, s. 17-18.
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ön siperlerine, irtibat hendeklerine ve telefon hatlarına büyük zarar vermiştir. İngi-
lizler silah ve cephane noksanlığı nedeniyle yapılacak büyük bir Türk taarruzundan 
ciddi endişe etmişlerdir. 8 Ocak günü havanın sakin olması Müttefikleri tahliye ka-
rarını uygulamaya sevk etmiş ve üç parti şeklinde tahliyenin yapılması, ilk kuvvetin 
de gece karanlık bastıktan sonra çekilmesi planlanmıştı. Rüzgâr şiddetini artırmasına 
rağmen ilk kafile güneşin batmasıyla başarıyla geri çekilmiş, ancak kumsaldaki irti-
bat iskeleleri yıkılmış olduğundan ciddi problemler yaşanmıştır. Gece yarısına doğru 
ikinci kafilenin sevki başlamış ve toplar da taşınmıştır. Aynı gün bir Türk denizaltısı 
görüldüğüne dair haberler alınmışsa da, sevkiyat devam etmiştir. Gece yarısından 
sonra saat 3.30-3.45 sıralarında Gelibolu’daki son askerler de geri çekilerek geride 
kalan cephane ve zahire ateşe verilmiştir. İnfilak sesleri, ateş ve dumanlar Türk ta-
rafı için tahliyeyi haber veren bir vasıta olmuş ve Türk topçusu ateşe başlamıştır. 
Müttefikler geri çekilirken daha önce tahrip edilip kullanılamaz hale gelen topları ve 
çoğunu öldürdükleri yüzlerce hayvanı ve ateşe verdikleri malzeme ve zahireyi geride 
bırakmışlardır. İngilizler çok fazla malzemeyi geride bırakma gerekçesi olarak hava 
şartlarını ve malzeme sevk etme düşüncesiyle askerin tahliyesinin gecikmesi yakla-
şımının etkili olduğunu ileri sürmüşlerdir. Çekilme esnasında topçu ateşinden sonra 
bir Türk piyade hücumu başlamışsa da çok şiddetli bir karşılık olduğundan devam 
etmemiştir. Bu sırada hem cephane mevcudunun yetersizliği, hem de altmış kadar 
topun henüz tahliye edilmemiş olması Türk piyadesinin hareketinin sonuçsuz kal-
masına neden olmuş, sahildeki gemilerden Türk mevzilerine ateş açılmıştır. Seddül-
bahir’deki tahliye sırasında Aşıbaba’daki Türk topçusu V ve W sahillerine keşif amaçlı 
olarak gece gündüz aralıklarla ateş açmıştır. Topçu ateşi devam ederken sahillerde 
çalışma devam etmiş, motorbotlar ve mavnalar gemilere yük taşımıştır. Türk uçakları 
da zaman zaman buralarda keşif uçuşu yapmıştır.18 İtilaf kuvvetleri büyük bir başarı-
ya imza atarak Seddülbahir’den kısa bir sürede 35.268 asker, 3.639 hayvan, 127 top, 
328 araç ve 1.600 ton malzeme naklettiler.19

İngilizler tahliyenin mükemmel bir şekilde gerçekleştiğini; bunda subayların ka-
biliyetleri, kara ve deniz kuvvetlerinin koordineli bir şekilde çalışması, iyi bir plan 
yapılması ve bu planın çok iyi bir şekilde uygulanması ile havaların iyi gitmesinin 
etkili olduğunu düşünüyorlardı. Ayrıca Türk topçu ateşinin asker ve malzemenin 
aktarıldığı iskelelere kadar menzilinin olmaması ve tahliyenin gece karanlığında ya-
pılması başarı şansını artırmıştı.20 Prior’un ifadesiyle, tahliye planı “bir başyapıt” ni-
teliği taşıyordu. Tahliye planını yapanlar her yönden mükemmel kurmay subaylar 
olarak görülüyordu. Zaten çekilmeyi planlamak her zaman savaş planı yapmaktan 

18 Charles Monroe’nün Raporu, s. 19-24; Prior, Gelibolu Mitin Sonu, s. 323-327; Türkler Nasıl İğfal Edil-
di? s. 10-17; Mehmed Tahir, Risale-i Mevkute-i Bahriye, s. 362-366; Çanakkale Cephesi, s. 457-461.

19 James, Gelibolu Harekâtı, s. 505.
20 Charles Monroe’nün Raporu, s. 24; Mehmed Tahir, Risale-i Mevkute-i Bahriye, s. 362.
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daha kolaydı. Tahliye o kadar olağan şartlarda yapılmıştı ki, Türk tarafı her zaman-
kinden farklı bir hareketlilik algılamamıştı.21 Belen’in ifadesiyle tahliye, “gayet mahi-
rane tertip edilmiştir. İngilizlerin bununla iftihar etmeye hakları vardır”.22 Cassar’a 
göre Gelibolu’nun tahliyesi, “tarihteki en güzel geri çekilme örneklerinden birisiydi”.23 
Özellikle % 30-40 zayiat göze alındığı halde, insan kaybı olmaması gerçekten büyük 
bir başarıdır. Robeck hazırladığı raporda Türk tarafının konusunda aldatılmasını; alı-
nan olağanüstü tedbirlere, 7 Ocak’ta Türk piyadesinin yaptığı hücumun çok şiddetli 
karşılanması sonucunda tahliyenin devam ettiğini Türk komuta heyetinin anlama-
masına, 8 Ocak’ta lodosun etkisiyle sıcaklığın 9 dereceye kadar çıkması üzerine tah-
liyenin durdurulmasına bağlıyordu.24 

B. Türk Kaynaklarının Tahliye İle İlgili Değerlendirmeleri

Giriş bölümünde belirttiğimiz gibi tahliye konusu Türk kaynaklarında ayrıntılı 
bir şekilde ele alınmamış ve yeterince incelenmemiştir. Tahliye genellikle İtilaf dev-
letlerinin büyük bir başarısı olarak yansıtılmış, son anda fark edildiği için bir şey yapı-
lamadığı ileri sürülmüş ve ele geçen malzemeler öne çıkarılmıştır. İtilaf devletlerinin 
başarılı bir şekilde yaptıkları “tahliye” harekâtı için en önemli sorular; Türk komuta 
kademesinin İngilizlerin niyetlerini niye fark edemedikleri ve en azından Anzak ve 
Suvla’nın tahliyesinden sonra Seddülbahir’in tahliyesi ile ilgili neden tedbir almadık-
larıdır. Türk kaynaklarında ve Alman komutanların hatıralarında bu konuda tatmin 
edici açıklamalar yapılmamıştır. Genel yaklaşım, İngilizlerin aldatmacaya dayanan 
tahliye planlarının Türk tarafınca fark edilmemiş olduğudur. 

Türk tarafının tahliye ile ilgili olarak son ana kadar bir istihbarat bilgisi olmadı-
ğı anlaşılmaktadır. Hatta Almanlar, Kasım ayı başında Gelibolu’ya yeni bir taarruz 
harekâtı planlandığına ve Kasım sonunda İtilaf donanmasının Boğaz’ı zorla geçmeye 
teşebbüs edeceğine dair bilgi vermişlerdi. Bu bilgilerden hareketle 5. Ordu Müttefik 
kuvvetlerine karşı Kasım ayı sonunda yeni bir harekât bile planlamıştı.25 Sanders açık 
yüreklilikle “Tabii tahliye düşüncesi bizce bilinmediği gibi, son dakikaya kadar da 
meçhul kalmıştır. Yalnız böyle bir ihtimal 5. Orduca düşünülmüş ve bütün komutan-
ların bu noktaya özellikle dikkat etmeleri istenmişti. Ancak tahliyenin gayet ustalıkla 
hazırlanıp yapılması Türk ileri hatlarında bunun zamanında anlaşılmasına engel 

21 Türkler Nasıl İğfal Edildi? s. 17; Prior, Gelibolu Mitin Sonu, s. 317; Mehmed Tahir, Risale-i Mevkute-i 
Bahriye, s. 366.

22 Belen, Çanakkale Savaşı, s. 153.
23 George H. Cassar, Çanakkale ve Fransızlar, (çev. Nejat Dalay), İstanbul 1974, . Hhs. 346.
24 Türkler Nasıl İğfal Edildi? s. 14-15.
25 Sanders, Türkiye’de Beş Sene, s. 124-125; Larcher, Türk Harbi, s. 127. Aralık ayı başında bile cepheye 

22 kişi olduğu anlaşılan yeni subaylar gönderiliyor ve dört veya beş kişi şeklinde gruplara dağıtılması 
isteniyordu. ATASE, BDH, K. 184, D. 786, F. 4, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-11, 20 Teşrinisani 1331.
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olmuştur” demektedir.26 Buna göre tahliyeye ait kesin bir bilgi olmamakla birlikte 
böyle bir hareket olabileceğine dair bir kanaat olduğu, ancak İngilizlerin mükemmel 
bir tahliye planı hazırlayıp uygulamalarının Türk tarafının harekete geçmesine engel 
oluşturduğu anlaşılmaktadır.

5. Ordu Komutanlığı tarafından 27 Kasım’da İngilizlerin Sırbistan savaş alanında 
bu kuvvetlerden yararlanma düşüncesiyle tahliyeye başlayacakları, bu nedenle cep-
hede keşif yapılması, hatta ateş edilmesi yönünde emir verilmiştir. Sanders gönderdi-
ği emirde “İngilizler, Gelibolu Yarımadası’nı ya esir olarak veya ölerek terk edebilme-
lidirler” diyordu.27 Her tümen kendi cephesi üzerinde keşifler yapmışsa da düşman 
kuvvetlerinin tahliyesine dair bir belirti tespit edememiş, Anafartalar cephesinde de 
düşmanın aynı kuvvetini muhafaza ettiği kanaati oluşmuştur. Mehmed Nihad Kasım 
ayı sonunda gece gemilerden ateş açılması ve gündüz topçu ateşinin saatlerce de-
vam etmesinin “bir ric’at” olarak değerlendirildiğini, hatta kendisinin bu düşünceyi 
komutanlarına söylediğini, ancak kesin sonuçlu bir taarruz yapacak durumda olun-
madığını belirtmektedir. Yine cephane ve iaşe yetersizliği, yeni gelen askerin tecrü-
besizliğinin taarruz için engel olduğunu, zaten böyle bir harekâtın başarısız olacağını 
ileri sürmektedir. Mehmed Nihad ayrıca ilginç bir ifade kullanır: “Düşmanın ric’at 
edeceğini tahmin etmişsek bile anlamazlığa gelerek seyirci kalmıştık”.28 Zaten M. Ke-
mal Paşa da 10 Aralık’ta 5. Kolordu Komutanı Fevzi Paşa’ya görevini devretmiş ve 
Gelibolu’dan ayrılmıştır. Yine Kuzey Grubu komutanı Esat Paşa’nın ve kardeşi Güney 
Grubu komutanı olan kardeşi Vehip Paşa’nın da artık Çanakkale’den ayrıldığını dü-
şündüğümüzde 5. Ordu’daki Türk komuta kademesinin tahliyeyi fark edememesinin 
nedenlerinden birisi olarak önde gelen komutanların cepheden ayrılmasının da etkili 
olduğu ileri sürülebilir.29 Düşmanın 19 Aralık tarihinde Anafarta’dan Selanik’e kuv-
vet sevk ettiği tespit edilmişse de bu kuvvetlerin yerine Selanik’ten yeni kuvvetler 
getirdiği ihtimali öne çıkmıştır. 20 Aralık günü saat 3.00’de nakliye gemileri tespit 
edilmiş, fakat sisten dolayı bilginin kesinliği doğrulanamamış, yine kuvvet değişimi 
olasılığı üzerinde durulmuştur. Ancak saat 5.15’de keşif kollarına hareket emri veril-
miş, 6.10’da bütün keşif kollarına düşman siperlerinden boş ve zayıf olanlarının işgal 
etmeleri emredilmiştir. Saat 7.35’de de denize kadar ilerlenmesi emri bizzat Sanders 
Paşa tarafından verilmiştir. Hem İzzettin Çalışlar’ın, hem de Kazım Paşa (İnanç)’nın 
ifadelerinden komuta kademesinin tahliyeden habersiz olduğu anlaşılmaktadır. San-

26 Sanders, Türkiye’de Beş Sene, s. 126-127; Türk askeri tarih komisyonu da Sanders’in tahliyeden haber-
dar olmadığı fikrindedir. Sanders, Türkiye’de Beş Sene, s. 405.

27 Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi, V. Cilt, III. Kitap, Ankara 2012, Ek-18.
28 Larcher, Türk Harbi, s. 131-132.
29 Mustafa Kemal, Anafartalar Grubuna Ait Tarihçe, Ankara 2011, s. 52. Esat Paşa 29 Eylül 1915’de 1. 

Ordu komutanlığına tayin edilmişti, Yüksel Nizamoğlu, “Çanakkale Savaşları Komutanlarından Esat 
Paşa’nın (Bülkat) Balkan Savaşları Sonuna Kadar Olan Hayatı”, Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, 
S. 16, s. 24. 



Türk Kaynaklarının Gelibolu Yarımadası’nın Tahliyesiyle...

441

100. Yıl

ders 5. Ordu’nun 1. Şube Müdür vekili Yüzbaşı Ali Remzi (Yiğitgüden)‘nin tahliye 
haberini hayret ve sükûnetle dinlemiş, sonunda da “Tanrı’ya şükür” şeklinde cevap 
vermiştir.30 James, M. Kemal’in Gelibolu’dan ayrılmasının Türk tarafının hücum et-
memesinde etkili olduğu, eğer kalsaydı durumdan şüphelenerek tahliyeyi fark edece-
ği düşüncesindedir.31

Tespitlerimize göre, İngiliz kaynaklarında yer almadığı halde Sanders, Kannen-
giesser ve Belen saat 3.00’den itibaren 19-20 Aralık gecesinde yarımadanın ve sahilin 
yoğun bir sisle kaplandığını belirtmişlerdir.32 Sanders ilk haberi net bir bilgi olmasa 
da saat 4.00’de almış ve silah başı emri vermiş, ihtiyatları da harekete geçirmiştir. 
Emre göre Anafartalar ve Arıburnu’ndaki birlikler sahile doğru ilerleyeceklerdi. An-
cak emirlerin ulaşmasında “iki lisanın kullanılması yüzünden” sıkıntılar yaşanmış 
ve hızlı hareket edilememiştir. Bu sırada düşmanın yeni bir taarruza giriştiği bile 
gündeme gelmiştir. Zaten komuta kademesi gelişmeleri bir tahliye harekâtı şeklinde 
algılamamıştır. Özellikle önceki birkaç günün ateş edilmeden geçmesi bunda etkili 
nedenlerden biri olmuştur. Bazı faaliyetler Türk komuta heyetince fark edilmiş ise de, 
İtilaf güçlerinin nakliye gemilerinin indirme veya yükleme yaptıklarına dair bir karar 
verilememiştir. Mayınlardan dolayı asıl yolların yerine dik patika yollarının kullanıl-
ması da tahliyenin fark edilmemesinde etkili olmuştur.33 Burada akıllara, çekilme-
nin fark edildiği anlarda bile bir taarruz harekâtının neden yapılmadığı şeklinde bir 
soru gelmektedir. Böyle bir harekâtın yapılmamasında öncelikle Sanders’in yenilen 
bir kuvvet de olsa düşmana karşı ihtiyatlı bir yaklaşımı benimsemesi, boş yere kayıp 
vermeme düşüncesi, Türk tarafının taarruz değil de pasif direnişteki başarısı, tahliye 
hakkında yeterince ayrıntılı bilgi toplanamaması ve askerin motivasyon eksikliği gibi 
nedenler ileri sürülmüştür.34 

İngilizler ise tahliyeye dair hazırlanan raporlarda motorların ve mavnaların ha-
reketlerinin yarımadanın bazı yerlerinden görülebileceğini, dolayısıyla Türk tarafının 
tahliyeyi fark edebilecek durumda olduklarını ileri sürmüşlerdir.35 Türk kaynakların-
da tahliyeye dair yapılan değerlendirmelerde tahliyenin çok iyi bir şekilde hazırlan-
dığı, zaten Türk kuvvetlerinin tahliyeyi engelleyemeyeceği, cephanesinin de yetersiz 
olduğu düşüncesi öne çıkmaktadır.36 

30 Mustafa Kemal, Anafartalar Grubuna Ait Tarihçe, s. 52-55 (Anafartalar Grubu Kurmay Başkanı İz-
zettin Bey tarafından 27 Aralık 1915 tarihinde gönderilen rapor); Çanakkale Cephesi, s. 456; Atacanlı, 
Çanakkale’nin Komutanları, s. 357-359.

31 James, Gelibolu Harekâtı, s. 494.
32 Sanders, Türkiye’de Beş Sene, s. 126; Kannengiesser, Çanakkale’de Türklerle Beraber, s. 252; Belen, 

Çanakkale Savaşı, s. 149.
33 Sanders, Türkiye’de Beş Sene, s. 127; Kannengiesser, Çanakkale’de Türklerle Beraber, s. 252.-261.
34 Prior, Gelibolu Mitin Sonu, s. 327-328; Larcher, Türk Harbi, s. 128; Carl Mühlman, Çanakkale Savaşı, 

İstanbul, Timaş yayınları, 2009, s. 168; Kannengiesser, Çanakkale’de Türklerle Beraber, s. 256.
35 Mehmed Tahir, Risale-i Mevkute-i Bahriye, s. 361.
36 Mehmed Nihad, Çanakkale Seferi, s. 38.
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Suvla ve Anzak’taki tahliyeden sonra Seddülbahir’in tahliyesinin fark edilmemesi 
de çeşitli ihtimallerle açıklanmıştır. Travers, Türk tarafının “yaşa ve yaşat” ilkesini 
benimseyerek müdahalede bulunmadığını belirtir.37 Sanders Kuzey Grubu cephe-
sindeki tahliyeden sonra Seddülbahir’e karşı bir taarruz planı hazırlamış, Ocak ayı-
nın ilk günlerinde düşman topçusunun ateşinin azaldığı, buna karşılık gemilerden 
ateşin arttığı fark edilmişti. Hatta topçu malzemelerinin geri alındığı tepelerden gö-
rülmüştü. Ancak düşman mevzilerine akşam ve gece vakitlerinde gönderilen keşif 
kuvvetlerine şiddetle karşılık verilmişti. 7 Ocak’ta 12. Tümen’e sağdan bir taarruz 
yaptırılmış, fakat çok büyük bir ateşle karşılaşıldığından kısmi bir başarı kazanılmıştı. 
Bu cephedeki tahliyenin son aşamasının icra edildiği 8-9 Ocak gecesi de bir sahra 
topçu taburu düşman mevzilerini ateş altına almıştı. Bütün bunlara rağmen düşman 
kuvvetleri Seddülbahir’i de başarıyla tahliye ettiler. Türk birlikleri sabaha karşı sa-
hile kadar inmişlerse de artık yapacak bir şey kalmamıştı.38 Sanders Seddülbahir’in 
tahliyesini Başkomutanlık Vekâleti’ne “Tanrı’ya şükür, Gelibolu Yarımadası tama-
men düşmandan temizlenmiştir. Diğer ayrıntılar ayrıca sunulacaktır” şeklinde haber 
vermiştir. Zaten Türk Hükümeti ve Almanya tahliyeyi büyük bir zafer olarak kabul 
etmiş ve İstanbul ve Berlin’de şenlikler yapılmıştır.39 Bütün bunlardan Türk tarafının 
tahliyeyi fark edememiş olduğu ortaya çıkmaktadır. 17 Aralık 1915 tarihine ait resmi 
açıklamada Arıburnu ve Anafartalar’da topçu ateşinin devam ettiği, 19 Aralık tarihli 
açıklamada ise topçu ateşiyle Arıburnu iskelesinde çıkan yangının sabaha kadar sür-
düğü belirtilmektedir. 20 Aralık tarihinde Anafartalar ve Arıburnu’nda artık hiçbir 
düşman kuvvetinin kalmadığı, Türk kuvvetlerinin de sahile kadar ilerleyerek “pek çok 
ganimet, cephane, çadır ve top” ele geçirdiğine yer verilmektedir. 21 ve 22 Aralık ta-
rihli açıklamalarda ganimetlere ait bilgiler yer almakta, iki ağır top ile bir sahra topu, 
cephane ve erzak dolu çadırların ele geçirildiği, ganimetler arasında yer alan yiyecek-
lerin bir kolorduya yetecek miktarda olduğu belirtilmektedir. Ele geçen malzemelerin 
listesi de 31 Aralık tarihli açıklamada yer almıştır. Seddülbahir’de tahliyenin devam 
ettiği sırada yapılan açıklamalarda ise “top ve bomba” muharebelerinin devam ettiği 
belirtilmiş, bu tür beyanlar 8 Ocak’a kadar devam etmiştir. Tahliyeye dair “İnayet-i 
Hak’la Seddülbahir’den dahi düşman tard edildi” şeklinde başlayan bir açıklama ya-
pılmış, dokuz topla birlikte birçok malzemenin ele geçirildiği ifade edilmiştir. Daha 
sonraki açıklamalara bakıldığında Osmanlı Genelkurmayı’nın İngilizlerin tahliye ve 
geri çekilme şeklindeki ifadelerine karşılık, “acele firar” etmek zorunda kaldıklarını 
ileri sürdüklerini ve buna delil olarak da geride bıraktıkları malzemeleri gösterdikleri 
görülmektedir.40

37 Travers, Gelibolu 1915, s. 273.
38 Sanders, Türkiye’de Beş Sene, s. 129-131; Kannengiesser, Çanakkale’de Türklerle Beraber, s. 261-263; 

Larcher, Türk Harbi, s. 127. Sanders Başkomutanlığa 25 Aralık’ta gönderdiği yazıda 5. Ordu ile ilgili 
bir karar verilebilmesi için Seddülbahir’deki durumun göz önünde bulundurulmasını talep ediyordu. 
ATASE, BDH, K. 185, D. 791, F. 65-2, 12 Kânunuevvel 1331. 

39 Çanakkale Cephesi, s. 462.
40 Osmanlı Belgelerinde Çanakkale Muharebeleri II, Ankara 2005, s. 266-284. (13 Ocak 1916 tarihli 

tebliğde ele geçen malzemelerin tam listesi verilmiştir)
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Gerek Sanders, gerekse Kannengiesser özellikle tahliye sonrasında ele geçen ga-
nimetleri öne çıkararak bunlarla ilgili ayrıntılı bilgiler vermişlerdir. Anafartalar ve 
Arıburnu tahliyesinden sonra dekoviller, telefon hatları, çok sayıda piyade ve topçu 
cephanesi, hafif silahlar, el bombaları, tüfek namluları ele geçirilmiştir. Yine elde edi-
len malzemeler arasında çok miktarda konserve, un ve arpa da vardır. Seddülbahir’de 
kuzeye nazaran çok daha fazla ganimet ele geçirilmiştir. Bunlar arasında büyük bir 
otomobil parkı, yığınlarla silah ve cephane, istihkâm malzemeleri, çok sayıda hayvan, 
gıda maddeleri, odun bulunmaktaydı.41 Sanders ele geçen malzemeleri anlatırken 
topların eski, hayvanların ölü, ele geçen gemilerin kum dolu, cephanenin kullanıl-
mayacak durumda olduğuna değinmemiştir.42 Harp Mecmuası’nda ise ele geçirilen 
silah ve cephanelerin fotoğrafları yayınlanmış ve İngilizlerin kaçtıkları ifade edilerek 
tahliye büyük bir başarı olarak aktarılmıştır.43 Bütün bu değerlendirmelerden Türk 
tarafının artık Çanakkale’de bir savaşı arzu etmediği açık bir şekilde ortaya çıkmak-
tadır. Güney Grubunda yer alan 2. Ordu’nun tahliyesi için 6 Ekim 1915’de emir veril-
miş ve bu kuvvetler başındaki ordu komutanı Vehip Paşa olduğu halde Ekim ayında 
Keşan ve Uzunköprü taraflarına çekilmiştir.44 Bu kuvvetler bir süre Keşan bölgesinde 
kalmış, Ocak ayında buradan alınarak silah ve cephanesiyle birlikte diğer cephelere 
sevk edilmeye başlanmıştır.45 5. Ordu’ya bağlı tümenlerin Gelibolu’dan alınmasına 
dair emrin 9 Ocak 1916 tarihinde gönderilmiş olması da dikkat çekmektedir. Emirde 
5. Ordu emrindeki on fırkanın 11-20 Ocak 1916 tarihleri arasında tahliye edilece-
ği belirtilmiştir.46 Bu bilgiler Türk tarafının bir an önce Çanakkale’yi tahliye ederek 
mevcut kuvvetlerin diğer cephelerde kullanılmasını amaçladığını göstermektedir. Bu 
düşünce yerinde bir tavır olsa bile, tahliye esnasında İtilaf kuvvetleri takip edilerek 
mümkün olduğu kadar fazla zayiat verdirilerek diğer cephelerin yükü hafifletilebi-
lirdi. Ancak komuta kademesinin bu aşamada büyük bir çatışmaya girme arzusunda 
olmadığı anlaşılmaktadır. 9 Ocak tarihli (27 Kânunuevvel 1331) harp raporunda İtilaf 
kuvvetlerinin tahliyesine dair bir bilgi olmaması dikkat çekmektedir. Günlük raporda 
“öğleden sonra Seddülbahir’e tekârüb etmek isteyen bir torpido Orhaniye civarındaki 
bataryamızın ateşiyle uzaklaştırılmıştır” ve“27-28 gecesi sabaha kadar İmroz civa-
rından bir harb sefinesi Seddülbahir Tekke Burnu Hisarlık cihetine ateş etmişlerdir” 
ifadeleri yer almaktadır. Ertesi gün ise yüklü üç nakliye gemisinin Bozcaada’dan ay-
rıldığı yazılmıştır.47

41 Sanders, Türkiye’de Beş Sene, s. 128-132; Kannengiesser, Çanakkale’de Türklerle Beraber, s. 263-264.
42 Larcher, Türk Harbi, s. 128.
43 Harp Mecmuası, Şubat, Mart 1331, S. 6, S. 7. 
44 Yüksel Nizamoğlu, Kahramanlıktan Sürgüne Vehip Paşa, İstanbul 2013, s. 156-157.
45 ATASE, K. 185, D. 791, F. 67-7, 67-8, 67-9, 1 Kânunusani 1331.
46 ATASE, K. 3474, H 56, F. 1-7a, 1-9, 27 Kânunuevvel 1331.
47 ATASE, K. 3474, H 56, F. 1-10 a, 27 Kânunuevvel 1331.
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Sonuç 

Çanakkale Savaşları’nın en önemli aşamalarından birisi olan İtilaf devletleri kuv-
vetlerinin Gelibolu yarımadasını tahliye etmeleri, Türk kaynakları tarafından çok faz-
la ele alınmamış ve derinliğine incelenmemiştir. Genel yaklaşım, İtilaf devletlerinin 
mükemmel bir plan yaparak ve bu planı çok iyi bir şekilde uygulayarak Çanakkale’den 
ayrıldıkları şeklindedir. Asıl cevaplanması gereken, tahliyenin nasıl olup da Türk ve 
Alman komuta heyeti tarafından fark edilmediği hususu genellikle geçiştirilmiş, 
özellikle ele geçen “ganimetler” öne çıkarılmıştır. Gerek savaşın hemen sonrasında, 
gerekse günümüzde kaleme alınan eserlerde aynı durum görülmekte, tahliyenin ne-
den fark edilmediği sorusunun cevabı tam olarak verilememektedir.

Yukarıda belirtildiği gibi İtilaf kuvvetleri üç aşamalı bir tahliye planı yapmış, önce 
19-20 Aralık 1915’de Anafartalar ve Suvla’da tahliyeyi tamamlamışlardır. Türk kay-
nakları bu tahliyelerde öncelikle sisten dolayı tahliye işlemini fark edemedikleri gö-
rüşünü ileri sürmüşler, ancak Seddülbahir cephesinin tahliyesi için geçen zamanda 
gerekli tedbirlerin niye alınmadığını net bir şekilde açıklayamamışlardır. Tahliyenin 
fark edildiği anda bile hızlı bir takip harekâtının yapılamaması “lisan problemi” veya 
elde yeterli cephane olmaması gibi nedenlere bağlanmışlardır. Bize göre asıl neden 
başta Sanders olmak üzere Türk komuta heyetinin “takip harekâtı” yapmayı göze 
alamamaları ve bir çatışmaya girerek risk almak yerine İtilaf kuvvetlerinin yarımadayı 
boşaltmalarını tercih etmeleridir. Bunda Türk kuvvetlerinin bir an önce Gelibolu’yu 
tahliye ederek diğer cepheleri takviye etmeyi amaçlamalarının da etkili olduğu anla-
şılmaktadır.

Sonuç olarak İtilaf kuvvetleri başarılı bir şekilde kuvvetlerini tahliye etmeyi ba-
şarmış, Türk tarafı da İtilaf kuvvetlerine büyük zayiat verdirmek gibi bir tarihi fırsatı 
kaçırmıştır. Bu aşamada Türk tarafının tavrının netleştirilmesi için 1915 Aralık ve 
1916 Ocak aylarına ait 5. Ordu başta olmak üzere Anafartalar, Suvla ve Seddülbahir’de 
görev yapan birliklerin harp ceridelerinin gün gün ayrıntılı bir şekilde incelenmesine 
ihtiyaç duyulmaktadır. 
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İtilaf Devletlerinin Çanakkale’yi Tahliyesinin Türk 
Basınına Yansımaları

Mücahit ÖZÇELİK*

Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı
Yıl: 13, Bahar 2015, Sayı: 18, ss. 447-464, 100. Yıl

Öz

Türk kamuoyu, Birinci Dünya Savaşı’nın ve Osmanlı Devleti’nin kaderini 
yakından ilgilendiren Çanakkale Cephesi’yle ilgili gelişmeleri anbean takip et-
miştir. Çanakkale Cephesi’nde başarılı olamayacağını anlayan İngilizler tahliye 
kararı almışlardır. Türk ordusu İngilizlerin Arıburnu ve Anafartalar’dan kade-
meli olarak gerçekleştirdiği tahliyeyi fark edememiştir. İngilizlerin Seddülbahir’i 
tahliyesi ise daha sıkıntılı olmuş ve geride önemli miktarda silah, cephane, gıda 
maddesi, giyim eşyası, ilaç, ulaşım ve haberleşme araçları bırakarak neredeyse 
sadece askerlerini çekebilmiştir. İngilizlerin savaş gemileriyle sürekli Türk böl-
gelerini bombalaması tahliyenin gizlenmesini ve rahat yapılmasını sağlamıştır. 

Türk basını, İtilaf kuvvetlerinin Çanakkale’den çekilmesini Türk milletinin 
asırlardan beri şevkle beklediği büyük bir zafer olarak duyurmuştur. İtilaf kuv-
vetlerinin Gelibolu’yu tamamen tahliye etmesinin duyulması tüm ülkeyi sevin-
ce boğmuş ve bu önemli zafer haberi tüm il ve ilçelerde coşkuyla kutlanmıştır. 
İstanbul’da bütün şehir, bayraklarla donatılmış ve sevinç gösterileri düzenlen-
miştir. Türk basınında çıkan değerlendirmelerde Çanakkale Savaşı ile İtilaf 
Devletlerinin dünyadaki itibarının zedelendiği, savaşın İttifak Devletlerinin 
lehine döndüğü ve Rusya’nın zor durumda kaldığı dile getirilmiştir. Çanakkale 
harekâtı sonrası Türk ordusu diğer cephelerde daha rahat hareket etme imkânı 
yakalamıştır. İtilaf Devletlerinin Çanakkale Cephesi’nde başarısız olarak geri 
çekilmesi kamuoyunda savaşın gidişatını önemli ölçüde değiştireceği ve tüm 
dünyayı etkileyen siyasi, askerî ve sosyoekonomik sonuçlar doğuracağı gibi bek-
lentiler ortaya çıkarmıştır.

Anahtar Kelimeler: Birinci Dünya Savaşı, Çanakkale Cephesi, Türk Bası-
nı, Çanakkale’nin Tahliyesi 

* Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, mucahitozcelik@hotmail.com
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Giriş

Birinci Dünya Savaşı’nda değişik cephelerde aynı anda savaşmak zorunda kalan 
Osmanlı Devleti için en önemli mücadeleler Çanakkale Cephesi’nde verilmiştir. Sa-
vaşın gidişatını değiştiren bu cephedeki deniz ve kara savaşları Türk kamuoyu tara-
fından yakından takip edilmiştir.

İtilaf Devletleri, Çanakkale saldırısı ile Almanların Varşova’yı almalarına muka-
bil İstanbul’u ele geçirerek bir taraftan Rusya’ya mühimmat diğer taraftan Rusya’dan 
memleketlerine gıda maddeleri sevk etmek istiyorlardı.1 Ayrıca Boğazları elde ettik-

1 Neler Tahayyül Ediyorlardı !, İkdam, 11 Ocak 1916

Reflections of Allied Evacuation of the Gallipoli Peninsula on 
Turkish Press

Abstract

Turkish public kept abreast of all the latest developments about Gallipoli 
Front which was closely related with the fate of the First World War and Otto-
man State. Having understood the impossibility of being successful at Gallipoli 
Front, British Army decided to evacuate the Peninsula. 

Turkish troops could not notice the gradual British evacuation from An-
zac Cove and Suvla Bay. Evacuation of Helles for British troops was more trou-
blesome; leaving behind a significant amount of weapons, ammunition, food, 
clothing, medicine, means of transportation and communication they had to be 
content with the evacuation of their soldiers. Bombing Turkish areas by the war-
ships continuously enabled British troops to hide the evacuation.

On Turkish Press, Allied evacuation of Gallipoli was announced as a great 
victory which Turkish nation had been waiting eagerly for centuries. Evacuation 
of Gallipoli news enraptured the whole country and all provinces and districts 
celebrated that important victory news enthusiastically. Turkish flags were wav-
ing in every part of İstanbul and demonstrations were held. In the evaluations 
of Turkish press it is expressed that besides ruining the reputation of Allies, Gal-
lipoli War turned the course of the war to Central Powers’ advantage. Moreover, 
Russia was stuck in a difficult situation with the Gallipoli victory. After Gallip-
oli War, Turkish troops caught the opportunity to move freely in the other fronts. 
Allied evacuation of Gallipoli with a failure led to such expectations in public 
that Gallipoli victory would change the course of the war and would cause some 
political, military and socio-economic results which could affect the whole word. 

Keywords: The First World War, Gallipoli Front, Turkish Press, Evacua-
tion of the Gallipoli Peninsula
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ten sonra Karadeniz’de hâkimiyet kurup başta Romanya ve Bulgaristan olmak üzere 
bütün Balkan hükümetlerini kendi kontrollerine alarak İttifak kuvvetlerini çembere 
almak istiyorlardı.2

Çanakkale Savaşları 19 Şubat 1915 tarihinde İtilaf filosunun Seddülbahir ve 
Kumkale istihkâmlarına taarruzuyla başlamıştır. Büyük İtilaf taarruzu ise on dokuz 
savaş gemisi ve birçok yardımcı gemi ile 18 Mart 1915’te yapılmıştır. Türk ordusunun 
müthiş savunmasını aşamayan İtilaf kuvvetlerinin bu teşebbüslerinde dört büyük ge-
misi batmış ve yedi gemisi de ağır hasar almıştır.

Boğazlardan geçilemeyeceğini anlayan İtilaf Devletleri 25 Nisan 1915’te Gelibo-
lu yarımadasına ve Kumkale’ye asker çıkardıkları vakit karşılarında metin, kuvvetli, 
yılmaz bir Türk ordusu buldular. Arıburnu ve Seddülbahir’e çıkan İtilaf kuvvetleri 
öncelikli olarak Kocaçimen Tepesi ve Alçıtepe’yi ele geçirmek istemişlerse de Türk 
ordusunun müthiş savunmasıyla geri çekilmek zorunda kalmışlardır. 1915 Nisan’ın-
dan Temmuz ayı sonuna kadar Arıburnu ve Seddülbahir’de sürekli taarruz yapan ve 
her seferinde geri püskürtülen İtilaf kuvvetleri 25 Temmuz’da Suvla Körfezi’ne 120 
bin kişilik yeni bir kuvvet çıkardı. Ağustos ayında İngiliz ordusu Kocaçimen Tepesi’ni 
ele geçirmek için Anafartalar’da sürekli taarruz yapmışsa da mücadeleler İngilizlerin 
mağlubiyetiyle sonuçlanmıştır.3 Çanakkale Cephesi’nde yapılan bütün muharebele-
rin en kanlısı olan Anafartalar Savaşı’nda Albay Mustafa Kemal komutasındaki 7. 
ve 12. Tümenlerin İngiliz taarruzlarını durdurması, savaşın gidişatını etkilemiştir.4 
İngiliz savaş muhabirleri ve askerî uzmanlara göre de Türk ordusu Anafartalar’da her 
zaman övünebileceği bir mücadele örneği göstermiştir.5

İtilaf kuvvetleri saldırılarını umutsuzca da olsa Ocak 1916 tarihine kadar devam 
ettirmiştir. Çanakkale Savaşı 19 Şubat 1915’ten 10 Ocak 1916 tarihine kadar yaklaşık 
326 gün sürmüştür. İtilaf Devletleri kendi açıklamalarına göre; ölü, yaralı ve kayıp 
olmak üzere toplam 4.985 subay ve 204.690 er kaybetmişlerdir. Ayrıca 100.000 tonu 
geçen on iki savaş gemisi, altı denizaltı ve birçok yardımcı gemi kaybetmişlerdir.6

İtilaf Devletleri’nin Çanakkale Cephesi’nde başarısız olarak geri çekilmesi sava-
şın gidişatını önemli ölçüde değiştirdiği gibi tüm dünyayı etkileyen siyasi, askerî ve 
sosyoekonomik sonuçlar da ortaya çıkarmıştır.7

2 Yunus Nadi, Azim ve İmanın Zaferi, Tasvir-i Efkâr, 22 Aralık 1915
3 Birinci Dünya Savaşı Çanakkale Cephesi Harekâtı, Genelkurmay Basımevi, Ankara, 2014, s. 177-180
4 Joseph Pomiankowski, Osmanlı İmparatorluğunun Çöküşü, İstanbul, Kayıhan Yayınları 2003, s.121-

122.
5 İngilizler Anafartalar’da ve Arıburnu’nda Denize Döküldüler, Tasvir-i Efkâr, 21 Aralık 1915
6 Gelibolu Şebihceziresi Tamamen Tathir Edildi, Tasvir-i Efkâr, 10 Ocak 1916
7 Genelkurmay Başkanlığı, Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi, c. V, 1. Kitap, Ankara, Genelkurmay 

Basımevi, s. 281-289.
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1. İngilizlerin Anafartalar ve Arıburnu’ndan Çekilmesinin Yankıları

İtilaf Devletlerinin Çanakkale’nin yalçın kayaları üzerinde bu kadar ısrar ederek 
Boğazları zorlamaktan bir türlü vazgeçmemeleri çok normaldi. Çünkü Çanakkale İti-
laf Devletleri’ni kesin zafere götürecek en kısa ve en kolay yol gibi görünüyordu. Fakat 
deniz ve kara savaşlarıyla bunun sanıldığı kadar kolay olmadığını anladılarsa da kendi 
ülkelerinde ve dünyada itibarlarının sarsılmaması için aylardır Çanakkale’yi geçme 
noktasında ısrarcı oluyorlardı. Ancak Türk ordusunun Almanlardan askerî teçhizat 
yardımı almaksızın bu derece savunma yapabileceklerini hesap edememişlerdi.8

İngilizler Kasım 1915’ten itibaren Almanya-Osmanlı bağlantısının sağlanması ile 
Çanakkale’ye yapılacak silah ve malzeme desteğinin Türk savunma hatlarını daha da 
güçlendireceğini bildiğinden Gelibolu yarımadasını almak için uğraşmanın anlamsız 
olduğunu düşünmeye başlamıştı. Bunun sonucunda İngiliz Genelkurmayı 7 Kasım 
1915’te Çanakkale’yi boşaltma kararı aldı.9

İngilizlerin tahliye hazırlıklarına dair Türk keşif kolları ve dinleme postaları her-
hangi bir bilgi edinememiştir. İngilizler on günlük ve üç aşamalı bir çekilme planı 
hazırlamışlardır. Anafartalar ve Arıburnu cephesinde topçu atışlarına devam eder-
ken bir yandan da geceleri teknelerle tahliye işlemini Türk tarafına hissettirmeden 20 
Aralık 1915 sabahına kadar tamamlamışlardır.10Çekilme hazırlıklarının Türk tarafına 
hissettirilmeden yapıldığını Enver Paşa Mecliste yaptığı konuşmasında kabul ediyor-
du. 11 Liman Von Sanders Paşa’da hatıralarında İngilizlerin bu gizli tahliye işlemini 
doğrulamaktaydı. 

21 Aralık 1915 tarihinde Türk Karargâh-ı Umumisinin, gazetelerde yayımla-
nan: “Çanakkale Cephesi’nde 19 Aralık gecesi ve 20 Aralık sabahı Anafartalar’da ve 
Arıburnu’nda düşman mevzilerine karşı şiddetli topçu ateşlerimiz ile başlayan ta-
arruz hazırlığını önlemek için düşmanın öğleden sonra Seddülbahir’de bütün kuv-
vetiyle yaptığı taarruzun başarısız olmasıyla kuzeyde sürekli artan taarruzumuzdan 
kurtulamayacağını anlayan düşman kuvvetinin bir kısmını 20-21Arlık gecesi pek te-
laşla vapurlara bindirmeye başlamış ve bu hareket ortalığı uzun müddet istila eden 
kesif sise rağmen kıtaatımızın takibinden kurtulamamıştır. Bugün son alınan raporda 
Anafartalar’da ve Arıburnu’nda artık hiçbir düşman neferi bırakılmadığı ve bu mın-
tıkalarda kıtaatımızın kâmilen sahile kadar ilerleyerek düşmandan birçok ganimet, 
cephane, çadır ve top elde eylediği ve düşmanın bir deniz tayyaresi ateşlerimizle de-
nize düşürülerek pilot ve rasidinin esir alındığı” şeklindeki tebliğ aslında Türkler adı-
na Çanakkale zaferini duyurmaktaydı.12 

8 Zaferin İtmamı, Tasvir-i Efkâr,10 Ocak 1916, Siyasiyat
9 Yusuf Hikmet Bayur, Türk İnkılâp Tarihi, Cilt:3, Kısım: I, Ankara, 1991, s. 385-386
10 Birinci Dünya Savaşı Çanakkale Cephesi Harekâtı, Genelkurmay Basımevi, Ankara, 2014, s. 222-223
11 Meclis-i Millimizde Şanlı Bir Gün, İkdam, 11 Ocak 1916
12 Tebliğ-i Resmî, Sabah, 22 Aralık 1915
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Bu resmî tebliğde İngilizlerin Arıburnu ve Anafartalar’dan çekilmeyi gizlemek 
için Seddülbahir’de şiddetli bir taarruza başladığı ve Türk tarafınca da İtilaf kuvvetle-
rinin çekilme harekâtının anlaşılmadığı görülmektedir.

İngilizler daha fazla ısrarın kendileri için daha vahim sonuçlar doğuracağını gör-
dükleri için Çanakkale Cephesi’ni bir daha gelmemek üzere terk ve tahliye ediyordu. 
Tahliye sırasında önemli miktarda silah ve malzeme bırakmaları ise firar ediyor yo-
rumlarına neden olmuştu.13 

Tasvir-i Efkâr gazetesinde çıkan bir haberde, “İngiliz ve Fransızların otuz sekiz 
santimlik topları ve savurdukları yüz binlerce mermileri; vatan için memleketin dört 
köşesinden koşup gelen İslam mücahidi Mehmetçik’in iman dolu sinesi karşısında ça-
resiz kaldı.” ifadeleri kamuoyunun heyecanını gösteriyordu.14

İngilizlerin çekildiği bölgelerde Türk ordusunun ele geçirdiği ganimetler basına

 “bir kolorduyu günlerce idare edecek muhtelif cinste erzak ve bir milyonu müte-
caviz kum torbası, bin civarında çadır, 1.500 battaniye, 400 hasta tezkeresi, bin 
sandık konserve, elli varil benzin, bir obüs topuyla yere gömülmüş birçok obüs 
mermisi, önemli miktarda tüfek ve cephane ile değişik teçhizat, üç yüz kilometre 
telefon teli, 180 kilometre mevani-i feriye teli” 

şeklinde yansımıştır.15

Anafartalar ve Arıburnu’nun İtilaf kuvvetlerince tahliye edildiğinin duyulması 
tüm ülkeyi sevince boğmuş ve bu önemli zafer haberi tüm il ve ilçelerde coşkuyla 
kutlanmıştır. Başta İstanbul, Edirne, Adana, Eskişehir, Tarsus, İzmir, Trabzon, İnegöl, 
Akçaabat, Muğla, Samsun, Sivas, Burdur ve Bolu gibi yerler olmak üzere tüm yurtta 
sevinçle karşılanmış, şenlikler düzenlemiş ve şehirler bayraklarla donatılmıştır. Mek-
tep ve medrese öğrencileri akşam fener alayları düzenlenmiş, millî marşlar söylenmiş, 
Başkumandan Vekili Enver Paşa’ya tebrik ve teşekkür telgrafları çekilmiştir.16 Birçok 
ilde şehit çocukları için yardım parası toplanmıştır.17 Ayrıca bu gibi muvaffakiyetlerin 
devamı için camilerde dualar edilmiştir.18 Yapılan konuşmalarda ise yakında “Mısır’ın 
ve Kafkasya’nın fethi” haberinin sevincini yaşama ümitleri dile getirilmiştir.19 

Türk basını, İtilaf kuvvetlerinin Anafartalar ve Arıburnu’ndan çekilmesini büyük 
zafer olarak duyurmuş ve Türk milletinin asırlardan beri şevkle beklediği büyük bir 

13 Düşmanın Münhezimen Terk ve Tahliye Ettiği Anafartalar, Tasvir-i Efkâr, 22 Ocak 1915
14 Düşmanın Münhezimen Terk ve Tahliye Ettiği Anafartalar, Tasvir-i Efkâr, 22 Ocak 1915
15 Tebliğ-i Resmî, İkdam, 23 Aralık 1915 
16 Çanakkale Muzafferiyeti ve Vilayatta Sürur, Tercüman-ı Hakikat, 22 Aralık 1915
17 Taşrada Tezahürat, Tercüman-ı Hakikat, 23 Aralık 1915 
18 Çanakkale Muzafferiyeti ve Vilayatta Sürur, Tercüman-ı Hakikat, 25 Aralık 1915
19 Çanakkale Muzafferiyeti ve Vilayatta Sürur, Tercüman-ı Hakikat, 24 Aralık 1915
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zafer kazandığını açıklamıştır. Çanakkale muzafferiyeti, harbin gidişatına etki edecek 
büyük hadiselere bir başlangıç olarak görülmüştür.20 İngilizlerin Anafartalar’da ve 
Arıburnu’nda uğradıkları bu felaket tüm dünyada çok büyük tesir bırakacak ve bütün 
Asya ve Afrika’nın artık gözleri açılacaktı.21 İngiliz ve Fransızların özellikle Müslü-
man sömürgelerinde sıkıntıya gireceği düşünülmekteydi.22

İngiltere ve Fransa Çanakkale seferine giriştiklerinde Türklerin yiğitliğini hesaba 
katmamışlardı. Türklerin yiğitlik ve fedakârlığı daha başlangıçtan itibaren İtilaf kuv-
vetlerinin bütün planlarını ve emellerini altüst etti.23

Osmanlı ajansının Çanakkale Zaferi’ni, Türk askerlerinin deniz kıyısında abdest 
almakta oldukları müjdesini vererek duyurması üzerine24 bu haber İslam askerlerinin 
dokuz aydır dünyanın en büyük iki düşmanına karşı Çanakkale Boğazı’nı müdafaa 
ve muhafazada gösterdikleri fedakârlığın sırrının izahı olarak değerlendirilmiştir.25 

Çanakkale Zaferine inanamayan Türk basını, “kendimizi rüyada gibi hissediyo-
ruz” diyerek tarifi mümkün olmayan bu sevinci ancak Fatihlerin, Yavuzların, Süley-
manların devrinde yaşayan şanslı kişilerin anlayabileceğini düşünmekteydi. Bu zafer 
çağ başlangıcı olarak kabul edilebilirdi. Çünkü Çanakkale Savaşı ile İtilaf Devlet-
lerinin dünyadaki itibarı zedelenmiş, savaş İttifak Devletlerinin lehine dönmüş ve 
Rusya’nın daha da kuvvetlenmesi önlenmişti.26

İngiliz ordusunun Anafartalar ve Arıburnu’ndan çekilmek zorunda kalması bütün 
İngilizler üzerinde derin etki yapmış ve bu karar Mecliste hükümete sert eleştirilerin 
yöneltilmesine neden olmuştur.27 Avam Kamarası üyeleri Çanakkale meselesinden 
dolayı hükümeti ağır bir şekilde eleştirmekte ve müsebbiplerinin cezalandırılmasını 
bile talep etmekteydi.28 Çanakkale yenilgisi kendi kamuoyunu aldatan İngiliz hükü-
metine karşı eleştirileri ve muhalefeti artırdı.29 İngiltere hükümeti Mısır’a sevk etmek 
için Çanakkale’deki kuvvetlerinin bir kısmını çekmek mecburiyetinde bulunduğunu 
açıklamışsa da buna İngilizler bile inanmamıştır.30 

Ağaoğlu Ahmet’e göre, Çanakkale mücadelesini büyük ümitlerle başlatan ve or-
duydu Gelibolu’dan çekmek zorunda kalan İngiliz hükümeti Arıburnu’ndan kaçıp 

20 Büyük Zafer, Tercüman-ı Hakikat, 21Aralık 1915 
21 Ağaoğlu Ahmet, Türkün Bayramı, Tercüman-ı Hakikat, 21 Aralık 1915 
22 Büyük Zafer Karşısında, İkdam, 11 Ocak 1916
23 Haza Min Fazli Rabbina, Sabah, 22 Aralık 1915 
24 Ağaoğlu Ahmet, Türkün Bayramı, Tercüman-ı Hakikat, 21 Aralık 1915 
25 Düşmanın Münhezimen Terk ve Tahliye Ettiği Anafartalar, Tasvir-i Efkâr, 22 Aralık 1915 
26 Büyük Zafer Karşısında, İkdam, 11 Ocak 1916
27 Ağaoğlu Ahmet, Muvaffakiyet-i Harbiye, Tercüman-ı Hakikat, 25 Aralık 1915
28 Naçar Kalanların Kafilesi!, Tasvir-i Efkar 25 Aralık 1915
29 Siyasiyat, Söz ve İcraat, Tercüman-ı Hakikat, 24 Aralık 1915 (isimsiz makale)
30 Siyasiyat, Söz ve İcraat, Tercüman-ı Hakikat, 24 Aralık 1915 (isimsiz makale)
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gitmeyi muvaffakiyet gibi gösterse de bu tahliye İngiliz tarihini ebediyen lekeleyecek-
ti ve Türk tarihine azim bir şan ve şeref katacak bir hadise olacaktı. 31

Bu çekilme, İngilizlerin Çanakkale seferini başaramayacaklarını bilfiil ispat ve 
ilan etmeleri anlamına geliyordu. Anafartalar’da Gelibolu yarımadasına hâkim olan 
en yüksek tepeyi almak için altmış binden fazla İngiliz askerinin öldüğü düşünülürse 
çekilmenin başarısızlığın kabulü anlamına geldiği anlaşılırdı. Bundan sonra Gelibolu 
sahillerinde her hangi bir noktaya bir daha asker çıkarılması ise imkânsız görülüyor-
du.32

Çanakkale’den çekilen İngiliz askerinin Selanik’e gönderileceği söylense de Mısır 
kıtasına gönderilmesi pek muhtemeldi. Çünkü İngilizler için asıl büyük tehlike Sela-
nik ve Garp Cephesinden ziyade Mısır’da oluşabilirdi. Esasen Çanakkale seferi iddia 
edildiği gibi sadece Rusya’nın teşviki ile olan bir İngiliz teşebbüsü değildi. Bu sefer 
bilhassa Türk ordusunun Mısır’a hücumunu erteletmeye yönelik bir teşebbüstü.33 

İngiltere ve Fransa, Anafartalar ve Arıburnu’nda uğradıkları felaketi ve Türk 
ordusunun başarısını örtmeye çalışıyorlardı. Fakat hiçbir İngiliz ve Fransız, kendi 
isteğiyle bu yerlerden çekilmiş olduğuna inanmazdı ve inanmayacaktı. Fransa Millî 
Meclisindeki muhaliflerin evvelce Çanakkale seferinde Rusya’nın olduğu gibi bu defa 
da Sırpların imdadına yetişmek üzere hazırlandığına ve bunda da muvaffak olacağına 
dair çıkarılan rivayetlere inanmak için insanın ahmak olması gerektiği yönündeydi.34

Kamuoyunda, İngiltere’nin Çanakkale hezimetini unutturmak için ortaya attı-
ğı Selanik seferinin de Çanakkale gibi hezimetle biteceği düşüncesi vardı.35 Gerek 
Çanakkale’de ve gerekse Balkanlarda Türk ve Bulgar darbelerine hedef olan İtilafçı-
ların Yakındoğu için yaptıkları planlardan da vazgeçtikleri yakın bir zamanda görü-
lecekti.36

Arıburnu-Anafartalar cephesinden firar eden İtilaf kuvvetleri Çanakkale’deki he-
zimetlerini fiilen itiraf ve ilan etmişlerdi. İngilizler ve Fransızların denizden olduğu 
gibi karadan da Boğazı ele geçiremeyecekleri artık kesin olarak anlaşılmıştı. İngiltere 
ve Fransa’nın bu çekilişi aslında çok önceden belli olan Türk zaferinin onayı anlamına 
geliyordu.37Artık İtilafların Seddülbahir’den de atılmaları çok yakındı.

Boğazlar şu cihan harbinin âdeta sıklet merkezini teşkil etti. Hakikaten Çanak-
kale müdafaasında Türk ordusunun sınırlı silah ve mühimmat imkânlarına rağmen 

31 Ağaoğlu Ahmet, Muvaffakiyet-i Harbiye, Tercüman-ı Hakikat, 25 Aralık 1915 
32 Vakayı Harbiye, Tercüman-ı Hakikat,24 Aralık 1915
33 Vakayı Harbiye, Tercüman-ı Hakikat, 24 Aralık 1915 
34 Siyasiyat, Düşmanlarımızın Zelilane Tevli, İkdam, 23 Aralık 1915, (isimsiz makale)
35 Ağaoğlu Ahmet, Muvaffakiyet-İ Harbiye, Tercüman-ı Hakikat, 25 Aralık 1915 
36 Siyasiyat, Söz ve İcraat, Tercüman-ı Hakikat, 24 Aralık 1915 (isimsiz makale)
37 Yunus Nadi, Azim ve İmanın Zaferi, Tasvir-i Efkâr, 22 Aralık 1915 
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gösterdiği vatanseverlik örneği cihan tarihinde önemli etkiler yapacak ve ihtimal ki 
İstanbul’un fethi gibi yeni bir devrin başlangıcı ve sebebi sayılacaktı. Bundan dolayı 
bu kanlı müdafaa ve mukavemetin Dünya Savaşı’nda Almanlara temin ettiği faydaları 
herkesten iyi gören Alman yetkililerin ve Alman kamuoyunun memnuniyet ve tak-
dirlerini ifade etmeleri bunun en iyi göstergesiydi.38

Anafartalar Cephesi’nden gerçekleşen tahliyeler sonrasında “söz konusu asker-
lerin sayısının kaç olduğu, nereye götürülecekleri ve Seddülbahir’den çekilip çekil-
meyecekleri” tartışmaları gündeme geldi.39 İngiliz ve Fransızların yakın bir zamanda 
Seddülbahir’i de terk ve tahliyeye teşebbüs edecekleri söylenebilirdi. Çünkü İngiliz ve 
Fransızların Seddülbahir’de tutundukları yerler hakikaten pek dar olup 6-7 kilomet-
reyi geçmeyen bir sahadan ibaretti. Bu sahada Türk topçusunun saldırılarına karşı 
uzun süre savunma yapmak imkânsızdı.40

2. İngilizlerin Çanakkale’den Tamamen Çekilmesinin Türk Basınına 
Yansıması 

Ocak 1916’da yaklaşık olarak bir yıldır devam eden Çanakkale Savaşları için artık 
yolun sonuna gelinmişti. İtilaf Devletleri’nin daha önce Anafartalar ve Arıburnu’ndan 
çekilmeye mecbur bırakılmaları Seddülbahir’deki çatışmaları şiddetlendirmişti. As-
lında İtilaf Devletleri Seddülbahir’den de çekilmeye karar vermişti fakat bunu giz-
leyebilmek amacıyla bombardımanı hızlandırmıştı. Bu durumla ilgili basındaki bir 
haberde, “İngiliz ve Fransızlar galiba Anafartalar ve Arıburnu’ndan ricat ve firara 
mecbur olmalarından mütevellit yeis ve infiallerinin acısını Seddülbahir’de lüzum-
lu-lüzumsuz faaliyet göstermekle almak istiyorlar.” ifadeleri İngilizlerin çekilme 
harekâtını gayet iyi bir şekilde gizlediklerini göstermekteydi.

Bununla birlikte basın, İtilaf Devletlerinin Balkanlarda girişeceği bir askerî ha-
reket öncesinde Selanik’e askerî yığınak yaptıkları bir sırada Çanakkale’de önemli bir 
harekâtta bulunmalarını imkân dışı görüyordu. Bundan dolayı İngiliz ve Fransızların 
muhtemelen Sedülbahir’de de tahliyeye hazırlandıkları ve bunu gizlemek için Türk 
cephelerini sürekli bombardıman altında tuttuklarını düşünüyordu. Türk kamuo-
yunda -İngiliz ve Fransızlar kendileri çekilmezse- Türk ordusunun kısa sürede Ça-
nakkale bölgesini düşman askerlerinden temizleyeceğine inanç tamdı.41 Türk ordusu 
da Seddülbahir’de İngilizleri tahliyeye zorlamak için saldırılarına hız vermişti ve Türk 
uçakları İngiliz mevzilerini sürekli bombalamaktaydı.42

38 Acaba Nereye Gidiyorlar?, Tasvir-i Efkâr, 23 Aralık 1915
39 Acaba Nereye Gidiyorlar?, Tasvir-i Efkâr, 23 Aralık 1915
40 Naçar Kalanların Kafilesi!, Tasvir-i Efkâr, 25 Aralık 1915
41 Seddülbahir’de Kahır ve Tedmir Olunacaklar, Tasvir-i Efkâr, 2 Ocak 1916 
42 Seddülbahir Şiddetli Ateş Altında, Tasvir-i Efkâr, 9 Ocak 1916
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Türk yetkililerde ocak ayı başlarında İtilaf Devletlerinin Boğazları geçme düşün-
cesinden vazgeçerek Çanakkale bölgesini boşaltacakları veya Türk ordusu tarafından 
gerçekleştirilecek taarruzla İtilaf kuvvetlerinin bölgeden çekilmeye zorlanacağı bek-
lentisi vardı. Beklentiler gerçekleşmiş ve İngilizler ani bir kararla günlerdir gizledik-
leri tahliye işlemini 9 Ocak 1916 gecesi tamamlamışlar ve sekiz buçuk aylık müthiş ve 
kanlı muharebelerden sonra Seddülbahir bölgesini boşaltarak Gelibolu’dan tamamen 
çekilmişlerdir.43

 İtilaf kuvvetleri Selanik ile meşgul oldukları bir dönemde Çanakkale’de kala-
mayacaklarını biliyorlardı. Berlin-İstanbul yolunun açılmasıyla birlikte Almanlardan 
uzun menzilli ve etkili topların gelmesiyle birlikte44 denize dökülecekleri bilen İngiliz 
ve Fransız kuvvetleri müthiş bir zamanlama ile Seddülbahir’den çekildiler.

Enver Paşa’nın Çanakkale Zaferi dolayısıyla Mecliste yaptığı konuşmasında, 
“Arıburnu’nda iki yüz elli bin kişilik bir kuvvetin bir gecede çekilmesi tabii tasavvur 
edilemez. İtilaf Devletlerinin çekilebileceğini biliyorduk ama hazırlıklarını hiç fark 
etmedik. Yalnız şimdi anlaşılıyor ki Kızılhaç gemilerini bu maksat için kullanmışlar.” 
itirafı oldukça manidardır. “Türk keşif kolları düşman siperlerine yirmi otuz adım 
mesafeye kadar sokulup İngiliz ve Fransızları taciz ettikleri hâlde İngilizler farkına 
varılmaksızın çekilmeye muvaffak oldukları için hakikaten ne kadar iftihar etseler 
yeri vardır.” ifadesi de Enver Paşa’nın İngilizlerin başarılı bir çekilme geçekleştirdik-
lerini kabul etmesi anlamına gelmekteydi. Arıburnu ve Anafartalar’dan çekildikten 
sonra İngilizlerin Seddülbahir’de kalmasını imkânsız gören Enver Paşa, düşmanın 
çekileceğini bildiklerini ama ne vakit çekileceğini kesin olarak tahmin edemediklerini 
dile getirmiştir.45

İtilaf Kuvvetlerinin Gelibolu’yu tamamen tahliye etmesinin İstanbul’da duyul-
masıyla beraber bütün şehir sancaklarla donatılmış ve sevinç gösterileri düzenlen-
miştir. Mektep öğrencileri vatan şarkıları söyleyerek askerlerle birlikte caddeleri do-
laşmışlardır. Çanakkale şehitlerinin çocuklarının kaldığı Darüleytam talebeleri de bu 
merasime iştirak etmiştir. Akşamüzeri Müdafaa-i Millîye, Donanma, Hilal-i Ahmer 
Cemiyetleri ile esnaf ve tüccar cemiyetleri, mektep talebeleri ve ahaliden binlerce 
kişinin katılımıyla teşekkül eden bir kafile; önünde bahriye mızıkası ve arkada davul-
lar olduğu hâlde Nuruosmaniye, Çemberlitaş, Divanyolu yoluyla Harbiye Nezareti 
önüne gelmiş ve tezahüratta bulunmuştur. Aynı alay Harbiye Nezaretinden sonra Di-
vanyolu, Alemdar Caddesi ve köprü yoluyla Beyoğlu’na gitmiştir. Alay Beyoğlu’nda 
müttefiklerin elçilikleri önüne giderek tezahüratta bulunduktan sonra geri dönmüş-

43 Siyasiyat, Zaferin İtmamı, Tasvir-i Efkâr, 10 Ocak 1916 (isimsiz makale)
44 Meclis-i Millîmizde Şanlı Bir Gün, İkdam, 11 Ocak 1916
45 Meclis-i Millîmizde Şanlı Bir Gün, İkdam, 11 Ocak 1916
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tür. Bu mutlu günde İstanbul’daki tüm okullar tatil edilmiştir. Cami minareleri ve 
yangın kuleleri kandillerle ışıklandırılmıştır.46

 İtilaf Devletleri, bu savaşı kazanırsa ne kadar önemli kazançlar elde edip harbin 
gidişatını önemli oranda değiştireceklerini düşünüyorlarsa yenilgilerinin de İttifak 
Devletlerine önemli kazançlar sağlayacağının farkındaydılar. Bundan dolayı Türk 
ordusunun Çanakkale’deki başarılı savunması İttifak Grubunda harbin kazanılaca-
ğına olan inancı inanılmaz derecede artırdı. Bu zaferin, yalnız Osmanlı tarihinde 
değil, hiç şüphesiz dünya tarihinde de önemli değişimlere başlangıç teşkil edeceğin-
de herkes hemfikirdi. Türk kamuoyu bu büyük millî gururu sağlamak için sekiz bu-
çuk aydır fedakârlığın, yiğitliğin ve vatanseverliğin en ulvi derecesini gösteren Türk 
ordusuna binlerce selam ve hürmetlerini sunmaktaydı.47 Çünkü Türk ordusu tüm 
imkânsızlıklarına rağmen yüzlerce, binlerce şehit verdi, kanlarını akıttı fakat düşman 
hücumları karşısında bir adım bile gerilemedi. Pay-i taht-ı saltanatın kapılarını, ec-
dadını memnun edecek bir azim ve metanetle müdafaa etti.48 Tarih bir gün ihtimal ki 
Çanakkale’ye ‘fetih olunamaz kale’ namını layık görecektir. 

Daily Telegraph gazetesinin, İngiliz ordusunun Anafartalar’dan çekilmesi son-
rasında Seddülbahir’de sürekli kalacağını ve burada yeni bir Cebelitarık oluşturarak 
Türk milletinin Akdeniz’e çıkışının engelleneceğini iddia ettiği bir sırada İngilizler 
Seddülbahir’i de boşaltmışlardır.49 İngiliz muhalifler ise hükümete “Madem önceden 
çekilme planlanıyordu niye binlerce askerin ölmesine sebep olundu?” şeklinde ifa-
delerle sert eleştiriler yöneltti. Daily Mail gazetesinde “Feci Bir Hamakatın Tarih-
çesi” başlığı ile çıkan bir yorumda ise halkın aylarca kandırıldığı anlatılmaktaydı.50 
İngiltere’de askerlik hizmetinin mecburi hale getirilmesinin İngilizlerin Gelibolu’dan 
çekildiği günlere rastlaması da manidar bulunmuştur. İtilaf Devletlerinin sekiz dokuz 
ay evvel pek büyük ümitlerle açtıkları bir davanın sonuçsuz kalması tabiatıyla cihan 
harbinde yeni bir safhaya başlangıç teşkil etmekteydi. 

 Dünyanın kara ve deniz gücü olarak en kuvvetli iki devleti, Akdeniz boğazında 
gırtlağına sarılarak boğmak istedikleri Türk ve Müslümanın yiğitliği önünde hiçbir 
şey yapamayarak pek çok zayiata katlanmaya ve nihayet sefil ve baş aşağı çekilip git-
meye mecbur oldular.51 Çanakkale müdafaasının kesin bir galibiyet ile sonuçlanması 
Rus ordusunu zor durumda bırakmış ve nihayet Bulgaristan’ın İttifak Devletleri he-
sabına kazanılmasını temin etmiştir. 52 Çanakkale harekâtı sonrası Türk ordusu diğer 

46 Gelibolu Şebihceziresi Tamamen Tathir Edildi, Tasvir-i Efkâr, 10 Ocak 1916
47 Siyasiyat, Zaferin İtmamı, Tasvir-i Efkâr, 10 Ocak 1916 (isimsiz makale)
48 Siyasiyat, Yeni Safha, Tasvir-i Efkâr, 11 Ocak 1916 (isimsiz makale)
49 Siyasiyat, Yeni Safha, Tasvir-i Efkâr, 11 Ocak 1916 (isimsiz makale)
50 Çanakkale Muvaffakiyeti ve Ecnebi Matbuatının Takdiratı, Tercüman-ı Hakikat, 25 Aralık 1915
51 Yunus Nadi, Cihan Harbinde Osmanlı Ordusu, Tasvir-i Efkâr, 14 Ocak 1916
52 Yunus Nadi, Azim ve İmanın Zaferi, Tasvir-i Efkâr, 22 Aralık 1915
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cephelerde daha rahat hareket etme imkânı yakalamıştır.53 Enver Paşa, Çanakkale 
muzafferiyetinden sonraki beyanatında, “düşmanlarımızı yalnız hudutlarımızın ha-
ricine çıkarmak değil, hatta evvelce gasp eyleyip pis ayaklarıyla çiğnemekte oldukları 
arazimizi dahi istirdat eyleyeceğimiz” şeklindeki sözleri başkumandan vekilinin gele-
ceğe nasıl emniyet ve metanetle baktığını açıkça göstermekteydi.

Türk ordusunun Çanakkale’de en az beş yüz bin kişilik düşman kuvvetini üzerine 
çekme ve onların taarruz ve hücumunu dokuz ay müddetle püskürtme hususunda 
gösterdiği yüksek gayreti, gerek Almanlar ve gerekse Avusturyalılar kendilerine sağ-
ladığı büyük menfaatlerden dolayı her fırsatta minnet ve şükranla dile getiriyorlardı. 
Almanya imparatoru tarafından Osmanlı padişahına çekilen telgraf da bunun gös-
tergesiydi.54

Meclis-i Ayan Reisi Rifat Bey, Çanakkale Zaferi münasebetiyle Meclis adına ordu 
kumandanlığına gönderdiği tebrik mesajında “Tarih-i âlemde ebedi bir sahife işgal 
edecek olan bu son harika-i hamasetin harikalar yetiştiren kahramanları isbat ettiler 
ki bir sal parçası üstünde Gelibolu’ya geçerek cihangirane bir devlet vücuda getiren 
Osmanlılar yine o noktada o devletin hayat-ı istiklalini müdafaa edecek kana malik-
tirler.” şeklindeki sözleri ile Türk ordusuna olan inancını göstermekteydi.55

Arıburnu’nda İngiliz mevzilerinden Kocaçimen tepesine olan mesafe 1500 
metre yani Ayasofya Aksaray arası kadardı. İngilizler bu kadar mesafeyi sekiz ayda 
geçemediler, nihayet yenilerek çekilip gittiler. İngiliz ve Fransız ordularının müthiş 
imkânlara sahip olmasına rağmen, imkânları çok sınırlı olan Türk ordusuna mağlup 
olmaları İslam askerlerine ebedi bir şan ve şeref kazandırmıştır. Çanakkale müdafaası 
harb-i umumi üzerindeki etkisi açısından en önemli birkaç olaydan biriydi.56 Çünkü 
Alman basını İngiltere’nin Gelibolu’dan atılması ile tüm dünyada nüfuz ve itibarını 
kaybettiğini ve bu mağlubiyetin aynı zamanda Müslüman sömürgelerde de kısa süre-
de hissedileceğini düşünmekteydi.57 Avusturya basını ise Fransızların ve İngilizlerin 
Gelibolu’dan kendi istekleri ile çekildikleri ve kuvvetlerini Selanik ve Mısır’a nakil et-
tikleri şeklindeki sahte beyanata inanan kimsenin olmayacağını yazmaktaydı. Avus-
turya Rayhistapost gazetesi ise Türklerin bu zaferle Fransız ve İngiltere’den ziyade 
Rusya’yı yendiklerini düşünmekteydi.58

Bulgar basınında kendi güvenlikleri açısından son derece önemli olan bu zafer 
karşısında Türk milletine övgüler yağdırılmıştı ve Gelibolu yarımadasının tahliye-

53 Meclis-i Millimizde Şanlı Bir Gün, İkdam, 11 Ocak 1916
54 Enver Paşa’nın Beyanatı, Tasvir-i Efkâr, 12 Ocak 1916 
55 Seddülbahir Meşher-i Ganaim, Tasvir-i Efkâr, 12 Ocak 1916
56 Sekiz Ayda Ayasofya’dan Aksaray’a Gidememek Meselesi!, Tasvir-i Efkâr, 19 Şubat 1916
57 Gelibolu Muzafferiyeti Münasebeti İle, Sabah, 23 Aralık 1915
58 Müttefiklerimizin Takdiratı, Tercüman-ı Hakikat, 23 Aralık 1915
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sinin tüm Balkanların İtilaf kuvvetlerince boşaltılması neticesini doğuracağı ifade 
edilmekteydi.59

Fransız basını ise İstanbul-Berlin yolunun açılması üzerine Selanik’in önem ka-
zanmasından dolayı İtilaf kuvvetlerinin Çanakkale’den çekildiğini yazarak yenilgiye 
kılıf bulmaya çalışmaktaydı. İtalya gazeteleri çekilmenin endişe verici olduğunu ve 
Rusya’da olumsuz gelişmelere neden olabileceğini öngörmekteydi.60 İngiliz muha-
lifler ise hükümete “madem önceden çekilme planlanıyordu niye binlerce askerin 
ölmesine sebep olundu” şeklinde ifadelerle sert eleştiriler yöneltti. Daily Mail gaze-
tesinde “feci bir hamakatin tarihçesi” başlığı ile çıkan bir yorumda ise halkın aylarca 
kandırıldığı anlatılmaktaydı. İtilaf yanlısı Danimarka basını kara ve deniz savaşlarının 
aynı anda yapılmamasını İtilafların yenilme sebebi olarak gösteriyor ve ciddi can kay-
bına yol açan uzun süreli ısrarı da eleştiriyordu.61 Ayrıca İngiltere’nin Mısır’da artık 
rahat oturamayacağına dikkat çekiliyordu.62 İsviçre basını ise İngiltere’nin Şark’taki 
nüfuzunun büyük bir yara aldığının inkâr edilemeyeceğini düşünmekteydi.63

3. Tahliye Sonrası Çanakkale’den İzlenimler ve Ele Geçen Ganimetler

Osmanlı Genelkurmayı Türk milletinin kazandığı bu büyük zaferin ayrıntılarını 
görmesi ve moralinin yükselmesi amacıyla tahliye sonrası Gelibolu’ya gazetecileri 
götürmüştür. 

Tasvir-i Efkâr gazetesi muhabiri İngilizlerin boşalttığı yerlerle ilgili “meşher-i ga-
naim” başlığı ile çıkan haberde ganimetlerin tür ve çeşidinin yazılmasının bile sayfalar 
süreceği dile getirmiştir. Haberin içeriği ise “ Ele geçirilen patates, pirinç, un çuvalları 
uzaktan ufak tepeleri andırıyor. Depolar kullanılmamış çizme, potin, kaput, elbise ile 
doludur. Bugüne kadar birçok hastane otomobili ve motosiklet, binlerce edevat-ı is-
tihkamiye, bomba mancınıkları, seyyar ameliyathaneler bulunmuştur. Bundan başka 
binden ziyade katır ve beygir vardır. Düşman bu zavallı hayvanları zehirlemekten çe-
kinmemiştir. Amele kollarımız düşman ecsadını defin ede ede bitirememiştir. Tahar-
ri kollarımız ise sürekli ganaim topluyor. Buradaki ganaimin Arıburnu’ndakini fersah 
fersah geçtiği muhakkaktır. Düşman alelacele firarı esnasında un ve araba yığınlarını 
ateşe vermişse de askerimiz bu yangınları söndürerek erzakı kurtarmışlardır. Türk 
askerlerinin Kerevizdere’de düşman siperlerini bastığı vakit orada siper yollarının bi-
rine asılı büyük harflerle yazılı şu levhayı bulmuşlardır: ‘İstanbul Caddesi’ İtilaflar yüz 
binlerce kayıp verdiği hâlde uzaktan rüzgârını bile koklayamadığı İstanbul hakkında 

59 Müttefiklerimizin Takdiratı, Tercüman-ı Hakikat, 23 Aralık 1915
60 Gelibolu Ricati Hakkında, Tasvir-i Efkâr, 25 Aralık 1915
61 Çanakkale Muvaffakiyeti ve Ecnebi Matbuatının Takdiratı, Tercüman-ı Hakikat, 25 Aralık 1915
62 Gelibolu Ricati Hakkında, Tasvir-i Efkâr, 25 Aralık 1915 
63 Çanakkale Muvaffakiyeti ve Ecnebi Matbuatının Takdiratı, Tercüman-ı Hakikat, 25 Aralık 1915
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kurduğu hülyalara mukabil İstanbul’a karşı yürümeye çalışan düşmanın gideceği yol 
işte İngiliz ve Fransızların uğradıkları hüsran ve mağlubiyet yoludur.” şeklindeydi.64

İngilizlerin çekildiği bölgelerde bulunan iskelelerde birçok sandık ve kutu ile 
önemli miktarda malzemenin varlığı hemen hiçbir şey tahrip etmeye vakit bulmak-
sızın çekilme işleminin yapıldığını gösteriyordu. Seddülbahir’de Zığındere tarafla-
rında İngiliz subaylara ait olmak üzere kum torbalarından imal ve inşa edilen mü-
kemmel barakalar vardı. Bu barakalar kum torbalarından yapılmışsa da pencere ve 
kapılarına varıncaya kadar düşünülerek yapıldığı görülmekteydi. Bu da İngilizlerin 
Seddülbahir’de müsaade edilmiş olsaydı pek uzun uzadıya kalmak niyetinde bulun-
duklarını gösteriyordu. Bu barakaların da olduğu gibi terk edilerek hiçbir suretle 
tahrip edilmemiş olması İngilizlerin düzenli bir şekilde hiçbir şey terk etmeksizin 
Çanakkale’den çekildikleri hakkındaki iddiaların da asılsız olduğunu göstermekteydi. 
Ayrıca terk ettikleri barakaların üzerindeki telgraf ve telefon direk ve telleri İngilizle-
rin en ince teferruata varıncaya kadar mükemmel teçhizata sahip oldukları hakkında 
fikir vermekte ve buna rağmen Çanakkale’de hiçbir şey yapamayarak çekilmeye mec-
bur kalmaları Türk askerinin mukavemet ve müdafaada gösterdiği fedakârlığı gözler 
önüne sermekteydi.65

Tanin gazetesi adına Gelibolu’yu gezen savaş muhabiri Cemil Hakkı, İngilizlerin 
çekildiği bölgeye yaptığı ziyaret sonrası izlenimlerini gazetesinde yazı dizisi olarak 
yayımlamıştır. İlk olarak Seddülbahir’de ve Tekeburnu civarında ganimet depolarını 
görmek için Kirte’ye gelen muhabirin ilk izlenimleri, 

“İngiliz siperlerinde yüzlerce İngiliz askeri cesedi vardı. İngilizler o kadar acele 
ile canlarını kurtarmak istemişler ki siperleri gerisinde bomba depolarını bile 
bir dakikada berhava etmek mümkün iken vakit bulamamışlar. İngilizlere baş-
larındaki miğferler bile ağır gelmiş, bunları bile çıkarıp atmışlar. Bilhassa tüfek, 
kasatura yükünden büsbütün tecerrüt etmek istemişler. Cepheye giden umumi 
yolların kenarlarında tesadüf ettiğim her şey yerli yerindeydi. Her yerde ağzına 
kadar dolu cephanelikler vardı. İngilizler beygirler Türklerin eline geçmesin diye 
birçoğunu telef etmişlerdi ve bundan dolayı cephede müthiş bir koku vardı.” şek-
lindeydi.66

Aynı bölgede muhabirin gördükleri arasında, içi dolu hastane çadırları, eczane-
lerde serumlara varıncaya kadar kıymetli alet edevat, koltuk değnekleri, pamuk san-
dıkları, gaz sargıları, hastane matbahları, dezenfekte tulumbaları, gaz sobaları, por-
tatif yataklar gibi bol miktarda sıhhiye malzemesi vardı. İngilizlerin sandıklar dolusu 

64 Seddülbahir Meşher-i Ganâim, Tasvir-i Efkâr 12 Ocak 1916 
65 Ne Bırakmışlar Neler Bırakmışlar?, Tasvir-i Efkâr, 17 Şubat 1916
66 Cemil Hakkı, Seddülbahir’de Ganimetlere Giderken, Tanin 29 Aralık 1916
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Kakao, süt ürünleri, bisküvi, kara üzüm, konserve, kavurma kutuları, çay, toz şeker 
gibi gıdalar bırakmışlardı. Muhabirin hesaplamasına göre 6075 adet peynir sandığı 
yani 303.750 kilo, 3213 reçel sandığı yani 874.200 reçel kutusu vardı. 

Üçü tahrip edilmiş sekiz Kızılhaç otomobili haki boyalı yüzlerce motosiklet ve 
bisikletlerden hepsinin arka tekerlekleri üzerinde posta çantası koyma yerleri vardı. 
İngilizlerin gerek askerî haberleşmeyi gerekse posta mektuplarının dağıtımı konu-
sunda oldukça itina gösterdikleri anlaşılıyordu. Mezarlıkları gayet düzenli ve tüm 
mezarların üzerinde yazı vardı.67

İngilizler çekildikten sonra da Seddülbahir’de boşalttıkları yerleri gemi ve uçak-
larla bombalamaya devam ettiler. Buradaki depolarda pek çok cephane, tüfek, süngü, 
açılmamış fanila, don, gömlek balyaları, su geçmez muşambalar, elbise ve kaputlar, 
yeni postallar, su depoları ve binlerce çeşit demir eşya bırakmışlardı. Seddülbahir’de 
bırakılanlar, Anafartalar’la kıyaslanamayacak kadar çoktu.68

Zığındere, İngilizler için doğal siperler olarak kullanılmıştı. Burada kurulan su-
bay çadırları kitap, kirli iskambil kâğıtları ve içki ile doluydu. İngilizler her yere aç-
tıkları kuyularla temiz ve dezenfekte edilmiş su kullanmışlardı. Siperlerdeki binlerce 
sandık bomba, tüfek, süngü, cephane teçhizat-ı seferiyeye müteallik ne varsa bırakıp 
kaçmışlardı. Telefon tertibatına da son derece ehemmiyet vermişler; ileri hatlar ge-
risindeki telefon santrallerinde belki elliye yakın telefon kablosuna tesadüf ettim.69

Tekeburnunda bulunan ordugâhta yeraltı hücrelerinde çamaşır yıkamaya mah-
sus makineler, askerlere verilen mükemmel dikiş torbaları vardı. Buruna biraz daha 
yakın bir mevkide yirmi kadar ekmek fırını vardı. Seddülbahir cihetinde atölyelerde 
demircilik aletleri, tel kafesler, tel örgü makinaları, kazma, kürek, baltalar, fıçılar do-
lusu muhtelif büyüklükte çiviler, makine yağları vardı. Teke koyunda İngilizler tara-
fından oluşturulmuş limanda küçük motorlu kayıklar ve yüzlerce cephane arabasının 
çoğu tahribe vakit bulamadan bırakılmıştı. İngilizler, büyük ordugâhlarını ve bilhassa 
büyük komutanların çadırlarını Kızılhaç işareti bulunan yerlerin yanına kurmuşlardı. 
Bu da gösteriyor ki İngilizler Türklerin pek medeni olduğunu, Kızılhaç işaretini gös-
teren mevkii bombalamayacağı tahmin ediyorlardı.70

Cemil Hakkı, Ertuğrul koyundaki izlenimlerinde ise, “ Burada İngilizlerin yak-
mak için getirdikleri odun kütükleri vardı. Bu odun istifi herhalde bir orduyu bir sene 
idare edebilirdi. Yine Tekeburnu istikametinde yığınlar şeklinde patates, un, arpa, 
yulaf çuvalları istifleri arasında, âdeta bir şehrin yüksek binalı sokaklarında dolaşıyor 
gibiydik. Zavallı İngilizler bu yığınlardan bir ikisinin altından lağımlar açmışlar fakat 
patlatamaya vakit bulamadan kaçmışlar.” şeklinde anlatıyordu.71

67 Cemil Hakkı, Seddülbahir’de Yarım Kalan Tahmin, Tanin, 7 Ocak 1916
68 Cemil Hakkı, Seddülbahir’de-2 Yarım Kalan Tahmin, Tanin, 8 Ocak 1916 
69 Cemil Hakkı Seddülbahir’de Zığındere’de, Tanin 14 Ocak 1916
70 Cemil Hakkı Seddülbahir’de Tekeburnu Depoları, Tanin, 16 Ocak 1916
71 Cemil Hakkı, Ertuğrulkoyu ve Seddülbahir Tanin, 22 Ocak 1916 
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Sonuç

Türk kamuoyu Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin kaderini yakından 
ilgilendiren Çanakkale Cephesi’yle ilgili gelişmeleri anbean takip etmiştir. Kasım 
1915’ten itibaren Almanya-Osmanlı ulaşım bağlantısının sağlanmasıyla birlikte Türk 
savunma hatları daha da güçleneceği için İngilizler ısrarın kendilerine vahim sonuç-
lar doğuracağını görmüşler ve Çanakkale Cephesi’ni tahliye etmeye karar vermişler-
dir.

Türk ordusu İngilizlerin on günlük bir sürece yayarak gerçekleştirdikleri Arıbur-
nu ve Anafartalar’dan çekilme harekâtını fark edememiştir. Dönemin komutanlarının 
beyanatları da bunu doğrulamaktadır. Tahliye işleminin Türk ordusu tarafından fark 
edilmemesi İngilizlerin asker zayiatını en aza indirmiş ve önemli miktarda malzeme, 
cephane ve silah tahliye etmesine olanak sağlamıştır. Türk tarafının, Seddülbahir’in 
de tahliye edileceğini düşünmesi İngilizleri bu bölgede sıkıntıya sokmuş, öncekine 
göre daha zor bir tahliye gerçekleştirmelerine neden olmuştur. İngilizlerin savaş ge-
mileriyle sürekli Türk bölgelerini bombalaması tahliyenin gizlenmesini ve daha rahat 
yapılmasını sağlamıştır. İtilaf kuvvetleri 9 Ocak 1916 gecesi tahliye işlemi tamamla-
mış ve sekiz buçuk aylık müthiş ve kanlı muharebelerden sonra Seddülbahir bölgesi-
ni boşaltarak Gelibolu’dan tamamen çekilmişlerdir. 

Türk basını, İtilaf kuvvetlerinin Anafartalar ve Arıburnu’ndan çekilmesini Türk 
milletinin asırlardan beri şevkle beklediği büyük bir zafer olarak duyurmuştur. Ça-
nakkale Savaşı ile İtilaf Devletlerinin dünyadaki itibarı zedelenmiş, savaş İttifak Dev-
letlerinin lehine dönmüş ve Rusya’nın daha da kuvvetlenmesi önlenmiştir. Çanakkale 
muzafferiyeti, harbin gidişatına etki edecek büyük olaylara bir başlangıç olarak gö-
rülmüştür. İngilizlerin Gelibolu’da uğradıkları bu yenilginin ardından Müslüman sö-
mürgelerinde sıkıntıya gireceği düşünülmekteydi. Bu tahliye İngiliz tarihini ebediyen 
lekeleyecek ve Türk tarihine azim bir şan ve şeref katacak bir hadiseydi. 

İtilaf Kuvvetlerinin Gelibolu’yu tamamen tahliye etmesinin duyulması Türkiye’yi 
sevince boğmuş ve bu önemli zafer haberi tüm il ve ilçelerde coşkuyla kutlanmış-
tır. İstanbul’un her yeri sancaklarla donatılmış ve sevinç gösterileri düzenlenmiştir. 
Türk basınına yansıdığı şekliyle Çanakkale Zaferi’nin Avrupa kamuoyunda da geniş 
yer bulduğu anlaşılmaktadır. İngiliz ve Fransız basınında tahliyeyi haklı çıkaracak 
bahaneler üretilmiştir. Alman, Bulgar ve Avusturya basını ise Çanakkale zaferinin 
kendileri için de ne anlama geldiğini bildikleri için Türk ordusundan övgüyle bahset-
mişlerdir. Tarafsız ülke basını ise kara ve deniz savaşlarının aynı anda yapılmamasını 
İtilafların yenilme sebebi olarak gösteriyor ve ciddi can kaybına yol açan uzun süreli 
ısrarı da eleştiriyordu. Ayrıca İngiltere’nin Mısır’da artık rahat oturamayacağına dik-
kat çekiliyordu. 

İngilizlerin öncelikli olarak askerlerini güvenli bir şekilde tahliye etmeyi amaç-
ladığını ve bunda da muvaffak olduğunu söyleyebiliriz. İngilizlerin Çanakkale’den 
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çekilme işlemi sırasında geride önemli miktarda silah, cephane, gıda maddesi, giyim 
eşyası, ilaç, ulaşım ve haberleşme araçları bırakması çekilmenin ani ve hızlı olduğunu 
göstermektedir.

Türk kamuoyu, İtilaf Devletlerinin Çanakkale Cephesi’nde başarısız olarak geri 
çekilmesini savaşın gidişatını önemli ölçüde değiştirecek önemli bir olay olarak gör-
müş ve bundan dolayı İngilizlerin zayiat vermeden çekilmesinden ziyade Çanakka-
le Cephesi’nde başarılı olamadıklarını kabullenip Gelibolu’dan çekilmeleri üzerinde 
durulmuştur.
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Öz

Milyonlarca insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olan Cihan Har-
bi, aynı zamanda siyasi, askeri, iktisadi ve içtimai etkileri günümüze kadar 
devam eden büyük bir felaket olarak kayıtlara geçmiştir. Bu savaşın Osmanlı 
eğitim sistemine etkileri, Çanakkale Savaşları ve İstanbul’daki yükseköğretim 
kurumları üzerinden incelenmesi hedeflenmektedir. Çalışmamızda Osmanlı 
seferberliği süresince ordunun ihtiyaçlarının karşılanması ve savaşın idamesi 
konusunda maarif teşkilatının faaliyetleri ele alınmıştır. Makalede Osmanlı 
arşiv belgeleri, ikinci kaynaklar kullanılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Harp, Maarif, İstanbul, Çanakkale Muharebeleri, 
Öğrenciler

Great War, Education and Society: Destruction of a Generation

Abstract

World War which caused death and injury of millions was also recorded 
as a great debacle that has ongoing political, military, economic and social af-
fects. The effects of this war on Ottoman educational system are aimed to be 
examined on the higher institutes at Istanbul and Çanakkale (Gallipoli) battles. 
Activities of educational ministry about supplying the needs of army and main-
tenance of war during the Ottoman mobilization are surveyed in our study. The 
Ottoman Archive documents and secondary sources were used at the essay.

Keywords: War, Educational, İstanbul, Çanakkale (Gallipoli) Battles, Stu-
dents

* Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, mustafasell@gmail.com.
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“Şu hukuk tahsilim hep kara günler içinde geçiyor. İlk girdiğim sene Balkan Harbi 
çıktı. Onun kargaşası arasında ilk iki sınıfı bitirdim. İmtihanların akabinde se-
ferberlik ve sonra harp. Dört buçuk seneye yakın harp. Mağlup olduk. Mütareke 
dırıltıları arasında İstanbul’un işgali yetmiyormuş gibi Adana’nın ve şimdi de 
İzmir’in işgali. Ve bu belalar arasında üniversite tahsili. Ne karışık ve karanlık 
şans.”

İ. Hakkı Sunata1

 

“Louvain şehri [Belçika], harikulade kiliseleriyle, eski evleriyle, dillere destan go-
tik tarzdaki hükümet konağıyla ve 1425’te kurulmuş üniversitesiyle tanınan bir 
yerdi. Kampüsteki tarihi Cloth Hall binasında bulunan üniversite kütüphane-
sinde 200.000’i aşkın sayıda değerli ilahiyat çalışmasının ve klasiklerin yanı sıra 
zengin koleksiyonu bulunmaktaydı. Ancak 1914 Ağustos’unun sonlarında hava-
yı bir duman kokusu kaplarken Louvain’ı saran alevler kilometrelerce uzaktan 
görülebiliyordu. (…) İnsanlar kaçmaya çalışırken, kentin büyük bölümü zengin 
kütüphanesi de yok olup gitti. Belçika’nın çoğu kesimi gibi Louvain de Almanların 
Büyük Savaş’ta Fransa’yı işgali sırasında geçeceği yolun üzerinde olma bahtsızlı-
ğını yaşıyordu. (…) 25 Ağustos gece yarısı Alman askerleri kütüphaneye girip her 
tarafa benzin dökmeye başladılar, sabah olduğunda bina bir enkaz halindeydi, 
koleksiyonu da artık yok olmuştu. Alevler günlerce sürdü (…)”

Margaret MacMillan2

Giriş

Birinci Cihan Harbi,3 milyonlarca canlının hayatına mal oldu. İmparatorluklar 
dağıldı. Dünya haritası büyük oranda yeniden çizildi. İnsanoğlu, kendi tarihinde o za-
mana kadar şahit olmadığı nispette silahların tahrip gücünü keşfetti. Cephe ile cephe 
gerisi çizgisinin belirsizleştiği bir savaş oldu. Sivil halk bu savaştan azami derecede 
etkilendi. Etnik ve dini kaygıların ötesinde farklı parametreler savaşa yön verdi. An-
cak savaşın ana nedeni Avrupa kıtasına sığmayan ve daha önce sömürdükleriyle ye-
tinmeyen büyük devletlerin dünya üzerinde yeni paylaşımlar-sömürgeler elde etme 
mücadelesiydi.

Dört yıldan fazla süren savaş, ağır şatlar taşıyan ateşkeslerle bitirilmesi sağlan-
mışsa da kurulan yeni düzen bir barış getirmedi. Sadece yeniden bir toparlanma için 

1 İ. Hakkı Sunata, İstanbul’da İşgal Yılları, 3. Baskı, İş Bankası Kültür Yay., İstanbul 2009, s. 52.
2 Margaret Macmillan, Barışa Son Veren Savaş, (çev. Belkıs Ç. Dişbudak), Alfa Yay., İstanbul 2014, s. 

14-17.
3 Birinci Dünya Savaşı hakkında Türkçe literatür için bakınız: Ömer Turan, “Turkish Historiography of 

the First Word War”, Middle East Critique, Vol. 23, No: 2, 2014, p. 241-257.
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zaman kazandırdı. Birinci Dünya Savaşı’nın en önemli sonucu İkinci Dünya Sava-
şıdır. Günümüze kadar siyasi, askeri, iktisadi ve içtimai sonuçlarının ve etkilerinin 
devam ettiği bu büyük savaşın eğitim sistemi üzerindeki etkilerini değerlendirmeye 
çalışacağız.

Böylesine geniş ve kapsamlı konuyu bir makale sınırları içerisinde ele almak 
mümkün değildir. Savaşın etkilerini bir cephe ve başkent İstanbul üzerinden analiz 
edilmesi planlanmıştır. Savaşın doğrudan muhatabı olan yüksek tahsil öğrencileri ve 
eğitim kurumları en fazla İstanbul’da yoğunlaşmıştır. Yine Çanakkale Cephesi mer-
keze yakınlığı ve süresi açısından böyle bir analiz için en isabetli örnektir.

Savaşın eğitim ve kurumları üzerinde etkilerini incelediğimiz bu çalışmada İstan-
bul, yüksek tahsil ve Çanakkale cephesi ile sınırlama yapsak da Birinci Dünya Savaşı 
kendi içerisinde bir bütündür. Ve savaş dönemi ve öncesi çıkarılan kanunlar genel ve 
kapsamlıdır. Dolayısıyla konunun incelenmesi esnasında bazı zorluklar yaşanmıştır. 
Dolayısıyla bazen savaşın tamamıyla ilgili genel yorumlara da yer verilmiştir. 

Çanakkale Muharebeleri, Osmanlı son dönem harpleri içerisinde en kapsamlı 
ve aynı zamanda en şiddetli savaşlardan birisidir. Bu cephe Birinci Dünya Savaşı’nın 
seyrini değiştirdiği gibi Osmanlı/Türk toplumunun da kaderini derinden etkilemiş-
tir. İtilaf devletlerinin hedefinde İstanbul, devletin merkezi bulunmakta idi. Bütün 
planlar boğazın geçileceği üzerine yapılmıştı. Ancak Osmanlı ordusunun bu cephede 
verdiği mücadele tüm tarafları şaşırttı. Kimse bu kadar üstün bir performans bekle-
miyordu. Türkler bile hayretini gizlememişti. Türk ordusunun verdiği bu ölüm ka-
lım/var olma mücadelesi aynı zamanda etkileri uzun süre devam eden bir sürecin de 
başlangıcı idi.  

Seferberliğin Başlaması 

Seferberlik günleri örfi idarenin de geçerli olduğu bir nevi askeri yönetimin 
hâkim olduğu bir zaman dilimidir. Ülke kaynakları sarf edilirken daima askeriyenin, 
ordunun ihtiyaçları ilk sırada yer almıştır. Bunun en iyi göstergesi savaş bütçesinin 
genel bütçeye oranıdır. Savaş yıllarında Meclis-i Vükela’nın kararlarının analitik bir 
analizi yapıldığında genel itibariyle savaşın idamesi ve savaş nedeniyle ortaya çıkan 
sorunların çözümüne yönelik olduğu görülmektedir. Ülkenin tüm kaynakları; ordu-
nun ihtiyaçlarını öncelikle ve ehemmiyetle karşılamak için planlanır ve sarf edilirdi 
Tekâlif-i Harbiye Kanunu zaten bunun en iyi uygulamasıdır.4 Bu kanun askeri oto-
riteye halkın elindeki her türlü emtiayı % 60’lara varan oranda el koyma yetkisi ver-
mektedir. Örfi idarenin yetkisi sadece iaşe, seferberlik ve güvenlik ile sınırlı değildi.

Askeri organizasyonun ve ordunun harekât halinde olması için gerekli en önemli 
unsur, insan gücü ve bu gücün cepheye sevk ve idaresidir. Askeri yönetim sisteminde 

4 “Tekâlif-i Harbiye’nin Suret-i Tarhı Hakkında Kanun” için bakınız: Düstur, II, C. 6, s. 1011-1012.  
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yer alan menzil teşkilatı, ahz-ı asker şubeleri, merkez kumandanlıkları, iç güvenlikte 
Jandarma teşkilatı, örfi idare mahkemeleri bu sistemin işlemesi için temel unsurlar-
dır.5 Ancak harbiye teşkilatının merkez ve taşra şubelerinde istihdam ettiği ve kullan-
dığı mekânlar noktasında doğrudan askeriye ait olmayan birimlerde en büyük kalemi 
Maarif Nezareti teşkilatı karşılamıştır. Okullar mimari açıdan ve kamu binaları olma-
sı açısından askeri otorite tarafından sıklıkla işgal edilmiştir. Geçici kullanım hakkı 
alınmıştır. Öncelikle hastane, kumanda merkezi, karargâh merkezi, talimgâh, üsera 
kampı, darüleytam, mülteci ve muhacirlere sığınak gibi çok fonksiyonlu kullanıma 
tabi tutulmuştur. 

Seferberlik başladığında Dersaadet ahz-ı asker meclislerinin toplantılarını yap-
mak ve mükelleflerin askerlik işlemlerini takip etmek için elverişli ve korunaklı bina 
olmadığını ifade eden Harbiye Nazırı Enver Paşa, okullar tatilde iken Fatih Merkez 
Rüştiyesi, Vefa İdadisi, Koca Mustafa Paşa ve Soğukçeşme Rüştiyelerinden münasip 
birer dershanenin ahz-ı asker meclislerine tahsis edilmesini rica etmiştir.6 Bu sınıf-
ların askere alma işlemlerinde muayene-i intihaiye (son muayene) bitimine kadar 
kullanılacağı ifade edilmiştir. Maarif Nezareti de ordunun talebini 1914-1915 eğitim 
döneminin başlangıcında (Eylül başında) iade edilmek şartıyla kabul etmiş ve okul 
müdürlerinin bilgilendirilmesi ve gereğinin yapılması için konuyu İstanbul Maarif 
Müdürlüğüne havale etmiştir.7 Ahmet Emin [Yalman] birçok vilayette okulların aske-
ri amaçlarla işgal edildiğini, çünkü buralardaki en geniş ve kullanışlı binaların okullar 
olduğu belirtmiştir.8

Seferberlikte Öğretmenlere ve Vaizlere Düşen Görevler

Seferberlik ilanından kısa bir süre önce Harbiye Nazırı Enver Paşa tarafından 
gönderilen bir yazı maarif teşkilatının ülke çapında nasıl seferber edildiğini göster-
mesi açısından son derece önemlidir. Seferberlik ilan edilmeden önce hazırlıkların 
yapıldığı görülmektedir. Zaten Balkan Savaşları’ndan sonra 1914 yılı tamamen askeri 
hazırlıklar ile geçmişti.9 Aynı zamanda Balkan bozgununda yaşanan acı tecrübelerin 

5 Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı seferberliği üzerine yapılan kapsamlı ve güncel bir çalışma için 
bakınız: Mehmet Beşikçi, Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Seferberliği, İş Bankası Kültür Yay., İs-
tanbul 2015. Ayrıca, Stanford J. Shaw, Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı İmparatorluğu: Birinci Cilt,  
Savaşa Giriş, Tercüme: Beyza S. Aydaş, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara 2014, s. 109-308. 

6 Enver Paşa imzalı ve 19 Temmuz 1914 tarihli yazı için bakınız: Başbakanlık Osmanlı Arşivi [BOA], 
Maarif Nezareti, Mektubî Kalemi [MF. MKT]. Dosya No:1199- Gömlek No:61, (1332 Ş 26), lef 1.  

7 BOA, MF. MKT. 1199-61, (1332 Ş 26), lef 2.
8 Ahmed Emin, Turkey in the World War, Yale Unv. Press, New Haven, 1930, p. 224.
9 1913 ve 1914 senelerinde orduda yapılan modernizasyon çalışmaları için bakınız: Edward J. Erick-

son, Size Ölmeyi Emrediyorum! Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Ordusu, 3. Baskı, (çev. M. Tanju 
Akad), Kitap Yayınevi, İstanbul 2011, s. 17-74.  
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tekrar etmemesi için bazı önlemler alınmıştır. Harbiye Nezareti yazışmalarında sık 
sık Balkan hezimetine atıf yapmaktadır.10

28 Temmuz 1914 tarihli yazıda, bütün mekteplerdeki muallimler ve camii ve 
mescit gibi kutsal mekânlardaki din görevlilerinin halk üzerindeki tesiri ve önemi 
ifade edildikten sonra öğretmenlerin ve vaizlerin seferberlik için yapmaları gereken-
ler açıklanmıştır. “İslam’ın ve hükümet-i Osmaniye’nin temin-i bekâ ve selameti” için 
muallim ve vaiz efendilerin hazırlanan liste çerçevesinde milleti savaşa hazırlık adına 
teşvik ve yüreklendirmesi talep edilmiştir.11 

Harplerde maneviyatın önemine değinildikten sonra Müslümanların din, devlet 
ve vatan uğruna savaşmaları gerektiği, eğer bu duygularla hareket edilmezse mağ-
lubiyetin muhakkak olacağı belirtilmiştir. Eli silah tutan her ferdin “cengâverliğe” 
hazırlanması gerektiği önemle vurgulanmıştır. Son Balkan Harbi’nde Avrupalı dev-
letlerin Hristiyanlık namına nasıl hareket ettiği ve Balkan devletlerine yaptıkları yar-
dımlar ifade edilmiştir. Vatan, millet duyguları zayıf olan Osmanlı askerleri Balkan 
Harbi’nde silahını ve cephanesini bırakarak firar etmesi koca Rumeli’nin elden çık-
masına ve İslam’ın her türlü şenaat ve zulümlere maruz kalmasına neden olmuştur.12 
Balkan Savaşları’nda yaşanan hezimetin nedeni askerin manevi duygularının ve va-
tan sevgisinin eksik olmasına bağlanmıştır. Harbiye Nazırına göre; orduda itaat ve 
fedakârlık olmadan muzaffer olmanın imkânı yoktur. Askeri talim ve terbiyede bu 
duyguların aşılanması hedeflenmektedir. Ancak bunların kısa süreli ve kısıtlı eğitim-
lerde elde edilmesi mümkün değildir. Onun için bu hasletlerin mekteplerde, evde 
ve kutsal mekânlarda verilmesi gerekmektedir. Mükellef olan her fert sıra kendisine 
geldiğinde ve çağrıldığında vatan millet aşkı ve fedakârlık hisleri ile dopdolu olması 
gerekmektedir. Bu duygular ile yetiştirilen nesiller askerlik için pratik faydası olacak 
bazı eğitimleri okullarda, derneklerde ve ibadet mahallerinde öğrenmesi, ayrıca hal-
kın ordu için vatan için bazı fedakârlıklar yapması istenmiştir. Enver Paşa tarafından 
yazının ehemmiyeti hususunda gerekli özenin gösterilmesi birkaç kez vurgulanan ve 
ilgililere tebliğ edilmesi rica edilen liste şu şekildedir:13

•	 Öncelikle bütün gençler beden terbiyesi14 ile yetiştirilip çevik, kuvvetli ve her 
zorluğu aşacak dirence sahip olması gerekir.

•	 Ata binmek, at beslemek ve bunların dinen gerekli olduğu ve ehemmiyeti 
vurgulanmalı ve ecdadın at sevgisi, merakı çocuklara izah edilmelidir.

10 BOA, Dahiliye Nezareti İdari Kısım Evrakı [DH. İD]. 224-3, (1333 S 9).
11 BOA, MF. MKT. 1200-1, (1332 N 7), lef 2.
12 Balkan Savaşları’nda yaşanan felaketler için bakınız: Edward J. Erickson, Büyük Hezimet: Balkan 

Harpleri’nde Osmanlı Ordusu, (çev. Gül Ç. Güven), İş Bankası Kültür Yay., İstanbul 2013. 
13 BOA, MF. MKT. 1200-1, (1332 N 7), lef 1.
14 Yiğit Akın, Gürbüz ve Yavuz Evlatlar: Erken Cumhuriyet’te Beden Terbiyesi ve Spor, İletişim Yay., 

İstanbul 2005.  
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•	 Kılıç, tüfek, revolver gibi silahların mükemmelen kullanılması ve iyi nişan 
alınmasının öğretilmesi, 

•	 Yukarıdaki askeri ve bedeni tecrübelerin elde edilmesi için Güç dernekleri-
ne15 üye olunması ve yeni derneklerin teşkil edilmesi,

•	 Seferberlikte önemli olan hızlı hareket edip bir an önce hazır olmaktır. Geç 
kalmanın acı tecrübeleri Balkan harbinde görülmüştür.

•	 Harp aynı zamanda fedakârlık demektir. Bütün millet canıyla malıyla orduya 
yardım etmeli bütün halk elinde bulundurduğu öküzünü, atını, arabasını ve 
bir çuval da olsa zahiresini kanunlar dairesinde ve senet karşılığında orduya 
teslim etmesi gerekir.

Görüldüğü gibi seferberliğe hazırlığın önemli hususlarını içeren millet-i müsel-
laha ruhunu yansıtan ve tekâlif-i harbiyenin nüvelerin taşıyan bu maddeler maarif 
teşkilatı vasıtasıyla tüm ülkeye yayılmış ve öğretmenler, vaizler yoluyla halka anla-
tılması istenmiştir. Maarif Nezareti ordunun taleplerini içeren bu 6 maddelik listeyi 
teksir ederek tüm maarif müdürlüklerine ve okullara göndermiştir.16 Okul müdürleri 
de bunları öğretmenlere dağıtmıştır. İlginçtir İstanbul’da Darülmuallimât müdürü-
nün bu listeyi kadın öğretmenlere de dağıttığı görülmektedir.17 Muallimler ve din 
görevlilerinin en ücra yerlere kadar ülkenin her noktasında var olduğunu düşündü-
ğümüzde bu yöndeki faaliyetlerin etkili olacağı ifade edilmelidir. Osmanlı seferberli-
ğinde imkânların da kısıtlı olmasından dolayı sözlü propagandanın azımsanmayacak 
oranda etkili olduğu ve halkın bu şekilde motive edilmesinde önemli mesafeler kat 
edildiği bilinmektedir.18 

Çanakkale Cephesi’nin Açılması Sonrası Yaşananlar

Çanakkale Muharebelerinin birinci kısmı olan deniz savaşları esnasında başkent 
İstanbul’da idari ve askeri önemler alınmış ve şehrin savunulması planlanmıştır. Ocak, 
Şubat ve Mart aylarında devam eden hazırlıklar incelendiğinde şehrin savunulması-
nın amaçlandığı görülmektedir. Bu tedbirler içerisinde bir takım önemli şahısların 
ve evrakların taşınması da gündeme gelmiştir. Hazine, kıymetli eşyalar ve mukaddes 
emanetler Konya’ya nakledilmiştir, hükümet üyelerinin de Eskişehir’e nakledilmesi 

15 Cihan Harbi’nde Güç Dernekleri için bakınız: Sanem Y. Ateş, Asker Evlatlar Yetiştirmek: II. Meşruti-
yet Dönemi’nde Beden Terbiyesi, Askerî Talim ve Paramiliter Gençlik Örgütleri, İletişim Yay., İstanbul 
2012. 

16 BOA, MF. MKT. 1200-1, (1332 N 7), lef 3.
17 BOA, MF. MKT. 1200-1, (1332 N 7), lef 9.
18 Seferberlikte sözlü propagandanın önemi için bakınız: Mehmet Beşikçi, Birinci Dünya Savaşı’nda 

Osmanlı Seferberliği, s. 89-95. 
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planlanmıştır.19 İtilaf donanması boğazı geçtiği takdirde acilen devlet adamlarının 
tahliye edilmesi planı dâhilinde dönemin Maarif Nazırı Ahmet Şükrü Bey ile birlikte 
hareket edecek olan maarif bürokratlarının isimleri ve adresleri polis müdürlüğüne 
bildirilmiştir.20 Acil tahliye esnasında bu şahısların evlerinden alınması ve durumdan 
haberdar edilmesi istenmiştir. 

Yine bu tahliye esnasında ve “fevkalade hal” dolayısıyla ve okulların tatil edilmesi 
durumunda mekteplerde yatılı kalan öğrencilerden velisi veya yakını olmayan kim-
sesiz çocukların mağdur olmaması ve açlık çekmemesi için bu çocukların bulunduğu 
kurumların en az bir ay yetecek kadar un, şeker, pirinç, yağ gibi temel gıda malzeme-
lerini stoklaması ve ilgili personelin okulda istihdam edilmesi için yazışmalar yapıl-
mış ve her kurum kaç kişilik yetim barındırmak zorunda olduğunu ve müstahdemle-
rin listesini bildirmiştir.21  

Buna göre Çamlıca İnas Numune Mektebi, Darülmuallimîn, Darülmuallimât, 
İstanbul, Galatasaray, Kadıköy, Nişantaşı, Bezmialem Valide Sultanîleri ve Darüley-
tam müdürlüğü gerekli hazırlığı yaparak ihtiyaçlarını ve mevcut durumlarını bildir-
mişlerdir. Mart 1915 tarihi itibariyle yukarıda zikredilen okullarda 740 adet kimsesi 
olmayan bakıma muhtaç öğrenci bulunmaktadır. 3 Mart 1915 tarihli polis müdürlü-
ğüne gönderilen “gizli” yazıda şu ifadelere yer verilir:22

Düşman donanmasının İstanbul’a gelmesi ihtimali üzerine kimsesizlikleri hase-
biyle “mekâtib-i leylide ibate ve it’ama mecburiyet hâsıl olacağı tahmin olunan kız 
ve erkek öğrenciler ile müstahdemlerin adedini gösterir cetvel gönderilmiştir. Şehir 
halkının iaşesi ve muhafazası için alınan tedbirler arasında adı geçen mekteplerin de 
nazarı dikkate alınması ve bunların mevkilerine göre tebligat yapılması” istenmek-
tedir.23  

Alınan tedbirler göstermektedir ki Osmanlı Devleti en zor şartlarda bile teb’asını 
korumak için gerekli tedbirleri almış ve şehrin savunulması için hazırlıklar yapmıştır. 
Özellikle kimsesiz çocukların kaderine terkedilmeden onların devam edecek bir şehir 
savunmasında aç kalmamaları için en az bir ay yetecek gıda depolaması yapılmıştır.

Yine Maarif Nezareti 1914-1915 yeni eğitim döneminin açılış zamanında yatı-
lı okullarda kalan öğrenciler için bazı tedbirlerin alınması için yetkileri uyarmıştır. 
Bilindiği üzere örfi idare gereği halkın temel ihtiyaçları arasında yer alan ekmek 
hükümetin kontrolü altında üretim ve dağıtım yapılmaktaydı. Şehir halkının açlık 

19 Çanakkale Savaşları esnasında İstanbul’da yaşananlar için bakınız: Mustafa Selçuk, Hedef Şehir İstan-
bul, Çanakkale Geçildi mi?, Emre Yay., İstanbul 2005, s. 46-61. 

20 Maarif Nezareti tarafından Polis Müdüriyet-i Umumiyesi’ne 4 Mart 1915 tarihinde “mahrem” kodlu 
yazı ile bildirilmiştir. BOA, MF. MKT. 1206-12, (1333 R 10). 

21 BOA, MF. MKT. 1206-12, (1333 R 10).
22 BOA, MF. MKT. 1206-12, (1333 R 10).
23 BOA, MF. MKT. 1206-12, (1333 R 10).
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çekmemesi için askeri otorite ile koordineli çalışan Şehremaneti ve Polis müdürlü-
ğü mevcut kaynakları iktisatlı bir şekilde kullanıyordu. Fırınlara verilecek günlük un 
miktarı belliydi. Ancak halk bazen fırınlarda ekmek bulamadığı gibi yatılı okulların 
ekmek ihtiyacı da problem olabiliyordu. 

İstanbul (Galata’da), Galatasaray (Beyoğlu’nda), Kadıköy (Kadıköy’de), Niaşan-
taşı (Nişantaşı’nda), Bezmialem Valide (Cağaloğlu’nda) Sultanîlerinde, Çamlıca İnas 
Sultanîsi’nde (Acıbadem’de), Darülmuallimînde (Kadıköy-Moda), Darülmuallimâtta 
(Çapa’da) ve Darüleytamlarda (Kadıköy-Moda, Galata’da, Yedikule’de) kayıt-
lı yatılı öğrencilerin aç kalmaması için 4 Ekim 1915 tarihinde konuyu Harbiye 
Nezareti’ne bildiren Maarif Nezareti, fırınlara okulların ihtiyacı kadar fazladan un 
verilmesini talep etmiştir.24  Altı gün sonra bu yazıya cevap veren Harbiye Nezareti, 
Şehremaneti’nin bu konuda gerekli işlemleri yapacağını ifade etmiştir.25 17 Ekim’de bu 
sefer Şehremaneti’ne başvuran Maarif Nezareti okulların isimlerini ve bulundukları 
mahalleri de liste halinde göndermiş ve ekmek talebini yenilemiştir.26 Şehremaneti 
ise 30 Ekim’de verdiği cevapta Beyoğlu, Kadıköy, Beyazıt, Fatih ve Üsküdar belediye 
dairelerine gerekli talimatların verildiği “ahalinin isyanına sebep vermemek şartıy-
la” gerekli yardım ve kolaylığın gösterileceğini hatta ihtiyaç duyulursa zabıtanın da 
yardımcı olacağını ifade etmiştir.27 Okulların bulunduğu belediye daireleri bilgilen-
dirilerek bu okulların ekmek ihtiyacı en yakın mahaldeki fırınlardan temin edilmesi 
kararlaştırılmıştır. Ancak Maarif Nezareti’nin tüm uyarılarına ve gayretlerine rağmen 
fırınlara kısıtlı miktarda un verildiği için Nişantaşı Sultanîsi öğrencileri 1 Kasım 1915 
gecesi ekmek bulamadıkları için aç kalmışlardır. Nezaret tüm yazışmalara rağmen 
öğrencilerin aç kalmasını 2 Kasım tarihli yazısı ile Şehremaneti’ne bildirerek Nişan-
taşı Sultanîsinin bulunduğu bölgedeki Meşrutiyet Mahallesi fırıncısı Remzi Efendi’ye 
yatılı okulun günlük ekmek ihtiyacı için fazladan her gün bir çuval un verilmesini 
rica etmiş ve bu aksaklıkların devam etmemesini temenni etmiştir.28 Diğer okulla-
rın bulunduğu bölgelerdeki fırıncıların listelerinin de gönderileceği ifade edilmiştir. 
Sene başında gerekli tedbirleri alan ve İstanbul’un savunması konusunda hazırlıklar 
yapan dönemin idarecilerinden Süleyman Kâni Bey de hatırlarında Üsküdar tarafı 
için “bugünlerde halkın iaşesi ve asayişin muhafazası en mühim ve mesuliyetli işimiz 
olacaktı” demektedir.29 İdareciler halkın ve öğrencilerin açlık çekmemesi için gerekli 
tedbirleri alsalar da zaman zaman aksamalar yaşanmaktadır.

24 BOA, MF. MKT. 1212-49, (1333 Za 25), lef 2.
25 BOA, MF. MKT. 1212-49, (1333 Za 25), lef 3.
26 BOA, MF. MKT. 1212-49, (1333 Za 25), lef 4.
27 BOA, MF. MKT. 1212-49, (1333 Za 25), lef 5.
28 BOA, MF. MKT. 1212-49, (1333 Za 25), lef 6.
29 Süleyman Kâni İrtem, Meşrutiyetten Mütarekeye (1909-1918), (haz. O. S. Kocahanoğlu), Temel Yay., 

İstanbul 2004, s. 614.
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Çanakkale Savaşları devam ederken İtilaf devletlerinin yaptığı uluslararası hukuk 
ihlalleri yaptığı bilinmektedir. Özellikle Çanakkale şehrinde sivil yerleşim yerlerinin 
bombalanması, hastanelerin ve yaralı taşıyan gemilerin hedef seçilmesi savaş huku-
kuna uymayan faaliyetler olarak tarihe geçmiştir. Çanakkale’de ve Marmara denizin-
de yaşanan hukuk ihlallerine karşı Harbiye ve Hariciye Nezaretlerinin tarafsız dev-
letler nezdinde sayısız uyarı girişimleri bulunmaktadır.30 Bu konuda Osmanlı Devleti, 
İtilaf ve müttefik devletlerce de kabul edilmiş olan 1907 Lahey Antlaşması’na atıf yap-
maktadır. Bu antlaşma gereğince tarihi eserler, eğitim, din ve sanat kurumlarının ve 
sivil yerleşimlerin hedef olarak vurulmaması ve bu gibi binaların tanınması ve tespiti 
için bir takım işaretler kabul edilmiştir. İstanbul’da deniz harekâtının devam ettiği 
şubat ayında Maarif Nezareti kendi sorumluluğu altındaki tüm mektep binalarına, 
Müze-yi Hümayun’a ve tarihi eserlere tedbir amaçlı olarak binaların tanınması için 
tahta levhaların hazırlanması ve gerektiğinde asılmasını talep etmiştir. Tüm kurum 
müdürlerine “gayet mahrem ve müsta’cil” koduyla gönderilen yazı üzerine ilgili okul 
idarecileri şekli tespit edilmiş olan işaretleri hazırladıklarını ifade etmişlerdir.31

Yine Maarif Nezareti, 4 Mart 1915 tarihinde düşman donanmasının İstanbul ön-
lerine gelmesi ve şehrin işgale uğraması ihtimaline karşı kendisine bağlı okul, matbaa, 
müze gibi kültür ve eğitim kurumlarında özellikle okullardaki eşyaların demirbaş lis-
telerinin yedeklenmesini talep etmiştir. Resmi evrakların içinde özellikle diploma ve 
muhasebe kayıtları gibi önemli belgelerin nasıl muhafazası mümkün ise o şekilde 
hareket edilmesi ve mümkünse defter ve kayıt evraklarının bir sandık içinde saklan-
masını “ehemmiyetle tavsiye” etmiştir.32  

Okulların Hastane Olarak Tahsis Edilmesi

Harbiye Nezareti, Osmanlı Devleti’nin silahlı tarafsızlık döneminde tedbir amaç-
lı bir kısım eğitim kurumlarını hastane olarak belirlemişti, Hilâl-i Ahmer Cemiyeti33 
ve Şehremaneti’nin de yardımları ile seferberlik günlerinde tespit edilen mekânlarda 

30 Çanakkale Muharebelerinde İtilaf donanması ve ordularının yaptığı hukuk ihlalleri konusunda şu 
çalışmalarda detaylı bilgi bulunmaktadır. Osmanlı Belgelerinde Çanakkale Muharebeleri I ve II, TC. 
Başbakanlık Devlet Arşivleri Gen. Müd., Ankara 2005; Ahmet Tetik-M. Şükrü Güzel, Osmanlılara 
Karşı İşlenen Savaş Suçları (1911-1921), İş Bankası Kültür Yay., İstanbul 2013; Tülay Alim Baran, 
“Çanakkale Savaşında Hukuk İhlalleri”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı: 73, Cilt: 25, Mart 
2009; Mesut Erşan, “Çanakkale Muharebelerinde Savaş Hukuku İhlalleri”, Atatürk Araştırma Merkezi 
Dergisi, Sayı: 73, Cilt: 25, Mart 2009, s. 164-179; Cemalettin Taşkıran, “Çanakkale Savaşlarında İtilaf 
Devletlerinin Hasta ve Yaralılarımıza Saldırıları”, Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, Sayı: 1, Mart 
2003, s. 103-113.

31 BOA, MF. MKT. 1206-12, (1333 R 10).
32 BOA, MF. MKT. 1206-12, (1333 R 10).
33 Cemiyetin savaş yıllarındaki faaliyetleri için bakınız: Mesut Çapa, Kızılay (Hilâl-i Ahmer) Cemiyeti 

(1915-1925), Ankara 2010; Seçil Akgün-Murat Uluğtekin, Hilâl-i Ahmer’den Kızılay’a, c. I, Ankara 
2000; Cemal Sezer, “Birinci Dünya Savaşı’nda Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin Sağlık Alanındaki Faaliyet-
leri, History Studies, Volume: 4, Issue: 4, November 2012, s. 373-384. 
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hazırlıklara başlanmıştır. İlk etapta İstanbul’da Tıp Fakültesi (700 yatak), Kondüktör 
mektebi (100 yatak), Darüşşafaka (500 yatak), Darülfünun (Zeynep Hanım Konağı) 
(500 yatak), Baytar mektebi (250 yatak), İstanbul Sultanîsi (300 yatak) ve Beyoğlu 
Sultanîsi (500 yatak), Kabataş İdadisi (250 yatak), Kuleli, Jandarma gibi askeri okullar 
hariç olduğu halde bile savaşın başında İstanbul’da 11 binden fazla yatak kapasiteli 
hastaneler hazır edilmiştir.34 Bu sayının yarısına yakını okul binalarından karşılan-
mıştır. Çanakkale’de kara savaşları başladığı andan itibaren İstanbul’a yaralı akını 
başlamış ve bunların tedavisi için yeni mektepler tahsis edilmiş ve mevcutların da 
kapasitesi artırılmıştır. İstanbul İnas Sultanîsi gibi kızların devam ettiği okullar da 
hastane olarak hizmet vermiştir. Gazetelere verilen ilanlarda 1914-1915 eğitim döne-
minde İstanbul’daki sultanî mekteplerden sadece Mercan, Gelenbevi, Davut Paşa’da 
eğitime başlanacağı diğerlerinin hastane olarak hizmet vereceği ifade edilmiş, öğren-
cilerin en yakın sultanîlere devam etmeleri istenmiştir.35 

Hilâl-i Ahmer’in kontrolünde olan hastanelerin toplam kapasitesi 5500 olmuş 
ve bu hastanelerde yaklaşık 20 bin yaralı tedavi edilmiştir.36 Çanakkale Cephesi’nde 
muharebenin şiddeti arttıkça ve bölgeden yaralı ve hasta sevkiyatı da artmıştır. 25 
Nisan’da başlayan çıkartma harekâtı Türk ordusunda önemli kayıplara neden ol-
muştu. Çanakkale’deki sahra hastanelerinin yeterli gelmemesi sonucunda yaralılar 
gemilerle İstanbul’a nakledilmiştir. Bu arada yukarıdaki satırlarda ifade edildiği gibi 
İtilaf donanmasının boğazı geçme ihtimali karşısında Ocak, Şubat ve Mart aylarında 
İstanbul’da alınan tedbirler arasında Hilâl-i Ahmer Cemiyeti de sağlık malzemeleri-
ni Eskişehir’e ihtiyaten göndermişti.37 Kara savaşlarının 18 Mart saldırısından kısa 
bir süre sonra başlaması İstanbul’daki yetkilileri hazırlıksız yakalamıştı. Yine de kriz 
iyi yönetilerek yaralılara acil müdahale yapıldığı anlaşılmaktadır.38 Kemal Özbay’ın 
ifadesiyle;39 “Hasta ve yaralıların sürekli olarak İstanbul’a tahliyesi karşısında, İstan-
bul hastaneleri kâmilen dolmuştu. Beliren ihtiyacı gidermek için şehrin muhtelif yer-
lerinde Ordu ve Kızılay yardımı ile Balkan savaşında olduğu gibi resmi ve özel okul, 
kurum ve binalar hastane haline sokulmuştu” denilmektedir.

34 Lokman Erdemir, Çanakkale Savaşı: Siyasi, Askeri ve Sosyal Yönleri, Gökkubbe Yay., İstanbul 2009, s. 
346-347; Ahmet Esenkaya, “Çanakkale Muharebelerinde Cephede ve Cephe Dışında Sağlık Hizmet-
leri”, Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, Yıl: 9, Sayı: 10-11, Bahar-Güz 2011, s. 25-70.

35 İsmail Sabah, “Çanakkale Savaşlarının Eğitim Kurumuna Etkisi (1915-1916)”, Çanakkale On Sekiz 
Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale 2013, s. 
11.

36 Osmanlı Hilâl-i Ahmer Mecmuası, nr. 5, s. 114; L. Erdemir, “Çanakkale Muharebe Meydanlarından 
İstanbul Hastanelerine: Sağlık Hizmetleri”, s. 100.

37 Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti 1335 Senesinde Münakıd Hilâl-i Ahmer Meclis-i Umumisi Heyet-i 
Muhteremesine Takdim Edilen 1330-1334 Senelerine Ait Merkez-i Umumi Raporu, Matbaa-i Orhani-
ye, İstanbul 1335, s. 9.

38 A. Esenkaya, “Çanakkale Muharebelerinde Cephede ve Cephe Dışında Sağlık Hizmetleri”, s. 49-58. 
39 Kemal Özbay, Türk Asker Hekimliği Tarihi ve Asker Hastaneleri, c. 1, İstanbul 1976, s. 233.
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Çanakkale Cephesi’nden İstanbul’a yoğun yaralı nakli Harbiye Nezareti ile Maa-
rif Nezaretini karşı karşıya getirmiştir. Harbiye Nezareti’nin İstanbul Sultanîsini bir 
gecede boşaltılması için 30 Nisan 1915 tarihli talebi Maarif Nazırı Şükrü Bey’in iti-
razına neden olmuştur. Çünkü İstanbul Sultanîsi’nde Balkan Savaşlarında şehit olan 
askerlerin kız çocukları barınmaktadır. Ve sayıları da 200 kadardır. Şükrü Bey, aynı 
gün acil kayıtlı cevap yazısında kimsesiz yetim çocukların bir gecede nasıl tahliye edi-
leceğini ve nereye yerleştirileceğini sormuştur. Başkumandanlık tarafından gönderi-
len “memur-ı mahsus”un yani özel temsilcinin “bu yetimleri sokağa mı bırakacak” 
diyerek tepki göstermiştir.40 Şükrü Bey İslam mekteplerinin tahliye ve işgali yerine 
Beyoğlu’ndaki gayrimüslim ve ecnebi müesselerinin öncelikle işgal edilmesi gerekti-
ğini ifade etmiştir.

Harbiye Nezareti ise Balkan Savaşları esnasında hazırlanan liste üzerinden okul-
ların hastane olarak kullanıldığını ifade etmiş, “yetim kız çocukları için maarif ida-
resi tarafından bir konak kiralanabilir/tutulabilir ancak bir bakanlık emri ve isteğiy-
le oteller işgal olunamaz fakat okullar tatil edilebilir” diye sert bir cevap vermiştir. 
Harbiye Nezareti, yine diğer ecnebi okullara da sıra geleceğini ifade etmiş ve “bu 
gece gelecek yaralıları sokakta mı bırakalım” diye sormuştur.41 Ahmet Şükrü Bey 
ise, aynı gün verdiği ikinci cevabi yazısında aslında savaşı komuta eden karargâh-ı 
umuminin uygulamalarını eleştirmeye devam etmiş ve plansız, danışılmadan iş ya-
pıldığını vurgulamıştır. Şükrü Bey, öncelikle birkaç kolordunun askerini barındıracak 
kadar İstanbul’da boş hane olduğu halde yaralıların sokakta kalma ihtimalinin ifade 
edilmesine şaşırdığını ve utandığını ifade etmiştir. Otellerin işgal olunamamasının 
hikmetini anlayamadığını belirterek İstanbul Sultanîsi’nin acil olarak tahliye edile-
meyeceğini yinelemiştir.42 Burada Ahmet Şükrü Bey’in eleştirileri gerçeği yansıtmak-
tadır. Çünkü -her ne kadar basında çok yer almasa da- Çanakkale bombardımanı 
devam ettiği günlerde birçok kamu görevlisi ailesini Anadolu içlerine göndermişti. 
Yine İstanbul’da en az 6 kolorduya sahip iki ordunun bulunduğunu ve İstanbul’da ye-
terince askeri tesis, kışla olduğu bilinmektedir. Ancak Harbiye Nezareti’nin asıl isteği 
hem İstanbul Limanı’na yakın hem de sağlık hizmetlerine uygun ve tıbbi malzemenin 
bulunduğu mekânlar öncelikli olarak işgal edilmektedir.43  

İstanbul’da Şehremaneti’nin desteği, kadın cemiyetlerinin girişimi ve halkın ileri 
gelenlerinin gayretleri ile muhtelif kapasitedeki birçok resmi ve hususi okul, kurum 
ve binalar hastane olarak kullanılmaya başlanmıştır.44 1916 ortalarına kadar İstan-
bul’daki hastanelerde yüz bine yakın hasta ve yaralı tedavi edilmiştir.

40 ATASE, K. 2418, D. 25, F. 3-9. (Aktaran: İ. Sabah, a.g.t, s. 13).
41 ATASE, K. 2418, D. 25, F. 3-9a. (Aktaran: İ. Sabah, a.g.t, s. 13).
42 ATASE, K. 2418, D. 25, F. 3-7. (Aktaran: İ. Sabah, a.g.t, s. 13).
43 İstanbul’da işgal edilen tüm mekânların listesi için bakınız: Esenkaya, “Çanakkale Muharebelerinde 

Cephede ve Cephe Dışında Sağlık Hizmetleri”, s. 49-58.
44 Erdemir, “Çanakkale Muharebe Meydanlarından İstanbul Hastanelerine: Sağlık Hizmetleri”, s. 101.
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İdarecisi, öğretmeni, öğrencisi, mezunu, memuru ve okul binalarıyla önemli bir 
miktarda ordunun yükünü hafifleten maarif teşkilatı; cephe gerisinde ve cephede sa-
vaşın idamesi için bütün imkânlarını seferber etmiştir. Ancak ilkokul öğretmenlerinin 
bile askere alınması, yine öğretmen yetiştiren kurumların mezun verememe ihtimali 
karşısında Maarif Nezareti eğitimin tamamen kesilmemesi için Harbiye Nezareti’ne 
gerekli uyarıları yapmıştır. Yukarıdaki satırlarda ifade edildiği gibi kamu binalarının 
işgali yerine Rum ve Ermenilere ait müesseselerin işgal edilmesi tavsiye etmiştir.

Harbiye Nezareti ve onun teşvik ve yetkilendirmesiyle Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin 
ısrarlı istekleri ve savaşın şiddetlenmesi dolayısıyla söz verilen zamanda tahliye edi-
lemeyen binalar karşında Maarif Nezareti yine Harbiye Nezareti’ne dünyadaki uygu-
lamalardan da örnek vererek maarif imkânlarının sınırsız bir şekilde kullanılmasına 
itiraz etmiştir.

Ahmet Şükrü imzalı 30 Ağustos 1915 tarihli bir yazıda, okulların açılma zama-
nı gelmesine rağmen henüz tahliye edilmeyen, eğitime başlamaları birinci derecede 
ihtiyaç duyulan Galatasaray, Kadıköy ve Bezm-i Âlem Sultanîleri ile Darülfünun bi-
nasının (Zeynep Hanım Konağı) acilen tahliye edilmesi taleplerine olumlu bir cevap 
alınamadığı belirtilmiştir. Maarif Nazırı savaşan devletlerin hiçbirisinde resmi eğitim 
kurumlarının işgal edilmediği, askeri sağlık hizmetleri için hususi mekteplerin/bi-
naların işgal edildiğini ifade etmiştir. Avrupa’da eğitimin devam etmesi için bütün 
kurumların gerekli hassasiyeti ve fedakârlığı gösterdiği belirtilmiştir. Avrupa’daki in-
celemelerde bulunan ve son olarak da İtalya’ya uğrayan Maarif Nezareti müşaviri de 
benzer izlenimlerini aktarmıştır.

Ahmet Şükrü Bey; zaten Balkan Savaşları ve Cihan Harbi nedeniyle üç sene-
den beri eğitimin düzenli olarak yapılamadığı gibi bu savaşlarda şehit olan askerlerin 
kimsesiz çocukları da yine eğitim kurumlarında istihdam ve barındırıldıklarını ifade 
etmiştir. Ahmet Şükrü Bey İtilaf kuvvetleri safında harbe iştirak eden İtalyan mües-
seselerinin değerlendirilmesini istemiştir. Harbiye Nezareti ise beş gün sonra verdiği 
cevapta Kadıköy Sultanîsinin tahliye edileceğini, diğerlerinin ise bir müddet daha 
hastane olarak işgalinin devam edeceğini ve bazı ek tedbirlerin alınması gerektiği 
tavsiye etmiştir.45

Maarif Nazırının savaşlardan dolayı “üç senedir düzenli eğitim yapamadık” açık-
lamasını en iyi şekilde eğitim istatistikleri ve kurumların mezuniyet rakamları doğ-
rulamaktadır. Maalesef savaş zamanında istatistik de tutulamamış arşivde münferit 
bazı cetvellere rastlanmaktadır.

Maarif Nezareti bir yandan yaşanan olağanüstü durum ve bir yandan da askeri-
yenin baskısı ile çıkan harp kanunları neticesinde eğitimin birçok kurumda durma 

45 Sabah, a.g.t., s. 27-28.
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seviyesine gelmesi karşısında ne yapacağını bilemez hale gelmiştir. Aşağıdaki satırlar-
da maarif bürokratlarının yaşadığı duygu yoğunluğu açık bir şekilde görülmektedir.

1914-1915 eğitim sezonunun bitmesine sadece 25 gün kalmışken, mekteplerin 
tatil edilmesi, “ümid-i istikbali millet olan yüzlerce evlâd-ı vatanın, hayat-ı tahsil-
lerinde bir devre-i tevakkuf” olacağı açık ise de “devlet-i ebed-i Osmaniyenin temîn-i 
bekâ ve selameti” için girmiş olduğu “şu muharebe-i azîmede”  hilafet merkezinin 
muhafazası için bütün gayretlerini ortaya koyan askerlerin tedavisi için yer tahsisi de 
yerine getirilmesi gereken önemli bir vazife olduğu belirtilmektedir.

Yüzlerce öğrencinin tahsillerinin kesintiye uğraması iyi bir intiba bırakmayacağı 
ifade edilirken bir yandan da devletin bekası ve İstanbul muhafazası için her şeylerini 
feda eden gazilerin tedavisi için gerekli mekânların hazırlanması için sorumluluğu 
altındaki mektep binalarının hastane haline getirilmesine izin vermiştir. 

Burada son olarak işgal edilen yabancı eğitim kurumlarından kısaca bahsetmek 
gerekir. İstanbul başta olmak üzere Osmanlı coğrafyasında faaliyette olan yabancı 
okulların çoğu savaş başladığında faaliyetlerini durdurmak zorunda kalmıştır. Os-
manlı Devleti, bu eğitim kurumlarına el koymuş ve çeşitli şekillerde değerlendirmiştir. 
Birçoğu yine hastane ve eğitim amaçlı kullanılmıştır. İstanbul’da yoğun bir şeklide fa-
aliyette bulunan Fransız, İngiliz, Rus ve daha sonraları İtalyan mekteplerine Meclis-i 
Vükela kararıyla el konulmuş, bina içerisindeki malzemelerin demirbaş listesi tutula-
rak kayıt altına alınmıştır.46 Bu şekilde İstanbul’da ellisi Fransız, altısı İngiliz, üçü Rus 
ve sekizi İtalyan olmak üzere toplam 67 eğitim kurumuna el konulmuştur. Bunların 
bir kısmı hususi mekteplere tahsis edilmiştir.47 Kadıköy, Galata, Bebek, Yedikule ve 
Küçükçekmece’de bulunan Fransız, İtalyan ve İngilizlere ait mekteplerin bir kısmı da 
boşaltılarak Darüleytam’a tahsis edilmiştir.48 Bu okulların idareci ve personeli, öğ-
retmenleri memleketlerine iade edilmiştir.49 Düşman devlet ve tebaasına ait okullar 
hakkında yapılan işlemlerle ilgili arşivde müstakil bir çalışma yapmaya yetecek kadar 
belge bulunmaktadır. Maarif Nazırı Ahmet Şükrü Bey’in ısrarla gündeme getirdiği 
yabancı okulların işgali meselesi savaş boyunca etraflıca uygulanmış bir politikadır. 
Bu uygulamaların da etkisiyle İtilaf Devletleri Cihan Harbi sona erdikten sonra işgal 
döneminde ilk iş olarak bu kurumların iadesini ve tekrar faaliyetlerine başlamasını 
sağlamış, ayrıca misliyle Türk kurumlarını işgal etmiştir.  

46 BOA, MF. MKT. 1203-1, (1333 M 1).
47 BOA, MF. MKT. 1202-75, (1332 Z 30).
48 BOA, MF. MKT. 1203-30, (1333 M 14).
49 BOA, MF. MKT. 1203-37, (1333 M 17). Bu uygulamadan istisna tutulan ve görevlerine devam ettiri-

len bazı Fransız muallimlerin de olduğu görülmektedir. Galatasaray Sultanîsindeki uygulamalar için 
bakınız: BOA, MF. ALY. 80-1, (1333 B 6).
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Mezun ve Öğrencilerin Silâhaltına Alınması

Cihan Harbi boyunca üç milyona yakın nüfus silâhaltına alındı. Mükellefiyet-i 
Askeriye Kanunu’na50 muhatap olan en önemli kesim ise yaşları 20 ile 27 arası olan 
genç nüfus idi. Oranlara bakıldığında seferberliğin asıl yükünü gençlerin çektiği gö-
rülmektedir. Her ne kadar askerlik kanunu 45 yaş daha sonra 50 ve üstünü kapsasa 
da en fazla silâhaltına alınan kesim gençler idi. Osmanlı devletinde okuma yazma 
oranının düşük olduğu genel kanaat olarak ifade edilse de mevcut okuyan ve mezun 
olan öğrenciler içerisinde askerlik çağında olanların neredeyse tamamı silâhaltına 
alınmıştır. Müslüman nüfustan askerlik şartlarını taşıyanların büyük bir çoğunluğu 
askerlik çağrısına cevap vererek bu vazifeye katılmışlardır.

Henüz savaş başlamadan önce yenilenen mükellefiyet-i askeriye kanununa göre 
hizmet-i maksure olarak adlandırılan kısa dönem askerliği içerisinde yüksekokul, 
üniversite mezun ve müdavimleri, lise mezunları ve son iki sınıf müdavimleri bu ka-
nuna göre askere çağrılmıştır. Burada kanunların tanımladığı kapsam oldukça geniş-
tir. Tüm resmi, hususi ve yabancı mekâtib-i âliye, Darülfünun, Sultanîler, yedi senelik 
idadîler ve 6. sene imtihanını veren talebe-i ulûm yani medrese öğrencileri. Tahsil-i 
âli diye tanımlanan yükseköğrenim mezunları ve hangi sınıfta olduğu fark etmeksi-
zin mevcut devam eden öğrencilerin tamamı bu çağrıya cevap vermek zorundadır. 
Sultanî ve idadîlerin mezunları istisnasız askere alınırken okula devam edenlerden 
son iki sene yani 11 ve 12 sınıflar askere çağrılmıştır. Daha sonra ihtiyaç artıkça 10. sı-
nıflar da mükellef tutulmuştur. Burada tabi gayrimüslimlerin açtığı hususi mektepler 
ve yabancı devlet tebaasına ait veya doğrudan ecnebi devletlerin açtığı okulların öğ-
rencileri de bu mükellefiyete tabii iseler de oralardan fazla katılım olmadığı bilinmek-
tedir. Savaşın yükü daha çok Müslüman ve Türk tebaanın omuzlarına yüklenmiştir. 
Kısa dönem askerlik süresi bir yıl olarak planlansa da seferberlik ve savaş boyunca 
askerlerin terhisi geciktirilmiş hatta savaş bitene kadar terhis edilmeyeceklerine dair 
karar alınmıştır.51

İstanbul’da yoğunlaşan Darülmuallimîn-i Âliye, Orman Mektebi, Halkalı Zira-
at Mektebi, Ticaret Mektebi, Mühendis Mektebi, Kondüktör Mektebi gibi yükseko-
kulların 1913-1914 eğitim istatistiğine göre sayıları; 16’sı Maarif Nezareti’ne, 6’sı di-
ğer nezaretlere bağlı olmak üzere toplam 22’dir. Bu okullarda toplam öğrenci sayısı 
5522’dir ve 1913-1914 eğitim döneminde mezun olanların sayısı ise 627 kişidir.52 Se-
kiz tanesi İstanbul’da faaliyet gösteren Sultanîlerin ülke genelinde toplam sayısı 36’dır 
ve bu okullara 9134 Müslüman öğrenci kayıtlıdır. Bu öğrencilerden 136’sı diploma 

50 12 Mayıs 1914 tarihli “Mükellefiyet-i Askeriye Kanun-ı Muvakkatı” için bakınız: Düstur, II. Tertip, c. 
6, s. 662-704.

51 BOA, Meclis-i Vükela Mazbataları [MV]. 1916-116, (1333 R 09).
52 Mehmet Ö. Alkan, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Modernleşme Sürecinde Eğitim İstatistikleri, Ankara 

2000, s. 272.
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almıştır.53 İstanbul’da mezun olanların sayısı ise 33’dür. İstanbul’da faaliyet gösteren 
sekiz Sultanî, 600 kadar öğrencisini başta Çanakkale olmak üzere çeşitli cephelere 
göndermiştir. Ülke genelinde idadîlerin sayısı 59’dur. Darülfünun’da ise 1913-1914 
eğitim dönemi sayılar şu şekildedir:54 

Fakülte Toplam öğrenci 1913 mezunu 1914 mezunu
İlahiyat 318 54 33
Edebiyat 201 30 8
Fen 99 4 4
Hukuk 2201 506 189
Tıp sivil 592 76 84
Tıp askeri 306 22 31
Eczacı M. 129 11 11
Dişçi M. 54 28 48

3900 731 408

Darülfünun ile birlikte tüm yüksekokullarda yaklaşık olarak 10 bin kadar öğrenci 
kayıtlı olduğu anlaşılmaktadır. Bunların tamamı potansiyel olarak seferberlik mu-
hatabıdır.  Sultanîler ise II. Meşrutiyetle birlikte yaygınlaşmaya başladığı için henüz 
yeni mezun vermeye başlamışlardır. Dolayısıyla bu okullarda son iki sınıfa (ilerleyen 
tarihlerde 10. sınıflar da) kayıtlı öğrenci sayıları net olarak bilinmemektedir. Ancak 
mezun sayıları son derece kısıtlıdır. Bir de idadî ve sultanî mezunları zaten büyük 
oranda yüksekokullara veya yurt dışına gitmektedir. Osman Kafadar ve Ahmet Esen-
kaya tarafından askerî okullar, meslekî teknik eğitim, taşra medreselerinden derlenen 
verilere göre yüksekokullarla birlikte 45 bin civarında bir öğrenci sayısına ulaşılmış 
ve bunların en az yarıya yakını silâhaltına alındığı belirtilmiştir.55 Savaşa katılan di-
ğer ülkelerde durum farklı değildir. Öğrenciler, gönüllü veya zorunlu statüde askere 
alınmıştır.56 

2 Ağustos 1914’te ilan edilen seferberlik57 gereği kanunun kapsamı biraz daha 
genişletilerek 1887 ile 1894 tarihleri arasında doğan sekiz tertip tahsilli gençlik 
silâhaltına alınmıştır. İlk palanda 20 ile 27 yaş arası eğitim görmüş kişiler askere çağ-

53 Alkan, a.g.e., s. 226.
54 Alkan, a.g.e., s. 269.
55 Osman Kafadar-Ahmet Esenkaya, “Çanakkale Savaşlarında Kaybedilen Eğitim Görmüş Nesiller Üze-

rine Düşünceler ve Öneriler”, Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, Sayı: 2, Mart 2004, s. 153-154.
56 İngiltere’de devlet okullarına devam eden öğrencilerin Birinci Dünya Savaşı’ndaki rolü için bakınız: 

Steve Hurts, The Public Schools Battalion in the Great War, Pen & Sword Books, South Yorkshire 
2007; Donald Hankey, A Student in Arms, New York 1917.

57 BOA, Hariciye Nezareti Siyasi Kısım Evrakı [HR. SYS]. 2097-1_8, lef 28-29; BEO, 4303-322677; MV. 
236-17; “Seferberlik”, Tanin, 3 Ağustos 1914.
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rılmıştır.58 Çanakkale Muharebeleri’nin devam ettiği günlerde Rumî 1311 (1895) do-
ğumluların muayene süreleri erkene alınarak biran önce silâhaltına alma yetkisi Har-
biye Nezareti’ne verilmiştir.59 23 Ağustos 1915’te Rumî 1312 (1896) doğumlular da 
silah başına çağrılmıştır.60 Cephelerde artan zayiatlar karşısında bir ay sonra (23 Eylül 
1915’te) Rumî 1313 (1897) doğumluların da celbine karar verilmiştir.61 Son iki tertip 
19 ve 18 yaşlarındaki fertleri kapsamaktadır. Bu yaş grubu doğrudan idadî ve sultanî 
öğrencilerini kapsamaktadır. Burada ifade edilen tahsil-i âli mezunu, müdavimi öğ-
renciler ile sultanî, idadî mezunları ve okulların son iki sene müdavimleri ile medrese 
talebelerinden şartları taşıyan bütün öğrenciler ilgili kanunlara göre ordunun ihtiyacı 
olan genç zabit yetiştirme politikası gereği belli bir program dâhilinde talim verilerek 
kıtalara ihtiyat zabit namzedi veya ihtiyat küçük zabit namzedi olarak tayin edilmiş-
lerdir.62 Orduda yedek subay statüsünde görev yapan bu öğrenciler üstlerinin takdir 
ve tayinleri neticesinde takım ve bölüm komutanları vazifesini icra etmişlerdir. 27 yaş 
üstü tahsilli gençler ise yedek subay olarak kabul edilmeyip doğrudan er statüsünde 
değerlendirilmiştir.

Şimdi öğrenciler ile ilgili bu genel bilgiler verildikten sonra öncelikle Darülfünun 
olmak üzere buradaki öğrencilerin durumu hakkında kaynakların elverdiği ölçüde 
bazı tespitlerde bulunulabiliriz.

Darülfünun

İttihatçılar Osmanlı toplumunda yapmayı planladıkları yenileşme hareketlerine 
eğitim kurumlarını da dâhil etmişlerdir. II. Meşrutiyetten itibaren toplumu yönlendi-
recek bütün kurumlar bu gözle elden geçirilmiş ve Türk modernleşmesine öncü ola-
cak “yeni” neslin yetiştirilmesine hız verilmiştir. Maarifte yapılan reform hareketleri 
içerisinde Darülfünun’un ayrı bir yeri vardır. Yenileşme hareketleri savaş döneminde 
hız kesmeden devam etmiştir. Savaş bazı modernleşme hareketlerini hızlandırırken 
bazılarını da yok etmiştir. Darülfünun bunun en güzel örneğini sunmaktadır. Bir 
yandan öğrenci yokluğu yüzünden eğitim faaliyetleri durma seviyesine gelirken bir 
yandan da Darülfünun bünyesinde dil, tarih, eski eserler, kadınların eğitimi, yükse-
köğretimde özerklik gibi çok önemli girişimler yapılmıştır. O günlerin canlı şahidi 
ve aynı zamanda üniversite hocası olan Ahmet Emin [Yalman] “Turkey in the World 
War” isimli eserinde bu hususları ayrıntılı olarak anlatmaktadır.63

58 BOA, DH. İD 37-206 lef 36.
59 BOA, Dosya Usulü İradeler [İ. DUİT]. 76-12.
60 BOA, Dâhiliye Nezareti İdare-i Umumiye, [DH. İUM] E-30-75 lef 16.
61 BOA, DH. İUM E-30-75 lef 12.
62 Mehmet Beşikçi, “İhtiyat Zabiti’nden Yedek Subay’a: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Bir Zorunlu Askerlik 

Kategorisi Olarak Yedek Subaylık ve Yedek Subaylar 1891-1930 ”, Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar, 
Sayı: 13, Güz 2011, s. 45-89.

63 Ahmed Emin, Turkey in the World War, Yale Unv. Press, New Haven, 1930, p. 224-230.
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Birinci Dünya Savaşı’nın öncesinde ve savaş yıllarında Darülfünun teşkilatında 
önemli değişikler yapılmıştır. Kurulduğu tarihten itibaren uzun yıllar “şube” olarak 
adlandırılan üniversitenin birimlerine 1913’ten itibaren artık “fakülte” denmeye 
başlamıştır. II. Abdülhamid zamanından beri Darülfünun’un bir şubesi olan Ulum-ı 
Şeriye kısmı kapatılmış, Darülfünun’da ders gören Ulum-ı Şeriye öğrencileri Islah-ı 
Medârisîn Nizamnamesi64 hükümlerine göre yeni açılan Darülhilafetil Âliye medre-
selerinin yüksek kısmına nakil edilmiştir.65 Bu uygulama 1924 senesine kadar devam 
etmiştir. Bu dönemde İlahiyat Şubesi’nin tam olarak ne zaman kapandığına dair bir 
bilgiyi Tedrisat-ı Âliye Dairesi’nin Darülfünun’a gönderdiği kadro cetvellerinden tes-
pit edebilmekteyiz. 14 Ekim 1915 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni teşkilat ge-
reği İlahiyat Fakültesi’nin kadrosu gösterilmemiş ve şöyle bir açıklama düşülmüştür: 
“Darülfünun Hukuk, Fünun, Edebiyat ve Lisan Şubeleri’nin bu kere tanzim olunan 
kadroları 1 Teşrin-i evvel 1331 [14 Ekim 1915]’den muteber olmak üzere leffen taraf-ı 
valalarına tisyâr kılındı. Bunların tedkikinden anlaşılacağı veçhile Darü’l-Hilafeti’l 
Âliye medresesinin küşadı hasebiyle vücuduna lüzum kalmayan İlahiyat Şubesi lağv 
edildiğinden mezkûr şube müdavimlerinin Darülhilafe Medresesine devamları muk-
tezi bulunmuş ve keyfiyet Meşihat’ül Aliye’ye arz edilmiştir.” Bu açıklamadan İlahiyat 
Şubesi’nin 1915-1916 eğitim yılı başında yani en geç 14 Ekim 1915 tarihinden önce 
kapatıldığı anlaşılmaktadır.66

Edebiyat Fakültesi yönetiminde bir Lisan Fakültesi’nin faaliyete geçmesi de doğ-
rudan doğruya savaş koşullarının ortaya çıkardığı bir husustur. Seferberlik gereği sı-
nıfların boşaldığı Müslüman öğrencilerden sağlık problemi olmayanların neredeyse 
tamamı askere gittiği için fakülteler öğrencisiz kalmıştır. Aynı zamanda II. Meşruti-
yetten itibaren sayıları belirgin bir şekilde artan gayrimüslim ve yabancı öğrenciler 
bu fakültenin müdavimleri olmuştur. Çünkü bu öğrenciler çeşitli vesileler ile veya 
bedel-i nakdî ödeyerek askerlik yükümlülüğünden kurtulmuştur. 1910 yılında açılan 
Elsine Şubesi67 1915-1916 ders yılı itibari ile fakülteye dönüştürülmüş ve ders prog-
ramındaki yabancı dil ve öğretim üyesi sayısı artırılmıştır. Örneğin Çince, İtalyanca, 

64 Düstur, II. Tertip, c. 6, s.1325-1330; Zeki S. Zengin, Medreseden Darülfünun’a Türkiye’de Yüksek Din 
Eğitimi, Adana 2009, s. 77-78.

65 Darülhilafe Medreseleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz, Hamit Er, Medreseden Mektebe Geçiş Süre-
cinde Darülhilafe Medreseleri, İstanbul 2003, s. 21-113.

66 BOA, Maarif Nezareti Tedrisat-ı Âliye Dairesi Evrakı [MF. ALY]. 83-68, (1333 Z 5); ayrıca şubenin 
1915 tarihinde kapandığına dair (talebe künye defterlerinden tespit edilen) bir bilgi için bkz, Zeki S. 
Zengin, Medreseden Darülfünun’a Türkiye’de Yüksek Din Eğitimi, s.77; 1924-1925 yılına ait Talebe 
Rehberinde İlahiyat Fakültesi’nin tanıtıldığı bölümde “İlahiyat Fakültesi’nin Tarihçesi” başlıklı yazıda 
“1331-1915 senesinde medreselerin yeni bir şekle ifrağı ve birçok dersler ilave edilince hâsıl olan 
istiğnâya binaen Darülfünun Ulûm-ı Diniye Şubesi ilga ve talebesi bilahare Sahn namı alan Darülhi-
lafe Medresesi’nin kısmı Âliyesine devredilmiştir” denilerek şubenin 1915 yılında kapatıldığı vurgu-
lanmıştır. Bkz, T.C. İstanbul Darülfünun Talebe Rehberi, 1340-1341, Yeni Matbaa, İstanbul 1340, s. 
104.

67 BOA,  MF. ALY. 20- 85 (1328 N 13).
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Urduca, Rumca, Ermenice, Eski Yunanca ve Latince gibi yeni lisanlar eklenmiştir.68 
Devam zorunluluğu olmayan ve üç seviyede dil eğitimi verilen fakültenin kadrosu-
nu yine Edebiyat Fakültesi öğretim üyeleri oluşturmaktaydı. Bu fakülte ilk açıldığı 
dönemde öğretim süresi beş yıl olarak düşünülmüştür. Ancak Mütareke dönemi 
şartlarının getirdiği sıkıntılar ve kadro dışı bırakılan öğretim üyeleri yüzünden Lisan 
Fakültesi daha mezun veremeden 1919 yılında kapatılmak zorunda kalmıştır. Bu fa-
kültenin kapsamı küçültülerek onun yerine Lisan Mektebi kurulmuş,  yüksekokul se-
visindeki bu kurumun da ömrü uzun sürmemiştir. Daha dar kapsamlı bir programın 
uygulanması Edebiyat Fakültesi’ne devredilmiştir. 

Zeynep Hanım Konağı olarak bilinen ve II. Meşrutiyetten itibaren Darülfunan’a 
tahsis edilen konak, daha önce Balkan Savaşları’nda hastane olarak kullanılmıştı.69 
Çanakkale Savaşlarının devam ettiği günlerde, İstanbul’daki I. Kolordu’nun emri al-
tında ve Hilâl-i Ahmer’in kontrolünde bulunan Darülfünun binası için mevcut 15 
müstahdemin geceleri de dâhil olmak üzere hastane hizmetlerinde istihdam edilme-
si hastane ser tabipliği tarafından teklif edilmiş70 ancak Darülfünun yönetimi 1914-
1915 senesi imtihanları yaklaşmakta olduğundan ve zaten hizmetlilerin geç vakitlere 
kadar binada çalıştıklarından bahisle sadece yedisinin hastane işleri ile meşgul olma-
sına izin vermiştir.71  

 Zeynep Hanım Konağı’nın hastane olarak kullanıldığı dönemde binanın pence-
relerinden kırk tanesi kırılmıştır. Meydana gelen zararların Harbiye Nezareti’nden 
tahsil etmek isteyen Darülfünun yönetimi gerekli girişimleri yapmıştır.72 Yaralıların 
tedavisi için kullanılan bina kapalı kaldığı dönemde üniversitede eğitim aksamıştır. 
Binanın tadilatı yetişmemesinden dolayı 1915-1916 eğitim öğretim yılında derslere 
Ekim ayının sonlarında ancak başlanmıştır.73

Tıp Fakültesi

Haydarpaşa’da faaliyet gösteren Tıp Fakültesi Darülfünun’un fakülteleri arasında 
yer alan askeri ve sivil olmak üzere iki çeşit öğrenci mezun eden bir kurumdu. Aynı 
şekilde Kadırga’da faaliyet gösteren Eczacı ve Dişçi mektepleri de Tıp Fakültesi’nin 

68 Nitekim Meclis-i Mebusan’da “Darülfünun’da Almanca’dan başka yabancı dil okutulmuyor, Arabî 
Farisî lisanlarına önem verilmiyor.” eleştirilerine 10 Şubat 1916 tarihli bütçe görüşmelerinin yapıl-
dığı toplantıda Maarif Nazırı A. Şükrü Bey cevap vermiştir: Darülfünun’da Arabî ve Farisî dersleri 
yanında Urduca, Hintçe hatta Çincenin bile okutulduğunu belirtmiştir. Bkz, Meclis-i Mebusan Zabıt 
Ceridesi (Bundan sonra MMZC şeklinde kısaltılacaktır.), Devre: 3, İçtima Senesi: 2, c. 1, 28 Kanun-ı 
sani 1331, Ankara 1991, s. 540.

69 BOA,  MF. ALY. 40- 105; MF. ALY. 48-122; MF. ALY. 83-32.
70 I. Kolordu Kumandanlığının 22 Mayıs 1915 tarihli yazısı için bakınız:  BOA,  MF. ALY. 80-10, lef 1.
71 Maarif Nezareti’nin 23 Mayıs 1915 tarihli yazısı için bakınız:  BOA,  MF. ALY. 80-10, lef 3.
72 BOA,  MF. ALY. 83-32, (1333 Za 26).
73 BOA,  MF. ALY. 83-32, (1333 Za 26);  MF. ALY. 83-68, (1333 Z 5).
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yönetimi altında ayrı bir müdür tarafından idare edilmekteydi. Şüphesiz Cihan 
Harbi’nden en fazla etkilen kurum Tıp Fakültesi ve personeliydi. Aynı şekilde öğ-
renciler de orduda, hastanelerde ve sıhhiye müfettişliklerinde çeşitli rütbelerde sıhhi 
personel olarak istihdam edilmişlerdi. Fakültenin askeri kısmı zaten ordunun tabip 
subay ve diğer sağlık ihtiyaçlarını karşılamak üzere istihdam edilmiştir. Fakülte öğre-
tim kadrosunda askeri hekimler ve tabip subaylar da görev almaktaydı.

Seferberlik ilanını müteakip Tıp Fakültesi ihtiyat hastanesi olarak hazırlanmıştı.74 
İlk planda kapasitesi 700 yatak olarak tespit edilmiştir.75 Hastanede çoğu Balkan Sa-
vaşı gazilerinden olan 20 kadar hasta ve fakültenin hizmetleri ile ilgilenen 160 kadar 
hasta bakıcı ve hademe bulunmaktadır.76 İlerleyen günlerde hastanenin yatak kapa-
sitesi artırılmıştır. 

Savaş başladığında mevcut öğrencilerden son sınıfta olanlar zabit vekili, dör-
düncü ve üçüncü sınıf öğrencileri başçavuş muavini, ikinci ve birinci sınıflar çavuş 
rütbesi ile zabit namzedi (subay adayı) olarak istihdam edildiler. Bunlar içerisinde as-
keri öğrenciler muvazzaf, diğerleri ihtiyat olarak görevlendirildiler.77 Savaş esnasında 
gösterecekleri başarıya göre ilgili kanunlar mucibince rütbe almışlardır. Savaşın baş-
lamasıyla tıbbiyeli öğrenciler, asistan, muallim ve diğer kadrolardaki hocalarıyla bir-
likte askere alınmış ve çeşitli cephelerde sıhhi hizmetlerde ve hastanelerde istihdam 
edilmişlerdir.  Tıp Fakültesi’nde personel ve öğrencilerin silâhaltına alınması 1914-
1915 eğitim öğretim döneminde faaliyete ara vermek zorunda kalmıştır.78 Bu ara-
da 1914-1915 eğitim öğretim döneminde muhtemelen seferberlik muafiyetlerinden 
faydalanan veya henüz yaşı tutmayan bazı gayrimüslim öğrencilerin mezun olduğu 
da anlaşılmaktadır.79 Savaşta artan sıhhi personel ihtiyacını karşılamak için fakültede 
eğitime tekrar başlamak bir zorunluluk idi. Bu durumun farkında olan idareciler ek-
sikler olsa da 1915-1916 eğitim döneminde eğitime tekrar başlamıştır. Tıp Fakültesi 
Reisinin 5 Ekim 1915 tarihinde Maarif Nezareti’ne gönderdiği bir yazıda bu durum 
net olarak ifade edilmektedir. “Bu sene müsaade edilirse Tıp Fakültesi tedrisatına 
birinci ve ikinci sınıflarda düzenli olarak daha yukarı sınıflar için ise kısmen başla-
nacağı” ifade edilmektedir.80 Yine Hilâl-i Ahmer Cemiyeti ile yapılan yazışmalarda 
ise fakültenin Teşrin-i evvel [Ekim] başında eğitime başlanacağı ifade edilmiştir.81 Bu 
planlamadan da anlaşıldığı üzere fakülte yönetimi eksikler olmak ile birlikte tıp eği-

74 A. Süheyl Ünver, Birinci Cihan Harbinde Tıp Fakültesi, İstanbul 1952, s. 3. 
75 Lokman Erdemir, Çanakkale Savaşı, s. 346-347.
76 BOA, MF. MKT. 1201-8, (1332 L 14).
77 Kemal Özbay, Türk Asker Hekimliği Tarihi ve Asker Hastaneleri, c. 2, İstanbul 1976, s. 121.
78 BOA, MF. MKT. 1201-8, (1332 L 14).
79 İsmail Sabah, a.g.t., s. 72.
80 BOA,  MF. ALY. 83-35.
81 Kızılay Arşivinden elde edilen bir belge için bakınız: İsmail Sabah, a.g.t., s. 73-74.
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timine başlamak istediğini bildirmektedir. Dolayısıyla Tıp Fakültesi’nde eğitime 1916 
Ekiminde başlandığı bilgisi doğru değildir. Aynı şekilde fakültenin savaş boyunca hiç 
mezun vermediğine dair iddialar belgelere dayanmamaktadır. Yazının devamında öğ-
rencilerin maişet problemi yaşadıkları ve zor durumda oldukları için bu öğrencileri 
teşvik etmek üzere Haydarpaşa civarında yabancı vatandaşlar tarafından terk edilen 
hanelerin birisinde ikamet etmelerine müsaade edilmesi talep edilmektedir.82 Fakülte 
aynı zamanda hastane olarak da hizmet verdiği için kalacak yer problemi vardı.

Tıp Fakültesi’ndeki zorlu eğitim süresi altı seneden dört seneye düşürülmüş an-
cak yine de öğrenciler zaman zaman aç kalma tehlikesi ile karşı karşıya kalmışlardır. 
Kemal Özbay’ın anlatımıyla;83 

“memleketin iktisadi durumu bozulmuş, açlık ve sefalet her gün biraz daha art-
mıştır. Okul müdürlüleri yokluk içinde yürütülmesine çalıştıkları bu kurumun bu 
ıstıraptan kurtarılması için ellerinden geleni esirgememiş bir şeyler yapmaya çalış-
mışlardı. (…) Öğretim hayatı ıstırap, yiyecek önemli bir problem olmuştu. Yemek-
ler kandil yağları ile pişirilmiş ekmekler süpürge tohumu karışımından yapılmıştı. 
Ağır tıp tahsilini dört yılda bitirmek zorunluluğunda bırakılan ve başlıca gıdasını 
bu ekmekten bekleyen öğrenciler açlıktan Kadıköy, Acıbadem taraflarındaki köşklerin 
bahçelerinde bekçilerle kavga ederek sebze ve meyve toplamak zorunda kalmışlardı. 
Noksan gıda yüzünden bir yılda 20’ye yakın öğrenci vereme yakalanmıştı. (…) Savaş 
sonlarına doğru Çanakkale’den elde edilen ganimet mallardan depolarda bulundu-
rulan konservelerden bir kısmı okullara dağıtılınca, yiyecek işi biraz ferahlığa kavuş-
muştu.”

Seferberlik günlerinde silâhaltına alınan Tıp Fakültesi et tedarikçisi Lütfi 
Efendi’nin koyunlarına da ordu tarafından el konulmuş bu durum hastane haline ge-
tirilen binada mevcut hastalar için 46 kilo kadar ete ihtiyaç olduğu için el konulan 
koyunların iadesi Harbiye Nezareti’nden talep edilmiştir.84

Sivil öğretim üyelerinin birçoğu silâhaltına alınmıştı. 1915 ortalarında fakülte-
den gönderilen bir çizelgede 29 yaş üstü ve bedel-i nakdî harici çeşitli nedenlerle 
silâhaltına alınmaktan istisna tutulan sadece 16 öğretim elemanı bulunmakta ve 
bunların da beş tanesi muvazzaf subay kadrosundadır.85 Tıp Fakültesi kadrosu diğer 

82 BOA,  MF. ALY. 83-35.
83 Kemal Özbay, Türk Asker Hekimliği Tarihi ve Asker Hastaneleri, c. 2, s. 122.
84 “Çok acil” kodlu ve 15 Ağustos 1914 tarihli Maarif Nezareti’nin yazısı için bakınız: BOA, MF. MKT. 

1200-27, (1332 N 23).
85 Tıp Fakültesi Reisliği tarafından hazırlanan ve seferberlikten istisna tutulan öğretim elemanlarının 

isimleri için bakınız: BOA,  MF. ALY. 80-32.
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fakültelerden fazladır86 ancak orduda görevlendirilenlerin87 sayısı o kadar fazla ki fa-
külte meclisi reisliği için yapılan oylamada yeterli çoğunluk sağlanamadığı için seçim 
yapılamamış ve fakültenin vekâleten idaresi kararlaştırılmıştır.88

Hukuk Fakültesi

Hukuk Fakültesi II. Meşrutiyetten sonra en fazla öğrenciye sahip ve en fazla ilgi 
gören fakülte idi. Savaşın başında fakülteye kayıtlı yaklaşık iki binin üzerinde öğrenci 
bulunmaktadır.89 Savaş yıllarında Fakülte Reisliği görevini ifa eden hukukçu Ahmet 
Selahattin Bey, kendi fakültesinde askere gitmek için 1650 gence vesika verdiğini ifa-
de etmektedir. Bu öğrencilerden üç yüz kadarının döndüğünü bir o kadarının da esir 
düştüğünü geri kalan binden fazla Hukuk öğrencisinin de cephelerde şehit olduğunu 
belirtmiştir.90 

Yine Erzurum bölgesinde görevli bir polis memurunun aynı zamanda Hukuk 3. 
sınıf öğrencisi olan Nami Efendi’nin Eylül imtihanlarının yapılıp yapılmayacağını sor-
duğu dilekçesine 1914-1915 eğitim öğretim döneminde tedrisat icra edilmediği için 
imtihanların da yapılmasına imkân olmadığı yönünde cevap verilmiştir.91 Bu yazış-
malardan anlaşıldığı üzere Hukuk Fakültesi’nde 1914-1915 dönemi savaş nedeni ile 
eğitime devam edilememiştir.

Seferberlik emri karşısında bazı öğretim elemanları ve memurlar mazeret bildir-
mişlerdir. Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden ticaret-i berriye muallimi Ali Kemal 
Bey (d. 1295-Selanik), iktisat ve maliye muallimi Fazıl Bey (d. 1302-Selanik) ve fakülte 
kâtiplerinden Abdülvahap Efendi (d. 1301-Gostivar), muhacir olduklarını belirterek 
askerliklerini tecil ettirmişlerdir.92

Fen Fakültesi

Edebiyat Fakültesi ile birlikte Zeynep Hanım konağında faaliyet gösteren Fünun 
Fakültesi Tabiıyat ve Riyaziyat şeklinde iki farklı diploma vermektedir. 1915-1916 
eğitim öğretim yılından itibaren yeni teşkilat gereği bölüm sayısı artmıştır. Yeni teşki-

86 Savaş başlangıcında fakülte kadrosunda 90, Eczacılıkta 15, Dişçilikte 4 olmak üzere toplam 109 öğre-
tim elemanı bulunmaktaydı, M. Alkan, a.g.e., s. 270. 

87 Neşet Ömer, Derviş ve Asaf Paşalar gibi meşhur tıpçıların orduda görevlendirilmesi hakkındaki izin 
yazıları için bakınız: BOA,  MF. ALY. 78-52.

88 BOA,  MF. ALY. 77-116.
89 1913-1914 istatistiğine göre Hukuk Fakültesi’nde 1644 Müslüman ve 557 diğerleri olmak üzere top-

lam 2201 öğrenci kayıtlıdır. M. Alkan, a.g.e., s. 269.
90 Tarık Zafer Tunaya, Türkiye’de Siyasi Partiler, c. 3, İletişim Yay., İstanbul 2000, s. 261.
91 BOA,  MF. ALY. 82-53, lef 2.
92 BOA,  MF. ALY. 79-40, lef 1.
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lat gereği Darülmualimîn-i Âliye’nin yüksek kısım öğrencileri derslerini Darülfünun 
Fen ve Edebiyat Fakültelerinde görmekte idiler. Edebiyat Fakültesi ile birlikte ortak 
pedagojik derslerin de yer aldığı bir program takip edilmekteydi. Fen ve Edebiyat 
Fakültesi mezunları genel itibariyle muallimlik mesleğinde istihdam edilmektedirler. 
Taşra merkez okullarında azami derecede öğretmene ihtiyaç olduğu için bu öğren-
cilerin tahsillerini tamamlamaları teşvik edilmiştir. Darülmaullimînde yatılı olarak 
kalan ve seferberlik muafiyetinden yararlanan öğrencilerin ağırlıkta olduğu bir grup 
dersleri takip etme imkânı bulmuştur. Sayıları son derece sınırlı olan bu öğrenciler 
genelde Rum, Ermeni cemaatindendir ve bu öğrenciler eğitimlerini tamamlamayı ba-
şarmışlardır.  

Edebiyat Fakültesi

Ziya Gökalp, Köprülüzade Fuad, Faik Sabri, İsmail Hakkı, Necib Asım, Babanza-
de Ahmed, Akçuraoğlu Yusuf, Ahmed Ağayef, Şemseddin gibi önemli bilim adamla-
rını kadrosunda barındıran Edebiyat Fakültesi savaş yıllarında Laleli’de bulunan Zey-
nep Hanım Konağında eğitim öğretim faaliyetlerini devam ettirmiştir. Bu dönemde 
fakülte müdürlüğü görevinde Mahmud Zarif Bey bulunmaktadır.93 

Edebiyat Fakültesi Meclisi zabıt ceridelerinde aslında savaşın etkisini net olarak 
görebilmekteyiz. 1914 ve 1915 yıllarına ait Edebiyat Fakültesi Meclis-i Müderrisîn 
toplantılarının zabıtları kaybolmuş ve kayda geçirilememiştir. Bu yıllara ait bazı top-
lantıların özetleri verilmiş, bazıları ise hiç yoktur. Örneğin 21 Şubat 1331 [5 Mart 
1916] ile 9 Kanun-ı sani 1332 [22 Ocak 1917] tarihleri arasındaki on aylık dönemin 
kayıtları bulunmamaktadır. 1332-1333 (1916-1917) ders yılı zabıtlarının bulunduğu 
sayfanın başına eklenen “ihtar”da bu kayıplara dair bir açıklama getirilmiş; iki yıllık 
sürede zabıtlar zamanında deftere kayıt edilemediği ve bazı müsveddelerin kayıp ol-
duğu belirtilmiştir.94

Ekonomik sıkıntılar yayın faaliyetlerini de kesintiye uğratmıştır; mürekkep yok-
luğundan dolayı95 Edebiyat Fakültesi Mecmuası ve kâğıt yetersizliğinden dolayı96 İç-
timaiyat Mecmuası bir süre basılamamıştır. Aynı şekilde Matbaa-ı Amire’de basılan 
ders formalarında gecikmeler yaşanmıştır.97 Öğretim üyelerinin en temel ihtiyaçları 
olan kahve ve su ücretleri bile idare tarafından karşılanamamış ve hocaların maaş-

93 Darülfünun Edebiyat Fakültesi hakkında geniş bilgi için bakınız: Mustafa Selçuk, İstanbul Darülfü-
nunu Edebiyat Fakültesi (1900-1933), Atam Yay., Ankara 2012.

94 İDF. EF. MMZD-II, Z.N.1, 9 Kanun-ı sani 1332.
95 İstanbul Darülfünun Edebiyat Fakültesi Meclis-i Müderrisîn Zabıt Defteri, 2. defter [İDF. EF. MMZD-

II], Z.N.5, 6 Şubat 1332.
96 İDF. EF. MMZD-II, Z.N.8, 28 Şubat 1334-1918.
97 İDF. EF. MMZD-II, Z.N.9, 22 Nisan 1334-1918.
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larından otuzar kuruş kesinti yapılmıştır.98 Soğuk kış günlerinde öğretim üyelerine 
ve fakülte personeline odun kömür yardımı yapılmış, darülemesailerin ısıtılmasında 
tasarruf yapılması tavsiye edilmiştir.99 Avrupa’dan ve diğer ülkelerden sipariş edilen 
ders araç ve gereçlerinde gecikmeler yaşanmıştır.

Edebiyat Fakültesinde öğrenciler gibi idareciler, memurlar100 ve öğretim eleman-
ları da silâhaltına alınmıştır. Öğretim üyelerinin birçoğu askerlik problemi yaşamış 
ve cepheye çağrılmıştır. Bazı öğretim üyeleri çeşitli mazeretlerle durumunu tecil et-
tirmiştir.101 

 Tarih-i İslam muallimi Halim Sabit Efendi (d. 1299), muhacir olduğu için muaf 
tutulmuştur. Arapça muallimi Bağdatlı Fehmi Bey (d. 1288), yaş haddinden tecil 
edilmiştir.102 Arapça muallimi Şevket Bey (d. 1288), maluliyetine binaen Aksaray as-
kerlik şubesinden sağlık raporu almıştır. Tarih-i umumi muallimi Ahmed Ağayef (d. 
1285-Kafkasya) muhacir olduğu için muaf tutulmuştur. Tarih-i Asrı Hazır muallimi 
Yusuf Akçura (d. 1299) seferberlik müddetince ihtiyat erkânı harp yüzbaşılığı rütbesi 
bulunmakta, “irade-yi seniyye” ile muaf tutulmuştur. Coğrafya müderrisi Faik Sab-
ri Bey (d. 1298), Temmuz 1330-1914 celp döneminde Üsküdar Ahz-ı Asker Şubesi 
sağlık kurulundan rapor alarak askerliğini tecil ettirmiştir. Türk Edebiyatı müderrisi 
Fuad Bey (d. 1306) bedel-i nakdî ödeyerek silâhaltına alınmaktan kurtulmuştur.103 
Savaşın ilerleyen yıllarında Harbiye Nezareti öğretim üyelerini takip etmeye devam 
etmiş ve daima askerlik mevzusunu gündeme getirmiştir. 1917 ortalarında Edebiyat 
Fakültesi mensubu 6 öğretim elemanının durumu Darülfünun’dan sorulmuştur. Bun-
lardan Tarih muallimi M. Arif Bey’in Tarih-i Osmanî Encümeni vazifesinden dolayı 
istisna edildiği, Farsça muallimi Abdulkadir Nuri Efendi’nin ise elinde “ihraç” tezki-
resi bulunduğu belirtilmiş ve bu şahısların öğretim üyesi oldukları için fakülte idaresi 
tarafından “tecil edilmesi lazım geleceği” ifade edilmiştir.104

Maarif Nezareti’nin eğitimin aksamaması için bazı öğretim elemanları hakkın-
da tecil ve tehir talepleri Harbiye Nezareti tarafından “ahvali hazıranın arz ettiği 
ehemmiyet hasebiyle caiz görülmemiş” gerekçesi sunularak ret edilmiş ve öğretim 
elemanlarının askerlik durumları ile ilgili sık sık çizelgeler hazırlanmış ve silâhaltına 
alınmama nedenleri izah edilmiştir.105 

Müttefikimiz Almanya’da da öğretim üyelerinin silâhaltına alındığı ve birçoğu-
nun da savaş meydanlarında zayii olduğu Maarif Nezareti’nde müşavir olarak istih-

98 İDF. EF. MMZD-II, Z.N.2, 16 Kanun-ı sani 1332.
99 BOA, MF. ALY. 114-18, (1336 Ca 28).
100 BOA, MF. ALY. 80-47, (1333 B 22).
101 BOA, MF. ALY. 79-40, (1333 C 20), lef 3.
102 BOA, MF. MKT. 1224-71, (1331 C 10); MF. MKT. 1225-35, (1331 C 26).
103 BOA, MF. MKT. 1235-75, (1336 Za 24).
104 BOA, MF. MKT. 1228-119, (1335 Za 9).
105 BOA, MF. MKT. 1222-13, (1335 Ra 17), lef 4.
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dam edilen Prof. Dr. Franz Schmidt tarafından ifade edilmektedir:106 “Hali hazırda 
Almanya harp ile meşgul bulunduğundan profesörlerin intihabı hususunda bazı 
müşkülata tesadüf olunmuştur. Zira birçok genç Alman âlimleri harp meydanların-
da bulunmaktadır. Bir takımları dahi yaralanmış veyahut telef olmuştur.”

Edebiyat Fakültesi’nde Kayıtlı Öğrencilerin Durumu

Savaş yıllarında Edebiyat Fakültesi, mali problemleri öğretim üyelerinin ve idari 
personelin fedakârlığı ile aşmaya çalışmıştır. Ancak aşılamayan problem; sınıflardaki 
öğrencilerin giderek azalmasıdır. Bundan dolayı bir süre fakültede öğretim üyelerin-
den daha az sayıda öğrenci grubu ile eğitimine devam edilmiştir. Öğrenci yokluğun-
dan dolayı yeni açılan kürsüler boş kalmış, aynı şekilde Almanya’dan getirilen müder-
rislerden faydalanılamamıştır. 

Savaş başladıktan sonra yüksekokullardaki tüm Müslüman öğrenciler cep-
heye koşmuşlardır. Geriye sadece, gayrimüslim, yabancı ve askerliğe elverişsiz öğ-
renciler kalmıştır. Darülfünun’a giriş şartlarında yapılan hafifletmelere rağmen 
Darülmaullimîn talebesi dışında fakülteye neredeyse hiç öğrenci gelmemiştir. Felsefe 
Bölümü öğretim üyelerinden M. Emin [Erişirgil] bu dönemde Felsefe Şubesi’nde sa-
dece iki öğrencinin bulunduğunu belirtmektedir.107 

Burada dönemin kayıtlarına sahip ve inceleme imkânı bulduğumuz Edebiyat Fa-
kültesi arşivinde bulunan talebe kayıt ve künye defterlerinden savaşın fakülteye ve 
dolayısıyla eğitim sistemine etkilerini açık bir şekilde tespit edebilmekteyiz. Maalesef 
benzeri kayıtlar diğer fakülte ve okullarda ya mevcut değil ya da araştırıcıya açık ol-
madığından karşılaştırma imkânı bulunmamaktadır. 

Kayıtlı öğrenci sayılarının giderek azalmasını künye defterlerinden takip edebil-
mekteyiz. Savaş dönemi mezunları arasında yer alması gereken 1911, 1912, 1913, 
1914 ve 1915 girişlilerin künye bilgileri; yaşanan sıkıntıyı en iyi şekilde ifade etmek-
tedir. Rumî 1327 [1911], 1328 [1912] ve 1329 [1913] yılları arasında fakülteye kayıt 
olanların künyesinin tutulduğu Darülfünun Edebiyat Şubesi Künye Defterinde;108 öğ-
rencilere 1’den 74’e kadar numara verilmiş ve fakülteye 74 öğrenci kayıt edilmiştir. 
Bu öğrencilerden sadece 14 tanesi eğitimlerini tamamlayabilmiştir. Üstelik 14 kişinin 

106 BOA, MF. ALY. 84-46, (1333).
107 M. Emin Erişirgil, “Ziya Gökalp”, Ülkü, Sayı: 55, İstanbul, Kanun-ı sani 1944, s. 2.
108 Darülfünun Edebiyat Şubesi Künye Defteri (1329-1330) isimli defter; İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Arşi-

vinde yer alan künye defterleri içerisinde en erken tarihli bilgileri içermektedir. Edebiyat Şubesi için 
bu defterden daha eskisi bulunmamaktadır. Örneğin II. Abdülhamid ve II. Meşrutiyet devrinin ilk 
yıllarına ait verileri içeren defterler yoktur. 1-74 arası kayıtların yer aldığı ve öğrencilere “cedit” [yeni] 
numaralar yanında atîk [eski] numaraların da belirtilmesinin sebebi çalışmamızın II. Bölümünde 
bahsettiğimiz 1911 yılında Darülfünun’da çıkan yangında bazı evrakların zarar görmüş olmasıdır. 
Bkz, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Arşivi: Darülfünun Edebiyat Şubesi Künye Defteri (1329-1330), nr. 1-8/4 
(15).
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dört tanesi de Mütareke döneminde mezun olmuştur. Geri kalan atmış kişinin fakül-
te ile ilişkisi kesilmiştir. Bu öğrencilerin büyük bir kısmının cepheden dönemediği 
anlaşılmaktadır.  Yine 1912, 1913, 1914, 1915 ve daha sonraki yıllarda fakülteye kayıt 
olmuş öğrencilerin künyelerinin yer aldığı Darülfünun Ulum-ı Edebiye Şubesi Künye 
Defteri-II isimli ikinci defterdeki öğrencilerin durumu daha kötüdür. Çünkü 75-94 
arasında kayıtlı 20 öğrenciden; sadece bir kişi 1919 yılında mezun olabilmiştir. Di-
ğer 19 öğrencinin devamsızlıktan dolayı kayıtları silinmiştir. Savaş dönemi kayıt olan 
öğrencilerin de yer aldığı bu defterde 75-166 arası numaraların tahsis edildiği top-
lam 74 öğrenci künyesi yer almaktadır. 74 kişiden yukarıda bahsettiğimiz bir öğrenci 
de dâhil olmak üzere ancak 20 kişi Mütareke ve Cumhuriyet dönemlerinde mezun 
olmayı başarabilmiştir. Geri kalan öğrencilerin devamsızlıktan dolayı kayıtları silin-
miştir.109

Bu iki künye defterindeki veriler kısmen eksiktir. Çünkü kayıtlı öğrenci sayıları-
nın daha fazla olduğu istatistik cetvellerinden anlaşılmaktadır. 1913 yılında tüm sı-
nıflarda toplam 266 öğrenci, 1914 yılında ise mezun olanlar çıkartılıp ve yeni gelenler 
eklendiğinde mevcudun 201 olduğu görülmektedir. Yeni kayıtlar ile birlikte her yıl 
ortalama iki yüz kadar öğrenci olması gerekirken bu rakam savaşın yeni cephelere 
yayılması ile bir anda tek haneli rakamlara kadar gerilemiştir.110

Savaşın son senesi olan 1918’e gelindiğinde Türk Lisaniyatı, Elsine-yi Samiye Lisa-
niyatı ve Tarih-i Kadim, Avrupa Tarihi, Arabî, Farisî, Fransızca, Almanca ve İngilizce 
zümreleri kayıtlı öğrenci olmadığından dolayı açılamamıştır. Sadece Darülmuallimîn 
talebesine yönelik Fransızca ve Almanca dersleri devam ettirilmiştir.111 Savaş yılla-
rında fakültenin öğretim elemanı sayısı yabancı müderrisler ve muavinlerle birlikte 
altmışı geçmiştir. Bu sayı Darülfünun tarihi boyunca fakültenin en geniş akademik 
kadroya ulaştığı yıllardır.112 Ancak ne yazık ki savaş boyunca fakültenin toplam kayıtlı 
asli öğrenci ve mezun sayıları bu rakama ulaşamamıştır. Tarihte örneğine az rastlana-

109 Darülfünun Ulum-ı Edebiye Şubesi Künye Defteri-II isimli defterde 1911-1919 arası kayıtlar yer al-
maktadır. 130 numaradan sonra sadece çift numaralar erkek öğrencilere tahsis edilmiş, 131, 133, 
135 gibi tek numaralar ise farklı bir defterde kız öğrencilere verilmiştir. Bu yüzden 75-166 arası 91 
numara yer alması gerekirken toplam sayı yine 74’dür. Bkz, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Arşivi: Darülfünun 
Ulum-ı Edebiye Şubesi Künye Defteri – II (1329-1330), nr. 1-8/5 (16).

110 1913-1914 yıllarında Edebiyat Şubesi’ne kayıtlı öğrencilerin hangi millet ve mezhepten olduklarına 
dair ayrıntılı bilgi için bkz, Mehmet Ö. Alkan, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Modernleşme Sürecinde 
Eğitim İstatistikleri, s. 269.

111 Maarif Nezareti her yarıyıl sonunda öğrenci yoklama listelerini fakültelerden talep etmektedir. Ede-
biyat Fakültesi müdüriyeti yukarıda adı geçen zümrelerin hiç öğrencisi olmadığını ve diğer zümreler 
için de derslerin yeni teşkilat gereğince darülmesailerde müderrislerin kontrolünde yapıldığını, do-
layısıyla ayrıca yoklamaya gerek görülmediğini bildirmiştir. 26 Mart 1334-1918 tarihli müdüriyet-i 
umumiyenin nezarete yazısı için bkz, BOA,  MF. ALY. 115-83, (1336 B 20), lef 2-3.

112 BOA,  MF. ALY. 84-54, (1333) lef 1;  MF. ALY. 134-126 (1337 Ş 16);  MF. ALY. 172-11, (1341 S 12), lef 14;  
MF. ALY. 106-35, (1335 L 19). Ayrıca karşılaştırma için bkz,  Cengiz Orhonlu, “Edebiyat Fakültesi’nin 
Kuruluşu ve Gelişmesi (1901-1933) Hakkında Bazı Düşünceler”, Cumhuriyetin 50. Yılına Armağan, 
İstanbul 1973, s. 64.
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cak şekilde bu dönemde; bir eğitim kurumunda akademik personel sayısı öğrenciler-
den daha fazla sayıya sahip olmuştur.

Öğrenci yokluğu özellikle Alman müderrisleri konferans vermek, kitap yazmak 
gibi farklı alanlarda yoğunlaşmalarını sağlamıştır. Sınıflarda bulunan az sayıdaki öğ-
rencileri bir dershanede toplayıp tüm birinci, ikinci ve üçüncü sınıflara ortak dersler 
yapan Alman müderrisler arta kalan zamanlarda darülmesailerinde vakit geçirmişler. 
Mecliste uzun süren ilmî-teorik tartışmalara zemin oluşturan Alman müderrisler, 
toplantılara da eksiksiz tam kadro katılmayı ihmal etmemişlerdir.113

Ermeni Öğrencilerin Durumu

Çanakkale Muharebelerinin devam ettiği aylar aynı zamanda hükümetin Erme-
nilere karşı bazı önlemler aldığı ve Ermeni vatandaşlarını yerlerinden göçe zorladığı 
zaman dilimidir.114 1915 yılı içerisinde faaliyetleri artarak devam eden Ermenilere 
karşı bir dizi kararlar alınmış ve uygulanmıştır. Devlet idaresinde görevli memurlar 
da bu kararlardan etkilenmiştir. 

Dâhiliye Nazırı Talat Bey, 29 Nisan 1915 tarihli bir yazı ile Ermeni komitelerinin 
uzun bir süreden beri hükümete karşı aldıkları vaziyet ve Doğu Anadolu’da çıkarttık-
ları ihtilalden ve isyanlardan bahsederek Ermeni memurlara karşı devletin beslediği 
iyi duygulara rağmen bu memurların çoğunun “hüsnü vazifeden ziyade azim-i milli-
ye ile hareket eden komite mensubu olduklarını” belirtmiş ve yaşanan acı tecrübelerin 
de dikkate alınarak Maarif Nezareti bünyesinde görevli bulunan bütün Ermeni me-
murlar hakkında amirlerinden de görüş alınarak görevden uzaklaştırılması gereken-
lerin tespit edilerek gereğinin yapılmasını istemiştir.115 

Dâhiliye Nezareti’nin “mahrem” kodlu yazısı üzerine 1 Mayıs 1915 tarihinde şif-
re ile Maarif Nezareti tüm vilayetlere bir genelge göndermiş ve “Memurîn-i maarif 
meyanında Ermeni var ise bunların ahvâl-i hususiye ve efkârı siyasilerine nazaran 
devam-ı memuriyetlerinin caiz olup olmayacağı hakkında” maarif müdürlüklerinden 
görüş istenmiştir.116

113 Dönemin Meclis-i Müderrisîn reisi Halid Ziya, müstehzi bir edayla onların “kemal-i sadakatle” mec-
lise katıldıklarını ifade etmiştir: “Alman müderrisler, başka yapılacak bir işleri olmadığından meclis 
müzakerelerinde daima kemal-i sadakatle hazır bulunurlardı. Riyaset mevkiinin sağ tarafında bir 
yarım halka teşkil ederler ve susarlardı.” Bkz, H. Ziya Uşaklıgil, Saray ve Ötesi, (Haz. Özmel Akın) 
İstanbul 2003, s. 725.

114 1915 Ermeni olayları hakkında geniş bilgi için bakınız: Bülent Bakar, Ermeni Tehciri, Atam Yay., An-
kara 2009; Kemal Çiçek, Ermenilerin Zorunlu Göçü (1915-1917), TTK Yay., Ankara 2005; Recep Ka-
racakaya, Türk Kamuoyu ve Ermeni Meselesi (1908-1923),Toplumsal Dönüşüm Yay., İstanbul 2005; 
Yusuf Halaçoğlu, Ermeni Tehciri, BKY Yay., İstanbul 2004. 

115 BOA, MF. MKT. 1208-38, (1333 C 16), lef 1.
116 BOA, MF. MKT. 1208-38, (1333 C 16), lef 2.
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Ermeni memurların maarif idarelerinden ve Ermeni muallimlerin mekteplerden 
uzaklaştırıldığına dair bilgiler mevcuttur. Burada bu konu ile bağlantılı olarak dev-
letin iç güvenlik birimlerinin okullardaki öğrencileri de takip ettikleri görülmekte-
dir. Darülmuallimîn-i Âliye son sınıf öğrencisi olup eğitimlerini Darülfünun Fen ve 
Edebiyat Fakültelerinde gören ve Darülmuallimînde yatılı kalan öğrenciler ile ilgili 
detaylı raporların tutulduğu anlaşılmaktadır.

Dâhiliye Nezareti Emniyeti Umumiye Müdür-i Umumisi İsmail Canbolat Bey 
tarafından bizzat Maarif Nazırı Ahmed Şükrü Bey’in şahsına özel gönderilen “mah-
rem” yazıda Edebiyat ve Tabiıyat üçüncü sınıfta kayıtlı sekiz talebe hakkında önemli 
bir kaynaktan ve “cidden calib-i dikkat” bazı “ihbar” notları paylaşılmış ve nazır bey 
efendiden gereğinin yapılması talep edilmiştir. Öğrenciler hakkında bazıları “dediko-
du” cinsinden bilgiler şu şekildedir:

Son sınıf talebesinden Harputlu Hamparsum Efendi hafta içi izinli çıktığı zaman-
larda Ermeni komitecilerinin ileri gelenleriyle gizlice görüştüğü ve mektebe geldiği 
zaman da Ermeni talebeyi başına toplayarak onlara gizli ve şifreli bir takım beyanlar-
da bulunduğu, tutuklanan bir Ermeni’ye yapılanın zalimane olduğunu savaşın başın-
dan beri İtilaf devletlerinin bu savaşı kazanacağını açıkça ifade etmekten çekinme-
miştir. Yavuz savaş gemisinin Karadeniz’de battığını söylemiştir.

Tabiıyat şubesi talebesinden Erzurumlu Yaplak (?) Efendi’nin ateşli bir Türk düş-
manı olduğu ve bu ırki düşmanlığını her fırsattan dile getirmekten çekinmediği belir-
tilmiş. Öğrenci donanma için yardım toplandığı esnada “bizim için faydası olmayan, 
işimize gelmeyen yerlere nasıl para verelim” demiştir. 

Edebiyat şubesinden Haçinli Kevork Efendi’nin hükümetin ordusu, idaresi ve 
eğitim kurumları gibi Türk ve İslam milletine ait ne varsa hepsinin bozuk ve çir-
kin olduğunu ifade etmiş, hükümetin Ermenileri yok etmeye çalıştığını, Ermeniler 
ile Türklerin barışamayacağını çünkü iki millet arasında kan davası olduğunu ifade 
etmiş ve hayatındaki en büyük gayesinin babasının intikamını almak olduğu belirt-
miştir. 

Edebiyat şubesinden Vanlı Ohannes Efendi’nin mevcutlar içerisinde daha yaşlı 
olduğu, mektebe yeni başlayan her Ermeni’yi tanısın tanımasın yanına alarak önce 
onlara güven telkin edip sonra fikirlerini aşıladığı ifade edilmektedir.

Edebiyat şubesinden Vanlı Aram Efendi’nin her Cumartesi mektebe gelir gelmez 
Ermeni arkadaşlarını bir kenara toplayarak onlara gizlice bir şeyler söylediği ve bir 
defasında mektepte bulunma gayesinin Ermeniliğin kurutuluşu olduğunu ifade et-
miştir.

Tabiıyat şubesinden Vanlı Zaru (?) Efendi’nin çeşitli dillere aşina olduğu ve aynı 
zamanda orta öğretimi Rusça gördüğü ve Rus üniversitesinden mezun olduğu ya-
bancı memleketlerle irtibatlı olduğu,  mektepteki iki Çerkez talebenin milliyetçilik 
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duygularını tahrik ederek Türklük aleyhine kışkırttığı görülmektedir. Rus lisanına 
vakıf olması kendisinin Rus menfaatlerine hizmet ettiği anlaşılmaktadır. Edebiyat 
şubesinden Muşlu Yervant Efendi, Sultan Osman zırhlısının satın alındığı sırada “bu 
parasızlık zamanında 3 milyon lira ile gemi almak bilmem hangi akla sığar” demiştir.

Raporun sonunda bu öğrencilerin ahval ve hareketleri cidden şüphe çekici bu-
lunmuş ve öğrencilerin tahkik edilmesi istenmiştir. Ahmed Şükrü Bey, kendi yöneti-
mi altında yüzlerce okul içerisinde bir okul hakkında kendisine iletilen bu istihbarat 
bilgilerini, mutlaka adı geçen kurum idarecileri ile paylaşmıştır. Burada öğrenciler 
hakkında derlenen bilgi notlarının birçoğunu kısmen sadeleştirerek verdim. Bu ifade-
lerle güvenlik kaygısının son derece yüksek olduğu bir dönemde idarecilerin ne gibi 
konularla uğraştıkları da ayrıca dikkat çekicidir. Hem kendi tebaası olan halka karşı 
olabildiğince güvensizlik hem de bu öğrencileri şartların zor olduğu bir dönemde ya-
tılı olarak her şeye rağmen eğitimlerini tamamlamalarına imkân vermek. Sene sonu 
geldiğinde bu öğrenciler hakkında yapılan ihbarların dikkate alınmadığı ve öğrenci-
lerin mezun edildikleri görülmektedir. Edebiyat Fakültesi kısmında son sınıfa kayıtlı 
olan Kevork, Aram, Yervant ve Ohannes Efendilerin 1914-1915 eğitim sezonunda 
mezun olmuşlardır.117 Bu dönem mezun olan 8 öğrencinin tamamı Darülmuallimîn-i 
Âliye kontenjanındandır ve dört tanesi de Ermeni kökenlidir. 

Maaşların Zamanında ve Tam Olarak Ödenmemesi, Yaşanan Problemler

Darülfünun’un tüm fakülteleri savaş yıllarında büyük zorluklar çekmiştir. Savaş 
alanı genişledikçe ve süresi uzadıkça mali sıkıntılar artmıştır. Memurların maaşları 
aylarca ödenememiştir. Özellikle 200 kuruş civarında çok düşük ücretle çalışan müs-
tahdemlerin durumu içler acısıdır. Şehirde baş gösteren “ğılayı isâr” [kıtlık] sebebiyle 
ve aynı zamanda cepheden gelen yaralı askerleri evlerinde misafir eden müstahdem-
ler; maaşlarının ödenmemesi yüzünden zor günler yaşamışlardır. Darülfünun müdü-
rü Salih Zeki Bey, nezaretten “pek ziyade zaruret çekmekte ve şayan-ı merhamet bir 
hal-i perişaniyeye duçar olan” bu insanların zaruri ihtiyaçlarını karşılamak üzere bi-
rikmiş maaşlarından iki aylığının ödenmesini talep etmiştir. Maarif Nezareti konuyu 
ancak Maliye Nezareti’ne iletmekle yetinmiş ve bu konuda bir şey yapılamamıştır.118

Savaş yıllarında öğretim üyeleri yarım maaş alıyorlardı, bazı dönemler bunu da 
alamayıp geriden takip ediyorlardı. Bu yüzden çok zor durumda kalan kalabalık nü-

117 Öğrencilerin künye bilgileri ve daha detaylı veriler için bakınız: M. Selçuk, İstanbul Darülfünunu 
Edebiyat Fakültesi (1900-1933), s. 234-241.

118 BOA,  MF. ALY. 81-14, (1333 Ş 14); ayrıca Birinci Dünya Savaşı dönemi İstanbul’da halkın yaşadığı 
geçim sıkıntısı için bkz, Abdullah Saydam, “Birinci Dünya Savaşı’nda İstanbul Halkının Geçim Sıkın-
tısı”, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, Sayı: 19, İstanbul 1998, s. 65-77; Büşra Karataşer, “Birinci Dünya 
Savaşı ve Mütareke Döneminde İstanbul’un İaşesi”, Kahraman Maraş Sütçü İmam Ünv. İİBF Dergisi, 
Yıl: 2013, Sayı: 2, s. 97-114.  
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fusa sahip ailelere odun, buğday gibi yakacak ve gıda yardımı yapılıyordu. Edebiyat 
Fakültesi Tarih bölümü muallimlerinden Akçuraoğlu Yusuf üç farklı kurumda ders 
vermesine rağmen aylık eline 473 kuruş geçtiğini ve müderrislikten başka geliri ol-
madığı için geçim sıkıntısı çektiğini belirterek, hiç olmazsa birikmiş maaşından bir 
miktar ödeme yapılırsa temel ihtiyaçlarını karşılayabileceğini ifade etmiştir.119 Yine 
aynı bölümden Almanca muallimi Cemil Bey ise evleneceğini belirterek birikmiş ma-
aşlarının ödenmesini talep etmiştir.120 Tarih-i Osmanî muallimi Efdalüddin Bey’de 
geçim sıkıntısı çektiğini ifade ederek kendisine yeni ders açılmasını teklif etmiştir.121 
Bu dönemde Edebiyat Fakültesi’nde İçtimaiyat kürsüsünde Ziya Gökalp ile birlikte 
çalışan muallim muavini Ahmed Emin [Yalman] hatıralarında savaş günlerinde yaşa-
dığı mali krizleri anlatmaktadır:122

“Sonra bir de şu mesele vardı: Harbin başında bütün maaşlar, esaslı bir tasarruf 
tedbiri diye yarım olarak veriliyordu. Kesintilerle beraber elime 400 kuruş kadar 
geçiyordu. Hâlbuki talebelik zamanında (Amerika’da doktora yapmıştır) aylığım 
kesintisiz 95 dolar yani 2500 kuruş olduğuna göre ben talebeliğimden üniversite 
hocalığına yükselirken, maaşım beşte bire inmişti. Geçinmek imkânsızdı”

Ahmed Emin geçim derdini aşmak için gazetecilik yapmış, yabancı basının tem-
silcilik görevlerini yürütmüştür.

Darülfünun İle İlgili Diğer Gelişmeler

Darülfünun için yeni yapılması planlanan ve arazisi dahi satın alınan bina savaş 
boyunca bir türlü yapılamamış;123 Mütareke döneminde ise adı geçen arsa satılmak 
zorunda kalmıştır.124 Aynı şekilde Emrullah Efendi zamanından beri gündemde olan 
Darülfünun kanunu savaş yıllarında Darülfünun’a özerklik verilecek şekilde tasar-
lanmış, tartışılmış ve öğretim üyelerinin görüşü alınmış ancak bir türlü meclisten 

119 Yusuf Akçura’nın bir miktar ödeme yapılırsa “çok müteşekkir olacağım” şeklinde bitirdiği 1 Temmuz 
1915 tarihli dilekçesi için bakınız: BOA, MF. MKT. 1210-31, (1333 Ş 24), lef 1.

120 BOA, MF. MKT. 1220-86, (1335 M 27).
121 Efdalüddin (Tekiner) Bey uzun bir dilekçe ile savaş zamanı çektiği sıkıntıları anlatmıştır. BOA, MF. 

ALY. 83-16, (1333 Za 20).
122 Ahmed Emin Yalman, Yakın Tarihte Gördüklerim ve Geçirdiklerim (1888-1918), c.1, Yenilik Basıme-

vi, İstanbul 1970, s. 212. 
123 Darülfünun binası ilgili krokiler ve planlar meclis toplantılarında gündeme gelmiş ve öğretim üye-

lerinden bina hakkında istedikleri özellikleri ayrıca yazılı olarak nezarete bildirmeleri kararlaştırıl-
mıştır. İlgili toplantılar için bkz, İDF. EF. MMZD-II, Z.N.2, 16 Kanun-ı sani 1332; İDF. EF. MMZD-II, 
Z.N.5, 6 Şubat 1332; İDF. EF. MMZD-II, Z.N.6, 13 Şubat 1332; İ. Hakkı Baltacıoğlu, adı geçen arazi-
nin Laleli sınırları içerisinde kalan Koska civarındaki binaların yangından sonra kamulaştırıldığından 
bahsetmektedir. Bkz, İ.Hakkı Baltacıoğlu, a.g.e., s. 209.

124 BOA, MV. 220-115, (1339 M 14); A. Siler, a.g.t., s. 154; İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Sapanca Gölü 
çevresinde bir Darülfünun Kolonisi yapmak fikri hakkında bkz, İ.Hakkı Baltacıoğlu, a.g.e., s. 209.
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geçerek kanunlaşamamıştır.125 Bu düzenleme ancak mütarekeden yaklaşık bir yıl son-
ra 11 Ekim 1919 tarihinde Darülfünun-ı Osmanî Nizamnamesi adıyla yürürlülüğe 
girmiştir.126

Darülfünun’da tüm bu zorluklar yaşanırken çok önemli reformlar da hayata ge-
çirilmiştir. Yine savaşın etkisi ile askeri alanda had safhaya çıkan Almanya ile işbir-
liğinin sınırları eğitim alanında da etkisini göstermiştir. İttihatçıların da desteği ile 
Türkiye’de aktif görevlerde bulunan Alman misyon şefleri Türk eğitim sistemindeki 
Fransız etkisini azaltmak ve yerine Alman nüfuzunu yerleştirmek için epey çapa sarf 
etmişlerdir.127 İlk planda İstanbul’da bir Alman üniversitesi kurmayı hedefleyen bu 
çevreler savaş nedeni ile bunun imkânsız olduğu görünce bu sefer Darülfünun’da 
bir Alman ekolü oluşturmak için önemli çalışmalar yapmışlardır. Fen, Edebiyat ve 
Hukuk fakültelerinde olmak üzere yaklaşık 20 kadar Alman öğretim üyesinin savaş 
boyunca Türkiye’de istihdam edilmesi son derece önemli bir projedir.128 Aynı şekilde 
Almanya’ya gönderilen öğrenciler de bu projenin bir parçasıdır.

Darülfünun’da savaş dönemi uygulamalarından birisi de kızların yükseköğretim 
haklarını elde etme mücadelesidir. İttihat ve Terakki hükümetlerinin bu dönemde 
yaptıkları reformlar içerisinde; İnas Darülfünunu projesi şüphesiz çağın ilerisinde bir 
girişim olarak değerlendirilebilir. İngiltere’de Oxford Üniversitesinde kızların kabul 
tarihi 1920’lerdir. Maarif Nezareti ve Darülfünun yöneticileri üniversitenin kapıları-
nı kadınlara açmak için bir takım girişimlerde bulunmuşlardır. Maarif Nezareti’nin 
kadınlar ile ilgili projelere öncelik vermesi şüphesiz dönemin şartları ile doğrudan 
bağlantılıdır. Savaşın olumsuz etkileri yöneticileri yeni arayışlara itmiştir. Erkek öğ-
renciler cephede savaşırken sınıflar boş kalmıştır. Nitekim Ethem Nejat bir yazısında 

125 Maarif Nezareti “Darülfünun’a verilecek şekl-i umumiyeye nazaran bir kanun layihası tanziminin 
lüzumuna” dair 22 Mart 1332 [4 Nisan 1916] tarihli bir tezkere ile bu konunun meclislerde tartışıl-
masını istemiştir. Darülfünun nizamnamesi çalışmaları uzun süre devam etmiş, bu konuda birçok 
kez fakülte meclislerinden görüş alınmış ve bu iş için komisyonlar kurulmuştur. Özellikle Edebiyat 
Fakültesi’nden Ziya Gökalp, İsmayıl Hakkı, Köprülüzade Fuad, Faik Sabri, M. Ali Aynî, M. Emin gibi 
öğretim üyelerinin üzerinde çok durdukları bir konu olan Darülfünun muhtariyeti meselesi ve ilgili 
kanun Darülfünun-ı Osmanî Nizamnamesi adıyla ancak 1919 Ekim ayında çıkartılabilmiştir. Ede-
biyat Fakültesi’nin Darülfünun kanun çalışmaları ile ilgili raporu için bkz, BOA,  MF. ALY. 109-77, 
(1336 M 5), lef 151; M. Ali Aynî de fakültenin gönderdiği 10 Mayıs 1332 [23 Mayıs 1916] tarihli maz-
batadan bahsetmiştir. Bkz, Aynî, a.g.e., s. 52-53; İ.Hakkı Baltacıoğlu, a.g.e., s. 224; Fakülte meclisinde 
Darülfünun kanununun gündeme geldiği toplantılar şunlardır: İDF. EF. MMZD-II, Z.N.1, 3 Teşrin-i 
evvel 1334; İDF. EF. MMZD-II, Z.N.2, 7 Teşrin-i evvel 1334; İDF. EF. MMZD-II, Z.N.7, 16 Kanun-ı 
sani 1334; İDF. EF. MMZD-II, Z.N. 8, 28 Şubat 1334.

126 Darülfünun-ı Osmanî Nizamnamesi (DFON) için bkz, Düstur, II. Tertip, c. 11, s. 401-409.
127 Almanların savaş zamanı Türkiye’de eğitim faaliyetleri için bakınız: Kemal Turan, Türk-Alman Eğitim 

İlişkilerinin Tarihi Gelişimi, İstanbul 2000; Mustafa Gencer, Jöntürk Modernizmi ve “Alman Ruhu”, 
1908-1918 Dönemi Türk- Alman İlişkileri ve Eğitim, İstanbul 2003.  

128 Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Darülfünun’da istihdam edilen yabancı öğretim elemanları ile ilgili 
bakınız: Emre Dölen, İstanbul Darülfünunu’nda Alman Müderrisler 1915-1918, İstanbul Bilgi Üni-
versitesi Yay., İstanbul 2013; Mustafa Selçuk, “Darülfünun Edebiyat Fakültesinde Yabancı Öğretim 
Üyelerinin İstihdamı (1915-1918)”, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergi-
si, Sayı: 19, Yıl: 2011, s. 57–110.  
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bu duruma şu şekilde ifade etmiştir: “Harb-i umumi esnasında, gerek hükümet gerek 
erbab-ı maarif, hanımlarla daha ziyade iştigal eyledi. Pek çok meşâgil-i harbiye ve 
siyasiyeye rağmen kadın maarifi pek ilerledi.129” 

Maarif Nezareti, savaş koşullarını hafifletmek ve yapılan yatırımların boşa git-
memesi için kadınların eğitimine ehemmiyet vererek onlar üzerine titremiş ve kısa 
zamanda büyük mesafeler almak için devletin bütün imkânlarını seferber etmiştir.130 
Önce serbest konferanslar ile kadınlar Darülfünun ile tanıştırılmış daha sonra bu 
dersler üniversite müfredatı şeklinde düzenlenerek planlı bir eğitim programına ge-
çilmiştir. Kızlar için üç farklı branşta diploma veren bir yapı oluşturulmuştur. 1914-
1919 yıllarında Darülfünun imkânları ile Darülfünun’a benzer bir eğitim sistemi be-
nimsenmiştir. Buradaki dersleri Darülfünun öğretim elemanları vermiştir. 

1914-1919 yılları arasında faaliyet göstermiş nev’i şahsına münhasır bir yükse-
köğretim kurumu olan İnas Darülfünunu,131 savaş boyunca süren eğitim öğretim 
döneminde Edebiyat, Fünun (Tabiıyat ve Riyaziyat) şubeleriyle kızlara üniversite 
eğitimi vermiştir. Beş yıllık eğitim öğretim faaliyetleri süresince yaklaşık yüz elli ka-
dar kız öğrenciyi kabul etmiş ve bu öğrencilerin de üçte birine üniversite diploması 
vermiştir. Zeynep Hanım Konağı’nda başlayan eğitim serüveni üç yıl kadar Cağaloğ-
lu’ndaki eski Lisan ve Hukuk Mektebi’nde devam etmiştir. Kapanıştan kısa bir süre 
önce tekrar Zeynep Hanım Konağı’na taşınmıştır. 

Öğrencilerin Mağduriyetlerini Gidermeye Yönelik Uygulamalar

Sultanî, idadî ve yüksekokul öğrencilerinin silâhaltına alınması bu okullar mezun 
veremez duruma gelmiştir. Dolayısıyla sıralı olarak Darülfünuna ve diğer yükseko-
kullara yeni öğrenci kaynağı kesilmiştir. Bu tıkanıklığı biraz hafifletmek için baka-
lorya sınavlarında bazı değişiklikler yapılmıştır. 1914 yılı Bakalorya imtihanlarının 
katılımın düşük olmasından dolayı sınavın tekrarlanması ve ilk sınavda başarısız 
olanların da girmesi kabul edilmiştir.132 Yine 1916 yılından itibaren iki yıl süre ile 
lise mezunlarının sınavsız olarak fakültelere kabul edilmesine133 rağmen öğrenci sa-

129 Edhem Nejad, “Türkiye’de Kız Mektepleri ve Terbiyesi”, Türk Kadını, nr. 11, 17 Teşrin-i Evvel 1334-
1918, s. 163-165.

130 Nafi Atuf da “bu devrin en ehemmiyetli maarif tahavvülü kız mekteplerinde görülür” demek suretiyle 
hükümetin cesaretine vurgu yapmıştır. Nafi Atuf Kansu, Türkiye Maarif Tarihi Hakkında Bir Deneme 
(II. Kitap), İstanbul 1932, s. 82.

131 İnas Darülfünunu hakkında ayrıntılı bilgi için bakınız: Ali Arslan, Mustafa Selçuk, Mehmet Nam, 
Türkiye’nin İlk ve Tek Kız Üniversitesi: İnas Darülfünunu (1914-1919), İdil Yay., İstanbul 2012.

132 11 Teşrin-i evvel 1330 [24 Ekim 1914] tarihli kararname için bkz, BOA,  MF. ALY. 71-95, (1332 Z 5);  
MF. ALY. 71-99, (1332 Z 5) ayrıca Mülâzemet Rüusu’nun (Bakalorya imtihanları) uygulanması gerek-
tiği hakkında bkz, BOA,  MF. ALY. 55-103, (1332 S 21).

133 BOA, İ.DUİT. 18-73, (1334 C 12); Bakalorya imtihanlarında daha sonraki tarihlerde üç kez daha bu 
süre uzatılmıştır. Sırasıyla kanun metinleri için bkz, Mülâzemet Rüusu Nizamnamesi: BOA, İ.DUİT. 
60-1, (19 C 1331); MF. ALY. 55-103, (1332 S 21); Mülâzemet Rüusu İmtihanlarına Mütedair 19 Ce-
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yıları hiç artmamıştır. Darülfünun’un nasıl öğrencisiz kaldığı hem mezun sayılarında 
hem de yukarıda fakülteler kısmında ifade edilmişti. Maarif Nazırı Ahmet Şükrü Bey, 
Meclis-i Mebusan’da 1916 yılı bütçe görüşmeleri esnasında “Darülfünun’da ne ka-
dar öğrenci bulunmaktadır?” sorusuna; tüm birimler dâhil sadece 450 civarında bir 
öğrenci kaldığı ifade etmiştir.134 Yine cepheden izinli olarak İstanbul’a gelen ve ho-
calarını ziyaret etmek için Darülfünuna uğrayan İhtiyat Zabiti İsmail Hakkı Efendi; 
“Darülfünun’da hemen hiç kimse yok gibi idi. Kimleri okutuyorlardı hocalar acaba? 
Askerlik çağına yaklaşanlar bile vaktinden evvel talimgâhlara çağrılmaya başlanmış. 
Harp cephesinden bunlardan habersizdik” diyerek hayretini ve üniversitede yaşanan 
öğrenci kıtlığını dile getirmiştir.135

Mevcut okuyan öğrenciler içerisinde silâhaltına alınanların imtihanları tehir 
edilmiş ve Eylül imtihanlarına girmeleri sağlanmıştır. Maarif Nezareti, hizmet-i mak-
sureye tabi kısa dönem öğrencilerin kayıtlarının silinmemesi ve onların terhisine 
kadar bilgilerinin muhafaza edilmesini maarif müdürlüklerine genelge olarak bildir-
miştir.136

Savaş devam ederken özellikle taşrada devamsızlık yapan öğrencilerin duru-
mu sorulmuştur. İlk planda Maarif Nezareti devamsızlık hakkında yapılacak işlem-
ler konusunda okul müdürlerinin ve maarif müdürlerinin takdirine bırakılmıştır.137 
Daha sonra bu konuda öğrencilerin mağdur olmaması adına özellikle Darülfünun ve 
mekâtib-i âliye öğrencileri için 1915 senesine mahsus olmak üzere mektebe başvur-
dukları tarihten itibaren devam şartının aranması kabul edilmiştir.138 Yine Haziran 
ayında gerçekleştirilen birinci devre imtihan-ı umumilerin sonuna kadar bütün ihti-
yat zabit namzetlerinin tecil-i sevklerini yapılması konusunda askeri otorite ile bir-
likte karar verildiği ifade edilmiştir.139 Hatta bu konuda Sanayi-i Nefise Mektebi’nde 
öğrencilerin askere çağrılmaları hususu ortaya çıkınca140 Maarif Nezareti olaya mü-
dahale ederek sınavlar bitmeden hiçbir öğrencinin gönderilmemesi gerektiği ifade 

maziyelahir 1331 tarihli nizamnameye müzeyyel mevadd-ı nizamiye: BOA, İ.DUİT. 18-73, (1334 C 
2); Düstur, II. Tertip,  c. 8, s. 897, diğer ek nizamnameler için ayrıca bkz: Düstur, II. Tertip, c.10, s. 588 
ve BOA, İ.DUİT.  18-71, (21 S 1338); Düstur, II. Tertip, c. 11, 446.

134 Meclis-i Mebusan Zabıt Ceridesi [MMZC], Devre: 3, İçtima Senesi: 2, c. 1, 28 Kanun-ı sani 1331, s. 
540; Maarif Nazırı A. Şükrü Bey, sultanîlerin son sınıfında okuyan tüm öğrencilerin “hizmet-i mak-
sureye” alındığını belirtmektedir. Bkz, MMZC, Devre: 3, İçtima Senesi: 3, c. 3, 5 Mart 1333-1917, s. 
76-80.

135 İ. Hakkı Sunata, Gelibolu’dan Kafkaslara I. Dünya Savaşı Anılarım, 4. Baskı, İş Bankası Kültür Yay., 
İstanbul 2015, s. 227.

136 BOA, MF. HFS. 5-119.
137 BOA, MF. ALY. 80-30, (1333 B 16).
138 BOA, MF. ALY. 79- 3, (1333 C 10).
139 25 Nisan 1915 tarihli genelge için bakınız: BOA, MF. MKT. 1208-30, (1333 C 10).
140 Sanayi-i Nefise Mektebi müdürlüğünün 1 Temmuz 1915 tarihli yazısı için bakınız: BOA, MF. ALY. 

81-33, lef 1.
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edilmiş böyle bir durum olduğunda derhal nezaretin bilgilendirilmesi istenmiştir.141 
Yine silâhaltındaki öğrenci, memur ve muallimlerin devlete olan borçlarının terhis 
edilinceye kadar ertelenmesine karar verilmiştir.142

Avrupa’ya Gönderilen Öğrencilerin Durumu 

Avrupa’ya giden öğrenciler de mağdur olmuştur. Özellikle düşman devlet statü-
süne giren İngiltere, Fransa, daha sonraları İtalya gibi ülkelerde okuyan öğrenciler 
eğitimlerini yarıda bırakarak geri dönmek zorunda kalmışlardır. Bu öğrencilerin han-
gi nezaret adına gönderilmiş ise mecburi hizmet tazminatlarının devlet tarafından 
kanunlar dairesinde karşılanması kabul edilmiştir.143 Yine savaş zamanında ağırlıklı 
olarak Almanya’ya öğrenci gönderilmiş bir miktar da Avusturya Macaristan impara-
torluğuna gönderilmiştir. Bu öğrenciler de gittikleri üniversitelerde büyük sıkıntılar 
çekmişlerdir.144 Türkiye’den ödemeler gecikmiş ve bazıları da seferberlik gereği geri 
çağrılmıştır.145

Ahmet Emin, Alman-Türk Yurdu verilerine dayanarak 1918’in sonlarında 
Almanya’da 2000’den fazla Türk öğrenci bulunduğunu ve bu öğrencilerin çeşitli Al-
man üniversitelerinde, teknik okullarda ve kolejlerde eğitim gördüklerini belirtmiştir. 
Öğrencilerin çoğu erkekti ama kız öğrencilerin de sayısı sürekli artıyordu. Yine 200 
kadar kimsesiz Türk erkek çocuğu Almanya’da çeşitli endüstri kollarında çalışıyor-
du.146 Türkiye’de Almanca öğrenmek o günün modasıydı diyen Ahmet Emin, aileler 
çocuklarını askerlikten kurtarmak için Almanya’ya eğitime gönderdiklerini söylemiş-
tir.147 Almanya hükümeti ve Türkiye’deki alman nüfuz çevreleri de bu öğrenci trans-
ferini desteklemiştir.  

Savaş Sonunda Mağduriyetleri Gidermeye Alınan Kararlar

Savaş meydanlarında şehit olan öğrenciler ve öğretmenler için çok fazla yapıla-
cak bir şey kalmamıştır. Ancak maalesef Türkiye’de Birinci Dünya Savaşı ile ilgili tüm 

141 Maarif Nezareti’nin 5 Temmuz 1915 tarihli cevabi yazısı için bakınız: BOA, MF. ALY. 81-33, lef 2.
142 BOA, MV. 195-77.
143 16 Eylül 1914 tarihli Meclis-i Vükelâ kararı için bakınız: BOA, MV. 192-29.
144 Avrupa’ya eğitim görmek için giden ve savaş dönemi eğitimleri aksayan kız öğrencilerin serüveni için 

bakınız: Güldane Çolak, Avrupa’da Osmanlı Kızları, Heyemola Yay., İstanbul 2013, s. 56-109. 
145 Almanya’ya gönderilen öğrencilerin savaş boyunca yaşadığı problemler için bakınız: Lale Uçan, 

“Problems of Turkish Students in Germany During the First World War ”, I. Uluslararası Tarihi ve 
Kültürel Yönleriyle Türk-Alman İlişkileri Sempozyumu (8-10 Ekim 2009), Bildiriler Kitabı, Konya Va-
liliği Yay., Konya 2010,  s. 727-735.

146 Almanya’ya gönderilen yetimler ile ilgili geniş bilgi için bakınız: Nazan Maksudyan, “Mavi Kep ve Pe-
lerin: Cihan Harbi Yıllarında Almanya’da Osmanlı Yetimleri”, Toplumsal Tarih, Sayı: 243, Mart 2014, 
s. 22-27. 

147 Ahmed Emin, Turkey in the Worl War, p. 227-228.
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cephelerde zayiat rakamları hala tartışmalı ve net sayıların olmaması nedeniyle hangi 
cephede ne kadar öğrenci, tahsilli gençlik şehit olduğunu tespit etmek bugünkü elde-
ki verileler ile tam mümkün görünmemektedir. 

Daha savaş devam ederken Maarif Nezareti’nin Darülfünun’a talep ettiği bir hu-
sus vardır. Almanya’da Heidelberg Üniversitesi, Cihan Harbi’ne iştirak eden kendi 
öğrencilerinden oluşan bir albüm hazırlamıştır. Türkiye’ye gönderilen bu eser Maarif 
Nezareti tarafından Darülfünan’a havale edilmiş ve “Darülfünunca da böyle bir mec-
muanın neşri şayan-ı temenni” edilmiştir. Eğer üniversite yönetimi böyle bir eser ha-
zırlasa idi şüphesiz isimsiz kahramanlar hakkında daha fazla bilgiye sahip olacaktık. 
En azından Darülfünun’dan savaşa katılmış öğrencilerin kesin sayısını tespit edebilir-
dik. Çok zayıf bir ihtimal ile de böyle bir eser hazırlandı ancak gün yüzüne çıkmadı, 
ya da ulaşmadı.

Birinci Dünya Savaşı sona erdiğinde Çanakkale Cephesi dâhil savaşın ortaya 
çıkardığı tahribat biraz netleşmeye başlamıştı. Bir yandan kısa dönem yükümlüleri 
olan öğrenciler, öğretmenler terhis edilirken bir yandan da mağduriyetler ile ilgili 
Maarif Nezareti’ne dilekçeler gelmeye başlamıştı. Hatta bu dilekçeler Cumhuriyet’in 
ilk yıllarına kadar fakülte idarelerine gelmeye devam etmiştir.148 Maarif Nezareti 
münferiden bu taleplerle ayrı ayrı ilgilenmek yerine hem bir standart yakalama hem 
de adil bir çözüm bulabilmek için savaşa katılan bütün tahsilli nesil için bazı tedbir-
ler almıştır. Bu tedbirler öğretmen ve öğrencilerin maaş, terfi, sınıf kaybı, mecburi 
hizmet, devamsızlık gibi mağduriyetlerine çare olacak türden iyileştirmeler idi. Ne-
zaretin en yetkili ve üst düzey danışma ve karar alma birimi olan Meclis-i Maarif-i 
Kebir’in gündemine gelen bu konu üzerine 10 Aralık 1918’de yapılan toplantıda orta, 
lise ve yüksekokul mezun, müdavim ve öğretmenlerle ilgili oybirliği ile 14 maddelik 
bir talimatname hazırlanmış ve bu maddeler nezaret tarafından merkez ve taşradaki 
tüm birimlere gönderilmiştir.149

18 Aralık 1918’de kurumlara gönderilen talimatnamenin ilk maddesi çok önem-
lidir. Ancak muhtemelen yukarıdaki albüm konusunda olduğu gibi burada yapılması 
istenen hususlar Mütareke’nin kargaşalı ve daha felaketli günlerinde unutulup git-
miştir. Birinci maddede çok önemli bir konu ele alınır. Öncelikle vatan için savaş 
meydanlarında şehit düşmüş öğrenciler ve öğretmenler adına her kurum kendi binası 
içerisinde veya girişinde “şüheda-yı muhteremin ibka-yı namları” için yani şehitlerin 
isimlerinin sonsuza kadar unutulmaması için okul binalarına birer levhada isimleri-
nin yazılması istenmiştir. Bu konuda 1919 yılın mezuniyet döneminde Darülfünun 
Hukuk Fakültesi’nde bir takım hazırlıklar olduğu anlaşılmaktadır. Hukuk öğrencisi 
İsmail Hakkı Sunata’nın anlatımına göre 1919’un Eylül ayında mezun olan öğren-

148 Edebiyat Fakültesi üçüncü sınıfında iken askere alınan Süleyman Efendi’nin 1926’da yazdığı dilekçe 
için bakınız: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Arşivi: İDF. EF. MMZD-III, 7 Ağustos 1926.

149 BOA, MF. MKT. 1237-7, (1337 M 14).
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ciler bir çay partisi düzenlemiş ve burada fakülte reisi Selahattin Bey bir konuşma 
yapmıştır; konuşmasında mütareke dönemi mezunlarının çok çile çektiğini, harpten 
öncesi ile şimdiki mezunlar arasında çok fark olduğunu ve birçok öğrencinin harp-
te kaybedilmiş olduğunu ve bu şehitlerin kimlikleri tespit edilerek mermer üzerine 
adlarının yazılarak Darülfünun’un münasip bir yerine asmak istediklerini belirtmiş-
tir.150 Maalesef böyle uygulama günümüze ulaşmamıştır. Belki kısmen bu uygulamayı 
yapan kurumlar vardır. Onlar da muhtemelen diğer tarihi eserler gibi zayii olmuş 
günümüze ulaşmamıştır. Her kurumda böyle bir şuurla hazırlamış defterler, levhalar, 
mermerler olsaydı bugünkü bilgilerimiz daha sağlıklı olurdu.

Meclis-i Kebir-i Maarif, silâhaltına alınan ve savaşta hayatta kalmayı başarıp geri 
dönen eğitimli gençlik ile ilgili özetle şu kararları almıştır:  

•	 Askere alınan öğrenciler arasında gündüzlü okumaya imkânı yoksa yatılı 
okullarda bunlara öncelik sağlanması,

•	 Sultanî öğrencilerinden öğretmen okullarına geçmek isteyen olursa yine 
bunlara öncelik tanınması,

•	 Öğretmen okullarında iken veya yatılı okullarda iken askere alınan öğrenci-
ler geri geldiklerinde öğretmenlik dışında farklı bir tercihte bulunurlarsa bu 
gibilerin mecburi hizmetten istisna tutulması

•	 Sultanîlerin 10.,11. ve 12. sınıf öğrencilerinin her türlü kayıplarını giderecek 
önlemlerin alınması ve onlara bütün kontenjanlarda öncelik sağlanması.

•	 Avrupa’da tahsilde iken askerlik hususunda zorluk çekenlere eğitimlerini bi-
tirinceye kadar zaman tanınması,

•	 Talimatnamenin 12. maddesi Darülfünun öğrencileri için yazılmıştır.151 
Darülfünun’un çeşitli fakültelerinde iken silâhaltına alınan öğrenciler hangi 
safhada kalmışlar ise döndüklerinde kaldıkları yerden sadece imtihanlara gi-
rerek bir yıl içerisinde mezun olma hakkı tanınmış aynı şekilde sınav ve ders 
programlarında yapılan değişiklerden de muaf tutulmuşlardır.

Meclis-i Kebir-i Maarif ’in aldığı kararlar öğrenci, mezun ve öğretmenlerin çeşitli 
şekillerde mağdur oldukları bazı durumları kısmen telafi edecek şekildedir. Özellikle 
öğrenciler için giremedikleri derslerin sınavlarına bir sene içerisinde girmek usulüyle 
ilgili bölüm ve okullardan mezun edilerek meslek sahibi olabilecekleri birer diploma 
almayı hak kazanmışlardır. Tabii ki bütün öğrenciler okullarına geri dönememiştir. 
Birçok öğrenci babasıyla, abisiyle, yakın akrabaları ile birlikte bazen farklı bazen de 

150 İ. Hakkı Sunata, İstanbul’da İşgal Yılları, s. 57.
151 Darülfünun Edebiyat Fakültesi Talebe Rehberi, “16 Şubat- 16 Haziran 1335”, Evkaf Matbaası 1335, s. 

7-8.
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aynı cephelerde savaşmıştır. Kimisi esir düşmüş, kimisi de şehit olmuştur. Geri dö-
nenler içerisinde yakınlarını kaybedenler ailelerini korumak, ocaklarını devam etti-
rebilmek için memleketlerine gitmek zorunda kalmışlardır. Ailelerini geçindirmek 
zorunda olanlar bu haklardan yararlanamamışlardır. Örneğin Darülfünun Hukuk 
öğrencisi olan ve çeşitli cephelerde savaştıktan sonra İstanbul’a dönen İsmail Hakkı 
Sunata, ailesine bakmak zorunda olduğu için hâkim olarak tayini çıktığı halde ailesini 
bırakıp taşraya gidememiştir.152  

Sonuç

Diğer nezaretler ile birlikte özellikle Dâhiliye Nezareti seferberliğin organi-
zesinde ve iç güvenliğin sağlanmasında kolluk kuvvetleri ile özellikle de Emniyet-i 
Umumiye Müdüriyet-i Umumiyesi ve Polis Müdüriyet-i Umumiyesi gibi birimleri 
ile Başkumandanlık Vekâletine azami derecede yardımcı olmuştur. Bahriye Nezareti 
dâhil tüm bakanlıklar kendi sorumluluklarına giren alanlarda savaşın idamesi için 
hükümetle işbirliğine gitmiştir. İç ve dış güvenlikten sorumlu otoritelerden sonra 
en fazla yük Maarif Nezareti’ne düşmüştür. İdarecisi, memurları, müstahdemleri ve 
eğitim kadroları ile savaşa destek verdiği gibi birçok okul da başta hastane olarak çe-
şitli gerekçelerle işgal edilmiştir. Osmanlı ordusunun insan kaynağını okuma yazma 
oranı düşük olan kırsal kesimden sonra en büyük kalemi mevcut öğrenciler ve eği-
tim görmüş mezunlar oluşturmuştur. Güç, Genç dernekleri gibi yarı sivil dernekler 
de yine maarif teşkilatı kaynaklarını kullanmıştır. Öğrenciler ile ilgili şartlar o kadar 
ağırlaşmıştır ki eğitim öğretim kurumlarında öğrenci ve muallim eksikliğinden do-
layı düzenli eğitim yapılamamıştır. Birçok okul kısmi olarak tatil edilmiş imtihan-
lar zamanında yapılamamıştır. Yine eğitim tarihi açısında son derece önemli verileri 
içeren istatistikler düzenli tutulamamıştır. Osmanlı maarif sisteminin en kapsamlı 
ve geniş istatistiği 1913-1914 eğitim dönemine aittir. Savaş yıllarında bu veriler der-
lenememiştir. Savaşın felç ettiği sosyal ve iktisadi hayatın zorlukları arasında aileler, 
çocuklarını yatılı kurumlara vermek için epey uğraş vermiştir. Çünkü en temel ihti-
yaçları karşılamak için başka çare bulunmamaktadır. Yine savaş ortamında kurumlar 
öğrencilerinin “hangi cephede, esir mi, kayıp mı, sağ mı şeklinde” akıbetini araştırma 
ihtiyacı duymuşlardır. 

II. Meşrutiyetten beri İttihatçıların idealleri olan yeni neslin, yeni kadının inşası 
sürecinde eğitim kurumlarında yapmak istedikleri reformlar genel itibariyle “ahval-i 
hazıra” nedeniyle eksik kalmıştır. Yıllarca gündemde tutulan ve kısmen gerçekleş-
tirilen Darülfünun reformu savaş nedeni ile yeterli netice vermemiştir. Genç neslin 
bir anda büyük kitleler halinde silâhaltına alınması ve kişilerin yarıdan fazlası zayiat 
olarak kayıtlara geçmesi aynı şekilde yaralı ve hasta olarak dönenlerin de kısa sürede 

152 İ. Hakkı Sunata, İstanbul’da İşgal Yılları, s. 61-63.
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iyileşememeleri veya sakat kaldıklarından dolayı engelli olmaları Türk toplumunun 
görünmeyen kaybı olarak tarihe geçmiştir. Yeni kurulan devletin en fazla ihtiyaç duy-
duğu eğitimli ve genç neslin büyük bir miktarı genel savaşta yitirilmişti. Yine yıkılan 
şehirler, tahrip edilen eğitim müessesleri, mütareke sonrası yaşanan işgaller ve sa-
vaşın ağır ekonomik sonuçları Türkiye’nin yıllarca belini doğrultamamasına neden 
olmuştur. Yine 20. yüzyılın en büyük dramı olan zorunlu göçlerle yaşanan tehcir, mu-
haceret ve iltica, milli sınırlar dışında kalma gibi etnik yapıyı baştan aşağı değiştiren 
sosyolojik ve psikolojik travmalar ülkenin geleceğini uzun seneler esir almıştır. Savaş-
ların yeni doğan kayıp nesiller üzerinde bıraktığı tesirler, yerlerinden yurtlarından ve 
emeklerinden edilen nesillerin intikam, milliyetçilik ve diğer dini sebepler nedeniyle 
biriktirdikleri elemler eğitim sistemine ve ders kitaplarına yansımıştır. 

Bu çalışmada savaşın hep olumsuz yanlarını ve eğitime olan zararlarını ortaya 
koymaya çalıştık, ancak sınırlı olsa da savaşın bazı olumlu yönleri de bulunmaktadır. 
Yukarıdaki satırlarda ifade edildiği gibi savaş şartlarında kızların eğitimi konusunda 
önemli mesafeler alındığı gibi sağlık alanında da yine salgın hastalıklardan dolayı tüm 
Anadolu’nun büyük zarar gördüğü bilinmektedir. Ordunun kapasite olarak büyümesi 
ve sıhhi hizmetlerin de artması neticesinde, askeri birliklerin en ücra köşelere kadar 
nüfuz etmesi ve bazen birkaç yıl bu bölgelerde konuşlanması yöre halkı için bir yan-
dan (iaşe açısından) büyük yük olsa da askeri birlikler ile birlikte tabip subayların da 
köylere kadar ulaşması yöre insanı için bulunmaz fırsattır. Çünkü uzman bir hekimin 
karşısına çıkmak için o günün şartları ile vilayet merkezine bin bir zahmet ile gitmesi 
gerekirken, askerî hekim köylünün ayağına gelmiştir. Nitekim Sıhhiye umum müdür 
vekili Dr. Adnan [Adıvar] Bey meclis görüşmelerinde bu hususa dikkat çekmiştir153.

Sonuç olarak eğitim kurumları ve kadroları, savaş boyunca bir yandan vatan sa-
vunmasını ve ordunun taleplerini birinci önceliğe almak duygusu ile hareket ederek, 
bir yandan da bütün imkânsızlıklara rağmen eğitimin sürdürülmesi gayreti içinde 
olmuşlardır. Öğrenciler ise kendilerinden beklenenin üzerinde fedakârlıkta bulun-
muşlardır.

153 MMZC, 3. Dönem, 49. Birleşim, 5 Mart 1333/1917, s. 48.
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Bir İngiliz Resmi Yayınına Göre Çanakkale 
Cephesine Ait Bazı İstatistikî Bilgiler 

İsmet ÜZEN*

Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı
Yıl: 13, Bahar 2015, Sayı: 18, ss. 507-518, 100. Yıl

Öz

Osmanlı Devleti’nin İttifak Devletlerinin yanında savaşa girmesiyle bir-
likte İngiltere ile de savaşmak zorunda kalmıştır. Türk ordularının İngilizlerle 
savaştığı cephelerden birisi ve en önemlisi Çanakkale cephesi olmuştur. Bu cep-
he ile ilgili her iki taraf çok sayıda literatür yayınlamıştır. Çanakkale cephesi 
hakkında Türk tarafının aksine İngiliz resmi yayınları oldukça erken dönemde, 
1920’lerde yayınlanırken, Türk tarafı 1978’den sonra yayınlamaya başlamıştır. 
İngilizlerin yayınladığı Çanakkale Cephesi’ne ait resmi yayınlarından bir tane-
si de istatistikî bilgilerdir. Derli toplu olarak yayınlanan İngiliz resmi istatistik 
yayınında Çanakkale Cephesi hakkında ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır. Bun-
lar, Çanakkale’deki toplam İngiliz kuvveti, ölü, yaralı, esir ve saire tüm zayiatı, 
subay, astsubay ve er ile İngiliz ordusunda bulunan milletlere ve aylara göre 
zayiatı kapsayan ayrıntılı bilgilerdir. Bu bilgilerle, Çanakkale’deki Türk kuvveti 
ve zayiatı ile mukayese yapabilmek imkânı olabilecektir. 

Anahtar Kelimeler: İngiltere, Çanakkale, zayiat, istatistik

Some Statisticsabout Dardanelles according to an Official History of 
British

Abstract

When the Ottoman Empire entered the First World War in the side of Cen-
tral Powers she had to fight with Britain. The Dardanelles was the most im-
portant front among Turkish fronts. Both sides published a lot of books about 

* Doç. Dr. Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi. ismetu-
zen@mynet.com. 
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Giriş

İtilaf Devletleri Balkan savaşlarından yenilgiyle çıkan Osmanlı Devleti ile bir 
ittifaka yanaşmamış ve Osmanlı Devletinin bütün ittifak tekliflerini ret etmişti. 
Dünya savaşı sonunda siyasal bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü korumak iste-
yen Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşına Almanya’nın safında girmek zorunda 
kalmıştı. Osmanlı Devleti seferberlik hazırlıklarını tamamladıktan sonra Ekim 1914 
sonunda Rus limanlarını bombalamak suretiyle savaşa girmişti.

İtilaf Devletlerinin Çanakkale’ye saldırı fikri Rus Orduları Başkomutanı Grandük 
Nicola’ın Aralık 1914 sonunda İngiliz Harbiye Nazırı Kitchner’den Osmanlı kuv-
vetlerinden bir kısmının Kafkas cephesinden uzaklaştırılmasını sağlayacak bir kara 
veya deniz gösterisinin yapılmasının mümkün olup olmadığını sorması ile hız ka-
zandı. Daha 1 Eylül 1914’te Churchill Mısır’ı en iyi şekilde savunmanın yolunun 
Çanakkale’ye saldırmakla mümkün olduğunu dile getirmiş ama bu fikir elde yeter-
li kuvvet olmadığı gerekçesiyle kabul görmedi. Bu yardım talebi üzerine İngiltere 
Ruslara en etkili yardımın Çanakkale’de olacağına karar verdi. Yapılacak saldırının 
sadece savaş gemileriyle mi yoksa savaş gemileriyle desteklenen kara kuvvetleri ile mi 
yapılacağı tartışıldı. Ardından yeterli kara kuvveti olmadığı gerekçesiyle savaş gemi-
leriyle Boğazları zorlama karar verildi. Bundan sonra sefer hazırlıklarına girişildi ve 
bölgeye savaş gemileri gönderildi.

Bu seferden beklenen sonuçlar şunlar idi: Boğazlar ve İstanbul ele geçirildiği 
takdirde Osmanlı Devleti savaş dışı kalacak, Mısır ve Hindistan’a yönelik Türk teh-
didi ortadan kalkacaktı. Boğazlar yoluyla dış dünyaya açılamayan Rusya ile ulaşım 
sağlanacak, kendisine ihtiyaç duyduğu silah ve cephane yardımı yapılarak Doğu 
Cephesinde Almanlara karşı direnmeye devam etmesi sağlanacak ve Rusya’nın ih-
raç edemediği 1914 yılı tarım mahsulünü Avrupa’ya ihraç edebilecekti. Hangi tarafa 
katılacakları konusunda tereddütte bulunan Bulgaristan ve Romanya’nın bu çekim-
serliğine son verilecekti.

Ana saldırı 18 Mart 1915’te yapıldı ve Müttefik filosunun hezimetiyle sonuçlandı. 
Bunun üzerine kara ordusu ile Gelibolu yarımadasının ele geçirilmesine karar veril-
di. Böylece Müttefik filosu Boğazdan rahatça geçebilecekti. Bunun için Çanakkale’ye 

it. On the contrary the Turks, British had published official history about the 
Dardanelles in the early period and the Turks had published official history 
after 1978. Among British official history about the Dardanelles was statistics. 
There is detailed information such as British total force, detailed British total 
casualties. This detailed information gives us opportunity to comparison with 
Turkish force and casualties in the Dardanelles. 

Keywords: Britain, the Dardanelles, casualties, statistic
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güçlü kara birlikleri gönderildi. İlk çıkarma 25 Nisan’da Seddülbahir ve Arıburnu’na 
yapıldı. Bu tarihten Ağustos 1915’e kadar süren muharebeler mücadelenin ilk aşa-
masını oluşturmaktadır. İtilaf devletleri bu döneme kadar bir başarı sağlayamayınca 
daha büyük kuvvetler göndermek zorunda kaldı. Ağustos ayında Suvla koyuna çıkar-
ma yapıldı. Ağustos ayında yapılan şiddetli saldırılar bir sonuç vermedi. Her iki taraf 
ağır kayıplar verdi. Bu başarısızlıklar üzerine Bulgaristan Almanya’nın safında Dünya 
savaşına katıldı. Böylece Almanya ile Osmanlı Devleti arasında doğrudan karadan 
bağlantı sağlandı. Kasım 1915’te Çanakkale Cephesine gönderilen General Charles 
Monro Gelibolu’nun tahliyesini önerdi. İngiliz Harbiye Nazırı Lord Kitchener bunun 
üzerine bizzat cepheye geldi ve komutanların görüşlerini aldı. O da Gelibolu’nun tah-
liyesi kararını kabul etmek zorunda kaldı. Kesin karar 7 Aralık 1915 tarihinde verildi. 
Arıburnu ve Anafartalar’daki Müttefik kuvvetler tahliye edilerek Selanik Cephesi’ne 
kaydırıldı. Seddülbahir’deki kuvvetler ise yerlerinde bırakıldı. Buradaki kuvvetlerin 
tahliye işi 9 Ocak 1916’da tamamlandı.1

Çalışmamızla ilgili aldığımız istatistikî bilgiler İngiliz Harbiye Nezareti’nin Mart 
1922’de yayınladığı “Statistics of the Military Effort of the British Empire During 
the Great War 1914-1920” adlı eserden alınmıştır. Adı geçen eser 880 sayfadan oluş-
maktadır. Bu çalışmanın1922 gibi oldukça erken bir dönemde yayınlanmış olması 
dikkate değerdir. Birinci Dünya Savaşı’nda İngilizlerin çeşitli cepheleri hakkında çok 
önemli istatistikî bilgiler vermesi bakımından önemli bir kaynak olduğu kanaatinde-
yiz. Haziran 1916’da İngiliz Harbiye Nazırı olan Lloyd George (Aralık 1916’da başba-
kan) askeri harekâta dair istatistiklerin özetlerinin aylık yayınlanmasını sağlamıştır. 
1922’de yayınlanan bu çalışma belirtilen özetlerden derlenerek güncellenmiştir.2Bu 
eserde yer alan bazı rakamların nihai rakamlar olmadığını belirtmek gerekir. Buna 
rağmen, ortaya konan bilgilerin genel rakamları ve ortalamaları etkilemeyeceğini be-
lirtmek isteriz.

Otuz üç bölümden oluşan bu hacimli eserde, İngilizlerin dünya savaşındaki tüm 
cephelerde savaşan kuvvetlerin sayısı, kayıplar, silâhaltına alınanlar, cephane, hava 
kuvvetleri, ordunun yaptığı kontratlar, savaş masrafları, malzemeler, iaşe, kantinler, 
nakliye araçları, askeri demiryolları ve ülkedeki deniz nakliyatı, askerlerin konakla-
maları, savaşan tarafların gücü, ihtiyat, topları, düşman esirleri, Fransa’daki İngiliz sa-
vaş hattı, disiplin, hava akınları, askeri harekât hakkında yayınlanan raporların listesi 
gibi geniş konularda genellikle tablolar halinde ayrıntılı bilgiler verilmiştir.

Bu çalışmamızda, yukarıda belirtilen eserde yer alan bilgilerden Çanakkale 
cephesi ile ilgili olanlar seçilmiştir. Bunlar, Çanakkale cephesindeki İngiliz zayi-

1 Bu süreç hakkında geniş bilgi için bkz. Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı, Birinci Dünya Harbi’nde 
Türk Harbi, Çanakkale Cephesi Harekâtı, c. V; C. F. Aspinall-Oglander, Büyük Harbin Tarihi Çanak-
kale Gelibolu Askeri Harekâtı, (haz. Metin Martı), İstanbul, Arma Yayınları, 2005, c. 1-2; Winston S. 
Churchill, The World Crisis,Vol. I-II, London, Odhams Pres Limited, 1939.

2 TheWar Office, Statistics of the Military Effort of the British Empire Duringthe Great War 1914-1920, 
London, 1922, s. 11.
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atının miktarı ve oranı, hasta sayısı, mezar ve gömülenlerin sayısı, savaş sırasında 
askerî harekât ile ilgili yayınlanan raporların listesi, toplam kuvvet, Avustralya, Yeni 
Zelanda, Hintli ve Kraliyet Newfoundland Alayının zayiatı ile aylara göre tüm kuvve-
tin ayrıntılı zayiat listeleridir. 

Savaş boyunca Çanakkale’deki toplam İngiliz kuvveti 468.987, ölü miktarı 33.522, 
kayıp, esir ve yaralı miktarı 86.207, toplam zayiat 119.729 olarak verilmiştir. Ancak 
aylara göre verilen ayrıntılı kayıp tablosunda toplam 119.696 olarak verilmiştir ama 
genel toplamda verilen rakamları hesapladığımızda toplam zayiatın subay, astsubay 
ve er olarak 120.240 olduğu tespit edilmiştir. 

Çanakkale cephesi ile ilgili verilen bilgiler genel olarak tablolar halinde aşağıda 
verilmiştir. 

Çanakkale’deki İngiliz kuvveti:3

Maksimum 
kuvvet

Toplam kullanılan 
kuvvet

Subayların geçirdiği 
gün sayısı

Astsubay ve 
erlerin geçirdiği 
gün sayısı

127.737 468.987 1.033.299 27.697.399

Çanakkale’de muharebe kayıplarının oranı4

(Sadece İngiliz muvazzaf ve kara birlikleri için)(hastalıktan kayıplar hariç)

Ölü % Yaralı % Kayıp veya esir % Toplam %
Çanakkale 6.32 14.93 1.58 22.83

Muharebe kayıplarının toplam yüzdesi5

Toplam Gönderilen her askere karşılık kayıp oranı
Çanakkale 22.83 Gönderilen her 9 askere karşılık 2 kayıp

3 TheWar Office, Statistics of, s. 739.
4 TheWar Office, Statistics of, s. 248.
5 TheWar Office, Statistics of, s. 248
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Çanakkale’deki ölü miktarı6 (30 Kasım 1919’a kadar elde edilen bilgilere göre)

Ölü ya da yaralardan 
ölenler

Hastalık veya diğer 
sebeplerden dolayı 
ölenler

Toplam

Subay Astsubay 
ve er

Subay Astsubay 
ve er

Subay Astsubay 
ve er

Muvazzaf ve 
Gönüllü Ordu

1.045 14.610 103 3.008 1.148 17.618

Kolonilere ait 461 9.804 15 629 476 10.433
Kraliyet 
Donanma 
Tümeni

128 2.123 5 233 133 2.356

Hintli 28 1.262 - 68 28 1.330
Toplam 1.662 27.799 123 3.938 1.785 31.737

Çanakkale Cephesi ile ilgili hasta sayısı: 25 Nisan 1915-7 Ocak 1916 arasın-
da hastanelerdeki toplam tüm rütbelerdeki hasta sayısı107.376 olarak verilmiştir.7 
Açık bir şekilde Çanakkale adı geçmemekle beraber verilen tarihlere bakıldığında 
Çanakkale cephesi ile ilgili olduğuna şüphe yoktur. 

Avustralyalıların zayiatı: Ölü, yaralı, kayıp ve esir yaklaşık 26.000 ve yaklaşık 
24.000 hasta olarak verilmiştir.8Bununla beraber çalışmamızın sonunda yer alan tab-
lolardan Avustralyalıların aylara göre ve toplam zayiatın miktarı rahatlıkla görüle-
cektir.

Yeni Zelandalıların zayiatı(Ocak 1920 tarihine kadar elde edilen bilgilere göre)9

Ölü Yaralardan 
ölenler

Hastalıktan 
ölenler

Kayıp Yaralı Toplam

S A ve E S A ve E S A ve E S AveE S AveE S A ve E
80 1.822 28 515 8 242 0 0 208 4.544 324 7.123
S: Subay A ve E: Astsubay ve er

6 TheWar Office, Statistics of, s. 243.
7 TheWar Office, Statistics of, s. 240.
8 TheWar Office, Statistics of, s. 759.
9 TheWar Office, Statistics of, s. 771.
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Kraliyet Newfoundland Alayının zayiatı(31 Aralık 1919 tarihine kadar elde 
edilen bilgilere göre)10

Ölü Yar a l ard an 
ölenler

Hastalıktan 
ölenler Kayıp Yaralı Toplam

S A ve E S A ve E S A ve E S A ve E S A ve E S A ve E
1 17 0 13 0 18 7 86 0 0 8 134
S: Subay A ve E: Astsubay ve er

Çanakkale’de Görev Yapmak Üzere Hindistan’dan Gönderilenler(31 Aralık 
1919 tarihine kadar elde edilen bilgilere göre)11

Muharip Muharip olmayan 
Hintli

Toplam
İngiliz 
Subayı

İngiliz 
Astsubay 
ve Erleri

Hint 
subayı 

Hintli 
Astsubay 
ve Er

İngiliz Hintli

42 18 90 3.041 1.819 60 4.950

Toplam Hintli zayiatı (31 Aralık 1919’a kadar derlenen rakamlar)12

Ölü Yaralı Kayıp Esir
S DR HS S DR HS S DR HS S DR HS
33 1.591 127 72 3.578 111 --- 101 --- --- --- ---
S: Subay DR: Diğer Rütbeler HS: Hizmet Sınıfı Toplam: 5.613.

İngiliz Kayıpları Toplam(Ocak 1920 tarihine kadar elde edilen bilgilere göre)13

Ölü, yaralardan ve 
hastalıktan ölenler 
dâhil

Kayıp ve Esir Yaralı Toplam Kayıplar

Subay Astsubay 
ve Er

Subay Astsubay 
ve Er

Subay Astsubay 
ve Er

Subay Astsubay 
ve Er

1.785 31.737 258 7.431 3.010 75.508 5.053 114.676

10 TheWar Office, Statistics of, s. 775.
11 TheWar Office, Statistics of, s. 777.
12 TheWar Office, Statistics of, s. 778.
13 TheWar Office, Statistics of, s. 739.
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Muvazzaf ve Gönüllü Orduda Sınıflarına Göre Astsubay ve Er Zayiatı(14 
Mart 1920 tarihine kadar elde edilen verilere göre)14

Muvazzaf Ordu
Süvari Topçu Mühendis Piyade Makineli 

Tüfek
Tank Diğer Toplam

Ölü 17 354 246 9.710 - - 359 10.686
Yaralı 21 956 480 25.964 - - 524 27.945
Kayıp - - 20 4.572 - - 220 4.812
Toplam 1.310 746 40.246 - - 1.103 43.443

Gönüllü Ordu
Süvari Topçu Mühendis Piyade Diğer Toplam

Ölü 710 93 339 5.629 161 6.932
Yaralı 1.609 239 567 14.518 442 17.675
Kayıp 107 - 5 2.194 144 2.450
Toplam 2.426 332 911 22.341 747 26.757

8 Şubat 1920’ye kadar rapor edilen toplam zayiat (hastalar dâhil)(08 Şubat 
1920’de verilen bilgilere göre)15

Ölü Yaralı Kayıp (esirler 
dâhil)

Toplam

Subay Diğer 
Rütbeler

Subay Diğer 
Rütbeler

Subay Diğer 
Rütbeler

Subay Diğer 
Rütbeler

Muvazzaf 
Ordu 

757 10.686 1.176 27.945 152 4.812 2.085 43.443

Gönüllü 
Ordu

391 6.932 695 17.375 100 2.450 1.186 26.757

Avutralya 362 7.779 639 17.261 --- --- 1.001 25.040
Yeni 

Zelanda
116 2.585 208 4.544 --- --- 324 7.129

Diğer 
deniz aşırı 

askerler

1 48 7 86 --- --- 8 134

Hintli 
ve yerli 
askerler

28 1.330 61 3.360 --- 109 89 4.799

14 TheWar Office, Statistics of, s. 249.
15 TheWar Office, Statistics of, s. 238-239.
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Çanakkale’de Türkler tarafından esir alınan ve tarafsız ülkelerde tutulan 
İngiliz askerleri (5 Nisan 1919 tarihine kadar elde edilen bilgilere göre)16

Hala esir olanlar 
(İsviçre ve 
Hollanda’dakiler 
dâhil)

Ölenler Kaçanlar ve 
kurtarılanlar

Takas edilen 
ve ülkelerine 
geri 
gönderilenler

Mütarekeden 
sonra 
kurtulanlar

Toplam

S* DR** S DR S DR S DR S DR S DR
Düzenli ve 
Gönüllü 
Ordu

--- 17 1 95 --- --- 5 13 13 160 19 285

Avustralyalı --- 2 --- 25 --- 1 --- 2 6 34 6 64
Yeni 
Zelandalı --- --- --- 6 --- --- --- 1 --- 18 --- 25

Kraliyet 
Donanması --- 15 --- 17 --- --- --- 1 12 53 12 86

Kraliyet 
Donanma 
Tümeni

--- --- --- 1 --- --- --- 1 --- 1 --- 3

Avustralya 
Donanması --- --- --- --- --- --- --- --- 3 29 3 29

Hintli 
Yerliler --- 4 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 4

Toplam --- 38 1 144 --- 1 5 18 34 295 40 496

*S: Subay **DR: Diğer 
Rütbelerden

Çanakkale ve Mondros’taki mezarlar ve gömülenlerin sayısı:17

Ölü Sayısı Mezar Gömülen Diğer Yerli Askerler
Mezar Gömülen

Muvazzaf ve Gönüllü Ordu
Mondros’ta

18.776 4.177
1.513

1.306
---

Kraliyet Donanma Tümeni
Mondros’ta

2.489 365
556

79
---

Kanada Mondros’ta --- 11
4

---
---

Avustralya Mondros’ta 9.957
---

2.336
244

9
---

Yeni Zelanda Mondros’ta 2.695 345
128

0
---

Newfoundland Mondros’ta 41 8
12

5
---

Hintli 1.358 9 14 4 15
Fransız --- --- 93
Güney Afrikalı --- --- 1

16 TheWar Office, Statistics of, s. 329.
17 TheWar Office, Statistics of, s. 345-349.
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Mezarları kayıt altına alınan ve gömüldükleri rapor edilen subay, astsubay 
ve erlere dair rakamlar18

Kayıt altına alınan ve 
doğru olduğu kabul edilen 
mezarlar (30 Nisan 1920 
tarihi itibariyle)

Gömüldüğü rapor edilen 
ancak henüz mezarları 
bilinmeyenler

Çanakkale 7.258 1.523
Mondros 2.557 ---

Çanakkale ve Mondros’tan dönen mezar ve gömülenlere dair rakamlar (20 
Mayıs 1920’ye kadar)19

Mezarlar Gömülenler
Çanakkale 7.297 1.548
Mondros 2.557 ---

Savaş sırasında Çanakkale’deki askerî harekât ile ilgili yayınlanan raporla-
rın listesi:20

The London Gazetesi’nde Yayınlanmıştır.
Raporun tarihi Gazetenin Numarası Tarihi 

20 Mayıs 1915 29217 6 Temmuz 1915
26 Ağustos 1915 29303 20 Eylül 1915
11 Aralık 1915 29429 6 Ocak 1916
6 Mart 1916 29541 10 Nisan 1916

Çanakkale Cephesinde Aylara Göre Zayiat (22 Nisan 1915-8 Ocak 1916)21

Aşağıdaki tablo incelendiğinde Nisan ayına ait rakamların Mayıs, Haziran ve 
Temmuz aylarına göre düşük görülmesi yanıltıcı olabilir. 25-30 Nisan günlerindeki 
rakamlar altı günlük olup çıkarmanın yapıldığı ilk günleri kapsamaktadır. Bu neden-
le, altı güne ait zayiat rakamlarının oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

Ağustos ayındaki yeni çıkarma ile şiddetlenen saldırılar sonunda zayiat rakamları 
(yaklaşık 47.000) zirve yapmıştır. Sonraki aylarda zayiat rakamları düşme eğilimine 
girmiştir. Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarındaki İngiliz zayiatı Mayıs, Haziran ve 
Temmuz aylarının altında kalmıştır. Bunda, artık yeni saldırılarla bir sonuç elde edi-

18 TheWar Office, Statistics of, s. 344.
19 TheWar Office, Statistics of, s. 351.
20 TheWar Office, Statistics of, s. 715.
21 TheWar Office, Statistics of, s. 284-287
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lemeyeceği düşüncesinin ağırlık kazanmasının da etkili olduğu söylenebilir. Verilen 
rakamlara bakıldığı zaman, 1.253 subay ile 20.284 astsubay ve erin ölü, 417 subay ile 
7.580 astsubay ve erin yaralardan öldüğü, 127 subay ile 4.405 astsubay ve erin hasta-
lıktan öldüğü, 3.010 subay ile 75.510 astsubay ve erin yaralandığı, 252 subay ile 7.402 
astsubay ve erin kayıp ve esir olduğu görülmektedir.

Aşağıdaki tabloda genel toplam kısmında, Avustralyalıların zayiat toplamında 
1.023 subay ile 25.071 astsubay ve er olduğu bilgisi verilmiştir. Rakamları topladı-
ğımızda 1.035 subay ile 25.609 astsubay ve er olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu hata 
düzeltilerek genel toplamdaki rakamlar buna göre verilmiştir.

Ayrıca Kraliyet Donanma Tümeni’nin toplam ölü kısmında 2.356 astsubay ve erin 
olduğu görülürken yapılan hesaplamada 2.350 rakamı çıkmaktadır. Bu hata düzeltil-
diği gibi toplam zayiat kısmında verilen 7.198 rakamı da 7.192 olarak düzeltilmiştir. 

Kısaltmalar aşağıdaki tabloda yer alan bilgiler ile ilgili olup sayfa düzenine sığdır-
mak amacıyla yapılmıştır.

S:Subay; AE: Astsubay ve Er; MO: Muvazzaf Ordu, Gİ: Gönüllü İhtiyat; A: 
Avustralyalı; YZ: Yeni Zelandalı; H: Hintli; Nf: Newfoundland22; T: Toplam; KDT: 
Kraliyet Donanma Tümeni.23

Aylar Kuvvet Ölü Yaralardan 
Ölenler

Hastalıktan 
Ölenler v.s. Toplam Ölü Yaralı Kayıp ve 

Esir Zayiat Toplamı
S A E S A E S A E S A E S A E S A E S A E

1915 25-30 
N

isan

MO 49 195 18 121 0 65 57 981 110 2738 1 186 168 3905
GI 1 30 1 13 0 0 2 43  6 176 2 18 10 237
A 49 594 12 191 0 14 61 799 110 2.641 0  0 171 3.440
YZ 8 267 3  75 0 19 11 361 26 672 0  5  37 1.038
T 107 1.668 24 400 0 98 131 2.184 252 6.227 3 209 386 8.620
KDT 2 10 0 7 0 0 2 17 7 107 0 0 9 124

M
ayıs

MO 28 363 15 120 1 9 44 492 90 2.187 1 81 135 2.760
GI 15 218 10 99 0 6 25 323 64 1.527 0 29 89 1.879
A 75 1.730 26 443 0 24 101 2.197 230 4.995 0 11 331 7.203
YZ 18 578 7 91 0 7 25 676 31 815 0 13 56 1.504
H 1 12024 0 0 0 0 1 120 14 365 0 6 15 491
T 137 3.009 58 753 1 46 196 3.808 429 9.889 1 140 626 13.837
KDT 33 462 8 223 1 3 42 688 87 1.882 0 0 129 2.570

H
aziran

MO 112 1.036 20  243 0 9 132 1.288  177  3.256  21 314  330 4.858
GI 73 1.138 22  292 0 25 95 1.455 160 3.792 29  824 284 6.071
A 12 253 10 183 0 9 22 451 63 1.262 0 0 85 1.713
YZ 6 57 2 73 0 7 8 137 29 516 0 0 37  653
H 10 59125 0 0 0 0 10 591 7  1.087 0 56 17 1.734
T 213 3.075 54 797 0 50 267 3.922 436 9.913 50 1.194 753 15.029
KDT 32 475 8 201 0 37 40 713 43 1.361 0 2 83 2.076

22 Kanada’daki Newfoundland adlı eyaletten gelenler.
23 Tablodaki sıralama orijinal metin esas alınarak hazırlanmıştır. Bu nedenle Kraliyet Donanma Tümeni 

toplamın altında yer almıştır.
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Tem
m

uz

MO 18 171 7 159 0 43 25 373 58 1.128 0 41 83  1.542
GI 44 667 23 229 1 37  68 933 78 2.228  11  408  157  3.569
A 11 132 9 104 2 44 22 280  46 1.117 0  0 68 1.397
YZ 1 49 3 31 2 50 6 130 9 223 0  0 15 353
H 2 2526 0 0  0 1 2 26 3 118 0 0 5 144
T 76 1.044 42 42 5 175 123 1.742 194 4.814 11 449 328 7.005
KDT 15 185 3 3 0 28 18 339 30 642 0 0 48 981

A
ğustos

MO 293 3.182  70 1.268 5 228 368 4.678 588 15.214 126 4.124 1.082 24.016
GI  93 1.195  17 489 1  88 111  1.772 248  5 .903  56 1.136 415  8.811
A  83 1.971  16 516 6  74 105  2.561 140  4.771 0 0 245  7.332
YZ  39 842 9 169  3  62 51 1.073 100  2.150 0 0 151 3.223
H 9 38627 1  0 0 7 10 393 25 1.255 0 44  35 1.692
T 517 7.576 113 2.442 15 459 645 10.477 1.101 29.293 182 5.304 1.928 45.074
KDT 3 48 4 64 2 50 9 162 9 182 0 0 18 344

Eylül

MO 16 235 5 249 5 180 26  664 47 1.060 0 32 73 1.756
GI 7 250 8 195 7 144 22  589 39 1.206 2 15 63 1.810
A 11 134 5 158 2 89 18  381 31 808 0 0 49 1.189
YZ 0 6 6 27 2 38 8  71 5  123 0 0 13  194
Nf 0 2 0 1 0 3 0  6 2  25 0 0 2 31
H 0 5628 0 0 2 8 2  64 1  189 0 2 3  255
T 34 683 24 630 18 462 76 1.775 125 3.411 2 49 203 5.235
KDT 3 56 2 29 1 48 6 1333 5 98 0 0 11 231

Ekim MO 11 176 11 166 10 234 32 576 52  894 2 15 86 1.485
GI 7 153 6 123 5 30929 18 585 36  812 0 7 54 1.404
A 3 79 2 82 3 112 8 273 13  568 0 0 21 841
YZ 0 6 1 5 1 26 2 37 3  25 0 0 5 62
Nf 0 4 0 5 0 3 0 12 3 21 0 0 3 33
H 0 3630 0 0 0 12 0 48 3 108 0 0 3 156
T 21 454 20 381 19 696 60 1.531 110 2.428 2 22 172 3.981
KDT 2 35 3 19 0 25 5 79 8 74 0 0 13 153

K
asım

MO 18 319 13 152 10 295 41 766 37 1.065 1 13 79 1.844
GI 5 184 9 102 7 242 21 528 23 837 0 5 44 1.370
A 7 288 3 181 4 116 14 585 26 866 0 0 40 1.451
YZ 0 10 1 10 1 32 2 52 2 54 0 0 4 106
Nf 1 6 0 2 0 1 1 9 2 16 0 0 3 25
H 0 2931 3 0 0 5 3 34 4 128 0 1 7 163
T 31 836 29 447 22 691 82 1.974 94 2.966 1 19 177 4.959
KDT 1 25 0 5 2 18 3 48 2 84 0 0 5 132

A
ralık

MO 3 6 13 134 8 325 24 465 2 55 0 5 26 525
GI 9 198 6 110 7 117 22 425 40 872 0 8 62 1.305
A 1 49 3 43 4 120 8 212 5 232 0 0 13 444
YZ 1 16 0 14 2 18 3 48 3 66 0 0 6 114
Nf 0 14 0 3 0 4 0 21 0 24 0 0 0 45
H 0 2032 0 0 0 17 0 37 4 110 0 0 4 147
T 14 303 22 304 21 601 57 1.208 54 1.359 0 13 111 2.567
KDT 4 56 1 15 1 22 6 93 5 268 0 13 11 374

1916 O
cak

MO 4 105 1 38 3 149 8 292 15 348 0 1 23 641
GI 2 5 1 107 4 98 7 210 1 22 0 0 8 232
A 0 0 0 19 0 42 0 61 0 0 0 0 0 61
H 0 0 0 0 0 17 0 17 0 0 0 0 0 17
T 6 110 2 164 7 306 15 580 16 370 0 1 31 951
KDT 2 62 0 9 0 13 2 84 3 142 0 0 5 226
MO33 32 79 111 111
GI 9 60 69 69
T 41 139 180 180

26 Yaralardan ölenler dâhil.
27 Yaralardan ölenler dâhil.
28 Yaralardan ölenler dâhil.
29 128 boğulmuş kişi dâhil.
30 Yaralardan ölenler dâhil.
31 Yaralardan ölenler dâhil.
32 Yaralardan ölenler dâhil.
33 Buradaki ve alttaki sütunda yer alan rakamları 1916 Ocak yılına ait üstte verilen MO ve Gİ rakamla-

rına ek oldukları kanaatindeyiz. 
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G
enel

Toplam MO 552 6.388 163 2.682 42 1.616 757 10.686 1.176 27.945 152 4.812 2.085 43.443

GI 256 4.038 103 1.768 32 1.126 391 6.932 695 17.375 100 2.450 1.186 26.757
A 252 5.330 86 1.926 33 1.082 371 8.338 664 17.260 0 11 1.035 25.609
YZ 73 1.831 32 495 11 259 116 2.585 208 4.644 0 18 324 7.247
Nf 1 26 0 11 0 11 1 48 7 86 0 0 8 134
H 22 1.26334 4 0 2 67  28  1.330 61 3.360 0 109 89 4.799
T 1156 18.876 388 6.882  120 4.161 1.664 29.919 2.811 70.670 252 7.400 4.727 107.989
KDT 97 1.408 29 698 7 244 133  2.350 199 4.840 0 2 332 7.192

1253 20284 417 7.580 127 4.405 1797 32269 3010 75.510 252 7.402 5.059 115.181

En alt satırdaki bilgiler genel toplam göz önünde tutularak tarafımızca eklenmiş-
tir. 

Sonuç

Bu çalışmada yararlandığımız İngiliz resmi yayınında ayrıntılarına kadar inerek 
verilen bilgilerin değerli olduğuna inanıyoruz. Başta İngilizler olmak üzere sömürge-
lerinden Çanakkale cephesine gönderilen milletlerin zayiatına dair rakamlar, subay, 
astsubay ve er düzeyinde tasnifi, cephede görev yapanların sınıflarına göre (süvari, 
topçu, mühendis, piyade vs) tasnifi ile mezarlarına dair rakamların ortaya konması 
Çanakkale cephesinin Türk ordusu dışındaki boyutlarını göstermesi açısından dik-
kate değerdir. Verilen bilgilerle Türk ordusuna dair benzer konuların mukayesesi 
imkânı olabilecektir. 

Çanakkale Cephesi ile ilgili verilen bu istatistikî verilerin, bu cephe ile ilgili yanlış 
bilgilerin ve aşırı rakamların (örneğin İngilizlerin bu cephede yaklaşık 250.000 ölü 
verdikleri gibi) önüne geçeceğine inanıyoruz. Görüldüğü üzere İngiliz resmi zayiatı 
ölü, yaralardan, hastalıktan ve sair sebeplerden ölenler ile yaralı, kayıp ve esir olarak 
yaklaşık 120.000 civarındadır. 

Türk resmi makamları tarafından aradan geçen yüz yıla yakın bir süredir 
İngilizlerinkine benzer bir çalışma ortaya koymamış olması üzücüdür. Bu eksikliğin 
de en kısa zamanda giderileceğini umuyoruz.

34 Yaralardan ölenler dâhil.
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 1930’lu Yıllar Türkiye’sinde Çanakkale 
Savaşları’nı Anma Etkinlikleri ve 

Halkevlerinin Rolü

Tayfun ULAŞ*

Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı
Yıl: 13, Bahar 2015, Sayı: 18, ss. 519-532, 100. Yıl

Öz

Çanakkale Savaşları, Türk halkı için mücadelenin ve zor bir dönemde ye-
niden varoluşun simgesidir. Çanakkale’de kazanılan zafer evrensel mahiyette-
dir. Müteakiben Millî Mücadele dönemine de büyük etkisi söz konusudur.

Bu çalışmada 1930’lu yıllarda, Çanakkale Savaşları’nı anma etkinlikle-
rinin nasıl bir süreç içerisinde geliştiği ve yurt genelinde halkın bu etkinliklere 
katılımının bilhassa Halkevleri kanadı ile ne şekilde olduğu üzerinde durula-
caktır. Gerek basında yer alan etkinlikler, gerekse dönemin diğer yayınları ele 
alınarak bahsi geçen yıllarda gerçekleştirilen “Çanakkale Savaşları’nı anma 
etkinlikleri” irdelenmeye gayret edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Çanakkale Savaşları Anma Etkinlikleri, 1930’lu Yıl-
lar, Halkevleri

Commemoration of the Gallipoli Campaign in Turkey 1930s and 
Community Houses

Abstract

Gallipoli Campaign is a symbol of challenge and rebirth for Turkish people. 
Victory of Gallipoli had also worldwide effect. Afterwards, it had a major influ-
ence on Turkish Independence War.

In this study the context in which the commemoration of the Gallipoli Cam-
paign had develop in 1930s and the way people, especially host by Community 

* Yüksek Lisans Öğrencisi, Bilkent Üniversitesi, Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Bölümü, 
tayfunhis@yahoo.com
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Giriş

Osmanlı İmparatorluğu’nun XVIII. yüzyıldan itibaren Avrupa’dan mecburî geri 
çekilişi, özellikle askeri alanda birçok olumsuzluk doğurmuştur. XX. yüzyıl başların-
da Trablusgarp Savaşı ve Balkan Savaşları’nda alınan yenilgiler, I. Dünya Savaşı’nda 
Osmanlı’nın birden fazla cephede mücadele etmesine sebebiyet vermiştir. Muhare-
beden mağlup ayrılan Osmanlı, çeşitli toprak kayıplarına maruz kalmıştır.

I. Dünya Savaşı’nın cephelerinden biri olan Çanakkale cephesi, özellikle İngi-
liz Deniz Bakanı Winston Churchill’in ısrarı ile Osmanlı askerî kuvvetlerini etkisiz 
kılmak amacı ile planlanmıştır. Churchill’e göre, deniz gücüyle desteklenmiş askerî 
kuvvetler Gelibolu’yu ele geçirebilir ve Osmanlı Devleti kalbinden vurulabilirdi. Bu 
durumda müttefiklere Çanakkale Boğazı açılmış olur ve Marmara’ya giriş gerçek-
leştirilebilirdi. Böylece Türk ve Alman gemilerine büyük bir darbe indirilebilir, Os-
manlı askeri birlikleri henüz çeşitli bölgelere yayılmadan saf dışı bırakılmış olabilirdi. 
Ayrıca Karadeniz’deki Rus donanması ile bağlantı kurulur ve bölgeye hâkim oluna-
bilirdi. Bu bağlamda, Çanakkale Boğazı’nı hedef alan bir saldırı planının onaylan-
masında Rusya faktörü önemli görülmektedir. Rusya’nın Kafkasya’da beliren Türk 
tehdidine karşı yardım isteğinde bulunduğunu İngiliz Harp Nazırı Lord Kitchener, 
Winston Churchill’e 2 Ocak 1915’te gönderdiği özel mektubunda şöyle yazmıştır: 
“Osmanlı askerî birliklerinin doğuya gitmesini engelleyecek bir askerî gösteri, ancak 
Dardanel’de yapılabilir”. Böylece Kitchener, Çanakkale rotasını dönülmez hale getir-
miştir.1

Çanakkale üzerine kurulan plânlara rağmen, Türk milleti çetin bir mücadele 
vererek, büyük önder Mustafa Kemal ile nihaî hedefe başarıyla ulaşmıştır. 5. Ordu 
Komutanı Mareşal Liman von Sanders bu durumu şöyle ifade etmiştir: “Türklerin 
kararlılıkları, ya şehit ya gazi olmak inancı ve güveniyle ölümü hiçe saymaları, birkaç 
dakika sonra öleceklerini bile bile ölüme koşarcasına gitmeleri, icap ettiği veya emre-
dildiği anda eri ve subayıyla en zor işe atılmaktan geri kalmamaları, savaşta dahî dü-
rüst ve vefalı olabilmeleri, öldürmek için var güçleriyle üstlerine gittikleri düşmana 
mütareke sırasında müşfik davranabilmeleri de savaşın kaderini değiştiren en önemli 
unsurlardandır.”2 

1 Murat Karataş, Haritalarla Çanakkale Savaşları, Nobel Yayınları, Ankara 2007, s. 2.
2 Azmi Süslü, “Çanakkale Savaşları ve Önemi”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, VII/20, (1991), s. 

305.

Houses, participated in these commemoration ceremonies will be mentioned. 
Either commemoration on press, or other publications in this period will be de-
scribed.

Keywords: Commemoration of the Gallipoli Campaign, 1930s, Commu-
nity Houses
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Çanakkale Savaşları hem deniz hem de kara muharebeleriyle dünya tarihinde 
örneğine pek rastlanılmayan bir zaferdir. Türk halkı, işgallere karşı amansız bir mü-
cadele vererek ülkesini ve milletini müdafaa etmiş; Osmanlı’nın artık etkisiz kaldığı 
bir dönemde Mustafa Kemal önderliğinde yepyeni bir hüviyet kazanmıştır. Çanak-
kale zaferi, Türk milletinin var oluşu için atılan ilk adımdır. Gerçek şu ki, dönemin 
şartları ve siyasî olayları birbirini izleyen bir silsiledir.3 Osmanlı’nın zor bir döneme 
girmesi, Avrupalı devletleri avantajlı bir duruma geçirmiştir. Bu sebeple Çanakkale 
Savaşları’nı tek bir neden veya tek bir sonuç ile açıklamak mümkün görünmemekte-
dir. Değişen dünya şartları ve Osmanlı’nın içinde bulunduğu durum birçok farklı so-
runun ortaya çıkmasına sebebiyet vermiştir.4 Buna rağmen Türk milleti Çanakkale’de 
geçit vermemiş ve aldığı zafer ile Türk ve Dünya tarihinde yer edinmiştir.

A. 1930’lu Yılların Türkiye’sine Genel Bir Bakış

1930’lu yıllar Cumhuriyet ideolojisi için bir “uyum süreci”nin yeniden ele alındığı 
yıllar olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle Serbest Cumhuriyet Fırkası denemesin-
den sonra, inkılâpların halk tabanına yayma girişimleri başlamıştır. Daha sağlam ve 
daha güçlü bir Türkiye’nin geleceği de bu anlayışla oluşturulmuştur. Nitekim 1930’lu 
yıllar, ortaya konan yeni fikir hareketlerinin yeşerdiği bir dönem olarak görülmekte-
dir.

Yeni devletin ideolojisine uygun olarak “millî tarih” araştırmalarına ağırlık ve-
rilmesi ve toplumda “millî şuur” oluşturulması amaçlanmıştır. Birlik ve beraberliğin 
ne denli önemli olduğu bilinciyle, bir kültür bütünlüğü temin etmek gerekmiştir. İşte 
o zaman Atatürk, kendi eserleri olan inkılâpları ve Türk tarih tezini ortaya koymuş-
tur.5 Bu tez Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti’nin (Türk Tarih Kurumu) 1931 yılındaki ilk 
kongresinde ele alınmıştır. Kongre, Atatürk’ün yakın alâkası ve takibi altında gerçek-
leşmiştir.6

3 Örneğin, Boğazlar kanalıyla müttefiklerle irtibat kuramayan ve ezici mağlubiyetlere uğrayan Rusya’da 
daha sonra ihtilâl çıkmış ve böylece Rusya savaştan çekilmek zorunda kalmıştır.

4 Özellikle Balkan Savaşları, Osmanlı’ya indirilen en şiddetli darbedir. En önemli sebebi ise, I. Dünya 
Savaşı’nın ateşlenmesine gayet müsait bir zemin hazırlamak suretiyle, Osmanlı İmparatorluğu’nun 
sonunu da hazırlamasıdır. Bkz. Fahir Armaoğlu, 19. Yüzyıl Siyasî Tarihi (1789–1914), 3. Baskı, Türk 
Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2003, s. 694. İtilâf Devletleri tarafından kendilerine muhtariyet veya 
istiklâl vaat edilen Balkanlar’daki halklarla birlikte Araplar, Rumlar ve Ermenilerden bazıları siyasî 
açıdan, birçok mücadeleden sonra bağımsızlığa kavuşmuşlarsa da İtilâf Devletlerinin iktisadî, ticarî 
ve kültürel emperyalizminden kurtulamamışlar ve aradan yaklaşık üç çeyrek asır geçmiş olmasına 
rağmen hemen hemen hepsi kendilerini toparlayamamışlardır, Süslü, a.g.m., s. 307.

5 Afet İnan, “Atatürk ve Tarih Tezi”, Belleten, III/Nisan (1939), s. 242.
6 I. Türk Tarih Kongresi Zabıtları, İstanbul 1932; Türk Tarih Kurumu’nun kuruluşu ve ilk çalışmala-

rı hakkında bkz. Afet İnan, “Türk Tarih Kurumu’nun Kuruluşu’na Dair”, Belleten, XI/42 (1947), ss. 
173–179.
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Bu dönemde gerçekleştirilen bir diğer önemli adım ise, 19 Şubat 1932’de ilk defa 
14 ayrı merkezde açılan Halkevleri’dir.7 Halkevleri, bünyesinde barındırdığı çeşitli şu-
beleri ile faaliyetlerini gerçekleştirmekteydi. Kuşkusuz en etkin şubelerinin başında 
“Dil, Edebiyat ve Tarih” şubesi gelmekteydi. Tarih incelemelerinden konferanslara, 
folklor çalışmalarından yayın çalışmalarına kadar birçok faaliyeti geniş ölçüde bu 
şube üstlenmişti. 1930’lu yıllarda toplum hayatında görülen bu değişimler8, birbiri-
ni tamamlayan gelişmelerdir. Halkevleri’nin pek çok farklı misyonu halkın, özellikle 
gençlerin buraya rağbet etmesinin yolunu açmıştır. Ayrıca okuma-yazma oranını ve 
milletin sosyal olaylara duyarlılığını da büyük ölçüde artırmıştır.

B. 1930’lu Yıllarda Çanakkale Savaşları’nı Anma Etkinlikleri

1. 1930’lu Yıllara Kadarki Genel Durum

Çanakkale Savaşları’nın tamamlanmasının ardından, 18 Mart Deniz Savaşı’nda 
şehit olan askerleri anmak ve kahramanlıklarını yâd etmek amacıyla, 18 Mart 1916’da 
ilk törenin yapıldığı görülmektedir. Tören, sadece 18 Mart Deniz Savaşı’nda şehit 
olan askerlerin anılması ile yeterli görülmemiş; aynı zamanda kara savaşlarında şehit 
olanların da anılması biçiminde yapılarak bu tarih, “Şehitleri Anma Günü” 9 olarak 
ilan edilmiştir.

Cumhuriyetin ilanı ve yeni ülkenin kurulmasından sonra, Çanakkale Savaşları 
özeline dair olmasa da İstanbul Merkez Komutanı Şakir Güleç, 1926 yılında Şehit-
likleri İmar Cemiyeti’nin kurulmasını sağlamıştır.10 Atatürk, İstanbul’da Şehitlikleri 
İmar Cemiyeti Reisi Diyarbakır Mebusu İbrahim Tali Beyefendi’ye çektiği tebrik telg-
rafında: “Cemiyetin, aziz vatan şehitlerinin takdîs-i ruhu maksadıyla vakî’ teşebbüs 
ve kadirşinaslığından memnun oldum. Bu vesile ile şahsım hakkında izhâr buyru-
lan samimî hissiyattan mütevellit memnuniyet ve teşekkürlerimin muhterem cemiyet 
azasına iblâğını rica ederim efendim” diyerek duygularını ifade etmektedir.11

Çoğu yerel nitelik taşıyan ve Çanakkale özelinde kalan ya da Başkent İstanbul 

7 Açılan bu 14 ayrı merkez; Afyon, Ankara, Aydın, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Eminö-
nü, İzmir, Eskişehir, Konya, Malatya ve Samsun’dur, Cumhuriyet, 20 Şubat 1932.

8 1930’lu yıllarda Türkiye’deki sosyal değişimin temeli, Cumhuriyetin 10. yılına kadar titizlikle sür-
dürülen bir plan dâhilinde olmuştur, bkz.: Nezahat Demirhan, Cumhuriyetin Onuncu Yılının Türk 
İnkılâp Tarihinde Yeri ve Önemi, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 1999.

9 Burhan Sayılır, “1915 Deniz Savaşı’nda Şehit Olan Askerleri Anma Amacıyla Yapılan İlk Tören ve Bu 
Törenin ‘Şehitleri Anma Günü’ Olarak İlan Edilmesi”, Akademi Günlüğü Toplumsal Araştırmalar 
Dergisi, I/1 (2005), s. 101.

10 Mithat Atabay, “Şehitlikleri İmar Cemiyeti ve Çanakkale’deki Faaliyetleri”, İşte Çanakkale Tarih Eki, 
Haziran 2011, s. 2-3.

11 Vakit, 18 Eylül 1927; Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri (Tamim ve Telgrafları), c. V, (haz. Sadi Borak-
Utkan Kocatürk), Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yayınları, Ankara 1972, s. 159–160.
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çevresine has olarak değerlendirebilecek bu anma etkinlikleri, 1916 yılından itibaren 
ülkenin işgal altında olmasından dolayı sekteye uğramıştır. Fakat bu süreçte özellikle 
Osmanlı Genelkurmayı tarafından Çanakkale Savaşları’na dair yayınların yapıldığı 
görülmektedir.12 Bu yayınlar, hatırat ve tarihçe tarzında oluşu nedeniyle büyük oran-
da 1918–1920 yılları arasında ülkenin politik durumu çerçevesinde yorum ve değer-
lendirmelere sahiptir.

2. 1930’lu Yıllarda Çanakkale Savaşları’nı Anma Etkinlikleri

1930’lu yıllardaki Çanakkale Savaşları’nı anma etkinliklerinin yerelden başlaya-
rak ülkenin tamamına yayıldığı görülmektedir. Halkevlerinin toplum tarafından be-
nimsenmesiyle birlikte merasimler düzenlenmiş ve konferanslar verilmiştir. Böylece 
gerek zaferlerimize ve millî bayramlarımıza sahip çıkılması gerekse halkın bilinçlen-
dirilmesi önemli ölçüde Halkevleri aracılığı ile olmuştur. Bahsi geçen yıllarda, Çanak-
kale Savaşları’nı anma etkinliklerine öncülük eden Halkevleri, muhakkak ki birçok 
alanda da Türk milletinin gelişim aşamasına önemli etkileri olmuştur.

1932 yılında açılan Halkevlerinden biri olan Çanakkale Halkevi, kültürel ve sos-
yal faaliyetler çerçevesinde Çanakkale Savaşları’nı anma etkinliklerini, bu süreçte bü-
yük oranda üstlenmiş ve Çanakkale Savaşları’nı halkın da katılımıyla yurt genelinde 
daha da yaygın hale getirmeye çalışmıştır.

Türk İnkılâbı’nın temel prensiplerinin hayata geçirildiği 1930’lu yıllarda, Çanak-
kale Savaşları’nı anma etkinliklerinin artarak devam ettiği görülmektedir. Bu süreçte 
1934 yılında Anzakların (Avustralya-Yeni Zelanda) Atatürk’e yazdıkları mektup önem 
arz etmektedir. Thos A. Kelly tarafından yazılan mektupta, “Şayet Avustralya’ya teş-
rifiniz kabil olursa sizi arkadaşlarla candan karşılamaya amadeyiz” deniliyordu.13 Bu 
vesile ile İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, Çanakkale Bölgesi’ni teftişe giderken, Atatürk bu 
mektuba ithâfen: “Çanakkale’ye gittiğinde aziz şehitlerimizi de ziyaret etmeyi unut-
ma. Bu görevi yapacağına şüphem yok. Yalnız orada nasıl bir nutuk söyleyeceksin?” 
deyince, Şükrü Kaya ne diyeceğini bilememiş ve Atatürk şöyle cevap vermiş: “Uzak 
diyarlardan evlatlarını savaşa gönderen analar. Gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatla-
rınız bizim bağrımızdadır. Huzur içinde rahat uyumaktadır. Onlar bu topraklarda 
canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır.”14 Görüldüğü üzere 
Türkiye Cumhuriyeti bizzat bu durum ile alakadar olmuş, ilgisini göstermiş ve sahip 
çıkmıştır. Bu sebepledir ki, 1930’lu yıllardan itibaren bu özel gün, daha önemle ve 
ilgiyle anılmıştır.

12 1916–1920 tarihlerinde eski harfli Türkçe olarak yaklaşık 25 yayının bulunduğunu görülmektedir. 
Ayrıntılı bilgi için bkz. Çanakkale Savaşları Bibliyografyası, (haz. Aşkın Koyuncu-Özkan Keskin-
Cahide S. Sönmez), Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 2010.

13 Ayın Tarihi, Nisan 1934, sayı: 5, s. 22–24.
14 Cemal Granda, Atatürk’ün Uşağının Gizli Defteri, Ankara 2007, s. 282–283.
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Çanakkale Savaşları’na olan ilginin bir diğer yönü de bu dönemde yayınlanan 
eserlerin, 1923-30 dönemine kıyasla büyük oranda artmasıdır. Özellikle Ruşen 
Eşref ’in 1930 yılında, Çanakkale Savaşları’na dair Atatürk ile mülâkat yapması, bah-
sedilen ilginin önemli bir göstergesidir.15 Nitekim 1930-40 yılları arasında özellikle 
savaşa katılmış kişiler tarafından kaleme alınan anı veya araştırma biçimindeki ya-
yınlar da mevcuttur. Hatta bu yayınlardan bazıları, yabancı eserlerin çevirisi olarak 
da karşımıza çıkmaktadır.16

1930’lu yıllarda Çanakkale Savaşları’nı anma etkinlikleri, ilk başta 1932 yılında 
kurulan Halkevleri kurumlarının etkinlikleri üstlenmesi ile sistemli bir şekilde ger-
çekleştirildiği görülmektedir. Özellikle Çanakkale Halkevi’nin anma etkinliklerine ev 
sahipliği yapmasıyla özelden ülke geneline doğru etkinliklerin arttığı anlaşılmaktadır. 
Bu bağlamda 1930’lu yıllardaki anma etkinliklerine bakıldığında Halkevlerinin konu-
mu daha iyi görülmektedir.

Çanakkale Boğaz Muharebeleri Zaferi’nin yıldönümlerinde Çanakkale Halkevi, 
ciddi sorumluluk üstlenmiştir. Düzenli olarak her yıl çeşitli programlar hazırlayarak, 
günün anlam ve önemini yaşatmaya gayret etmiştir. 1930’lu yıllar boyunca Çanak-
kale Halkevi, Çanakkale Savaşları anma etkinliklerine ev sahipliği yapmasının yanı 
sıra konferanslar ve çeşitli etkinliklerle tarihsel bilincin artmasına katkı sağlamıştır. 
Savaşlara katılan Cemal Çavuş gibi kahramanların halka tanıtılması ve askeri uzman-
lara seminerler verdirme gibi etkinliklerle ilginin çeşitlendirilmesine gayret etmiştir. 
Henüz kurulmasının birinci yıldönümünde Çanakkale Halkevi, 18 Mart Zaferi’ni şu 
program ile kutlamıştır:

15 Ruşen Eşref [Ünaydın], Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal ile Mülakat, Hamit Matbaası, İstan-
bul 1930.

16 1930-40 yılları arasında Çanakkale Savaşları’nın özeline dair 17 kitap tespit edilebilmiştir. Bkz.: Ke-
nan Akdağlı, Çanakkale Abidesi, Tecelli Matbaası, İstanbul 1936; A. Haydar Emin [Alpagut], Büyük 
Harb’in Türk Deniz Cephesi, Deniz Matbaası, İstanbul 1937; C. F. Aspinall-Oglander, Çanakkale Mu-
harebeleri, İngilizlerin Gelibolu Seferinin Resmi Tarihi,( çev. Muharrem Feyzi), Kanaat Kütüphanesi, 
İstanbul 1932; C. F. Aspinall-Oglander, Büyük Harb’in Tarihi: Çanakkale, Gelibolu Askerî Harekâtı, 
Seferin Başlangıcından 1915 Mayısına Kadar, c. I, (çev. Tahir Tunay), Askerî Matbaa, İstanbul 1939; 
Fahri [Belen], Çanakkale Muharebelerinde Çıkartma Hususunda Alınan Dersler, Harp Akademisi 
Matbaası, İstanbul 1933; Fahri Belen, Çanakkale Savaşı, Harp Akademileri yay., İstanbul 1935; F. 
Şemsettin Benlioğlu, 1915 Çanakkale Muharebeleri’nden Bir Kısmının Tarihçesi, Vilayet Basımevi, 
Çanakkale 1934; Osman Ozanalp, Çanakkale Savaşları, Askerî Matbaa, İstanbul 1939; Fevzi Kurtoğ-
lu, Çanakkale 18 Mart 1915, Deniz Matbaası, İstanbul 1935; Tahsin Çelebican, Çanakkale’de Nasıl 
Kazandık?, Vakit Kütüphanesi, İstanbul 1937; Nihal Atsız, Çanakkale’ye Yürüyüş, İstanbul 1933; Os-
man Görür, Harb-i Umûmî’de Çanakkale’de Golyat Zırhlısının Nasıl Batırıldığının İç Yüzü, Tecelli 
Basımevi, İstanbul 1939; Alp Gündüz, Anafartalar Kahramanı, Maarif Matbaası, İstanbul 1933; Hi-
dayet, Çanakkale Seferi Nasıl Başladı?, Topçu Okulu Basımevi, İstanbul 1935; M. Refik, Seddülbahir 
Muharebeleri, Harp Akademisi Basımevi, İstanbul 1933; Kadri [Perk], Çanakkale Savaşları Tarihi, 
Cemal Azmi Matbaası, İstanbul 1935; İ. Hakkı Tümerdem, Osmanlı İmparatorluğu Devrinde Büyük 
Meydan Muharebeleri ve Çanakkale Deniz ve Kara Harbi, Cumhuriyet Matbaası, İstanbul 1939; Bu 
yayınlar için bkz. Çanakkale Savaşları Bibliyografyası, (haz. Aşkın Koyuncu-Özkan Keskin-Cahide 
S. Sönmez), Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 2010.
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“Gündüz: Halkevi’nde toplantı:
1- Ev Reisi tarafından zafer hakkında bir nutuk
2- Bir zabit tarafından 18 Mart taarruz ve müdafaasının izâhâtı
3- Bir talebe tarafından manzume” 17

20 Mart 1934 tarihli Milliyet gazetesinde yer alan haberde, 18 Mart Deniz 
Zaferi’nin Çanakkale Halkevi’nde büyük bir tören ile anıldığı görülmektedir. Ayrıca 
sadece Çanakkale’de değil, çevre illerde de Halkevleri aracılığı ile Çanakkale Zaferi’nin 
kutlandığı bilgisi yer almaktadır.18 Yine 1935 yılında, Çanakkale Halkevi’nin yanı sıra 
Kayseri Halkevi’nde de anma etkinliğine rastlanılmaktadır.19 Milliyet gazetesindeki 
haberde, 19 Mart’ta Kayseri’de, Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü münasebeti ile hal-
kevinde yapılan toplantıda Erkân-ı Harb Binbaşı Suat Bey tarafından konferans ve-
rildiği ve güzel bir temsil yapıldığı belirtilmiştir. Ayrıca yine Çanakkale Savaşları’nın 
anma etkinliklerinde önemli bir yere sahip olan Çanakkale Halkevi’nde de günün 
anlam ve önemi üzerinde durulduğu anlaşılmaktadır.20

Görüldüğü üzere anma etkinlikleri sadece Çanakkale ve İstanbul gibi şehirlerle 
kalmayıp Anadolu’nun çeşitli yerlerinde de halkevleri aracılığı ile gerçekleştirilmiştir. 
20 Mart 1936 tarihli Ulus gazetesinde, Çanakkale Zaferi’nin yurdun her tarafında 
kutlandığı ve halkın da büyük katılım göstermesiyle yine Halkevlerinde anma etkin-
liklerinin gerçekleştirildiği bilgisi bulunmaktadır.21

1937 yılında ise, özellikle Cumhuriyet Gazetesi, Çanakkale Zaferi’nin anma et-
kinliğine geniş yer ayırmıştır. Gazete yazarı Abidin Daver, Eminönü Halkevi’nde ve 
Şişli Halkevi’nde Çanakkale Zaferi hakkında konferanslar vermiştir. Ayrıca Şehremi-
ni Halkevi’nde de anma etkinliklerinin yapıldığı görülmektedir.22

1938 yılında Halkevlerinin yanı sıra şehitliklerde de anma etkinlikleri yapılmıştır. 
Son Posta gazetesinin verdiği haberde, Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü münasebe-
tiyle Beşiktaş ve Eminönü Halkevi’nde tören yapılacağı duyurulmuştur. Aynı gazete, 
Çanakkale’deki Hastanebayırı şehitliğinde anma töreni yapılacağını da bildirmekte-
dir.23 Yine bu yılda Çanakkale Zaferi hakkında gazetelerde pek çok bilgilendirme ya-
zısına ve çeşitli tefrikalara rastlanılmaktadır.24

17 Murat Karataş, Çanakkale Halkevi (1932-1951), Grafiker Yayınları, Ankara 2014, s. 71.
18 Milliyet, 20 Mart 1934.
19 Kurun, 20 Mart 1935.
20 Milliyet, 21 Mart 1935.
21 Ulus, 20 Mart 1936.
22 Cumhuriyet, 19 Mart 1937. Ayrıca yine Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünün Halkevlerinde kutlan-

dığı haberlerine rastlanmaktadır.; Ulus, 20 Mart 1937, Son Posta, 19 Mart 1937; Tan, 19 Mart 1937, 
Akşam, 19 Mart 1937. Görülmektedir ki, 1937 yılındaki anma etkinlikleri Türk basınında geniş yer 
edinmiş ve gerek 18 Mart öncesi gerekse çeşitli hatıratlar ve anılar da yayınlanmıştır.

23 Son Posta, 18 Mart 1938.
24 Özellikle Ulus gazetesinde, 18 Mart 1938’den başlayarak Şevki Yazman’ın hazırladığı “Türk Çanakka-

le” tefrikası, kayda değerdir.



Tayfun Ulaş

526

Çanakkale 2015

1930’lu yılların sonlarına doğru artık, Çanakkale Zaferi’nin halk tarafından daha 
çok benimsendiği görülmektedir. Cumhuriyet gazetesinin 20 Mart 1939 tarihinde yer 
verdiği bir haberde, “18 Mart Çanakkale Zaferi’nin Konya’da, merasimle kutlandığı 
ve bu münasebetle şehitlerimizin aziz hatıralarının da anıldığı”25 şeklinde izâh mev-
cuttur.

Türk basınının bu özel anma günlerinde, halkı bilinçlendirmek için gösterdiği 
çaba net bir şekilde görülmektedir. Çanakkale Savaşları ile ilgili hatırat, tefrika, köşe 
yazıları ve bizzat bu anma etkinliklerine katılma ve konferans verme gibi çalışmalar-
da bulunarak aziz şehitlerimizin hatıralarının anılmasında ve Çanakkale Savaşları’nın 
anma etkinliklerinin bir sonraki nesillere taşınmasında önemli katkılar sağlamışlar-
dır.

Sonuç

Çanakkale Savaşları’nda gösterilen çetin mücadele, Millî Mücadele dönemin-
de birçok yönüyle Türk milletine yol gösterici olmuştur. Ayrıca Türk milletinin 
Bağımsızlık Savaşı’na tarihî bir dayanak oluşturmuştur. Türk ve Dünya tarihinde 
emsâline pek rastlanılmayan ve kendinden sonraki dönemlere de etki eden Çanakka-
le Savaşları’nın, muhakkak ki Türk milleti için önemi yadsınamaz. Bu büyük zaferin, 
ne tür zorluklarla kazanıldığı ve nihaî hedefe nasıl ulaşıldığı diğer milletlerin hafıza-
larında da yer edinmiştir.

Çanakkale Savaşları’nın hemen ertesinde başlayan anma günleri Türkiye 
Cumhuriyeti’nin ilanını takip eden günlerde devam etmiştir. 1920’li yıllarda özellikle 
Şehitlikleri İmar Cemiyeti tarafından üstlenilen etkinlikler, 1930’lu yıllardan itiba-
ren kurumsal kimliğe kavuşmuştur. 1930’lu yıllarda Halkevleri, anma merasimlerinin 
düzenlenmesine hem öncü olmuş hem de ev sahipliği yapmıştır. Özellikle Çanakka-
le Halkevi’nin faaliyetleri, etkinliklerin özelden ülke geneline doğru yayılmasında ve 
halk tarafından daha çok benimsenmesine büyük katkı sağlamıştır. 1930’lu yılların 
sonları ve takip eden yıllara bakıldığında ise, anma etkinliklerinin ülke genelinde bü-
yük katılımlarla gerçekleştirildiği ve büyük zaferin merasimlerle yâd edildiği görül-
mektedir.

Türk milleti ise bu büyük zaferi ve aziz şehitlerimizi unutmamaya ve daima ha-
tırlatmaya çalışmıştır. 1930’lu yıllarda Türk İnkılâbı’nın toplum tabanına yayılması 
gayretlerinin oldukça yoğun olduğu hesaba katılırsa, Çanakkale Savaşları’nın da top-
lumsal ve tarihsel planda bütünleştirici etkisinin göz ardı edilmediği anlaşılmakta-
dır. Bir başka açıdan bakıldığında ise, Çanakkale Savaşları’nı anma etkinliklerinin bu 
dönemde özelden ülke geneline yayılması, 1930’lu yıllarda belirginleşen Cumhuriyet 
ideolojisinin, Osmanlı’ya ait tarih mirasını da kabullendiğini gösteren bir örnek ol-
duğu söylenebilir.

25 Cumhuriyet, 20 Mart 1939.
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Çanakkale Savaşı’nın Yüzüncü Yılında 
Türk Edebiyatında Savaş ve Kadın 

-Türk Tiyatrosu Örneği- 

Abdullah ŞENGÜL*

Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı
Yıl: 13, Bahar 2015, Sayı: 18, ss. 533-549, 100. Yıl

Öz

Savaşın en masum ve en mağdur kesiminden biri çocuklarla birlikte kadın-
lardır. Kadın ve savaş yan yana gelmemesi gereken iki kavram olmasına rağ-
men, edebî eserler çoğu zaman kadını birtakım gerekçelerle erkeğin yanında ve 
savaşın içinde kurgular. Savaşı kadın dikkatiyle anlatan eserler azdır. Daha çok 
cephede veya cephe gerisinde kadınların üstlendiği roller anlatılır. 

Türk tiyatrosu, savaşı anlatan ilk eserleriyle birlikte kadını savaşın önem-
li bir unsuru olarak ele alır. Namık Kemal ve Abdülhak Hâmid’in eserlerinde 
erkeğin yanında ve çoğu zaman onun ideallerine bağlı kadınlarla karşılaşı-
rız. Özellikle Milli Mücadeleyi anlatan oyunlarda da kadınlar önemli roller 
üstlenir. Cumhuriyetin kuruluşundan sonra kaleme alınan oyunlarda kadına 
biçilen roller, ortak bilincin oluşmasının yanında, sosyal hayatta kadını ön 
plana çıkarmak ve kadında özgüven geliştirmeyi amaçlamaktadır. Zira Millî 
Mücadele’nin anlatıldığı bazı oyunlarda kadınlar inisiyatif üstlenir, karar verir 
ve uygularlar. Bunların tamamına yakını doğru karalardır ve netice itibariyle 
başarı getiriler. Bu çalışma ile Türk tiyatro edebiyatında savaşı anlatan oyun-
larda kadın kimliği ve kadına biçilen rol üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Türk edebiyatı, Türk tiyatrosu, savaş, kadın 
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Giriş 

Savaş ve kadın başlangıçta çok alakasız iki terim gibi görülse de en büyük aktör-
leri erkekler olan savaşlarda kadınların rolü araştırılması gereken soru olarak gün-
celliğini korumaktadır. Savaşlarda aktif roller üstlenen kadınların hikâyeleri birçoğu-
muzun malumudur. Hatta bu konuda muhayyel kahramanlar yaratarak eline kılıç ve 
silah verilen kadın kahramanları hepimiz biliriz. 

Savaş-kadın ilişkisini anlatan kurmaca eserlere bakmadan önce savaş yıllarında 
kadınların ne yaptığına bakalım. Şüphesiz büyük bir kısmının savaşların yıkıcı et-
kisine maruz kaldığı kadınlar, zaman zaman kaderlerine razı olmak yerine, cephe 
gerisinde etkin roller üstlenmek isterler. Mesela Balkan Savaşı sırasında İstanbul’da 
toplanan kadınlar konferansı ve bu konferansa Rusya Türklerinden önemli katılım-
ların olması dikkat çekicidir. Rusya’dan Hilâl-i Ahmer’e yardım etmek, Türkiye’de 
kadınlar arasında millî bilinci geliştirmek amacıyla Türk kızlarının geldiği ve cephe 
gerisinde özellikle yaralı askerlere baktıkları, 1913’de Müdafaa-i Milliye’nin “Kadınlar 
Heyeti”nin kurulmasına öncülük ettikleri bilinmektedir.1 Yine Millî Mücadele yılla-
rında Anadolu kadını, eşi ve çocukları başta olmak üzere malını, mülkünü bu uğur-
da verecek kadar fedakârlık yapar. Kadınların savaşın yıkıcı etkisine bu denli maruz 

1 Şefika Kurnaz, “Türk Kadın Hakları Tarihinde Bir Dönüm Noktası: Balkan Savaşı’nda Kadın Konfe-
ransı”, Türk Yurdu, c. 32, S. 303, 2012, s.76-78.

Abstract

The most innocent and the most victim of wars is women besides children. 
War and women shouldn’t come side by side. But usually literal works fiction-
alise with some justification women beside men in the war. The works narrate 
the war with women attention is very few. The roles which are assumed by wom-
en mostly in front or back are narrated. 

Turkish theatre with first works narrating war, handle women as a impor-
tant factor of war. We come across women who are besides men and mostly 
depending his ideals in Namık Kemal’s and Abdülhak Hâmid’s works. Women 
take an active role in especially the pieces that narrating National Struggle. The 
women’s roles are aim beside the formation of collective consciousness, feature 
the women in the social life and developing self-esteem in women, in the pieces 
that is indited after the establishment of the rebuplic. Likewise, in some pieces 
narrating National Struggle, women take an initiative, decide and implement. 
Almost all of these decisions are the right decisions and consequently bring suc-
cess. In this work we will insist female identity and the role of women in pieces 
describing war in Turkish theatre literary.

Keywords: Turkish literature, Turkish theatre, war, women
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kalması söz konusu dönemde yerel basının gündemine de gelir.2 Hatta bu dönmede, 
Millî Mücadelenin önemli bir şehri olan Sivas’ta Vali Reşit Paşa’nın eşi Melek Reşit 
Hanım “Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti”ni kurar. Erkeklerin mücade-
lesine destek olmak için Türk milletinin işgale karşı çıkışındaki kararlılığını ve haklı-
lığını anlatmaya çalışır.3 

Modern edebiyatımızın ilk eserlerinden itibaren vatanın anneye benzetildiğini 
biliyoruz. Özellikle Namık Kemal’in eserlerinde karşılaştığımız bu benzetme Deli 
Hikmet’le birlikte yazdığı “Vatan Mersiyesi” isimli şiirinde işgal altındaki çaresiz va-
tan topraklarıyla birlikte düşünüldüğünde “bahtı kara mâder” şeklinde isimlendiri-
lir.4 Yine aynı yıllarda Namık Kemal’in tesiri açıkça görülen Mehmet Rıfat’ın Ya Şehit 
Ya Gazi isimli oyununda, bu sefer vatan için “zincire vurulmuş kadın” benzetmesi 
yapılır. Oyunun merkezi şahsi Abdurrahman’a göre vatan ana gibi eş gibi evlat gibi 
değerlidir ve namustur. O, zincire vurulmuşken erkeklerin rahat olması elbette müm-
kün değildir.5 Modern edebiyatımızın ilk örneklerinden itibaren vatan-anne (kadın) 
ilişkisinin kurulması şüphesiz vatan konusunda ferdî duyarlılığı artırmak ve vatan 
sevgisini topluma mal etmeyi amaçlar.

Türk edebiyatında savaş ve kadın konusu az da olsa yer verilen ve ilgi çeken bir 
konu olmuştur. Türk edebiyatının iki önemli eserinde Millî Mücadele’nin adeta sem-
bolü haline gelen iki kurmaca kadın kahramanını bilmeyen yoktur. Halide Edip’in 
Ateşten Gömlek romanında Ayşe ve Peyami Safa’nın Sözde Kızlar romanında Mebru-
re ülkenin bağımsızlığı tehlikeye düşünce savaşa girmekte bir an bile tereddüt etmez-
ler. Onların bu tavrına erkekler bile hayrandır. 

Balkan, Çanakkale ve Millî Mücadelenin üzerinden bir asra yakın zaman geç-
ti. Bu savaşları erkelerin dikkatiyle ve genelde cepheden anlatan eserler ayrıntılara 
girme yerine genel fotoğrafı anlatmayı tercih ettiler. Dolayısıyla cephe gerisindeki 
savaş mağdurları ve onların yaşadıkları edebiyatın gündemine pek gelemedi. Bugün 
bir Harp edebiyatının var veya yok olduğunu tartışmak yerine bu çerçevede değer-
lendirilecek eserlerin nitelik açısından ele alınması gerekir. Bu da söz konusu ürün-
lerin değerlendirilip sağlıklı bir Harp edebiyatı tarihinin yazılmasıyla mümkün olur. 
Biz bu çalışmada genel fotoğrafın içindeki özel karelere bakmak istiyoruz. Şüphesiz 
aradığımız fotoğraf karelerinin fazla belirgin olmayışı edebiyatımız açısından büyük 
bir eksikliktir. Bu tespitlerden sonra savaş-kadın konusunu Türk tiyatrosundaki bu 
solgun karelerden hareketle incelmeye geçebiliriz. 

2 İhsan Ilgar, Mütarekede Yerli ve Yabancı Basın, Toker Yayınları. İstanbul 1973, s. 90-91.
3 Bekir Sıtkı Baykal, Millî Mücadele’de Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti, Atatürk Araş-

tırma Merkezi Yayınları, Ankara 1986, s. 1. 
4 Önder, Göçgün, Namık Kemâl’in Şairliği ve Bütün Şiirleri, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara 

1999, s. 345-352.
5 Mehmet Rıfat, Ya Şehit Ya Gazi, 1324, s. 20-29.



Abdullah Şengül

536

Çanakkale 2015

Türk Tiyatrosunda Savaş ve Kadın

Bilindiği gibi Tanzimat edebiyatı ile başlayan modern tiyatronun konuları arasın-
da tarih de vardır. Tarihin edebiyata yansıyan en önemli boyutu şüphesiz savaşlardır. 
Dolayısıyla savaş ve kadın konusu Türk tiyatrosunun ilk örnekleriyle birlikte görül-
meye başlar. Dönemlere göre bir tasnife tabi tutmadan ama kronolojik sıraya göre 
bakacağımız örneklerde sevdiğinin peşinden cepheye gidenler, cephede yavuklusuyla 
karşılaşanlar, cephe gerisinde savaşa destek verenler, Hilâl-i Ahmer’de gönüllü olarak 
yer alanlar, erkeklerden cepheye gitmesinden doğan boşluğu ellerine silah alarak dol-
duranlar, yaşadıkları yerlerde halka önderlik ederek işgale karşı koyanlar, savaşların 
sonucuna göre mükafat olarak vaat edilenler, babaları ile sevdikleri arasında kalanlar 
hatta yeri geldiğinde bir erkek kadar kahramanca vatan müdafaasında bulunan ka-
dınlar anlatılır.

Cumhuriyet dönemine kadar verilen örneklerde doğrudan kadın kahraman etra-
fında gelişen olayları anlatan herhangi bir örnek yoktur. Bu dönemde yazılan oyun-
lar, kadınları erkeğin yanında veya peşinde, onun ideallerine saygılı, gerektiğinde 
fedakârlık yapan, intikam alan kahramanlar olarak kurgular. Cumhuriyet döneminde 
yazılan oyunların bir kısmında ise olaylar kadınların etrafında geliştiği gibi kadını 
eserin önemli bir unsuru şeklinde anlatır. Bu ön tespitlerden sonra yazılış sırasına 
göre söz konusu oyunlardaki savaş ve kadın ilişkisine bakalım.  

Modern Türk tiyatrosunun ilk örneklerinden biri olan Vatan yahut Silistre’de 
oyunun kadın kahramanı Zekiye âşık olduğu İslam Bey’in peşinden kılık değiştirerek 
cepheye gider ve onunla birlikte gözünü kırpmadan her türlü tehlikeye atılır. Başlan-
gıçta bu fedakârlığının arka planında İslâm Bey’e duyduğu aşk olsa da zaman içinde 
vatan aşkıyla tanışır.6 

Mehmet Sadettin’in kaleme aldığı Tuna ve Zafer isimli oyunda babasını ve eşi-
ni savaşta kaybeden Fatma Hanım’la karşılaşırız. Oğlunu gönüllülere katılması için 
teşvik eden Fatma Hanım, savaşa gönderdiği oğluna son derece bilinçli bir şekilde 
nasihat eder. Ona göre bu dünyada vatandan daha kıymetli bir şey yoktur. Ailesinden 
rahat döşeğinde can veren bir erkek yoktur. Onlar vatan topraklarını yabancı ayaklara 
çiğnetmemek için şehit olmuşlardır. Fatma Hanım artık bu kutsal görevi oğlunun 
üstlenmesi gerektiğine inanmaktadır.7 

Yine Namık Kemal’e ait olan Celaleddin Harzemşah’ta, kadını yine erkeğin ya-
nında ve ideallerine ortak görürüz. Celâl’in ilk eşi Neyyire, Fars Sultanı’nın kızıdır. 
Babasının yanında muharebelere katılarak yetişmiş olan Neyyire Celâl’le muharebe-
de tanışır. Ömrü boyunca eşinin yanında ve onun ideallerine bağlı kalır. Ölümü bile 
idealleriyle ilgilidir. Nehirden geçerken düşmanların iyice yaklaştıklarını fark eden 

6 Namık Kemal, Vatan yahut Silistre, 1289, s. 21-22.
7 Mehmet Sadettin, Tuna ve Zafer, 1290, s. 5-7.
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Neyyire, Celâl’in yakalanacağını anlayınca; “Dinini seversen beni bırak” der.8 Celâl, 
İslâm içindeki nifaktan dolayı umutsuzluğa kapılıp mücadeleden vazgeçmeyi dü-
şündüğü bir sırada, birinci eşine çok benzediği için evlendiği ikinci eşi Mihri Ci-
han “Bana hamiyet ve vazife fikirlerini sizin muhabbetiniz öğretti!” diyerek ona itiraz 
eder.9 Eşini cesaretlendirir ve mücadelesinde hep yanında olur. Gerekirse ölüme be-
raber gitmeyi teklif eder:

“Padişahım iki kolun var! Beni de Allah yolunda feda edersen, birinde Neyyiren, 
birinde Mihri Cihan’ın yatar ise divan-ı İlâhiye arz edeceğimiz levha-i temaşa 
çirkin mi görünür?.. (...) İnşallah benim bedenimden de hun-ı şehadet saçılır!”10 

Görüldüğü gibi hanedana mensup bu iki kadın tamamen eşinin yanında ve onun 
ideallerine bağlı birer kahraman olarak anlatılır. 

Selânikli Abdi Tevfik’in kaleme aldığı Girid’in Fethi 1080 isimli oyunda tıpkı Ze-
kiye gibi kılık değiştirerek Kandiye Kalesi’ne gelen ve sevdiği Karakulak Ahmet Ağa’yı 
her türlü tehlikeden korumaya çalışan Hasib’le karşılaşırız. Hasib’in Ahmet Ağa’ya 
duyduğu sevgi zamanla vatan sevgisine de sahip olmasını sağlar. Vatan yahut Silist-
re’deki gibi vatan sevgisinin bütün sevgilerden üstün olduğu fikri bu eserde de kılık 
değiştirerek sevgilisinin peşinden savaşa giden kadından hareketle verilir: “Kalbinde-
ki fenâ sevdayı sildin öyle mi? Pekâlâ! Bari o faidesiz sevda yerine faideli ve pek tatlı 
olan vatan aşkını koy! Sevda söner, vatan aşkı kalpten silinmez.”11 

Kendini bir kadın şairi olarak isimlendiren Abdülhak Hâmid’in Târık yahut 
Endülüs’ün Fethi isimli eserinde kadına bir savaş mükâfatı olarak yer verir. Musa bin 
Nasır kızı Zehra’yı Endülüs’ün alınması ve Kral Rorik’in kellesinin getirilmesi halinde 
Tarık bin Ziyad’a vermeyi vaat eder: “Muzaffer olursanız mükâfatsız bırakmam. Sana 
kızım Zehra’yı veririm.”12 Abdülhak Hâmid, kısaca Târık olarak bilinen bu eserinde 
kadını erkekle aynı safta göstermek için erkeklere has bir iş gibi görülen askerliği 
kadınlara da yaptırır. Bu eserdeki “kadın askerler, mücahideler” kadının sosyal hayat-
taki rolünü kuvvetlendirmek için vardır. Üstelik bu kadınlar şiir yazma ve belagatli 
konuşma yönünden eğitilmişlerdir.13 

8 Namık Kemal, Celalettin Harzemşah, 1292, s. 82.
9 Namık Kemal, Celalettin Harzemşah, s. 251.
10 Namık Kemal, Celalettin Harzemşah, s. 251.
11 Selanikli Abdi Tevfik, Girid’in Fethi 1080, Matbaa-i Nefâset, Çemberlitaş-Vezirhan-İstanbul 1327, s. 

96.
12 Abdülhak Hâmid Tarhan, Târık, (Sadeleştiren: İnci Enginün), Kültür Bakanlığı Yayınları, İstanbul 

1975, s. 22.
13 Oğuzhan Karaburgu, Şairin Sahneye Düşen Gölgesi Abdülhak Hâmid Tarhan’ın Tiyatroları Üzerine 

Bir İnceleme, Kesit Yayınları, İstanbul 2012, s. 491.
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Yine Eşber’de Sumru devleti erkek kardeşi ile birlikte idare eder.14 Nesteren’de 
ise taht kavgası sırasında haksızlığa uğradığı düşüncesiyle babasını öldüren Hüsrev’e 
kıyamayan Nesteren intikam yemini etmiş olmasına rağmen kendini öldürür.15 

Abdülhak Hâmid’in konusunu İlhanlılardan aldığı İlhan ve devamı Turhan’da da 
savaşın olumsuzluklarına maruz kalmış saray kadınları anlatılır. Ancak bu eserlerde 
kadın kimliği daha farklı bir şekilde ele alınır. İlhan ve Turhan’da babasının ve eşinin 
intikamını almak için tahta çıkan, savaşa giren kadın kahramanlar vardır. On üç yaşın-
da tahta çıkan Ebu Said Bahadır Han (İlhan), sadrazamı olan Emir Çoban’ın evli kızı 
Bağdat’ı ister. İlhan, kızının evli olduğunu söyleyerek bu teklifi reddeden Emir Çoban 
ailesinden sadece âşık olduğu Bağdat ve Dilşad’ı sağ bırakır. Babasının kabri başında 
intikam yemini ettikten sonra İlhan’ı elleriyle boğarak öldüren Dilşad16 kendini İlhan 
ilan eder, Çoban ailesinin intikamını alır. Hatta İlhan’a şaşırtacak ölçüde benzeyen 
Şehzade Yakup’a âşık olur. Kosova meydan muharebesinde Şehzade Yakup’un ordusu 
zor durumda kalınca, padişahın arzusuyla imdadına koşar ve âşık olduğu şehzadeyi 
Sırpların elinden kurtarır.17 Hâmid’in Dilşad karakterini Shakespeare’in Macbeth’in-
den etkilenerek oluşturduğunu söyleyenler olsa da kadını erkeğin gücüne ve ihtiras-
larına itiraz eden bu amaçla savaşmayı göze alan bir kimlikte göstermesi bizim ede-
biyatımız açısından hem yenidir hem de çok önemlidir. Gündüz Akıncı Dilşad için 
şu tespiti yapar: 

“İlhan’ın “Dilâd”ı çok kuvvetli bir tip; Bahadır Han’ın kanlarına girdiği Emir 
Çobanoğulları’nın (kendisinin de yakın akrabalarıdır) mezarları başında durup 
onların intikamını alacağına and içerken onu sevmemek elde değil; Hâmit’in böy-
le bir kahramanı daha sonra, İbn-i Mûsâ’da göreceğiz: Adelina Mirkodo. Bilmem 
neden bu kahramanlar bana, hele Dilşâd, Namık Kemal’in hürriyet kızını hatır-
lattı? Aralarında pek benzerlik de yok, ama sanki Kemal ‹in hürriyet mektebinde 
yetişmişler gibi.”18 

Tanpınar’ın İlhan’daki kadın kahramanlar için yaptığı tespit de aynı doğrultuda-
dır: 

“Hemen hepsi az çok dişi kaplana benzeyen bu kadınlar, kör ve sağır bir kudre-
tin elinde muztarip gibidirler; hemen hepsinin ömrünü büyük vicdan azapları 
doldurur.’”19 

14 Oğuzhan Karaburgu, Şairin Sahneye Düşen Gölgesi Abdülhak Hâmid Tarhan’ın Tiyatroları Üzerine 
Bir İnceleme, s. 491-492.

15 Gündüz Akıncı, Abdülhak Hâmid Tarhan Hayatı Eserleri ve Sanatı, Ankara Üniversitesi Dil ve Ta-
rih-Coğrafya Fakültesi Yayınları, Ankara 1954, s. 72-73.

16 Abdülhak Hâmid, İlhan, Tanin Matbaası, İstanbul 1329, s. 85-89.
17 Abdülhak Hâmid, Turhan, Yeni Osmanlı Matbaası ve Kitaphanesi, İstanbul 1332, s. 14-149.
18 Gündüz Akıncı, Abdülhak Hâmid Tarhan Hayatı Eserleri ve Sanatı, s. 190.
19 Ahmet Hamdi Tanpınar, 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, Çağlayan Kitabevi, İstanbul 1982, s. 586.
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Aynı Abdülhak Hâmid İbn Musa yahut Zatü’l Cemal isimli oyununda bizzat ka-
dınların ağzından savaş aleyhtarlığı yapar ve savaşlarda en çok zararı kadınların gör-
düğünü anlatır.20 

Moralızade Vassaf Kadri’nin kaleme aldığı Mukaddime-i İnkılâp isimli oyununda 
saraya karşı kurulan inkılâp ordunda Bahtiyar Hanım da vardır. İnkılâpçı düşünceleri 
ve bu uğurda savaşa hazırlanması etrafında gönüllüler oluşturması gibi gayretleri er-
keklerden geri değildir. Bunun sebeplerini anlatırken: 

“Müdafaa-i vatan uğrunda kadınlığın ne farkı olabilir. Biz de bu vatanın ciğerpare-
leriyiz” der.21

Mehmet Raif ’in Osmanlı-İtalya Trablusgarp Muharebesi yahut Osmanlı Mu-
zafferiyeti isimli oyunda İtalyanların Trablusgarp’ı işgaline karşı çıkan grup içinde 
kadınların rolüne dikkat çekilir. Fatma sevgilisi Ahmet’le birlikte İtalyanlara karşı sa-
vaşır. Ahmet şehit olunca ondan aldığı bayrağı burçlara Fatma diker.22

Abdurrahman Ali’nin Devlet-i Âliyye-İtalyan Muharebesi yahut General 
Kanova’nın Nedameti isimli oyunda daha önce de örneklerini gördüğümüz kadı-
nın erkek kılığında savaşa katılması konusu işlenir. Gülfem, Sait’ten habersiz erkek 
elbiseleri giyerek annesine bir mektup yazıp cepheye koşar ve erkeklerle birlikte 
Trablusgarp’ın işgaline karşı savaşır. İşgali destekleyen ve Trablusgarp’ı İtalyanlara 
satmaya çalışan belediye başkanını elleriyle cezalandırır. Kaleye bayrağı dikerken fesi 
düşen Gülfem’in uzun saçları görünür.23 

Mehmet Sırrı’nın Balkan Savaşlarının devam ettiği dönemde Tanin’de yayınla-
dığı Irzımızın Namusu isimli bir perdelik manzum oyunda savaştan kaçan kocası-
na daha fazla tahammül edemeyen Mefkûre, cephe gerisinde yaralılara hizmet eden 
kadınların arasına gönüllü olarak katılır. Aynı oyunda İzmirli genç kızların kapı kapı 
dolaşarak yardım topladıkları anlatılır.24 

Celâl Esad’ın kaleme aldığı Büyük Yarın isimli oyunda, kocası zehirlenerek öl-
dürülen Uluneke, dağılmakta olan birliği kocasının yerine geçerek engeller. Oğlu 
büyüyüp tahta geçene kadar ordunun başında savaşa katılmak da dâhil, bir erkeğin 

20 Oğuzhan Karaburgu, Şairin Sahneye Düşen Gölgesi Abdülhak Hâmid Tarhan’ın Tiyatroları Üzerine 
Bir İnceleme, s. 503.

21 Moralızade Vassaf Kadri, Mukaddime-i İnkılâp, Ahmet Sâmi Bey Matbaası 1320, s. 32.
22 Mehmet Raif, Osmanlı-İtalya Trablusgarp Muharebesi yahut Osmanlı Muzafferiyeti, Ahenk Matba-

ası, İzmir 1327, s. 45-47.
23 Abdurrahman Ali, Devlet-i Âliyye-İtalyan Muharebesi yahut General Kanova’nın Nedameti, İkbal 

Matbaası, Trabzon 1328, s. 38-63.
24 Mehmet Sırrı, “Irzımızın Namusu”, Tanin, nr. 1556, 31 Mart 1913, s. 3.



Abdullah Şengül

540

Çanakkale 2015

yapabileceği her şeyi büyük bir başarıyla yerine getiren zeki, güzel ve yiğit bir kadın 
olarak anlatılır. Tehlike anında bir erkek savaşçı gibi “Çabuk benim silahlarımı geti-
rin” diyecek kadar cesur ve kararlıdır.25

Türk tiyatrosunda kadın kahramanlar özellikle devlet yönetimindeki beceri ve 
sorumluluklarıyla ön plâna çıkarılır. Mesela Mehmet Nafi’nin Kamer Sultan piye-
sindeki kadın kahramanlardan Kevser Hanım ülkesini bir devlet adamı ciddiyetiyle 
yönetirken, kızı Oğuz Hanım çok şuurlu bir askerdir. Eserin birinci derecedeki erkek 
kahramanı Can Bek’in; “Senin gibi bir kız benden çok yüksektir. Ben sana hizmetkâr 
olurum’”26 dediği Kamer Sultan milletinin geleceğini düşünen büyük bir devlet adamı 
ciddiyetine sahiptir: 

“Ey Cengiz! Seni temsil eden bu adamların önünde söylüyorum, arzun hiçbir za-
man husul bulmayacaktır. Ve bunu işit ki, eğer Türklerin istikballerini düşünme-
miş olsaydım, bu dakikadan itibaren sana kavga ilân ederdim. Fakat biliyorum 
ki, bu koskoca Türklük zayıf olacak. Anlıyorum ki belki Çinliler buralarını istilâ 
edecek. Sonra bizden kalacak olan bigünah ahvâd onlara esir olacak.”27 

Muhittin Mekki’nin Vatan Daha Güzel isimli oyununda Birinci Dünya Savaşı 
sırasında ilan edilen seferberlik göreviyle alay komutanı olarak Erzincan’a giden Bedii 
Bey’in eşi, kızı ve hizmetçisi gönüllü olarak cepheye koşup yaralılara hizmet ederler. 
Çünkü bu kadınlara göre vatandan daha güzel bir şey yoktur. Bu güzellikten mahrum 
olmamak için hiç tereddüt etmeden cepheye koşarlar.28 Muhittin Mekki, Çanakkale 
Savaşı sırasında cepheye giden “Heyet-i Edebî” içinde yer alır ve bu eser biraz da bu 
gezinin ürünüdür.29 Halkı bu konuda duyarlı hale getirme gibi özel bir amacı da var-
dır. Bütün ev halkının gönüllü olarak savaşa gitmesi herkesin bu savaşta yapacağı bir 
şeyin olduğu mesajını vermek içindir.

Süleyman Sırrı’nın Gayz isimli oyunu babası ve abisine rağmen savaşa gidip yara-
lılara yardım eden Narin Hanım’ın hikâyesidir. Ailenin en küçük oğlu Rıza ablasının 
izinden gider. Çocuk yaşta olduğu için savaşa gitmekte tereddüt eden ve babası Ha-
san Efendi ile çatışan Rıza’yı ablası Narin Hanım cesaretlendirir. Narin Hanım’a göre 
vatan hizmetine koşmanın yaşı ve kadını-erkeği yoktur.30 

25 Celâl Esat, Büyük Yarın. İkdam Matbaası, İstanbul 1341, s.141.
26 Mehmet Nafi, “Kamer Sultan”, Tiyatro ve Temaşa Mecmuası, nr: l, 1Ocak 1329, s. 34.
27 Mehmet Nafi, “Kamer Sultan”, Tiyatro ve Temaşa Mecmuası, s. 34.
28 Muhittin Mekki, Vatan Daha Güzel, Vilayet Matbaası, Mahmuretü’l-aziz 1330, s.
29 Abdullah Şengül, Türk Drama Geleneği ve Tarihî Oyunlarımız, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayın-

ları, Afyon 2001, s. 156-157.
30 Süleyman Sırrı, Gayz, Nefâset Matbaası, İstanbul 1328, s. 8-13.
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Melekzade31 Fuat’ın Edirne Müdafaası yahut Şükrü Paşa isimli oyununda evle-
nip yuva kurmayı düşünen Münire ve Muhip Bey vatanı müdafaa etmenin vatanı sev-
menin daha erdemli bir iş olduğunu düşünerek savaşa katılmak için gönüllü olurlar. 
Amaçları vatanın kurtarılmasından sonra evlenmektir. Bir saldırı sırasında Muhip 
Bey yaralanır ve asker elbisesi giymiş olan sevgilisinin kollarında şehit olur.32 

Mithat Cemâl’in 1334/1918 yılında kaleme aldığı Yirmisekiz Kânunuevvel (Mit-
hat Cemâl 1334/1918) isimli manzum piyeste, bir asker kızı olan Süheyla savaştan 
gizlice kaçıp konağa kendisini görmeye gelen Âdil Bey’in yaptıklarından dolayı çok 
üzgündür. Bu durumdan utanan Süheyla yaptıklarından pişman olup Çanakkale’ye 
savaşmaya giden Âdil Bey’in bir ayağını kaybetmiş olarak dönmesini büyük bir so-
ğukkanlılıkla karşılar ve onunla gurur duyar.33 

Çanakkale Savaşını anlatan Faik Ali’nin Payitahtın Kapısında isimli oyununda 
nişanlısı Zâhir Bey’i cepheye yollayan Hıraman, cephe gerisinde diğer kadınların 
yaptığından daha fazla şeyler yapmak ister ve nişanlısının peşinden Çanakkale’ye gi-
der. Gönüllü olarak Çanakkale cephesinde yaralı askerlere hizmet ettiği sırada yarala-
narak sahra hastanesine gelen nişanlısıyla karşılaşır. Nişanlısının şaşırmasına;

“Neden? Elbet bizim de validemiz

Vatan değil mi? Kadın fi’l-hakîka pek âciz

Kadın zavallı, fakat her ne olsa insandır

Bir iş görür.

Şüphesiz biraz zahmet

Çekilmiyor değil, olsun, bir yanda erkekler

Yazın kışın çalışır, uykusuz siper bekler

Sakat kalır, vatan uğrunda can verirken

Bizim yorulduğumuz çok mudur? Vatan denilen

Bu muhterem ana bizden de hizmet ummaz mı?”34 

diyerek kadınların da vatana hizmet konusunda erkeklerden geri kalmaması ge-
rektiğini söyler. 

31 Metin And ve Enver Töre bu kelimeyi “Melikzade” şeklinde okur. Bkz.; Metin And, Meşrutiyet Dö-
neminde Türk Tiyatrosu 1908-1923, İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara 1971, s. 220.; Enver Töre, II. 
Meşrutiyet Tiyatrosu, Duyap Yayıncılık, İstanbul 2006, s. 123.

32 Melekzade Fuat, Edirne Müdafaası yahut Şükrü Paşa, Şems Matbaası, İstanbul 1913, s. 3-55.
33 Abdullah Şengül, “Çanakkale Savaşlarını Anlatan İlk Tiyatro Eseri: Yirmisekiz Kânunuevvel” Çanak-

kale Araştırmaları Türk Yıllığı, Yıl:12, Sayı:16, 2014, s. 120-121.
34 Faik Ali, Payitahtın Kapısında, Ahmet İhsan ve Şürekâsı Matbaacılık Osmanlı Şirketi, İstanbul 1336, 

s. 60-61.
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Zeliha Osman’ın Edebî Hisler isimli oyununda, Birinci Dünya Savaşı sırasında 
gönüllü olarak hemşirelik yapan Türk kızlarının fedakârlıkları ve sahip oldukları va-
tan sevgisi anlatılır. Bu kızlardan biri olan Mediha, savaşta bacağını ve bir gözünü 
kaybeden nişanlısı Ziya’nın bütün itirazlarına rağmen onunla evlenir.35 Bu dönemde 
savaşta yaralanan ve sakat kalan askerler ve onların vefalı sevgilileri başka oyunlarda 
da karşımıza çıkar. Mithat Cemal’ın Yirmisekiz Kânunuevvel piyesinde de aynı hikâye 
ile karşılaşırız.36 

Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosunda kadın, iki maksatla ön plâna çıkarılır. 
Birincisi, eski Türk tarihinde kadının rolü anlatılarak yeni devlet düzeninde kadına 
roller hazırlamak; ikincisi ise Millî Mücadele yıllarında kadınların rolü anlatılarak 
bu mücadele neticesinde kurulan yeni devlette kadın kimliğini daha güçlendirmek. 
Özellikle Cumhuriyetin ilk yıllarında yazılan ve İslâm öncesi devlet düzeninin anla-
tıldığı konusunu eski Türk tarihinden ve kahramanlarından alan oyunlarda eşinin 
ideallerine sıkı sıkıya bağlı devletin ve milletin menfaatlerinden taviz vermeyen idea-
list kadınlar anlatılır.37 Bu oyunlarda özellikle kadının erkeğin yanında siyasî ve sosyal 
hayatta rol üstlenen bir yanının olduğuna vurgu yapılır. Mesela Hayrettin İlhan’ın 
kaleme aldığı Altın Yay (1932) isimli oyunda Mete’nin karısı Yenşi, Faruk Nafiz 
Çamlıbel’in yazdığı Akın (1932) isimli oyunda Suna, Yaşar Nabi’nin Mete (1932) isimi 
oyununda Beyhan, Behçet Kemal’in Çoban (1933) isimli oyunundaki Bey Kızı bu tip 
karakterlerdir.38 Mesela, Çoban’da Bey Kızı söz konusu vatan olunca hiçbir erkekten 
geri kalmayacağını ve ölüme koşa koşa gideceğini söyler.39 

Kadının savaşlardaki rolüne işaret eden oyunlar daha çok Millî Mücadeleyi çe-
şitli yönlerden ele alan eserlerde ele alınır. Bu konuda yazılan oyunlar bir taraftan 
Millî Mücadele’de kadının rolünü anlatırken, diğer taraftan yeni kurulan devletin 
sosyal ve siyasî yapısında kadına daha etkin rol vermeyi amaçlar. Bu oyunların he-
men hemen hepsinde vurgulanan yeri geldiğinde kadınlar erkeklerin yaptıkları işleri 
onlardan geri kalmadan yaparlar düşüncesi cemiyet içinde kadını daha güçlü kılmak, 
müesseselerin oluşturulması ve işletilmesinde kadını daha aktif hale getirmek içindir. 
Birçoğu öğretmen olan bu yazarlara göre Milli Mücadele sürecinde kadınlar böyle bir 
yükü rahatlıkla kaldırabileceklerini ispat etmişlerdir. 

Türk tiyatrosu diğer edebî türlere göre Millî Mücadeleye çok daha fazla yer ve-
rir. Bu mücadeleyi çok değişik bakış açılarıyla anlatan oyunlarda savaşlar sırasında 

35 Zeliha Osman, “Edebî Hisler”, İnci Dergisi, nr: 811, 1 Eylül 1919, s. 3-4.
36 Mithat Cemâl, Yirmisekiz Kânunuevvel, Matbaa-i Osmaniye, İstanbul 1334, s. 99.
37 Abdullah Şengül, “Dünden Bugüne Atatürk, Millî Mücadele ve Cumhuriyet Konulu Oyunlar Üzerine 

Bir Bibliyografya Denemesi” Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi -Atatürk Özel Sayı-
sı-, 2006, s. 171-180.

38 Abdullah Şengül, Cumhuriyet Döneminde Tarihi Tiyatro, Alp Yayınevi, Ankara 2008, s. 49-63.
39 Behçet Kemal, Çoban, Hâkimiyeti Milliye Matbaası, Ankara 1933, s. 34.
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yaşanan bireysel kahramanlıklara da yer verilir. Bu kahramanların bir kısmı kadınlar-
dır. Bu çalışmada bireysel başarılarıyla ön plana çıkan kadınların anlatıldığı oyunlara 
bakacağız. Bu oyunlar arasında Nihat Sami’nin Bir Yuvanın Şarkısı (1933), Hayret-
tin İlhan’in Gün Doğarken (1933), Hamdi Olcay’ın Günlerden Bir Gün (1950), İzzet 
Erdem’in Yurt ve Millet (1952), Münir Karakollukçu’nun Şehit Fatma (1956), Mithat 
Düden Camicioğlu’nun Vatan Sağolsun (1979), Yirmi Yıl Sonra (1990) ve Nezihe 
Araz’ın Kuvâyı Millîye Kadınları (1997) ilk akla gelenlerdir.

Nihat Sami Banarlı’nın yazdığı Bir Yuvanın Şarkısı isimli oyunda babası Millî 
Mücadele’ye yardım ettiği için sürülen Ayhan Hanım’ın, babasından kalan ve şehit 
çocuklarını barındığı yuvayı yönetirken haksız yere mal varlığına el konulur. Böyle 
bir haksızlıkla karşılaşmasını hürriyetten yoksun kalmasıyla ilişkilendiren Ayhan Ha-
nım Anadolu’ya geçer çeşitli cephelerde düşmana karşı kahramanca mücadele eder.40 

Konusunu Millî Mücadele’den alan Gün Doğarken piyesi manzum olarak kaleme 
alınmıştır. Devrin dil politikasına uygun olarak şahıs kadrosu “Sarı Yıldız, Güntekin, 
Demir, Oktay, Ulu Çay, Kaya, Gün, Kezban, Suna, Kızıl Efe” gibi Türkçe isimlerden 
oluşan eserde, özellikle Kezban ve Suna’nın işgal karşısında sessiz kalan Efelere çıkış-
ları son derece önemlidir:

“Öldü mü, nerede haniye erlik,

Yerlere gömülü demek efelik.

Başımdan alınız örtüler size,

Kılıcı, tüfeği veriniz bize.

Nasıldır görsünler Türkün kızını

Nasıldır görsünler gönül hazını.”41 

Millî Mücadele’yi bir Anadolu köyünden hareketle anlatan Hamdi Olcay’ın Gün-
lerden Bir Gün isimli oyunu Türk kadınının Millî Mücadele’ye verdiği desteği anlatır. 
Henüz on beş yaşlarında genç bir kız olan Sırma, cepheye mermi taşıyan annesinin 
ve on aylık kardeşinin şehit olduğu haberini alınca erkek esvapları giyerek, cepheye 
koşar. Oyunun son tablosunda ise savaştan yıllar sonra iki madalyayı gururla taşıyan 
Sırma, Millî Mücadele’de kadının rolünü anlatmaya yönelik şunları söyler: 

“Benim yaptığım denizde bir damla. Nice Türk kadını canı pahasına bu zafere 
ortak oldu.”42 

40 Nihat Sami Banarlı, Bir Yuvanın Şarkısı, Devlet Matbaası, İstanbul 1933, s. 6-23.
41 Hayrettin İlhan, Gün Doğarken, İstanbul Maarif Kütüphanesi Matbaası, İstanbul 1933, s. 18.
42 Hamdi Olcay, Günlerden Bir Gün, Ulus Basımevi, Ankara 1950, s. 76.
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İzzet Erdem’in Doğu Cephesi’nde Ruslara karşı verilen mücadeleyi anlattığı Yurt 
ve Millet isimli oyunda oğlunun vasiyeti üzerine cepheye gelen Hatice Nine’nin bir 
Türk askerini arkadan vurmaya çalışan Rus Komutan İvan’ı öldürmesi anlatılır.43

Münir Karakollukçu’nun yazdığı Şehit Fatma isimli kısa piyeste Millî Mücade-
lede kadının rolüne dikkat çekilir. Fatma, babasının cephede şehit olmasından sonra 
“Mehmet şimdi sağ olsaydı herkesten önce silaha sarılır, savaşa koşardı. ... Mehmet 
yok, fakat onun yerine ben varım”44 diyerek savaşa koşan ve şehit olan annesinden 
sonra bütün itirazlara rağmen “Ben çocuk değilim. Ben kocaman bir kızım, aklım ve 
gücüm her şeye yetiyor. Yurt tehlikeye düştüğü zaman herkes gücünün yettiği kadar 
onu kurtarmaya uğraşır, onun için savaşır.”45 

diyerek cepheye koşar ve cesaretiyle büyük yararlılıklar gösterir. Türk askerleri-
nin geçeceği köprüye konan dinamitleri etkisiz hale getiren Fatma, durumu öğrenen 
düşman tarafından göğsünden vurularak şehit edilir. 

Millî Mücadele yıllarında Antep’in işgalini anlatan Ayıntap Nasıl Gazi Oldu?” 
isimli manzum oyunun kadın kahramanı Sıcakkan, söz konusu vatan olunca cepheye 
koşmakta tereddüt etmez. Güleryüz ve Sıcakkan’ın bu fedakârlıkları ve düşünceleri, 
anlatma zamanı gençliğine mesaj taşır:

“Bugün Güleryüz gitmişse

Yarın babam gitmez mi?

Belki kuvvetler bitmişse

Bir genç kız candan geçmez mi?”46

Cephede yavuklusu Güleryüz’le karşılaşan Sıcakkan, düşmanı yanıltmak için çok 
tehlikeli bir görevde onunla birlikte olmak ister. Ölümüm kaçınılmaz olduğunu anla-
tan yavuklusuna verdiği cevap, vatan sevgisiyle iç içe bir aşkı anlatır:

“Ben de gelirim seninle

Seninle ben de ölürüm

Berberce gömülürüm!...”47 

İstiklâl Savaşı yıllarında Türk kadınının üstlendiği rolü anlatan oyunlardan biri 
de Mithat Düden’e aittir. Vatan Sağolsun isimli oyunda, şehit karısı Ayşe Kadın’ın iki 

43 İzzet Erdem, Yurt ve Millet, Kayseri Erciyes Matbaası, Kayseri 1952, s. 38.
44 Münir Karakollukçu, Şehit Fatma, Bakış Matbaası, İstanbul 1956, s. 4.
45 Münir Karakollukçu, Şehit Fatma, s. 7.
46 Şükrü Erdoğan Ulu, Ayıntap Nasıl Gazi Oldu?..., Baysal Matbaası, Ankara 1963, s. 2-3. 
47 Şükrü Erdoğan Ulu, Ayıntap Nasıl Gazi Oldu?..., s. 37.
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oğlunu cepheye gönderdikten sonra işgal edilen köyünü terk etmeyip düşmana karşı 
başlattığı direniş anlatılır. Ayşe Kadın, cepheden oğulları yerine iki istiklâl madalyası 
geldiğinde bile soğukkanlılığını yitirmeyip şehit oğullarıyla gurur duyduğunu söyler. 
Ayşe Kadın sahip olduğu vatan sevgisi ile örnek bir insandır. Vatanını eşinden ve 
oğullarından üstün tutar: 

“Ben cesareti Türklüğümden, Türk ordusundan alıyorum. ...Vatan uğruna hepi-
miz seve seve canımızı vermeye hazırız. Daha on çocuğum olmuş olsaydı onları 
da gözümü kırpmadan gönderirdim.”48 

Millî Mücadelede Türk kadınının gösterdiği cesaret ve fedakârlığın anlatıldı-
ğı oyunlardan biri de Mithat Düden Camicioğlu’nun yazdığı Yirmi Yıl Sonra isimli 
oyundur. Eşi öğretmen olan Fatma, işgal edilen köyünün cesareti sayesinde düşman-
dan temizlenmesini sağlar. Düşman tarafından götürülen eşinin öldüğünü düşünen 
Fatma cephede yaralı askerlere bakar. Savaştan sonra da oğlunu okutarak eşi gibi 
öğretmen yapar. Köyüne dönen oğlu yirmi yıl sonra öldüğünü sandığı babası ile kar-
şılaşır.49 

Nezihe Araz’ın manzum tiyatrosu Kuvâyı Millîye Kadınları isimli tiyatro tama-
men kadın kahramanlar etrafında gelişir. Oyunda Gökçe ve Alev adındaki iki arkada-
şın hazırladığı Kuvâyı Millîye Kadınları konulu bir proje anlatılır. Millî Mücadele’ye 
aktif şekilde katılan kadınların anlatıldığı bu projede köyde kimseye fark ettirmeden 
kuryelik yapan karakola malzeme taşıyıp haber getiren Yörük Kızı’ndan kağnısıyla 
cepheye mermi taşıyan Dürdane’ye, hamile olduğunu saklayarak diğer kadınlardan 
geri kalmayan ve cephane taşırken doğum yapan Gülnar’dan evlerini basan düşman 
askerlerini öldürmek için onların çorbalarına fare zehri katan Turna’ya, kuryelik ya-
parken yakalanan her türlü işkenceye rağmen ağzından tek bir kelime bile alamayan 
düşmana karşı çete kurarak savaşan Saime’den Bir ağa kızı ve asker eşi olan Birinci 
Dünya Savaşı ve Millî Mücadelede kadınlardan oluşturduğu çeteyle düşmana kar-
şı savaşan Kara Fatma’ya kadar Türk kadınlarının Millî Mücadeledeki rolüne vur-
gu yapılır. Vatan için aziz bildikleri her şeyden vazgeçen bu kadınlar bütün dünyaya 
fedakârlığın, kahramanlığın, vatanseverliğin ne demek olduğunu da anlatır.50 

Bu eserlerden başka daha birçok oyunda kadını vatan müdafaasında çok farklı er-
demlere sahip kahramanlar olarak anlatan oyunlar da vardır. Mesela, Peyami Safa’nın 
Gün Doğuyor (1938) isimli oyununda Seyhan, Burhan Cahit’in Gâvur İmam (1933) 
isimli oyununda Ayten Hanım aynı zamanda öğretmendir. Yeri geldiğinde sınıftaki 

48 Mithat Düden (Camicioğlu), Vatan Sağolsun, Erdinç Basımevi, İstanbul 1979, s. 20.
49 Mithat Düden Camicioğlu, “Yirmi Yıl Sonra”, Okullarda Millî Piyesler Antolojisi, (haz. Mustafa Yıl-

mazkaya) Günaydın Kitapevi, İstanbul 1990.
50 Nezihe Araz, Kuvâyı Millîye Kadınları, Dünya Yayınları, İstanbul 1997, s. 2-104.
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kürsüden inip milletin kürsüsüne çıkarak, vatanı savunma konusunda halka öncü-
lük ederler. Osman Sabri’nin Vatan Uğrunda (1931) isimli oyununda Samiye, kızı 
Leyla’yı vatana ihanet ettiği için öldürür. Türk tiyatrosundan savaş ve kadın ilişkisini 
anlatan bu tip örnekleri çoğaltmak mümkündür. Ancak bu oyunların birçoğunda ka-
dın kimliği savaş noktasından değerlendirilmediği için silik kalır. 

Sonuç

Bütün bu tespitlerden sonra sonuç olarak şunları söyleyebiliriz. Savaş ve kadın 
konusu Türk edebiyatının yeterince ele alıp incelediği bir konu değildir. Bu eksikliği 
tek başına değil bir Harp edebiyatımızın gelişmemiş olmasıyla izah etmemiz gerekir. 
Millet olarak yok olma tehlikesine karşı verdiğimiz topyekûn mücadelenin üzerinden 
bile bir asır geçti. Bugün gelişmiş bir Harp edebiyatımızın olmayışı elbette önemli 
bir eksikliktir. Bu eksikliğin bütün yükünü sadece ediplere yüklemek haksızlık olur. 
Bu edebiyatın gelişmesi yönünde gerekli torik çalışmaları yap(a)mayarak sanatçıların 
dikkatini bu konuya çekemeyen edebiyat bilimiyle uğraşan bilim insanları da kusur-
ludur. Buna rağmen Modern edebiyatımızın konuları arasında, kadını savaş yıllarının 
sosyal hayatı içinde duyguları, düşünceleri ve beklentileri olan bireyler olarak ele alan 
eserler az da olsa vardır. Bazı yazarlar kadını dış dünyanın problemlerine ilgi gösteren 
bu konuda düşünceleri olan bireyler olarak ele alırlar. Bu problemlerden biri de savaş 
gerçeğidir. Savaşların çıkmasında ve sürdürülmesinde erkekler kadar rolleri olmama-
sına rağmen savaşın yıkıcı etkilerine en fazla maruz kalanların kadınlar ve çocuklar 
olması işin sosyolojik incelenmesi gereken bir başka boyutudur.

Türk edebiyatı kadın kimliğini güçlendirmek ve sosyal hayat içinde daha etkin 
olmasını sağlamaya çalışırken toplumun en zor zamanlarında üstlendikleri rollerle 
ortaya çıkan kadınları anlatır. Bu zor zamanlar şüphesiz savaş zamanıdır. Gerek eski 
tarihimizden ve özellikle Millî Mücadele döneminden hareketle kadının yeri geldi-
ğinde erkeklerin üstlendikleri rolleri üstlenebileceği hem düne ait hem de yakın geç-
mişe ait örneklerden hareketle anlatılır. Savaşa giden gönüllü kadınların anlatılması 
kadının sosyal hayatta üstlenebileceği rolleri anlatması bakımından kadınlardan zi-
yade erkeklere verilen bir mesaj olarak düşünülmelidir. Ancak bütün bu gayretlere 
rağmen savaş ve kadın konusunun tiyatro diliyle yeterince incelendiğini söyleyeme-
yiz. Bu konunun diğer edebî türlerde en azından daha iyi olmadığını biliyoruz. Sa-
vaşlar çok ağır bedellerin ödendiği olaylar olduğuna göre benzer bedellerin bir daha 
ödenmemsi ve savaşın yıkıcı etkilerine maruz kalan toplumların rehabilitesinde Harp 
edebiyatının ne denli önemli olduğu artık herkes tarafından kabul ediliyor. Demek 
ki hiç zaman kaybetmeden bizim edebiyatımızın da bu konulara artık daha fazla yer 
vermesi gerekiyor. 
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Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi savaş ve kadın konusunu ele alan örnekler 
kadını cesareti, zekâsı ve sadakati ile ön plana çıkarır. Kadını bir savaş kahramanı gibi 
anlatmanın yanında savaşın kadınlar üzerindeki yıkıcı etkilerini irdeleyen eserlere 
de ihtiyacımız var. O zaman her vesileyle savaş baltalarını çıkaranlara kadınların ve 
çocukların bu süreçten ne şekilde etkileneceği hatırlatılırsa en azından caydırıcı bir 
unsur olabilir. Elbette bu sözlerle savaş aleyhtarlığını kastetmiyoruz. O bambaşka 
bir konu. Ama en azından kadının bu süreçte gerek fizikî, gerek psikolojik olarak 
uğradığı yıkım doğru anlatılabilirse sanat bir anlamda vazifesini yerine getirmiş olur. 

Bugün sosyal ve siyasî hayatımıza ait iyi gitmeyen şeylerin biraz da işini doğru 
yapamayan sanatla ilişkili olduğunu unutmamalıyız. 
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Ziya Gökalp’in Çanakkale Şiirinde Benlik Algısı 
ve Kimlik Kurgusu*

M. Fatih KANTER**

Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı
Yıl: 13, Bahar 2015, Sayı: 18, ss. 551-562, 100. Yıl

Öz

Kimlik, bireyselden toplumsala doğru bir gidişle kendisine tanım alanları 
oluşturan bir yapıdır. Bu yapı içerisinde beni tanımlama ihtiyacı duyan her bi-
rey, bizden de bahsetmek durumundadır. Dolayısıyla salt bir benlik algısı müm-
kün değildir. Benlik ancak kendisini var eden değerler dizgesi içerisinde kolektif 
yapıyla anlam kazanır. Bu kolektif yapıyı ise toplumda ortak aidiyetler olarak 
adlandırılan dil, tarih, coğrafya ve din gibi unsurlar sağlar. Bu unsurlarla bir-
birine bağlanan toplumlar millet olurlar.

Ziya Gökalp’in Çanakkale adlı şiiri bir milletin çöküş sürecinden kendi 
benlik algısına yapılan saldırılar aracılığıyla nasıl kurtulduğuna gönderme ya-
par. Benliğini algılayan millet geleceğe dönük kimliğini de kurmayı hedefler. Bu 
çalışmada Gökalp’in Çanakkale şiirindeki benlik algısı ve kimlik kurgusu Türk 
milletinin varoluş mücadelesini nasıl ele aldığı noktasına odaklanmaktadır.   

Anahtar Kelimeler: Benlik, kimlik, Ziya Gökalp, Çanakkale

The Conception of Identification and Identity in the “Çanakkale” 
Poem by Ziya Gökalp

Abstract

Identity is a structure that creates a definition area for itself, moving from 
the individual to society. In this structure, every individual who needs to identify 
the “I”, is also obliged to mention the “we”. Therefore, a completely independent 
definition of the self is impossible. The self only attains its true meaning within 

* Bu makale, Millî Edebiyat Dönemi Türk Şiirinde Benlik Algısı ve Kimlik Kurgusu adlı çalışmanın 
Benlik Algısı, Tarih Bilinci, Dil Bilinci, Yurt Bilinci bölümlerinden ilgili şiir metniyle ilgili kısımlardan 
faydalanılarak hazırlanmıştır. 
** Doç. Dr., Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, fatih.kanter@
hotmail.com
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Giriş

Toplulukların millet oluşları, belirli ortak değerler dizgesine sahip olmak ve bu 
ortak özellikleri taşımayanları ötekileştirmekle gerçekleşir. Bu ortaklık ve ötekileştir-
me süreci, toplumsal kimliğin temel dayanak noktasıdır. Toplumsal kimlik de tıpkı 
bireysel kimlik gibi bir fark ediş ve dış çevreye karşı kendini tanıtma/kabullendirme 
sürecini kapsar. Zira kimlik, ancak bir başkası yani öteki karşısında anlamlıdır. Dünya 
tarihinde Fransız İhtilali de milliyetçilik akımını hızlandırarak toplumsal fark ediş sil-
silesi oluşturur. 18. yüzyılda yaşanan bu fark edişler, çokuluslu bir imparatorluk olan 
Osmanlı’nın da yeniden bir kimlik inşa süreci yaşamasında önemli bir etkendir. Önce 
Balkanlar’da ardından Arap yarımadası ve Kafkasya bölgesindeki toprak kayıplarıyla 
sürekli küçülen ve çokuluslu yapısını yitiren Osmanlı İmparatorluğu, kendini gelece-
ğe aktarmak için yeni bir kimlik tanımlaması yapmak zorunda kalır. Bu zorundalık, 
öncelikle aydınlarda kimlik kurgusuna yönelik bir benlik algısı oluşturur. Anadolu 
topraklarının da işgaliyle toplumsal uyanış hızlanır ve millî bilinç gerçekleşir.

Toplumları bir arada tutan ve onların millet olarak geleceğe akışlarını sağlayan 
ortak birlikteliklerdir. Bu birlikteliği tehdit eden ve tahrip etmeye/ yok etmeye çalışan 
güç karşısında toplumsal bellek, kendilik değerlerini bilinç seviyesine çıkarır. İşte bu 
bilinçlenme sürecinde ise toplumu yönlendiren ve bilinçlenmesini sağlayan araçlar-
dan biri de edebî ürünlerdir. Toplumun benliğini algılamasını sağlayan ve bu algıyı 
kimlik kurgusuna yönlendiren edebî ürünler, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılmak 
üzere olduğu dönemlerde de milleti bir arada tutar. Osmanlı İmparatorluğu’nun yı-
kılışının edebiyat alanına da yansıdığı yıllarda, sanatını ve edebiyatını yalnızca kendi 
zevkine değil toplumun ihtiyaçlarına göre belirleyen dönem sanatçıları, bu nedenle 
Millî Edebiyat Dönemi sanatçıları olarak adlandırılırlar.

Osmanlı’nın sürekli savaşlarla geçen son yüzyılında Millî Edebiyat şairleri yaz-
dıkları eserler ile bir düşünsel devrim gerçekleştirmeyi ve millî bilinç oluşturmayı 

a collective structure, which makes it possible to exist. That collective structure 
is comprised of such elements as language, history, geography and religion, all 
of which can be termed as “common identification values”. Societies intertwined 
through these elements can only become nations.

“Çanakkale”, a poem by Ziya Gökalp, focuses mainly on how a nation re-
stores itself from a state of collapse through attacks made upon its conception of 
self. A nation, comprehending the importance and true nature of its own “self ”, 
begins to reshape its identity for the future. In this study, “Çanakkale”, a poem by 
Ziya Gökalp focusing on the conception of the self and identity, will be analysed 
in terms of how the Turkish nation managed to reshape its destiny and identity.

Keywords: The Self, Identity, Ziya Gökalp, “Çanakkale”
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hedeflemektedir. Bu sayede milleti var eden değerler dizgesi geleceğe aktarılacak ve 
Osmanlı varlığını devam ettirebilecektir. Bu nedenle Osmanlı’nın geleceğini düşü-
nen devrin aydınları, çeşitli düşün akımlarının etkisiyle bir yol haritası çizerler. Birer 
kurtuluş reçetesi olarak görülen Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük ve Batıcılık ha-
reketleri tamamen milletin varlığını devam ettirme düşüncesine dayanır. Ancak bu 
düşün hareketleri devrin şartları ile birleşerek zaman içinde birbirine dönüşür ya da 
yok olup gider. Temelde ise yine Osmanlı-Türk milletini devam ettirmek düşüncesi 
varlığını korur. Ziya Gökalp’in Çanakkale şiiri de hem yatay tarihsel düzleme gön-
dermede bulunur hem de kimlik kurgusunu oluşturan kolektif aidiyet göstergelerini 
içerisinde barındırır.

Çanakkale Şiirinde Kurucu Unsur: Benlik Algısı

Benlik algısı, bireyin kendi varlığını “bilmesi” ve bilme ediminin gereklerini yeri-
ne getirme sürecidir. Toplumsal yaşamla özdeş ve paralel biçimde ilerleyen bu süreç-
te bireysel/toplumsal bir “fark ediş” gerçekleşir. Bu fark edişin gerçekleşme süreci ise 
olağan görülen, duyarsız kalınan etmenlerin birikimi ya da bir değişken aracılığıyla 
belirmesi sonucu ortaya çıkar. 

Benlik, dış dünyayı algılamada bilincin tanımladığı bir değerler bütününe gön-
dermede bulunur. Dolayısıyla benliğin bilinçlenme sürecinde etkin rol oynayan bi-
reysel ve toplumsal algı, kendini var eden tinsel değerlere karşı yapılan saldırı kar-
şısında bir tavır geliştirir. Bergson’un deyimiyle; “tehlike ne kadar acil ya da vaat ne 
kadar dolaysız olursa, gücül eylem de o ölçüde gerçek eyleme dönüşme eğilimi gös-
terir.” 1 Varlık alanına karşı yapılan saldırı böylelikle tepki gösterilmesi gereken bir 
aciliyet içerir. İşte bu bağlamda Çanakkale Savaşları’nın da Türk milletinin fiziksel 
ve tinsel bütünlüğünü oluşturan varlık alanına karşı yapılan saldırılar sonucu ortaya 
çıktığı söylenebilir.  

Türk milletinin toplumsal farkındalık düzeyini zirve noktaya taşıdığı varlık yok-
luk mücadelesi verdiği Çanakkale Savaşları millî bilinci pekiştiren bir konum üstlenir. 
Zira Türk milletinin toplumsal ve tinsel varlık alanının yok sayılması ve hiçlenmeye 
çalışılması Çanakkale Savaşı ile tarihsel bir kesinlik niteliğine bürünür. Osmanlı’yı 
yok etmek ve tüm topraklarını ele geçirmek anlayışının reel düzleme taşındığı bu sa-
vaş, Türk milletinin kendilik değerlerini fark etmesini ve benlik algısında bir refleksif 
tavır geliştirmesini sağlar ki; bu tavrın ortaya çıkış nedeni şiirde;

“Beş Mart’tta iki donanma

Kal’emize saldırdılar.” 2 

1 Henri, Bergson, Madde ve Bellek, (çev. Işık Ergüden), Ankara, 2007, s. 42
2 Ziya Gökalp, Ziya Gökalp Külliyatı – I Şiirler ve Halk Masalları, (haz. Fevziye Abdullah Tansel), 

Ankara, 1989, s. 257
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dizeleriyle dile getirilir. Türk milletinin varlık alanına yapılan bu saldırı, ben ile 
öteki ayrımının ortaya çıkışını da tetikleyen unsurdur. Ziya Gökalp de Türk kimliği-
nin ve Türklük bilincinin uyanışını bu refleksif tavır çerçevesinde Çanakkale şiirin-
de öteki aracılığıyla gösterir. Öteki olarak konumlanan düşman, şiirsel düzlemde de 
tarihsel düzlemde de varlık alanını ihlal etmeye çalışanlardır. Ziya Gökalp, temelde 
Osmanlı ve Türklerin yok edilmelerini kendilerine hedef seçen ötekilerin yani İngiliz-
lerin, Fransızların ve Rusların anlaşarak Osmanlı topraklarını işgal amaçlarını; “Bu-
dur en gizli emeli/ Müslümanlar uyanmasın!/ Ucdan-uca İslâm-ili/ Kendine arpalık 
kalsın”3 ibareleriyle dile getirir. Kendi aralarında anlaşamayan ancak ortak çıkarları 
doğrultusunda birleşen bu ülkelerin Türk topraklarına saldırmakla İslâm yurdunun 
tamamını ele geçirme düşüncesine dayalı bir Haçlı zihniyeti ve ittifakını benimsedik-
lerini sezdiren şair, toplumun bu düşünce karşısındaki bilinçlenme ve uyanış sürecini 
aktarır. 

Bu düşünce, Ziya Gökalp’in Kara Destan şiirinde yer alan; “Dinleyin müminler 
Kara Destan’ı/ Lloyd George kandırdı yine Yunan’ı/ Samsun’a geldi bir deniz sırtlanı/ 
Top attı bir açık limana karşı!/ Çocuklar, kadınlar, silahsız erler/ Harbe karışmaz-
ken, değilken asker/ Ey vahşi İngiliz sevin, bu ejder/ Ateşler saçtı kız-kızana karşı/ 
Samsun’u yaktırdın, güldü dudağın”4 dizelerinde de aynı düzlemde ele alınır. Savaş 
sırasında masum insanların yok edilmesi de bu dizelerde trajik bir boyutta görüntü-
lenir. Nitekim Lloyd George, tüm Batılı devletleri Türkiye üzerine sürerek bir Haç-
lı ordusu oluşturmak amacını taşır.5 Türk milletinin kendi yurdunda varlık alanına 
karşı yapılan bu haksız ve acımasız saldırı, toplumun kendini savunmak için millî 
bir bilinç inşa ederek birlik oluşturmasını sağlar. İşte bu sayede varlığını tekil olarak 
değil toplumsal bir bütün olarak algılayan millet, öteki karşısında daha bilinçli bir 
duruş sergiler. Şiirde doğrudan özel adın kullanılması dönemin politik yapısına nüfuz 
etme çabasının göstergesidir. Şiire bir dinamizm ve gerçekçilik katan bu güncel tavır, 
dönemin güncel düzlemi ile kuvvetli bir bağ kurar.

Kimliği bireyselden toplumsala taşıyan benlik algısı, kendini var eden değerlere 
sahip çıkması ve bunu gelecek nesillere aktarmasıyla anlam kazanır. Zira “Kişinin 
kendini çevreleyen şeyler dünyasında yitip gitmemesi için onun, tarihselliğini sağla-
yan bellek mekânlarına tutunması ve orada kurduğu kendilik bilinci ile uzamsal bo-
yutta dünya ile hem de zamansal boyutta geçmişiyle bağlantıya geçmesi kaçınılmaz 
bir gerekliliktir.”6 İşte toplumları millete dönüştüren “kutsal” değerlerin yani “bellek 
mekânları”nın yabancılar tarafından işgali, varlığın yaşama ve neslini devam ettirme 

3 Gökalp, Ziya Gökalp Külliyatı – I Şiirler ve Halk Masalları, s. 257
4  Gökalp, Ziya Gökalp Külliyatı – I Şiirler ve Halk Masalları, s. 279
5 Yusuf Hikmet Bayur, Türk İnkılâbı Tarihi, , c. III, Ankara, 1991, s.16-18
6 Ramazan Korkmaz, Aytmatov Anlatılarında Ötekileşme Sorunu ve Dönüş İzlekleri, Ankara, 2008, s. 
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hakkına yapılan bir saldırı olduğundan varlık bu saldırılar karşısında bir “aydınlanma 
süreci” yaşar.

Çanakkale Şiirinde Millîlik İnşası: Kimlik Kurgusu

Kimlik kurma ya da toplumsal kimlik kazanımı, sadece ben’in birey olarak varlık 
alanı oluşturmasını değil aynı zamanda toplumun ya da toplumların devamı anla-
mını da içerir. Bu durum, asırlardır yok olan ya da yok olmak üzereyken yeniden 
var olma mücadelesi veren toplumların kimlik kurma biçimlerini ve yeniden inşa 
süreçlerini kapsar. İşte bu süreci Osmanlı Devleti’nin yıkılıp Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kuruluş aşamasında yaşayan Türk milleti de kendi kimliğini yeniden inşa eder. Bü-
yük bir toplumsal değişim yaşayan Türk milleti çok-uluslu ve çok inançlı bir yapıdan 
ulus-devlete evrilir. Bu değişim ve dönüşümde, edebî eserlerin yön gösterici ve yan-
sıtıcı bir rol oynadığı ise yadsınamaz. 

Batı, kendi kimliğini inşa sürecinde öteki olarak kendisinin sınırlarını çizdiği bir 
Doğu yaratma çabası içindeyken, yüzyıllardır işgalci olarak gördüğü Doğu’yu tam 
da Balkan topraklarından daha öteye iterken karşılaştığı direniş; sadece ulus-devlete 
evrilen bir yapı olmaktan ziyade, köklerine dayanarak yeniden var olmaya çalışan bir 
medeniyetin tezahürüdür. Yeni yapı, kendi köklerinden dayanak almadıkça Batı için 
kendileştirebileceği bir öteki olarak zararsız olacaktı. Fakat öz benliği ile soy, kan, 
dil, din, tarih gibi hayati kanallar ile bağlantı kuran Millî Edebiyat Dönemi şiiri; ge-
leceğe yönelik olarak atılmış kuvvetli bir varoluş adımının da göstergesidir. Bu temel 
değerlere yaslanan estetik ve dil yapısının asimile olması ve Batı medeniyeti içinde 
benliğini yitirmesi söz konusu olmayacaktır. Millî olmanın anlamı da bu doğrultuda 
değer kazanacaktır: Millî olmak, kendi olmaktır.

Millî Edebiyat Dönemi şairleri, geleceğe dönük bir projeksiyon görevi gören 
eserleriyle ortak aidiyet oluşturmak amacındadır. Bu nedenle toplumdaki ortak ai-
diyeti, millet oluş sürecinde var olma biçimlerinin yansıması olarak dil bilinci, tarih 
bilinci, soy bilinci, yurt bilinci ve ortak din etrafında oluştururlar. Milleti var eden ve 
bir arada tutan bu değerler dizgesi, dönem şairlerinin “millî bilinç” sağlama yolunda 
temel dayanak noktaları olur. Kolektif aidiyetin göstergesi olarak kimliği kuran öğe-
lerin başında dil bilinci gelmektedir. Ziya Gökalp Çanakkale şiirinde bu bilinci, Yeni 
Hayat projesinin temel aşaması olarak irdeler. 

Toplumsal aidiyetin temel birlikteliğini sağlayan en temel öğe şüphesiz dildir. 
Bireysel bir geleceğe aktarımın ötesinde toplumsal bellek alanı olarak sürekliliği sağ-
layan dil, milletlerin geçmiş-şimdi-gelecek düzlemini kuran, canlı ve sistematik bir 
yapıdır. Zira“Bir toplumu ulus yapan bağların en güçlüsü, dildir. Bireyleri ulusuna, 
yurduna, geçmişine sıkı sıkıya bağlar; kuşaktan kuşağa aktarılarak gelen dil, bireyi 
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geçmişle gelecek arasındaki zincirin bir halkası durumuna getirir.” 7 Bundan dolayıdır 
ki; “Ulusların gerçek yaratmaları dillerinde görülür, çünkü her dilin ulusal bir form’u 
vardır.” 8 Kültürel birikimini dil aracılığıyla kurgulayan ve bunu toplumun temel ka-
rakteristik özellikleri haline getirmeyi başaran milletler buradan hareketle kimlikle-
rini de belirlerler. Türk milletinin benliğini algılayarak kendilik değerlerine dönmesi 
gerekliğine yapılan vurguyu dil bilinci ile başlatan Millî Edebiyat dönemi şairleri, hal-
kın dilini yani Türkçeyi öncelerler. Bu düşünceyi Turan düşüncesi ile bütünleştiren 
Ziya Gökalp de Çanakkale şiirinde;

“Artık Turân hayâl değil

Hakikate döndü bu gün…

Türk bilecek yalnız bir dil,

Bizim içün bu bir düğün.”  9 

ibareleriyle, Rusya’da çarlığın son bulmasının ardından Türklerin “tek dil” hede-
finin “hakikat” olacağını belirtir. Vatan idealini, Anadolu dışındaki Türklerle birleşme 
üzerinden kurgulayan şair, mevcut ortak paydalardan Türk dili unsurunu önemse-
yerek dilde birlik fikrini şiirlerindeki metaforlar aracılığıyla dile getirir. “Türk bilecek 
yalnız bir dil” ibareleri ile ortak aidiyetin temel unsurunun gerçekleşme sürecine gir-
diğine göndermede bulunur. Türk dili kavramına da genişlik kazandıran bu söylem, 
Anadolu dışındaki Türkleri de içine alan geniş bir coğrafyayla bütünlenir. Bu bütün-
lük ise temelde derin tarihî bağlarla aidiyet kurmayı hedefler. 

Kolektif beni kuran bir diğer unsur ise tarih bilincidir. Tarihin “bellek oluşturu-
cu” görevi, Osmanlı İmparatorluğu’nun değişim/dönüşüm sürecine tanık olan Millî 
Edebiyat şairleri tarafından “hatırlama”nın ve geçmişin tarihsel kodlarının idealize 
edilmesi şeklinde yansıtılır. Zira Foucault’nun belirttiği gibi, “bir hatırlama başlan-
gıçla ilgili geçerlikleri içinde onları yeniden aktif hale getirmeye yeter.”10 Bu bağlamda, 
Millî Edebiyat Dönemi, Osmanlı İmparatorluğu’nun sınırlarının giderek küçüldüğü, 
sürekli savaşların yaşandığı bir tarihi süreç içerisinde ortaya çıkan bir edebî hareket 
olarak tarihî olayları hem yaşayan hem de edebiyat aracılığıyla topluma aktaran ve 
toplumsal refleks oluşturan bir konum üstlenir. Bu konumlanmanın getirdiği sorum-
luluk ve bilinç, toplumsal belleği canlı tutmak, geçmiş ve şimdiyi bütünleştirerek yeni 
bir gelecek kurgusu oluşturmak kaygısını da beraberinde getirir. Dolayısıyla Millî 
Edebiyat Dönemi Türk şiirinde tarihsel oluş, geçmiş ve an olmak üzere iki düzlemde 

7 Doğan Aksan, Her Yönüyle Dil-Ana Çizgileriyle Dilbilim, Ankara, s. 13.
8 Bedia Akarsu,  Dil-Kültür Bağlantısı, İstanbul, 1998, s. 50-51.
9 Ziya Gökalp, Ziya Gökalp Külliyatı – I Şiirler ve Halk Masalları, s. 258.
10 Michel Foucault,  Bilginin Arkeolojisi, (çev. Veli Urhan - Haz. İlkay Özküralpli), İstanbul, 2011, s. 116
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ele alınır. Bu iki düzlemin ortak amacı ise Türk milletinin ve devletinin varlığını de-
vam ettirmesi üzerine kurgulanır. Zira “Seçkin bir tarih bütün yeni devletlerin temel 
özelliğidir, çünkü bir geçmişi olmak bir geleceğe sahip olmak hakkını da doğrular.” 11 
Bu bağlamda geçmişte sağlam kökleri olan toplumların geleceğe daha ümitle bakma-
ları, tarihsel belleğin beyan ettiği “muzaffer/şanlı geçmiş” algısıyla ilintilidir.

Ben’in ve biz’in ortak kader çizgisini buluşturan tarih, yatay ve dikey boyutlu 
olarak geçmişe dönüşün gelecek projesine çevrilmesiyle toplumsal varlığın devamını 
sağlar. Guenon, yatay ve dikey boyutların merkezine konumladığı varlık/insanın tüm 
edimlerini bu boyutlar aracılığıyla kavradığını belirtir. Bu varlık, köklerini derinden 
alan ve bu kökler sayesinde andan geleceğe uzanan yaşam alanını kurar. “Varlığın 
tüm merkezlerinden geçerek onları birbirine bağlayan dikey eksen” 12 ifadesi, tarihin 
bellek oluşturucu rolüne gönderme yaparken, “yatay düzlem ise “suyun yüzeyi” gibi 
kabul edilen bir yansıma”sı 13olarak kimliğin şimdiki zaman düzlemindeki görünü-
münü oluşturur. İşte Millî Edebiyat Dönemi şairlerinin tümünde tarih bilinci, yatay 
ve dikey boyutlu olmak üzere iki yönlü çizgide ele alınır. Yaşanan tarih ve öğrenilen 
tarihin kolektif belleğe yeniden işlenmesi için yazılan eserlerde, Türk tarihi farklı bo-
yutlarıyla şiirsel düzleme taşınır. 

Kendi tarihselliğiyle toplumun tarihini bütünleştiren ve ait olduğu milletle bu 
bakımdan sürekli ilişki içerisinde olan birey/ler, tarihe tanıklık eder. Milletlerin varlık 
süreçlerindeki bu durum, Heidegger’in“da-sein” olarak tanımladığı “şimdi ve burada” 
olan varlıkla benzeşim gösterir. Şimdi ve burada olan varlık/ birey, yaşadığı toplu-
mun ve çağın gereklerine uymak durumundadır. Tarih sahnesinde 20. yüzyıl ve 21. 
yüzyılın ilk yarısı; savaşların, başkaldırıların, ölümlerin, büyük kitle hareketlerinin, 
imparatorlukların yıkılışının tanıklığını beraberinde getirir. Neredeyse tüm dünya ül-
kelerinin topyekûn bir savaşlar silsilesi içerisinde bulunduğu bu dönemde, Osmanlı 
İmparatorluğu altı yüzyıllık dünya hükümranlığının sonuna doğru gelir. Sınırların 
tamamında savaşlar sürerken vatan savunması için askeri olmayan ev kalmamış gi-
bidir. Dolayısıyla savaşların tanıklığı tarihsel düzlemde çok boyutlu ve çok katmanlı 
bir biçimde yaşanır.

1. Dünya Savaşı yıllarında Türk tarihinin en önemli zaferlerinden biri Çanak-
kale Savaşları’dır. Çanakkale’nin savunulması ve düşmanın burada bozguna uğra-
tılması, gelecek dönemi siyasi olduğu kadar psikolojik olarak da etkiler. Çanakkale 
Savaşları’nın zaferle sonuçlanması, dönemin tüm yazar ve şairleri tarafından edebî 
metinlere taşınarak tarihî tanıklık epik ve estetik bir vurguyla ölümsüzleştirilmeye 
çalışılır.

11 Gregory Jusdanis, Gecikmiş Modernlik ve Estetik Kültür, (çev. Tuncay Birkan), İstanbul, 1998, s. 51
12 Rene Guenon,   Yatay ve Dikey Boyutların Sembolizmi, (çev. Fevzi Lütfi Topaçoğlu), İstanbul, 2001, s. 
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13 Guenon, Yatay ve Dikey Boyutların Sembolizm,i s. 42
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Tarih, bireysel ve toplumsal yaşamın durdurulamaz akışı içerisinde sürekli ola-
rak kendini geleceğe doğru aktarır. Bu aktarımın öznesi ve nesnesi konumunda olan 
insanlar da tarihin bu sürekli akışında yaşananlara tanık olurlar. Bu tanıklık süreci 
yatay düzlemde kahramanlık olgusuyla bütünleşik bir biçime bürünür. Kahramanlık 
olgusu, genellikle toplumların belleğinde bireysel bir biçimde geleceğe taşınır. Fakat 
toplumların varlık mücadelelerini kimi zaman topyekûn bir biçimde gerçekleştirme-
leri gerekir. Çanakkale Savaşı ve ardından gelen Kurtuluş Savaşları, millî bir karakter 
taşıdıkları gibi aynı zamanda halkın topyekûn mücadelesini yansıttıklarından dolayı 
bu niteliktedir. Zira bu dönemlerde bireysel kahramanlıkların ötesinde isimsiz birçok 
kahramanın ve tüm toplumun, birlik ve beraberlik içerisinde kendini gerçekleştirme 
mücadelesi içerisine girdikleri görülür. Çanakkale Savaşları sırasında gerçekleşen bir-
çok kahramanlık öyküsü de bunun kanıtı niteliğini taşır. Ziya Gökalp’in Çanakkale 
adlı eserinde de bu kahramanlık öyküsüne yönelik göndermeler, tarihsel gerçeklikler 
aracılığıyla duyurulur: 

“Beş Mart’tta iki donanma
Kal’emize saldırdılar.
Toplarımız coşkun suya
Zırhlıları daldırdılar.

İngilizler korktu, kaçtı;
Rus ümidi kesti artık.
Anarşistler bayrak açtı;
Rus-ili’nde düştü Çarlık.

(…) 
Çanakkale dört devlete,
Galebeyi sen çevirdin.
Çar kölesi yüz millete
İstiklâli sen getirdin”14 

Çanakkale Savaşlarındaki tarihi süreci özetler nitelikte yazılan şiirde, sadece bir 
kahramana değil isimsiz kahramanlara seslenilir. Zira milletin varlığını toplumsal bir 
bilinçle savunduğu bu savaşlarda bireysel varlık değil toplumsal varlık öncelenir. Bu 
varlık ise şiirde “Çanakkale” simgesiyle öne sürülür. Çanakkale bir mekân adı olma-
nın ötesine taşarak Türk milletinin tarih sahnesindeki varlığı olarak tecessüm eder.    

14 Ziya Gökalp, Ziya Gökalp Külliyatı – I Şiirler ve Halk Masalları, (haz. Fevziye Abdullah Tansel),  
Ankara, s. 257-258.
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Çanakkale’nin mitik bir mekân halini almasını sağlayan bu zafer, aynı zamanda 
Gökalp’in yurt algısının da idealden reele doğru taşınması umudunu içerisinde 
barındırır.  Türkçülüğün düşünsel zeminini sosyolog kimliğiyle sistematize eden Ziya 
Gökalp, Osmanlı Devleti’nin kurucu ve asli unsurunun Orta Asya Türkleri olduğu 
görüşünden hareketle, etnik ve genetik bir bilinç oluşturmaya çalışır. Bu söylem ise 
kimliğin diğer unsurunu yani yurt bilincini de içeren bir sunumla ortaya konur. 

Bireyin kendini tanımlamasında belirleyici rolü olan mekân, toplumsal kimlik 
kazanımının ve aidiyet olgusunun da kodlarını içerisinde barındırır. Varlığın ön ko-
şulu, belirli bir zamanda ve belli bir mekânda bulunmakla özdeştir. Bireyin bu za-
mansallığı/ tarihselliği ile mekânsallığı onun tarihsel düzlemdeki “aidiyet bilinci”ni 
oluşturan ve “kim”liğin inşa sürecini etkileyen bir yapı oluşturur. Bu aidiyet bilincini 
mekân bağlamında bireysellikten toplumsallığa doğru taşıyan ise “yurt” olgusudur. 
Toplumları bir arada yaşamanın ötesinde buluşturan/birleştiren bu olgu, ortak tarihi 
birlikteliği ortak bir mekânda paylaşmak ve aynı yazgının sorumluluğunu yüklenmek 
anlamını taşır. Bu nedenle ortak mekân algısı “territoryal bir millet” yapılanmasını da 
beraberinde getirir. İlk kez Batı’da ortaya çıkan territoryal millet anlayışı, halk ile top-
rak arasındaki aidiyetle ilintilidir. Smith’in tespitiyle; “söz konusu toprak parçasının 
herhangi bir yer olması mümkün değildir; o herhangi bir toprak parçası değil “tarihi” 
bir toprak, “yurt”, halkın “beşiği” olmalıdır.” 15 Mekânın insanla bütünleşik bir yapıda, 
tarihî anlam kazanarak oluşturduğu değer ise “vatan/yurt” olarak kimlik tasarımının 
vazgeçilmez parçası halini alır. 

Türkçülük düşüncesini şiirlerine de bilinçli bir biçimde uygulayan Ziya Gökalp, 
bu düşüncesini Türkçülüğün Esasları kitabında; “Türkçülüğü bütün mefkûreleriyle, 
bütün programıyla ortaya atmak lazım geldiğini düşündüm. Bütün bu fikirleri ihtiva 
eden “Turan” manzumesini yazarak Genç Kalemler’de neşrettim. Bu manzume tam 
zamanında intişar etmişti.” 16 ifadeleriyle açıklar. Yeni bir insan modeli ve bu mo-
del üzerine yeni bir toplum inşasını hedefleyen bu bakış açısı, millî kimlik temelini 
oluşturan dinamiklerin “programdan gerçekliğe” geçişini amaçlamaktadır. Kimliğin 
temelini oluşturan bu dinamiklerden olan yurt algısı Ziya Gökalp’in Türkçülük ve 
Turancılık başlıklı yazısında, Türklerin birleşmesi yolundaki amacı, öncelikle hars 
alanındaki bütünlükten başlatmak gerektiğine vurgu yaparak açıklar. Ayrıca “Türkçü-
lüğü mefkûresinin büyüklüğü bakımından 1- Türkiyecilik 2- Oğuzculuk yahut Türk-
mencilik 3- Turancılık.” 17 biçiminde ele alışı, kimlik kurgusunun geçmişten geleceğe 
uzanan sınırsız bir süreç olduğuna işarettir. Ziya Gökalp’in de diğer dönem şairleri 
ve yazarları gibi yatay tarihsel düzleme göre biçimlendirdiği bu düşünce, ortaya çıkış 
anında daha çok olası iken 1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı sonrası süreçte uzak 

15 Anthony D. Smith,  Milli Kimlik, (çev. Bahadır Sina Şener), İstanbul, s. 26.
16 Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları, Elips Kitap, Ankara, 2011, s. 16.  
17 Gökalp,  Türkçülüğün Esasları, s. 27.
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ideal halini alır. Ziya Gökalp’in kendinin ifade ettiği gibi Türkçülüğün programını 
metinsel düzleme taşıyan Turan şiirinde soy bilinci ve İslamiyet öncesi Türklüğü-
nü de kuşatan kimlik tasarımı, yurt algısına da yansır. Toplumsal bellekte var olan 
millî duyguları bütünsel bir kimlik tasarımı tarih ve soy bilinci, yurt bilinci potasında 
eritilir: “Vatan ne Türkiyadır ne Türklere, ne Türkistan;/ Vatan büyük ve müebbet 
bir ülkedir: Turan.” 18 Toplumsal bellekte sınırları beş büyük Türk ülkesini (Oğuzlar, 
Tatarlar, Kırgızlar, Özbekler, Yakutlar) kapsayan Turan yurdu, Türkiye ve Türkistan’ın 
ötesine taşınır. İdealize edilen bu yurt algısı, Türk soylu büyük devletleri öncelikle 
“hars” yönüyle bütünleştirmeyi amaçlayan programın ilerleyen aşamasını oluşturur. 
Dolayısıyla olandan olması gerekene doğru bir ivme kazandıracak bu söylem, Ziya 
Gökalp’i de aşarak Türkçülük düşününün sloganı halini alır. Ziya Gökalp, bu sloga-
nik söylemi “Türkçülerin uzak mefkûresi, Turan namı altında birleşen Oğuzları, Ta-
tarları, Kırgızları, Özbekleri, Yâkutları dilde, Edebiyatta, kültürde birleştirmektir.”19 
ifadesiyle açıklarken coğrafi mekân birliğinden söz etmemekle birlikte, dil, edebiyat 
ve kültür birliğinin yurt birliğini de getireceği imasında bulunur. Bu ima, Türklüğün 
geçmişinden beri toplumsal bellekte nesilden nesile aktarılan “Kızılelma” ülküsünün 
bir yansıması olarak düşünülmelidir.

Çanakkale şiirinde de bu ideal,

“Çok geçmeden birdenbire,

Parçalandı Rus ülkesi.

Sevinçle düştü Tekbir’e

Elli Milyon Türk’ün sesi…

Artık Turan hayal değil,

Hakikate döndü bu gün…” 20 

dizelerinde vurgulanırken, yurt bilinci Anadolu sınırlarının ve Osmanlı’nın sınır-
larının ötesinde Orta Asya’yı da içine alır. Ziya Gökalp’in düşüncesinde ideal olan bu 
düşüncenin “hayalden hakikate dönüşü” Çanakkale Savaşlarının zaferle sonuçlanma-
sı ile ilintilendirilir.

18 Ziya Gökalp, Ziya Gökalp Külliyatı – I Şiirler ve Halk Masalları, s. 5.
19 Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları, s. 26.
20 Ziya Gökalp, Ziya Gökalp Külliyatı – I Şiirler ve Halk Masalları, s. 258.
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Sonuç

Toplumsal bilinci uyandırmaya çalışan ve bir uyanış gerçekleştirmek isteyen 
Millî Edebiyat Dönemi şairleri, edebî metni bir propaganda aracı olarak kullanırlar. 
Toplumun değerlerini ve bilincini yansıtan bir ayna olan edebî metinler, özellikle 
Tanzimat sonrası Osmanlı Devleti’nin geçirdiği değişim ve dönüşümü yansıtırken 
İmparatorluktan Cumhuriyet’e geçişin de tanığıdır. Anadolu’da yaşayan ve Osmanlı 
Devleti’nin kurucusu olan milletin kendi değerlerine sahip çıkması ancak benliğine 
karşı yapılan saldırılar sonucundadır. Dili, dini, yurdu ve tüm tinsel değerlerinin yok 
sayılması karşısında karşıt tepki olarak toplumsal bilinci harekete geçiren bu algı, 
Türk milletinin kendi tarihini yeniden yazmasını oluşturan bir süreçtir. 

Ziya Gökalp’in Çanakkale şiiri, Osmanlı Devletinin tarih sahnesinden silinmek 
istendiği bir süreçte, varlık alanına yapılan saldırıya karşı varlığını gelecek nesillere 
aktarma arzusunun zaferle sonuçlanmasını konu edinir. Yatay tarihsel düzlemde ka-
zanılan zaferi metin düzlemine taşıyan şair, bu zaferi övmenin ötesinde, köklerine 
sahip çıkan Türk milletinin gelecek kurgusunu kendi idealleri doğrultusunda nasıl 
gerçekleştirmesi gereğini sembolik olarak irdeler. Şiirde Ziya Gökalp’in felsefesine 
uygun olarak, dil, tarih ve yurt bilinci, “Turan” ideali merkezli olarak bir kimlik inşa-
sını içerir.   
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Karagöz Gazetesi Örneğinde Osmanlı Mizahında 
ve Karikatüründe Çanakkale Deniz Savaşları*

Tuncay ÖĞÜN**

Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı
Yıl: 13, Bahar 2015, Sayı: 18, ss. 563-592, 100. Yıl

Öz

Bu çalışma, daha önce birçok açıdan ele alınmış olan Çanakkale Deniz 
Savaşlarını Osmanlı mizahındaki yansımaları açısından incelemeyi amaçla-
maktadır. Belirtilen dönemde Osmanlı basınının mizah içerikli tek yayın organı 
olan Karagöz gazetesi, çalışmanın temel kaynağı durumundadır. Savaş duru-
munun olağan dışı koşullarında bu gazete de yayınlarını diğer basın organları 
gibi Osmanlı karargâhından yapılan resmî açıklamalar çerçevesinde sürdür-
mek zorunda kalmıştır. Ancak diğerlerinden farklı olarak savaşla ilgili gelişme-
leri kendi mizah anlayışı içerisinde yorumlayıp yoğurduktan sonra okuyucu-
larına aktarmıştır. İngiliz-Fransız birleşik filosunun Çanakkale istihkâmlarına 
düzenlediği ağır bombardımanları her defasında küçümseyip alaya alarak 
kamuoyuna moral ve güven duygusu aşılamaya çalışmıştır. Anlamlı mesajlar 
içeren karikatürlerini adeta bir psikolojik harp unsuru olarak kullanmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Çanakkale Savaşları, Karagöz Gazetesi, Osmanlı mi-
zahı, Osmanlı basını, 1. Dünya Savaşı

Gallipoli Naval Campaign in Ottoman Humour and Cartooning in a 
Sample of Karagoz Newspaper

Abstract

This study intends to analyse Dardanelles Maritime Campaign, which was 
already dealt in many aspects, in terms of reflections in Ottoman humour. As 
being the only media organ with humorous content in Ottoman press at the 

* Bu yazı, 100’ncü Yılında Çanakkale Sempozyumuna (Gebze, 26 Mart 2015) tarafımdan sunulan bildi-
rinin genişletilmiş halidir.
** Doç. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi. tuncayogun@hotmail.com
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Seferberliğin ilânından hemen sonra Başkumandanlık Vekâletinin 3 Ağustos 1914 
tarihli emriyle tüm basın yayın organlarına ordu ve donanmanın savaş hazırlıkları ve 
harekâtı hakkında yayın yasağı getirildi. 7 Ağustos 1914 tarihinden itibaren ise yeni 
gazete ve dergi çıkarılması yasaklandı, mevcut basın tümüyle sansüre tabi tutuldu. 
Bu uygulama gereğince gazeteler, baskıya girmeden önce nüshalarını her gün düzenli 
olarak belirli bir saate kadar Sansür Odasına teslim etmek ve oradan verilecek karara 
göre hareket etmek zorunda kaldılar. Ordu ve donanmayla ilgili olarak sansür elinden 
geçmeyen hiçbir haber yayınlanamayacaktı. Sansür yönetiminin onayını almadan ya-
yınlanan ya da sayfalarında sansür tarafından çizilmiş haberlere yer veren gazeteler 
derhal kapatılacak ve müdürleri divan-ı harbe sevk edilecekti1. 1 Kasım 1914’te İtilâf 
Devletleriyle savaşın fiilen başlamasından sonra Başkumandanlık Vekâletinin yeni 
bir emriyle bundan böyle askerî harekât hakkında, karargâhtan(Karargâh-ı Umumî) 
her gün düzenli olarak açıklama yapılacağından, bu konuda başka türlü yayın ve açık-
lamada bulunulamayacağı bildirildi. Yasağa uymayanların divan-ı harbe sevk edile-
rek en ağır şekilde cezalandırılacakları açıklandı2. Bu yasaklara savaşın neden olduğu 
ekonomik sıkıntılar ve kâğıt teminindeki zorluklar da eklenince gazetelerin çok az bir 
kısmı yayınlarını devam ettirebildi3.

Dergi ve gazeteler, savaş haberlerini karargâhtan yapılan resmi açıklamalar çer-
çevesinde yapmak zorunda kaldılar. Böylece hükümetin propaganda araçları haline 
getirildiler. Gazeteler, muhabirlerinden aldıkları haberleri ya da yabancı basından 
yaptıkları alıntıları, karargâhın açıklamalarıyla uyum içerisinde olmak kaydıyla ya-

1 Osmanlı Belgelerinde Birinci Dünya Harbi, I,yay. haz. Kemal Gurulkan vd., İstanbul: Başbakanlık 
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayını, 2013, s. 26, 31-32.

2 “Havadis-i Harbiye”, Tasvir-i Efkâr, 23 Teşrinievvel 1330 (5 Kasım 1914), nr. 1250
3 Orhan Koloğlu, “Basın” , Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, II, İstanbul: Kültür Bakanlığı-Tarih 

Vakfı ortak yayını, 1994, s. 71. Yapılan bir çalışmaya göre savaş başladığında 73 gazete ve dergi çık-
makta iken 1915 yılında bu sayısı 6’ya kadar düşmüştü. Bkz. Eski Harfli Türkçe Yayınlar Kataloğu, I, 
Ankara: Milli Kütüphane Yayınları, 1987, s. V.

specified period, Karagoz newspaper is the main source of the study. In the ex-
traordinary circumstances of warfare the newspaper also had to keep publica-
tion in the framework of official statements made by the Ottoman headquarters 
as other media organs did. But unlike the others, it submitted war-related de-
velopments to followers after having them rendered in its own sense of humour. 
By underestimating and insulting the allied naval bombardments of heavy for-
tifications in Dardanelles, it endeavored to engrain moral and confidence in the 
public, simply used ironic comics as an element of psychological warfare.

Keywords: The Gallipoli (Dardanelles) Campaign, Karagoz newspaper, 
Ottoman humour, Ottoman press, World War I
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yınlayabiliyorlardı. Bu koşullar altında farklı gazetelerde yer alsalar bile savaş hak-
kında yapılan bütün haberler ve yorumlar, her bir gazetenin kendi kabiliyetine göre 
içine kattığı hamasetin dozu dışında nerdeyse aynı tornadan çıkmışçasına birbirine 
benziyordu4.

Radyo, televizyon ve internet gibi iletişim araçlarının bulunmadığı bu dönemde 
insanlar olup bitenler hakkındaki tüm bildiklerini gazete ve dergilerden öğreniyor-
lardı. Mizah dergileri dünyanın her yanında olduğu gibi Osmanlı kamuoyunda da 
etkin bir propaganda aracı olarak işlev görüyor, savaş silahlı kuvvetlerin, mizah ise 
zekâların üstün gelme mücadelesi olarak görülüyordu5. Özellikle, mübalağa ve dö-
nüştürme kabiliyetine sahip olan karikatür sayesinde çizgi dili düşmanla mücadelede 
adeta bir silâh gibi kullanılıyor, toplumun ve cephedeki askerlerin zafere olan inan-
cını pekiştirme konusunda önemli rol oynuyordu6. Karikatürize edilen haritalar üze-
rinden nerdeyse ayrı bir propaganda savaşı yürütülüyor, insanları bilgilendirmekten 
çok onlarda arzu edilen algıyı yaratmak için büyük çaba gösteriliyordu7. 

Bu önemine rağmen savaş döneminde yayınlarını istikrarlı bir şekilde devam 
ettirebilen tek Osmanlı mizah gazetesi vardı. 1908-1914 yılları arasında 90’dan faz-
la mizah dergisi ve gazetesi yayın hayatına girdiği halde bunlardan sadece Karagöz 
gazetesi ayakta kalabilmişti8. O nedenle bu gazete, Çanakkale deniz savaşlarının Os-
manlı mizahındaki yansımalarını incelemeyi amaçlayan bu çalışmanın da temel kay-
nağı durumundadır.

Yayın hayatına 1908’de İstanbul’da başlayan Karagöz, incelediğimiz dönemde 
Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada üç kez, dört sayfa 
halinde çıkıyordu. Her sayısının ön ve arka kapağında birer karikatür yer alıyordu. 
Oldukça deneyimli bir yayın ve yazar kadrosuna sahipti. Gazetenin ilk sahibi, kuru-
cusu, başyazarı ve çizeri, ilk Türk karikatüristi olarak bilinen Ali Fuad Bey’di. Döne-
min sorumlu müdürü ise Memduh Süleyman’dı. 1950’li yıllara kadar devam eden9 
yayın hayatı boyunca yazar kadrosunda Burhan Cahit, Baha Kamil, Osman Cemal, 
Ahmet Nebil, M. Rıfat, Fuat Samih, Mahmut Sadık, Baha Tevfik, Aka Gündüz, Mah-

4 Osmanlı basınının Çanakkale Savaşları hakkındaki bu tarz yayıncılığı için bkz. Ahmet Esenkaya, 
“Çanakkale Savaşları Sürecinde Türk Basını”, Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, Sayı: 1 (2003), s. 
36-63.

5 Aziz Kılınç, “Üstünlük Kuramı Bağlamında Harp ve Mizah”, Milli Folklor, Yıl:19, Sayı:73 (2007) s. 55.
6 Ali Şükrü Çoruk, “Çizgilerin Gücü Adına”, Derin Tarih, Özel Sayı: 1 (2014), s. 94.
7 Ayrıntılı bilgi için bkz. Gazanfer İbar, “Propaganda Haritalarında Büyük Savaş”, Atlas Tarih, Sayı: 

30 (2014), s. 138-143. Karikatürler 1. Dünya Savaşı’ndan öncede benzer amaçlarla kullanılmaktaydı. 
Bkz. Necmettin Alkan, “Alman, İngiliz ve Fransız Karikatürlerinde Sultan II. Abdülhamid ve Türk 
Algısı” Sultan II. Abdülhamid Sempozyumu (20-21 Şubat 2014, Selanik), III, Ankara: TTK Yayını, 
2014, s. 333-348.

8 Turgut Çeviker, “Tanzimat’tan Cumhuriyete Türk Karikatürü”, Tanzimat’tan Cumhuriyete Türkiye 
Ansiklopedisi, IV, İstanbul: İletişim Yayınları, 1985, s. 1103, 1106.

9 Eski Harfli Türkçe Yayınlar Kataloğu, I, s. 136-137.
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mut Nedim, Ali Haydar gibi Türk basınının tanınmış simaları yer almıştı. Çizerleri 
arasında ise Ali Fuat Bey’in yanında Halit Naci, Mehmet Baha Bey, D. Mazlum ve 
Ratıp Tahir gibi isimler vardı10. Ancak gazetenin incelenen dönemdeki yazıları ve 
karikatürleri imzasız olarak yayınlanmış olduklarından hangisinin kime ait olduğu 
tespit edilememiştir. 

Baskı sayısı hakkında elde kesin rakamlar bulunmamakla beraber hayli yüksek 
sayıda bir okuyucu kitlesine sahip olduğu anlaşılmaktadır. İstanbul dışında taşrada da 
satış bayileri vardı ve bu dağıtım ağı sayesinde satış sayısını 20 bine kadar çıkarmayı 
başarabiliyordu11. İkdam ve Sabah gibi dönemin çok tutulan gazetelerinin bile 40-60 
bin adet civarında basıldığı dikkate alındığında bu sayının oldukça yüksek olduğu an-
laşılmaktadır12. Birinci sayfasında sık sık koleksiyonunu tamamlamak isteyenler için 
tükenmiş olan eski sayıların yeniden basıldığına dair ilânlar yer alması ilgiyle takip 
edildiğini göstermektedir. Cem ve Kalem gibi diğer mizah dergilerinden farklı olarak 
sayfalarında Fransızca özel bölümlere yer vermediği halde13yurtdışında da talep gör-
düğü anlaşılmaktadır. Yurtdışı yıllık abonelik bedeli 80 kuruştu. Klişesinde, Journal 
Illustré KARA-GUEUZ, No de Telephones 1998, Administration Rue Sublime Porte 
No 27 şeklinde gazetenin adının ve iletişim bilgilerinin Fransızca olarak yer alması 
Avrupa ülkelerinde de okurları bulunduğunu göstermektedir. Fransızca ibarenin 26 
Aralık 1914’ten itibaren klişeden çıkarılması, muhtemelen, savaş nedeniyle yurt dışı 
dağıtımının kesintiye uğramasındandı. Nitekim savaş bitikten sonra benzer bir Fran-
sızca ibare 3 Eylül 1919 itibaren klişedeki yerini tekrar almıştır. 

Karagöz gazetesi, savaş döneminin sansür kıskacındaki gazetecilik anlayışını Bi-
zimkiler gibi Millî Ajans’ın akşam verdiği havadisatın kuyruğuna beş on tumturaklı 
kelime ile birkaç şatafatlı cümle ilave ettikten sonra baş tarafına da bir (muhabir-i 
mahsusumuzdan:) işareti koymakla gazetecilik mi olur? şeklinde eleştirse de ken-
disi de aynı tarz yayıncılık yapmaktan kurtulamamıştır14. Diğer gazeteler gibi o da 
karargâhın resmi açıklamalarını takip ederek savaşla ilgili yazı ve karikatürlerin içeri-
ğini buna göre şekillendirmiş. Ancak diğerlerinden farklı olarak bu açıklamaları ken-
di mizah anlayışı içerisinde yoğurduktan sonra gülümseten çizgiler ve keyifli mizah 
yazılarıyla okurlarına aktarmıştır.

10 Sibel Kılıç, “Contribution Of Karagoz Humour Magazine (1908-1955) To Socio cultural Transforma-
tions Of The Turkish Society Which Derives Its Sources From The Karagoz Humour Practices And 
Its Importance Through The Perspective Of The Turkish Cultural Histor”,Uluslararası Sosyal Araş-
tırmalar Dergisi, IV/16 (Kış, 2011), s. 241. Karagöz’ün 1908-1914 dönemi yayın ve yazı kadrosunun 
kısa biyografileri için bkz. Tobias Heinzelmann, Osmanlı Karikatüründe Balkan Sorunu 1908-1914, 
İstanbul: Kitap Yayınevi, 2004, s. 49-56.

11 Bülent Akbaba, “İnkılap Tarihi Öğretimi İçin Bir Kaynak: Karagöz Dergisi”, Kastamonu Eğitim Dergi-
si, XXII/2 (Mayıs 2014), s. 735.

12 T. Heinzelmann, s. 49.
13 Efdal Sevinçli, “Cinsel Bilgileri Öğrenirken Sağdıcımız Karagöz: Karagöz Evleniyor (1913) Oyunu”, 

Tiyatro Araştırmaları Dergisi, 27: 2009/1, s. 36.
14 “Karagöz Dalgıç”, Karagöz, 1 Nisan 1331/14 Nisan 1915, nr. 751
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Karagöz, İngiliz-Fransız birleşik filosunun Çanakkale Boğazı tabyalarına 3 Ka-
sım 1914’te düzenlediği ilk bombardıman üzerinde fazla durmamış, sadece on dakika 
süren bu saldırıyı aşağıda görüleceği üzere birkaç satırlık küçük bir yazıyla geçiştir-
mişti. Ancak 19 Şubat 1915’de başlayıp aralıklarla devamlılık gösteren ikinci bombar-
dımandan kara savaşlarının başladığı 1915 Nisan sonlarına kadar 28 sayı çıkarmış ve 
bu süre içerisinde yayınladığı toplam 56 karikatürün 23’ünü Çanakkale Savaşlarına 
ayırmıştı15. Yine aynı dönemde Çanakkale Savaşları hakkında irili ufaklı 30’un üze-
rinde mizah yazısı yayınlamıştır16. Yazılarının ve karikatürlerinin temel karakterleri 
Hacivat ve Karagöz’dü. Mesajlarını hep bu karakterler üzerinden veriyordu. Karika-
türleri teknik açıdan çizgiden çok alt yazıya bağlı olarak kuruluyor ve bu yazı üstüne 
ayrıntılı bir betimlemeye yer veriliyordu17. 

İlk bombardıman, sonuç almaktan çok fiilî savaş ilânı gibi sembolik bir anlam 
taşıyordu. Oysa 19 Şubat 1915’te başlayan ağır bombardıman Çanakkale’yi aşarak 
İstanbul’a ulaşmayı hedefliyordu. Bu durum İstanbul’da hem halk arasında, hem de 
devlet katında derin bir korku ve endişe yaratmıştı. Biryandan şehri korumak için 
birtakım askerî önlemler alınırken, diğer yandan Çanakkale’nin geçilmesi ihtima-
line karşılık hükümet, Padişah’ı ve hanedan üyelerini Eskişehir’e götürmek üzere 
Haydar Paşa istasyonunda iki adet tren bekletiliyordu. Üstü örtülü de olsa Meclis-i 
Mebusan’da bile dillendirilen bu ihtimal karşısında, boşaltılması gerektiğinde şehri 
ateşe vermek için karakollara gizlice gaz yağı tenekeleri bile gönderilmişti. Özellikle 
18 Mart’ta düşman filosunun tüm gücüyle Çanakkale bataryalarına yüklenmesi üze-
rine durum iyice kritik bir hal aldığında Çanakkale’den İstanbul’a on dakikada bir 
telgrafla bilgi verilmesi istenmişti18.

İstanbul’un diken üstünde olduğu bu günlerde Karagöz’de bu korku ve endişe-
den eser bile yoktu. İngilizleri, Fransızları ve Rusları alaya alıp aşağılıyor, askerlerini, 

15 Bu karikatürlerin bir kısmı (12 adet) daha önce katalog tarzında yorumsuz olarak yayınlanmıştır. Bkz. 
Halil Ersin Avcı-Mehmet Ali Bingöl, Çanakkale Savaşı Karikatürleri, İstanbul: Truva Yayınları, 2006, 
s. 118-131.

16 Bu yazılar bazı küçük istisnalar dışında gündeme getirilmemiş, ilgili çalışmalarda referans olarak 
gösterilmemiştir. Karagöz gazetesine atıf yapan bir çalışma için bkz. Belkıs Ulusoy, Çanakkale Savaş-
larının Türk ve Dünya Basınındaki Yansımaları”, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı: 
21 (2005), s. 63-70.

17 T. Çeviker, s. 1105.
18 Bkz. Meclis-i Mebusan Zabıt Ceridesi, Devre: III, İçtima Senesi I, Cilt I, Ankara: TBMM Basımevi, 

1991, s. 481; Selahaddin Adil Paşa, Çanakkale Cephesinden Mektuplar-Hatıralar, yay. haz. Muzaf-
fer Albayrak, İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 2007, s. 67; Liman von Sanders, Türkiye’de Beş Sene, yay. 
haz. Muzaffer Albayrak,İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 2007, s. 109; Joseph Pomiankowski, Osmanlı 
İmparatorluğu’nun Çöküşü/1914-1918, I. Dünya Savaşı, çev. Kemal Turan, , İstanbul: Kayıhan Ya-
yınları, 1997, s. 104, 108; Aubery Herbert-Henry Morgenthau, Devler Ülkesinde Devler Savaşı/Ça-
nakkale, çev. Seyfi Say, İstanbul Ataç Yayınları, 2005, s. 152; Lokman Erdemir, Sebep ve Sonuçlarıyla 
Çanakkale Savaşları (Sosyal Tarih Açısından), (Yayınlanmamış Doktora Tezi) İstanbul Üniversitesi, 
İstanbul 2008. s. 72-75; Mustafa Selçuk, “Çanakkale’ye Denizden İlk Bombardımanlar ve Başkent İs-
tanbul”, Çanakkale Muharebelerinin İdaresi/Komutanlar ve Stratejiler, ed. Lokman Erdemir-Kürşat 
Solak, Çanakkale: Çanakkale Valiliği Yayınları, 2015, s. 69-81.
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gemilerini, silahlarını, attıkları mermileri hafife alıp küçümsüyordu. Filoları için kale 
kapısında havlayan köpek benzetmesi yapıyor, dev gemilerinden tükürük hokkası*, 
ağır toplarından soba borusu diye bahsediyordu. İngilizleri Kikirik, Fransızları Tango, 
Rusları ise Ayı olarak adlandırıyordu. Türkçe zayıf, ince, uzun boylu kimse anlamına 
gelen Kikirik yakıştırması İngiliz askerlerinin savaştan anlamayan çıtkırıldım kimse-
ler olduğunu anlatmak için yapılmıştı. Fransız askerleri için kullanılan ve o dönemde 
hafif meşrep Fransız kadını anlamına gelen Tango çok daha ağır ve aşağılayıcıydı. 
Ayı, Rusların millî sembolü olsa da, Karagöz bu sözcüğü onlar için gayri medenî, 
kaba saba, vahşi anlamında kullanıyordu. İtilaf güçleri için hakarete varan bu tür ağır 
ifadeler kullanılırken müttefiklere, özellikle de Almanlara övgüler diziliyor, bütün ge-
lişmeler Osmanlıların ve müttefiklerin menfaatine olacak şekilde yorumlanıyordu. 
Böylece sahip olduğu geniş okuyucu kitlesi sayesinde halkın içinde bulunduğu tedir-
ginliği gidermeye çalışıyordu.

Karargâhın, İngiliz-Fransız birleşik filosunun Çanakkale istihkâmlarına düzenle-
diği 3 Kasım 1914 tarihli ilk bombardımanı hakkındaki bildirisi şöyleydi19: 

“İngilizler bu sabah Çanakkale Boğazı methalini 16 km uzaktan bombardımana 
başlamışlarsa da yalnız bir tabyamızdan atılan birkaç mermi İngiliz zırhlıların-
dan birinde iştial (yangın) yaptığından on dakika sonra İngiliz gemileri çekilip 
gözden kaybolmuşlardır.”

Bu bildiri Karagöz’ün mizah anlayışı içerisinde şu şekli almıştı20: 

“Çanakkale –(Müstaceldir) Dalgın dalgın topçuların civarında dolaşan Kikirik’in 
kuyruğu tekerleğin birine sıkışıp koptuğu ve can havliyle gözünden ateş çıkarak 
bağıra bağıra kaçtığı maruzdur.”

Karargâhın 19 Şubat 1915 tarihli ikinci bombardıman hakkındaki bildirisi ise 
şöyleydi: 

“Sekiz İngiliz ve Fransız zırhlısı bugün Çanakkale’nin harici tabyalarını yedi saat 
bombardıman etti. Fakat tabyalarımızı susturamadı. Düşman büyük çaplı ve 15 
santimetrelik toplarıyla altı yüz mermi attı. Düşman amiral gemisi ağır surette 

*  Hokka; cam, maden veya topraktan yapılmış çoğunlukla kapaklı küçük kaptır. Tükürük hokkaları 
genellikle tiryakilerin çiğnedikleri tütünü tükürmeleri için kullanılırdı. 

19 Karargâhın bildirileri aynı gün ya da en geç ertesi gün bütün İstanbul gazeteleri tarafından düzenli 
olarak yayınlanıyordu. Bu yüzden söz konusu bildiriler için ayrıca kaynak gösterme yoluna gidil-
meyecektir. Söz konusu bildiriler ve Osmanlı Çanakkale Savaşları hakkında diğer yazılar için döne-
me ait gazetelerin yanı sıra bkz. Murat Çulcu, İkdam Gazetesi’nde Çanakkale Cephesi, I, İstanbul: 
Kaptan Yayıncılık, 2004; Neslihan Özen, Türk Basınında (Tanin, İkdam, Tercüman-ı Hakikat, Va-
kit, Servet-i Fünun) Çanakkale Savaşları (1914-1918),(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi)Erciyes 
Üniversitesi,Kayseri 2004.

20 “Afacan’ın Telgrafı”, Karagöz, 25 Teşrinievvel 1330/7 Kasım 1914, nr. 683.
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olmak üzere 3 zırhlısı hasarzede olmuştur. Lehü’l-hamd (Allah’a hamdolsun) yal-
nız bir zabit ve nefer şehidimiz, bir nefer de hafif yaralımız vardır.”

Bu yoğun ateşe karşılık insan zayiatı ve maddî hasarın yok denecek kadar az ol-
ması Türk tarafı için bir moral kaynağı olmuş, Karagöz bu bildiriyi Son Haberler baş-
lığı altında yine kendi üslubunca şu şekilde dile getirmişti21: 

“Çanakkale –Pek uzaktan can çekişen ayıların feryat ve figanını duyan yedi sekiz 
kelb (köpek) kale kapısı haricinde bir av‘ave (havlama) koparmışlarsa da üçünün 
bacakları kırılarak savuşturulmuşlardır.”

Böylece hem bildirinin içeriği aktarılıyor, hem de saldırının sıkışık durumda 
bulunan Ruslara yardım yetiştirmek amacıyla düzenlendiği açıklanıyordu. Üstelik 
yapılan saldırı köpek havlaması gibi basit bir düzeye indirilerek halkın yüreğine su 
serpiliyordu. 

Karagöz, bu saldırı sırasında gemisi isabet alan filo komutanına(Amiral Carden)22 
Amiral Kıçıkırık adını taktı ve 19 Şubat bombardımanını keyifli bir üslupla alaya 
aldı. Güya, İngilizlerin ünlü resmî gazetesi Deli Deyyus’un(Daily News) Fransızla-
rın Yerebatan gazetesinden aktardığı Amiral Kıçıkırık’ın bir raporuna göre aslında 
Osmanlı kıyılarına yaklaşmaya dahi cesaret edemeyen düşman filosu, balıkların oy-
naşmasından meydana gelen küçük çırpıntılara kapılarak Çanakkale önlerine kadar 
sürüklenmişti. Yine bu raporda ifade edildiğine göre Kıçıkırık, sahildeki bir balıkçının 
fosurdattığı dolma gibi sigaradan çıkan duman yüzünden hedefleri dahi göremedi-
ğinden açılan ateşe karşılık vermemiş, altı yüz elçi (düşman filosunun attığı altı yüz 
mermi kastediliyor) gönderip yalvarıp yakardığı halde kendisini bir türlü bağışlamak 
istemeyen Osmanlı mermilerinden yakasını zor kurtarmıştı. Bu sırada Baş Kikirik 
gemisinin (amiral gemisinin) burnu, kuyruğu ve ense kökü yaralanmış ve iki Tan-
go gemisinin fistanları yırtılmıştı. Amiral Kıçıkırık’a göre kaçmaya başladıklarında 
Osmanlı askerlerinin arkalarından kahkahalarla gülüp yüksek sesle yuha diye bağır-
maları uluslararası hukuka tümüyle aykırı, doğrudan doğruya İngilizlerin namus ve 
haysiyetine dokunması gereken bir davranıştı23. Böylece, sadece Çanakkale bombar-
dımanı alay konusu olmakla kalmıyor, Fransız ve İngiliz basınına da Yerebatan ve 
Deli Deyyus yakıştırmalarıyla aşağılanıyordu. 

21 Karagöz, 9 Şubat 1330/22 Şubat 1915, nr. 729. 
22 Oysa Amiral Carden 19 Şubat bombardımanından sora filosunun isabet dahi almadığını rapor etmiş-

ti. Bkz. Figen Atabey, Çanakkale Savaşları’nın Deniz Cephesi,(Yayınlanmamış Doktora Tezi Ankara 
Üniversitesi), Ankara 2010, s. 110.

23 “Çanakkale Bombardımanı Hakkında Rapor”, Karagöz, 28 Şubat 1330/13 Mart 1915, nr. 737.
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Birleşik Filo’nun 25 Şubat’ta düzenlediği ve yine yedi saat süren bombardımanı 
da Karagöz’e yeni yakıştırmalar için fırsatı verdi. Karargâhın bu bombardıman hak-
kındaki 26 Şubat 1915 tarihli resmî açıklaması şöyleydi: 

“Bugün düşmanın kuvvetli on iki zırhlısı, Çanakkale Boğazı methalindeki Türk 
tabyalarına öğleden önce saat 10.00’da ateş açarak, öğleden sonra saat 17.30’a 
kadar ateşe devam etmiş ve daha sonra Bozcaada istikâmetine çekilmiştir. Ana-
dolu sahilindeki tabyalarımızdan atılan mermiler, düşmanın Agamemnon siste-
mindeki bir zırhlısı ile birlikte iki zırhlısını daha hasara uğramıştır.”

Bu açıklama üzerine bu defada İngilizlerin Agamemnon zırhlısına durumuna uy-
gun bir isim yakıştırıldı. Çanakkale’ye bombardıman hevesiyle geldiğinde Ağa Mem-
nun adını taşıyan bu gemiye belinin ortasına yapıştırılan çelik tekmelerden memnun 
kalamadığı için isminin Ağa Gayrimemnun şeklinde değiştirildiği yazıldı24. Daha 
sonra yine çeşitli kelime oyunları yapılarak diğer gemiler için de benzer yakıştırmalar 
yapıldı25: 

“Majestic; aslen üç kelimeden oluşur. Farsça da biz anlamıma gelen ma, dolaşıp 
aramak anlamında olan cest ve yaka isminden gelen yak sözlerinden meydana 
gelmiş olup (Macestyak) yakamızı kurtaracak yer ararız demektir. 

Cornwallis; buradaki is Yunanca zade demek olup kartavaloğlu, yani makara-
zade demektir. 

Şarlman (Charlemagne);Bunun aslı Çar-ı Alman’dır. Alman ordularının Mazur-
ya bataklıklarında kazandıkları zaferlerden sonra Alman İmparatoru’nun aynı 
zamanda Rus Çarı da olacağını ima etmek için bu isim verilmiştir.”

Yapılan bunca bombardımana rağmen düşman filosunun amacına ulaşamadığı 
ve bundan böyle de ulaşamayacağı farklı bir üslupla dile getirildi. İçinde güya temiz 
havadan başka bir şey olmayıp hedeflerine ulaşamadan boş bir araziye düşmüş deva-
sa düşman mermileri üzerinde yazılı olduğu ifade edilen bazı özlü sözler sıralandı. Bu 
sözler arasında yer alan Arayan Mevla’sını da belâsını da bulur, Boğazla çok uğraşan 
kanlı basuru beklemelidir, Boğaza düşkün olan inkıbaza (kabızlığa) uğrar sözleriyle 
aç gözlülüklerinin başlarına bela olacağı, Çanakkale’nin midelerine oturacağı dile ge-
tirildi. Boğazla mezarın arasında bir Türk mermisi kadar mesafe vardır, Bir amiral 
gemisi olmak için Boğaz’da zımbalanmak lazımdır sözleri hem tehdit içeriyor hem 
de düşman amiral gemisinin aldığı hasara gönderme yapıyordu. Laf kıtlığında asma-
lar budayım, İşsiz kalmaktan ise kaşınmak evlâdır sözleriyle anlatılmak istenen ise 

24 “Ağa Memnun mu, Gayri Memnun mu?”, Karagöz, 7 Mart 1331/20 Mart 1915, nr. 740.
25 “Düşman Gemileri Hakkında Tafsilat”, Karagöz, 16 Mart 1331/29 Mart 1915, nr. 744.
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yapılan bombardımanların aslında bir gösterişten ibaret olduğuydu26. Bu görüş, bir 
İngiliz’le Japon arasında geçtiği ifade edilen şu kısa diyalogla daha açık bir şekilde 
dile getirildi27: 

“Japon –Çanakkale’ye pek çok top attınız, geçebileceğinizi ümit ediyor musunuz?

İngiliz –Zannetmem.

Japon –O halde bu bombardıman?

İngiliz –Âlem-i medeniyete hizmet için.

Japon –Anlayamadım.

İngiliz –Medeniyete hizmet diyorum. Şimdiye kadar Çanakkale zorlanabilir, zor-
lanamaz diye ikiyüzlü bir fikir vardı. Bunu bir parça İtalyanlar tecrübe eder gibi 
oldu ama cihana bir ders veremediler*. Biz şimdi Çanakkale’nin kabil-i mürur 
olmadığını ispat ederek âlem-i medeniyetin donanmasını tehlikeden vikaye ede-
ceğiz!

Japon -?!”

Bombardımanlarını sürdüren Birleşik Filo’nun her defasında Türk tabyalarının 
ateşi karşısında geri çekilmek zorunda kalması üzerine Çanakkale’nin geçilemeye-
ceği fikri gittikçe daha güçlü bir şekilde dile getiriliyordu. Birleşik Filo’yu başlarını 
şuursuzca kale duvarlarına çarpan inatçı keçiler şeklinde tasvir eden aşağıdaki ka-
rikatür, Çanakkale’yi geçme fikrinin boş hayalden, çılgın bir projeden başka bir şey 
olmadığını anlatıyordu. 

26 “Çanakkale Muhabirimizin Mektubu” Karagöz, 21 Şubat 1330/6 Mart 1915, nr. 734. 
27 “Bir İngiliz İle Bir Japon Arasında”, Karagöz, 28 Şubat 1330/13 Mart 1915, nr. 737.
* Trablusgarp savaşı sırasında İtalyan donanması18 Nisan 1912’de Çanakkale Boğazı’na saldırmış, fa-

kat Türk tabyalarının ateşi karşısında mayın hatlarıyla korunmakta olan Boğaz’a girmeye bile cesaret 
edemeden geri çekilmek zorunda kalmıştı. Bkz. Nuri Karakaş, “İtalyan Donanması’nın Çanakkale 
Boğazı Saldırısında Bir Kahraman: Topçu Onbaşı Yusuf (Erdil)”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-
Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi,XXXII/54 (20013), s. 79-106.
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Hacivat –Bunlara böyle ne olmuş 
yavrum Karagöz. Meramlarından 
bir şey anlayamadım.

Karagöz –Ne olacak? Hacivat. Ku-
durmuş köpek etini yediler, tabi 
onun gibi bu şaşkın kafalarıyla ka-
leden içeriye girmeye çalışıyorlar. 
Sen akıllarına şaş, ben de fikirlerine 
güleyim.

Karikatür 1 (Karagöz, 18 Şubat 1330/3 Mart 1915, nr. 733).

Aynı günlerde yayınlanan başka bir karikatür ise aya çıkmanın imkânsız olarak 
görüldüğü o dönemin algısına seslenilerek Çanakkale’yi geçmenin aya çıkmak kadar 
imkânsız olduğu ifade ediliyordu.

Hacivat –Ne o Karagöz’üm böyle? 
Elinde o koca merdiveni, o uzun ipi 
ne yapacaksın?

Karagöz –Anlayamadın mı? Aya çı-
kacağım da dünyayı seyredeceğim.

Hacivat –Aman deli mi oldun? Hiç 
aya çıkılır mı?

Karagöz –Ulan amma aptal herif-
sin. Bak İngilizler Boğaz’dan geçmek 
istiyorlar ben niye çıkamayayım; 
daha zor mu? 

Karikatür 2 (Karagöz, 21 Şubat 1330/6 Mart 1915, nr. 734).

Hacivat’la Karagöz’ü düşman filosunun attığı mermileri toplayıp bir İngiliz savaş 
gemisine teslim ederken gösteren aşağıdaki karikatür de benzer şekilde yapılan bom-
bardımanların Türk tabyalarında hiçbir zarara yol açamadığını anlatıyordu: 
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Karagöz –Dilinle yaptığın gibi o ka-
dar çok attın o kadar çok ki… Kal-
mamıştır, diye hepsini topladım ge-
tirdim. Çünkü hiçbir işe yaramadı 
Con (John) Kikirik cenapları.

Karikatür 3 (Karagöz, 25 Şubat 1330/10 Mart 1915, nr. 736).

7 Mart’ta, Türk tabyalarından açılan ateş sonucu bir Fransız zırhlısının saf dışı 
bırakıldığı, bir İngiliz zırhlısının da hasara uğradığı açıklanınca Eceli gelen kelbler 
(köpekler) cami duvarına siyerler atasözüne gönderme yaparak ilk kayıplarını ver-
meye başlayan düşman filosunun sonunun yaklaştığı ifade edildi28. 11 Mart gecesi 
bir kruvazörle birkaç torpido himayesinde Boğaz önündeki mayın hatlarına doğru 
yaklaşan mayın arama gemilerinden ikisinin topçu ateşiyle, bir diğerinin de mayına 
çarparak batması, bu arada kruvazörün de isabet alarak yaralanması bu inancı daha 
da pekiştirdi. Aşağıdaki karikatürle Amiral Kıçıkırk’a selam yollayan Karagöz, bunun 
sadece bir başlangıç olduğunu yazıyordu. 

Karagöz –Gördün mü Kikirik cenap-
ları… Kalbimiz din ve iman dolu! 
Bir hamle de üçü biden gitti; Ami-
ral Kıçıkırık cenaplarına bizden ilk 
selam olsun. Hiç şüphe etme bunun 
arkası da var.

Karikatür 4 (Karagöz, 28 Şubat 1330/13 Mart 1915, nr. 737).

28 “Çanakkale Bombardımanı Hakkında/Bir Müsteşrikin Mektubu”, Karagöz, 23 Şubat 1330/8 Mart 
1915, nr. 735
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Düşman filosunun 14 Mart gecesi denediği mayın tarama girişiminin de başarı-
sız olması üzerine ise aşağıdaki karikatür yayınlayarak bu başarısızlıkların en sonun-
da kendilerini zehirleyip yok edeceğini öne sürdü:

Karagöz –Çek bakalım, çek. Torpil 
yerine zehirli midyeden başka eline 
bir şey geçecek mi? Sonra da senin 
kart Tango’na ver de kemal-i iştiha 
ile patlayıncaya kadar yesin…

Karikatür 5 (Karagöz, 2 Mart 1331/15 Mart 1915, nr. 738).

Düşman donanmasının sonuç vermeyen bombardımanları konusu yapılıyordu. 
Karagöz Efendi’yi düşman gemilerden atılan top mermilerinin yanı başında nargile-
sini keyifle fokurdatırken gösteren aşağıdaki karikatür, bombardımanın karıncaları 
rahatsız etmekten başka bir işe yaramadığını anlatıyordu. 

Karınca –Aman Karagöz Bey, yaz 
geliyor: tabiidir, dışarıya çıkacağız. 
Fakat menhusun biri deliklerimizi 
mantarla kapatmaya çalışıyor. 

Karagöz –Beşiniz, onunun bir ara-
ya gelir! Parçalarsınız… Bana ba-
kıp da ibret alın. Hiç aldırış ediyor 
muyum?! Korkmayınız. Rahat vakit 
geçiriniz. Eğer öyle bir şey olursa ben 
Kikirik’in burnunu, tepesini deler 
yine sizi çıkarırım.

Karikatür 6 (Karagöz, 28 Şubat 1330/13 Mart 1915, nr. 737).

11 Mart’ta, karargâhın Adalar Denizi’nde düşmanın bir nakliye gemisiyle iki sa-
vaş gemisinin torpillendiğini açıklaması, Karagöz’e düşman filosuyla alay etmek için 
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yeni bir fırsat daha yarattı. Açıklamada gemilerin batırıldığına dair herhangi bir ifade 
bulunmadığı halde torpillenmeleri batırıldıkları şeklinde yorumlanarak olay hakkın-
da keyifli bir hikâye uyduruldu. Gemilerin indiği deniz dibi, Dibihu şehri olarak ad-
landırılıp güya bu şehrin Belediye Reisi olan Koca Yunus adına bir rapor yayınlandı. 
Buna göre batan üç geminin yenilebilir kısımları kılıç balıklarıyla yunuslar arasında 
taksim edilmiş, düşman askerleri balıklara yem olmuşlardı29. 

Karagöz, Birleşik Filo’nun o sırada henüz tarafsız olan Balkan ülkeleriyle İtalya’yı 
kendi saflarına çekmek için de saldırılarını iyice yoğunlaştırdığının farkındaydı. Ni-
tekim Balkan ülkeleri de o sırada Türklerin yenileceğine inanmaya başlamışlardı. 
Rusya, Boğaz geçildikten sonra İstanbul’un işgali için 40 bin mevcutlu bir ordu gön-
dermeyi teklif ediyordu. İtalya, İtilâf Devletleriyle işbirliği yolunda ilk teşebbüsünde 
bulunurken, Başbakan Venizelos, Yunan Kralını Gelibolu Yarımadası’na üç tümen as-
ker çıkarmaya ikna etmeye çalışıyordu30. Bütün bu gelişmelerden tedirginlik duydu-
ğu anlaşılan Karagöz, İngiliz, Fransız ve Rusları mahalleye rahatsızlık veren üç sarhoş 
kafadar şeklinde tasvir ederek saldırgan tutumları nedeniyle nefret uyandıran bu üç 
ülkenin kendilerine yeni müttefikler bulamayacaklarını ima ediyordu. 

Karagöz –Of! Anam; dumanım di-
yecek kadar içince insanda işte böyle 
ne akıl kalır, ne de fikir… Sonrada 
böyle öteye beriye çılgıncasına sar-
kıntılığa başlarlar; ama herkes böyle 
hallerden nefret eder, çekinir. 

Karikatür 7 (Karagöz, 4 Mart 1331/17 Mart 1915, nr. 739).

Şüphesiz ki Çanakkale’de büyük hesaplaşma 18 Mart 1915 günü yaşandı. 
Türk topçusu tarihin akışını değiştirecek kadar önemli bir zafer kazandı. Osmanlı 
karargâhının bu büyük zafer hakkında18 ve 19 Mart 1915 tarihlerinde yapılan üç 
mütevazi resmî açıklamanın toplamı yarım sayfa bile değildi ve özetle şöyleydi: 

29 “Rapor Suretidir”, Karagöz, 9 Mart 1331/22 Mart 1915, nr. 741.
30 F. Atabey, s. 123.
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Çanakkale bataryalarına ateş açan dördü Fransız on altı zırhlı, üç kruvazör ve 
çok sayıda torpidodan oluşan düşman filosu, Türk bataryalarının ateşi karşısında geri 
çekilmek zorunda kalmıştır. Yedi saat süren şiddetli muharebede Fransızların Bouvet 
zırhlısıyla bir düşman torpidosu batırılmıştır. Ağır hasara uğrayan Irresistible ve Af-
rika* adlı iki İngiliz zırhlısı da Türk tabyalarının devam eden ateşiyle gece saatlerinde 
Boğaz girişinde onlarla aynı akıbete uğramıştır. Ağır hasar alan başka bir düşman 
gemisinin Bozcaada’ya doğru sürüklendiği gözlenmiştir. 18 Mart saldırısı düşmana, 
batırılan ve hasara uğrayan gemilerinden başka 2.500 cana mal olmuştur. Buna karşı-
lık terk edilmiş iki kışla ile bazı siperlerdeki küçük hasarlar dışında Türk tabyalarının 
önemli kaybı yoktur. Bataryalar ateşe hazırdır. Can kaybı sanılandan da azdır. 

Karargâhın bu açılmaları üzerine Karagöz, bombardımanın Türk tabyalarında 
önemli bir kayba yol açmadığını duyurmak için sözde Çanakkale’den çekilmiş olan 
aşağıdaki telgrafı yayınladı31:

“Çanakkale: (Hususi muhaberatımızdan) Son bombardımanın ika ettiği hasar 
şunlardan ibarettir: Soğandede civarında bir ağacın sekiz yaprağı düşmüş; o 
aralık yuvalarına yem taşıyan yirmi beş karıncadan birinin sağ bacağı hafifçe 
cerîhadâr olmuş ve bir çakıl taşı birkaç santimetre miktarı kaymıştır.”

Zaferin haber alınmasından sonra yayınladığı ilk nüshasının her iki karikatürünü 
de 18 Mart Zaferi’ne ayırdı. Ön kapakta yer alan aşağıdaki karikatürün iki mesajı 
vardı. Birincisi, neredeyse Boğaz’ı dolduracak kadar çok sayıda düşman gemisinin 
batırıldığı, ikincisiyse hırslarının ve aç gözlülüklerinin kurbanı olarak bu hezimete 
uğradıklarıydı. Bu yüzden Hacivat’la Karagöz biryandan telaş içerisinde Boğaz’daki 
gemi enkazlarını temizlemeye koşarken, Karagöz’ün oğlu Afacan, açlıklarını yatıştır-
mak için denize düşenlere simit yetiştirmeye çalışıyordu. 

* Batırılan gemi aslında Afrika değil Ocean’dı.
31 “Karagöz’ün Telgrafları”, Karagöz, 11 Mart 1331/24 Mart 1915, nr. 742.
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Karagöz –Koşalım Hacivat! Koşalım 
da temizleyelim. Yoksa böyle birer 
ikişer bunlar denizi dolduracaklar.

Afacan –Baba ben de düşenleri dü-
şünüyorum da simit dağıtıyorum. Aç 
kalmasalar gözlerini kaplayan hırsa 
kapılıp böyle hücum etmezlerdi. 

Karikatür 8 (Karagöz, 7 Mart 1331/20 Mart 1915, nr. 740).

Arka kapaktaki karikatür ise Türk askerinin yiğitliğini ve savaşta gösterdiği başa-
rıyı vurguluyordu. Bundan sonra düşman, nargilesini fokurdatarak kazandığı zaferin 
tadını çıkaran Aydın Efesinin külahından bile korkacak, bir daha Çanakkale’ye yak-
laşmaya bile cesaret edemeyecekti. 

Aydın Efesi –Gahbe nalılar (Kahpe 
analılar) karaya çıkayım dimeyin 
indi yuvanızı yaparın ha!

Karagöz –Ha göreyim seni Kara 
Efe… Artık ayranın kabardı; sen on-
ların güllesinden korkmazsın. Onlar 
senin külahından korksunlar. 

Karikatür 9 (Karagöz, 7 Mart 1331/20 Mart 1915, nr. 740).

Düşmanın ölülerine saygı duyulmuyor, tulum gibi şişip patladıkları, balıklara yem 
oldukları acımasızca yazılıyordu. Düşman askerlerinin durumunu görmek için güya 
dalgıç olup Çanakkale önlerinde denize dalan Karagöz, Hacivat’ın Herifleri nasıl bul-
dun? sorusuna karşılık: Nasıl bulunur, tulum gibi… Bazısı patlayıvermiş. Kikiriklere 
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hiç acımadım diyordu32. Bir planlama hatası yüzünden (!) fazla miktarda su yuttukları 
için yukarı çıkamayan İngiliz ve Fransız askerlerinin kılıç balıkları tarafından midele-
ri delinip ameliyat edildikten sonra yukarı çıkacakları yazılıyordu33. 

Birkaç haftadan beri denize atılmakta olan pisliklerden yani denize düşüp bo-
ğulan düşman askerlerinin cesetlerinden balıkların bile şikâyet etmeye başladıkları 
yazılıyordu. Bu cesetlerden yayılan pis kokular ve mikroplar yüzünden deniz dibinde 
müthiş bir kolera baş göstermişti. Adalar Denizi’nin dibinde sakin calib-i iştiha ve egl 
balıklar (yenilebilir nefis balıklar) namına: Barbunya imzasıyla yayınlanan habere 
göre bu pis kokulara dayanamayan balıklar, kızgın tava közde yahut müteaddit ha-
zır ızgaralarınızda ve arzu olunduğu takdirde fırınlarınızda kurban olalım, bizi bu 
belâdan kurtarın diye yalvarıyorlardı34.

Düşman ölüleri insan yerine konulmadığı gibi neredeyse hayvandan da aşağı gö-
rülüyordu. Garibe başlığı altında verilen bir haberde, Kumkale sahillerinde karaya 
vuran insana benzer, fakat kuyruğu da olan, uzun kulaklı acayip cesedin Kikirik adın-
da bir yaratığa ait olup henüz hayvanlar âleminde bile eşine rastlanmamış, tohuma 
kaçmış haşarat türünden bir hayvan oğlu hayvan olduğu ifade ediliyordu35.

Açıkça cehenneme gittikleri söyleniyor, fakat bu bile mizah sanatının gülüm-
seten cümleleriyle dile getiriliyordu. Bouvet zırhlısı komutanlığının deniz dibinden 
çektiği bir telgrafa göre Çanakkale boğaz girişi cehenneme giden en kısa yoldu. Bu 
durum araştırılmaya değer görüldüğünden Fransız ve İngiliz zırhlılarından beş altısı 
daha bu yolu keşfetmek için deniz dibine inmişlerdi. Onlardan alınan telgraf da bu 
durumu doğruluyor, orada cehenneme giden yeni yapılmış geniş bir şosenin bulun-
duğunu bildiriyordu. Bu yoldan cehennemin dibine kadar giden gemilerin acilen yar-
dım kuvvetleri gönderilmesini istedikleri belirtilerek daha birçok düşman gemisinin 
batırılacağına olan inanç dile getiriliyordu36. 

Kazanacağından gayet emin olan düşmanın hiç beklemediği bir anda uğradığı 
yenilgiyle şaşkına dönmesi alay konusu yapılarak Çanakkale’nin sandıkları gibi ça-
naktan değil halis çelikten olduğunu nihayet anlayabildikleri yazılıyordu37. Av Bekler-
ken Av Oldu Seyyad(Avcı) başlığı altında başka bir yazıda aynı düşüncenin eseriydi38: 

32 “Muhavere/Karagöz Dalgıç”, Karagöz, 1 Nisan 1331/14 Nisan 1915, nr. 751.
33 “Harp Raporları”, Karagöz, 1 Nisan 1331/14 Nisan 1915, nr. 751.
34 “Kolera Zuhuru”, Karagöz, 25 Mart 1331/7 Nisan 1915, nr. 748.
35 “Garibe”, Karagöz, 28 Mart 1331,10 Nisan 1915, nr. 749.
36 “Harp Raporları”, Karagöz, 1 Nisan 1331/14 Nisan 1915, nr. 751.
37 “Begayet Mühim Bir Vesika-i Siyasiye”, Karagöz, 8 Nisan 1331/21 Nisan 1915, nr. 754.
38 Karagöz, 7 Mart 1331/20 Mart 1915, nr. 740.
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“…Con Kikirik’in oğullarından birisinin (İngiltere Bahriye Nazırı Winston Churc-
hill39) aklına esmiş! “Boğazlar önünde havlarsak Balkanlarla bitarafları lehimize 
olarak harbe iştirak ettiririz” demiş ve işte tam bir aydır boğazlarda işittiğimiz 
hırlamalar bu şaşkın mantığın mahsulüymüş! Neticesini düşün! Suya düşen dü-
şene! Evvelâ zırhlılar, gülleler, Kikirikler, Tangolar, şapkalar… Nihayet İtilâf-ı 
müsellesin bütün ümitleri birlikte suya düştü!”

Birleşik Filo’nun Çanakkale’de mağlup olması üzerine Polonya’da Almanlar kar-
şısında yalnız bırakılan Rus kuvvetlerinin ünlü Alman Generali Hindenburg tara-
fından parçalanıp yok edileceği öne sürülüyordu. Bu görüşü dile getiren aşağıdaki 
karikatürde üzerinde Osmanlıca Varşova yazılı olan Ayı Polonya cephesindeki Rus 
kuvvetlerini temsil ediyor, ayının bacağına yapışan ve üzerinde Hindenburg yazan 
güçlü kol ise Alman ordularını sembolize ediyordu: 

Ayı –Aman dostlar yetişin! Halim 
bitik; bacağım kopuyor. 

Karagöz –Hay budala hay! Senin 
dostların kendi dertlerine bakacak 
mum arıyorlar; halleri senden daha 
beter…

Karikatür 10 (Karagöz, 11 Mart 1331/24 Mart 1915, nr. 742).

Çanakkale Zaferi, Hindenburg’un Polonya cephesindeki Mazurya bataklıkların-
da Ruslara karşı kazandığı büyük galibiyetlerle karşılaştırılıyordu. İfade edildiğine 
göre Rus Çarı, Moskof ordularını Mazurya bataklıklarında hızlı batma konusunda 
gösterdikleri üstün başarılar nedeniyle madalya yerine geçmek üzere eşek unvanıyla 
ödüllendirmişti. İngiliz ve Fransız donanmalarının Çanakkale önünde Moskof or-
dularından daha çabuk battıklarını haber alan Çar Hazretleri onları da aynı şekilde 
ödüllendirmek istemişti. Ancak bu konuda görüşü sorulan Hindenburg, batma ko-

39 Çanakkale deniz harekâtının baş mimarının Winston Churchill’ın olduğu hakkında bkz. Figen Ata-
bey, “İngiliz Savaş Konseyi’nin Çanakkale Stratejisi”, Çanakkale Muharebelerinin İdaresi/Komutan-
lar ve Stratejiler, ed. Lokman Erdemir-Kürşat Solak, Çanakkale: Çanakkale Valiliği Yayınları, 2015, s. 
35-40.
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nusunda daha başarılı olan İngiliz ve Fransızlara bu unvanın şeddeli olarak yani eş-
şek biçiminde vurgulu olarak verilmesi gerektiğini bildirmişti. Karagöz’ün görüşüyse 
hepsine birden bu unvanın şeddeli olarak verilmesiydi40. 

Osmanlı basını, savaşın ilk aylarından itibaren Mazurya bataklıklarında Rus or-
dularına ağır darbeler indirerek yüz bine yakın esir alan General Hindenburg’u hay-
ranlıkla izliyor, Rus ordularını bataklıklarda yok ettiği için Göller Generali olarak ad-
landırılan bu büyük komutanın cihangirlik ve fatihlik mertebesine ulaştığını yazıyor-
du41. Fotoğraf yayınlamak gibi bir âdeti olmadığı halde Karagöz gazetesi de 19 Ekim 
1914tarihli sayısının kapağına Rus ordularını tarumar eden Alman Generali meşhur 
von Hindenburgalt yazısıyla onun bir resmini yerleştirerek bu hayranlığını ifade et-
miş42, 17 Şubat 1915’te aşağıdaki karikatürü yayınlayarak başarılarını alkışlamıştı. 

Hacivat –Aman bu hal ne Karagöz?

Karagöz –Ne olacak? Dört ayaklıla-
rını ağaçlara tırmandıran, iki ayak-
lılarını bataklığa batıran Hinden-
burg manevrasıdır. Hele şu adamla-
ra bak, elimdeki makara ipliğinden 
imdat bekliyorlar!

Hacivat –Öyleyse ipin ucunu bırak 
cehenneme kadar yolları var. 

Karikatür 11 (Karagöz, 4 Şubat 1330/17 Şubat 1914, nr. 768).

Bu bakımdan Çanakkale’de elde edilen büyük başarının Hindenburg’un zaferle-
riyle eşdeğer görülmesi, hatta az da olsa öne çıkarılması, 18 Mart Zaferi’ne verilen 
önemi göstermek açısından dikkat çekiciydi. Böylece Çanakkale’de Osmanlı askeri-
nin, kamuoyunda emsalsiz bir güç olarak görülen Alman ordularınınkiyle eşdeğer bir 
başarı kazandığı ima ediliyordu. Elde edilen başarının büyüklüğü karşısında Karagöz, 
Çanakkale Zaferi adına özel bir dosya hazırlayarak bu dosyayı 15 Nisan 1915 Perşem-
be günü yayınlayacağını duyuruyordu43. 

40 “Buyruldu-yı Çarî”, Karagöz, 13 Nisan 1331/27 Nisan 1915, nr. 756
41 “Hindenburg/Göller Generali”, Sabah, 11 Teşrinisani 1330 (24 Kasım 1914); “Avrupa Harbi/Vaziyet-i 

Harbiye”, Turan, 4 Teşrinisani 1330 (17 Kasım 1914); “Müşir Hindenburg’a Selâm”, Tanin, 17 Teşrini-
sani 1330 (30 Kasım 1914); Tasvir-i Efkâr, 9 Teşrinievvel 1330 (22 Ekim 1914).

42 Karagöz, 6 Teşrinievvel 1330/19 Ekim 1914, nr. 675.
43 Karagöz, 1 Nisan 1331/14 Nisan 1915, nr. 751. Söz konusu duyuruda Karagöz’ün Çanakkale destanı 

ile nasihatnamesini muhakkak okuyunuz notu vardı. Çok önemli ve ilginç bir içeriğe sahip olduğunu 
tahmin ettiğimiz bu özel sayıya maalesef ulaşılamamıştır.
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Bir yandan bu şekilde elde edilen zaferin değeri vurgulanırken, bir yandan da 
Boğaz’ı geçeceğinden gayet emin olan düşman filosunun uğradığı hayal kırıklığı ala-
ya alınarak zaferin tadı iyiden iyiye çıkarılıyordu. Çanakkale’de uğradıkları hezimet 
üzerine İngiliz savaş kabinesinin kudurduğu, Dışişleri Bakanı Sir Edward Grey, Bah-
riye Nazırı Winston Churchill ve Harbiye Nâzırı Lord Kitchener’in birbirlerini çeşitli 
yerlerinden ısırdıkları haber veriliyordu44: 

“Londra: (Telsiz telgrafla varit olmuştur fakat biraz gecikmiştir) Sir Edward Grey 
üç günden beri kuduz alâ’imi ibraz ediyor…Dün birden bire Bahriye Nazırının 
baldırından ısırmıştır. Tedavisine ihtimam olunuyor.”

“Yine Londra’dan (müstaceldir): Maatteessüf Bahriye Nazırı da kudurmuş ve 
Harbiye Nazırını fena bir yerinden ısırmıştır. Tedavisinden kat-ı ümit ediliyor.”

İngiliz ve Fransızların daha önce de yayınladıkları resmî bildirilerle Çanakkale 
bombardımanlarındaki başarısızlıklarını örtbas etmeye çalıştıkları45 bilindiğinden 
son hezimeti de kamuoyundan saklamaya çalışacakları düşünülüyordu. Karagöz, İn-
giliz ve Fransız hükümetleri adına uydurulan oldukça matrak bildirilerle bu durumu 
da alaya alıyordu46: 

“Paris (Fransız tebliğ-i resmisinin suretidir): Fransa Bahriye Nezareti pek büyük 
bir muvaffakiyeti millete arz ile kesb-i iftihar eder; Boğaz önünde kemal-i şiddetle 
harp eden Bouvetzırhlımız, süvarisinin maharetiyle birden bire tahtelbahir (deni-
zaltı) şekline girmiş ve bu suretle istihkâm toplarının ateşinden masun kalmıştır.”

“Londra (İngiliz Tebliğ-i resmisinin suretidir): Evvelki gün müşterek filo tarafın-
dan ateşli talimler icra edildi. Atılan üç bin gülleden ikisi koşmakta ve sıçramak-
ta olan bir ada tavşanına isabet ederek derece-i muvaffakiyetimizi göstermekle 
şanlı Kikiriklerimiz ve arkadaşları Madam Tangozadeler ertesi günü yani dün 
Boğaz’a hücum etmişler ve akşama kadar harp ederek kemal-i muvaffakiyetle av-
det etmişlerdir. Hiçbir hasarımız yoktur. Hatta Boğaz methalinde bekçi olarak üç 
zırhlı bırakmışlardır.”

Yeni Bir Keşif başlığı altında yayınlanan başka bir haber de de benzer ifadelere 
yer verilmişti47: 

44 “Karagöz’ün Telgrafları”, Karagöz, 11 Mart 1331/24 Mart 1915, nr. 742.
45 Osmanlı Belgelerinde Çanakkale Muharebeleri, I, yay. haz. Muzaffer Albayrak vd.,Ankara: Başbakan-

lık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayını, 2005, s. 17
46 “Karaöz’ün Telgrafları”, Karagöz, 9 Mart 1331/22 Mart 1915, nr. 741.
47 Karagöz, 28 Mart 1331, nr. 749.
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“Çanakkale Boğazı’na, denizin üst tarafından girilemeyeceğini anlayan Fransız 
ve İngiliz amiralleri “Acaba denizin dip tarafından bir yol bulunabilir mi” diye 
müteaddit zırhlı ve torpidolarından mürekkep bir filoyu ta denizin dibine daldır-
dıkları ve böyle bir yol keşfedinceye kadar dipte kalmaları için emr-i kati verdik-
leri mevsûken haber alınmıştır.”

Kikirik Amiralinden gelen bir rapora göre batan gemiler, güya zırhlarını delip 
geçen Osmanlı güllelerinin hangi fabrikada yapıldıklarını belirleyip ona göre önlem 
almak için mermilerin arakasından denize dalmışlardı. Ancak bunların daldıktan 
sonra bir daha su yüzüne çıkmaması önceki amiralin “battıktan sonra tekrar çıka-
caksınız” yolunda bir emir vermemesinden kaynaklanan bir hata yüzündendi. Bu 
hatanın giderilmesi ve batan zırhlıların tekrar yukarı çıkmaları için diğer zırhlılara 
da emir verilmiş olduğundan yakında onlar da birer birer batıp hep birlikte “huruç” 
edeceklerdi48.

Bozcaada’daki İngiliz ve Fransız komutanlıklarından çekilen sırılsıklam resmi 
telgraflara göre ise Kikirik ve Tangolar kucaklarına takım takım düşen Türk mer-
milerini batırıp boğmak için denizin dibine doğru dalmışlardı. Mermileri tamamen 
boğmak için belirsiz bir süre daha orada kalacaklardı. Ancak bu sırada bazı saldırılara 
uğramışlarda da yapılan inceleme sonucunda bunların torpil olmayıp semiz vücutlu 
askerleri yağma için saldıran yengeçler ve benzeri yaratıklar olduğu anlaşılmıştır49. 

Karagöz, sözü usturuplu bir şekilde kullanarak İngiliz ve Fransız komutanlarına 
oldukça ağır hakaretlerde bulunuyordu. Bu kapsamda yayınladığı bir yazı günümüz 
Türkçesiyle şöyleydi50: 

“Yine Paris: Büyük bir başarı gösterdiği yayınlanan resmî bildiriyle kesinlik ka-
zanan Bouvet zırhlısı komutanının ebeveynine maaş bağlanması kararlaştırıl-
mıştır. Bunun üzerine bir kadın ve sekiz erkek hükümete başvurmuşlardır. Kadın 
gerçekten adı geçen şahsın annesidir. Erkeklere gelince her biri babası olduklarını 
ayrı ayrı kanıtlamışlardır. Böylece adı geçen şahsın bir analı, fakat sekiz babalı 
bir çocuk olduğu kesinlik kazanmış ve her birine maaş bağlanmıştır.”

Bu tür alay ve hakaretlerden düşman gemileri de tabii ki paylarına düşeni alıyor-
du. Aşağıdaki karikatür Çanakkale’ye saldıran devasa zırhlıların çocuk oyuncağından 
bile daha dayanıksız, Çanakkale testisinden daha değersiz olduklarını ifade ediyordu: 

48 “Tashih-i Şayia”, Karagöz, 1 Nisan 1331/14 Nisan 1915, nr. 751
49 “Harp Raporları”, Karagöz, 1 Nisan 1331/14 Nisan 1915, nr. 751
50 “Karagöz’ün Telgrafları”, Karagöz, 11 Mart 1331/24 Mart 1915, nr. 742.
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Karagöz –Yumurcak senin baban, 
Afacan senin de amcan Hacivat size 
Çanakkale’den hediye gönderdi. Ba-
kınız: Cici cici gemiler…

Afacan –Ah babacığım onlar çü-
rük… Biz ne yapalım? Bize testi ge-
tirseydi daha iyi olurdu.

Karikatür 12 (Karagöz, 9 Mart 1331/22 Mart 1915, nr. 741).

Deniz kuvvetlerin de uzman olduğu belirtilen Amiral Yengeç imzasıyla güya 
Çanakkale’ye saldıran düşman gemilerinin teknik özellikleri inceleniyordu. Amiral 
Yengeç isminin seçilmesi gemilerin denizin dibine yollanmış olmasından kaynaklı bir 
kinayeydi. İngiliz ve Fransız savaş gemilerini sıcak çorbadan daha kuvvetli ve kırmı-
zıbiberden daha az yakıcı birer oyuncak gibi gösteren bu raporun, kolay anlaşılabil-
mesi için üslubuna fazla dokunulmadan günümüz Türkçesine aktarılan aşağıdaki son 
kısımları özellikle dikkat çekiciydi51: 

“…Ağa Gayrimemnun (Agamemnon) –Tükürük hokkası hacminde olup yedi to-
pal eşek kuvvetindedir.

Not: İngilizler, deniz kuvvetlerinde olağanüstü bir gelişme gösterdiklerinden ma-
kinelerde kullanılan beygir kuvvetini de geliştirerek eşek kuvvetine dönüştürmüş-
lerdir. 

On parça, yarım endaze* boyunda, kıyyesi altmış paralık asma kabağı top ile 
değişik çaplarda seri ateşli sakız kapakları vardır. Saatte bir çuvaldız boyu yol 
gider. Gaz ile hareket ettiği için topları az sesli ve kokuludur. Diğer zırhlılar da 
bunun eşidir. 

Şarlman (Charlemagne);  –Bu, en yeni Fransız zırhlısı olup yedi uyuz eşek kuv-
vetindedir. 

Not: Son zamanlarda Fransızlar da İngiliz usulü denizciliği kabul etmişlerdir. 

51 “Düşman Gemileri Hakkında Tafsilat”, Karagöz, 16 Mart 1331/29 Mart 1915, nr. 744.
*  Endaze 65 cm uzunluğunda ölçü birimidir.
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On beş adet büyük çapta soba borusu topuyla yirmi tane kıçtan dolma seri ateşli 
bakkal hunisini havidir. Bunun dışında hıyar ve patlıcan atmak için su kovaları 
vardır. Seyir sürati mil ve saat hesabıyla olup kaç frank verilirse o kadar yola ve 
istenildiği yere hemen gider. Madeni para ile işlemekte olup attığı ve atacağı top-
lar muharebeden sonra ses verecektir. Diğerleri de keza bunun eşidir. 

Bunlara nasıl karşı konulmalıdır? Kuşkusuz bu soru sorulacaktır. Bunun için de-
riz ki beygir kuvvetinde olsalardı bir çift süvari ve dişli mahmuz yeterli olurdu. 
Fakat mademki eşek kuvvetindedirler, o halde birer kuvvetli kızılcık sopası veya 
kalınca ve suda ıslatılmış meşe odunu hepsini istenilen yere sürmek için yeterli-
dir…”

4 Nisan 1915’te İngilizlerin E-15 denizaltısının Karanlık Liman yakınlarında batı-
rıldığı, 31 kişilik mürettebatından 3 subay ile 21 askerin kurtarılarak esir edildiği, Ça-
nakkale İngiliz Viskonsolosu’nun da bunlar arasında bulunduğu açıklanınca düşma-
nın denizaltıları da alay konusu olmaya başladılar. Fransız ve İngiliz denizaltılarının 
henüz çirozlarla izmaritlere bile karşı koyabilecek kudrette olmadıkları yazılarak52 
Karikatür 13’tede görüleceği üzere onlara yem olacak kadar zayıf ve önemsiz olduk-
ları ifade ediliyordu.

Oysa ağırlıkları 700-800 ton civarında olan ve çağın en modern silahlarıyla dona-
tılmış bulunan bu denizaltılar53, gerçekte Osmanlı kuvvetleri için büyük tehlike oluş-
turabilecek kadar güçlüydüler. Nitekim Boğaz savunmasına görünmeden Marmara 
Denizi’ne sızan İngilizlere ait B 11 denizaltısı, 13 Aralık 1914’te Boğaz savunmasında 
sabit tabya görevi yapan Mesudiye zırhlısını batırmıştı54. İngiliz denizaltıları, sava-
şın ilerleyen dönemlerinde de Marmara Denizi’nde Çanakkale cephesine sevkiyat 
yapan irili ufaklı nakliye gemileriyle teknelerden iki yüz kadarını batırarak lojistik 
hizmetleri büyük ölçüde sekteye uğratacaklardı. Yine bu denizaltılardan biri olan E 
11,8 Ağustos’ta Bolayır önlerinde gerçekleştirdiği bir saldırıyla Osmanlı filosunun en 
güçlü zırhlılarından biri olan Barbaros’u attığı tek torpille batıracaktı55. 

52 “Düşman Gemileri Hakkında Tafsilat”, Karagöz, 16 Mart 1331/29 Mart 1915, nr. 744.
53 Yeni Mecmua/Çanakkale Özel Sayısı, yay. haz. Muzaffer Albayrak-Ayhan Özyurt,  İstanbul. Yeditepe 

Yayınevi, 2006, s. 51.
54 F. Atabey, Çanakkale Savaşları’nın Deniz Cephesi, 207.
55 Murad Hatip, Çanakkale Cephesinin Lojistik Desteklenmesi, Barbaros Zırhlısının Batırılışı, Güverte 

Albay Nevres Tümer’in Yayınlanmamış Beyanları”, Çanakkale Muharebelerinin İdaresi/Komutanlar 
ve Stratejiler, ed. Lokman Erdemir-Kürşat Solak, Çanakkale: Çanakkale Valiliği Yayınları, 2015, s. 
317-332.



Karagöz Gazetesi Örneğinde Osmanlı Mizahında...

585

100. Yıl

Karagöz –Görüyor musun Hacivat, 
bütün dünyayı yutar diye bağır-
dıkları! İngiliz tahtelbahirlerini… 
Çanakkale’de orkinos balıklarına ne 
de güzel yem oluyorlar.

Karikatür 13 (Karagöz, 8 Nisan 1331/21 Nisan 1915, nr. 754).

Batırılan denizaltının esir edilen mürettebatı ise köpek balığından bozma işe ya-
ramaz çirozlara benzetilmişti: 

Karagöz –Bu sene Çanakkale’de kö-
pekbalığından azma amma da çok 
çiroz vara a! Bari işe yarar bir şeyler 
olsa… Hepsi de çirozun çaparisi. 

Karikatür 14 (Karagöz, 13 Nisan 1331/26 Nisan 1915, nr. 756).

Başka bir habere göre Deli Deyyus (Daily News) gazetesine demeç veren Fransız 
Bahriye Nazırı bundan böyle Çanakkale’ye yapılacak bombardımanlardan önce mut-
laka kuru fasulye yenileceğini ve üzerine elli gram karbonat içileceğini söylemişti56. 

Karagöz, bu şekilde Çanakkale Zaferi’nin tadını çıkarırken Karargâh, 27 Mart 

56 “Fransa Bahriye Nazırıyla Mülakat”, Karagöz, 25 Mart 1331/7 Nisan 1915, nr. 748.
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gece saatlerinde Çanakkale Boğazı’na girmeye çalışan düşman filosunun bataryaların 
ateşiyle bir kez daha püskürtüldüğünü açıkladı. Bu Birleşik Filo’nun 18 Mart’ta uğra-
dığı hezimetten sonra gerçekleştirdikleri ilk saldırıydı. Bu saldırının da başarısızlıkla 
sonuçlanması üzerine düşman filosunu çaresizlik içerisinde gösteren aşağıdaki kari-
katürü yayınladı. 

Karagöz –Hacivat herifin haline bak! 
Gemiler battı işte bu halde ters kepçe 
hücum ediyor… Kah kahkah!!!...

Karikatür 15 (Karagöz, 14 Mart 1331/27 Mart 1915, nr. 743).

Karagöz ve Hacivat’ı ters dönmüş bir sandalın üzerinde yalınkılıç Çanakkale’ye 
saldırmaya çalışan düşman askerinin haline kahkahalarla gülerken resmeden bu ka-
rikatür,  18 Mart’ta uğradığı kayıplardan sonra savaş gücünü kaybeden İtilâf donan-
masının bundan böyle de başarılı olamayacağını ifade ediliyordu

Karagöz’ün bu saldırılara karşı en çok iki şeye güvendiği anlaşılıyordu. Birincisi 
Boğaz’a döşenmiş olan mayın hatları, ikincisi de Türk askerinin zafere olan inancı ve 
mücadele azmiydi. Mayınlara olan güveni dile getiren aşağıdaki karikatürde Karagöz 
bir balıkçı teknesine doldurduğu mayınları düşman filosuna göstererek daha önce bu 
mayınlarla çok sayıda gemilerinin batırıldığını hatırlatıyordu:
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Karagöz –Buz gibi tutar, harareti 
söndürür kızgınlığı giderir. Sizden 
evvel arkadaşlarınız gördüler, dene-
diler. İki yüz elli okka kadardır. Para 
ile değil ya, bir de siz tecrübe ediniz 
bakalım, ne olur?!!

Karikatür 16 (Karagöz, 16 Mart 1331/29 Mart 1915, nr. 744).

Aynı günlerde Cehennemden Telgraf  başlığı altında cehennemde itilâf güçleri 
için yeni katlar, yeni mekânlar inşa edilmekte olduğunu haber verilerek saldırılarına 
devam etmeleri halinde daha önce olduğu hezimete uğrayacakları yazılıyordu57. Türk 
askerinin bu saldırılar karşısındaki kahramanca duruşuysa yoruma gerek duyulmaya-
cak kadar açık bir şekilde Boğaz’ın iki yakası arasına gerilmiş bir zincire asılı, üzerin-
de Çanakkale yazan kocaman bir yürekle sembolize edilmişti. Bu yüreğe işleyemeyen 
düşmanın ağır top mermileri ise bir hurda yığını halinde gösterilmişti. Böylece, daha 
önce çoğunlukla düşmanın zayıflığı ve korkaklığı gündeme getirilerek alaya alınırken, 
Türk askerinin Çanakkale’de gösterdiği cesaret ve kahramanlık ilk defa bu kadar açık 
ve etkili bir şekilde ön plana çıkarılmıştı.  

57 Karagöz, 6 Nisan 1331/19 Nisan 1915, nr. 753.
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Karagöz –Hacivat; bu yürek bu ka-
dar metin, bu kadar sağlam iken 
Tangoların, Kikiriklerin mermileri 
hiçbir şey yapamaz. İşte böyle can 
çekişen köpek gibi yerlerde sürünüp 
kalır. 

Karikatür 17 (Karagöz, 28 Mart 1331/10 Nisan 1915, nr. 749).

Mart ayı sonlarından itibaren itilaf güçlerinin Çanakkale’ye karadan da saldır-
mak amacıyla Afrika, Avusturalya ve Yeni Zelanda’daki sömürgelerinden ücretli as-
ker toplamakta olduklarının haber alınması58 bir miktar tedirginlik yaratmış ise de 
Karagöz bunu da hafife alarak alay konusu yapmıştı. İtilaf güçlerinin kendilerine hiz-
met edecek ücretli askerler bulamayacağını, bulabildiklerinin de işe yaramayacağını 
öne sürerek bu girişimin de bir sonuç vermeyeceğini iddia ediyordu. 

Karagöz gazetesine güya Londra’dan telgrafla bildirildiğine göre Çanakkale’ye çı-
karılacak orduya aylıklı asker bulmak için Patagonya’ya giden bir İngiliz heyeti, bek-
lenenin de ötesinde önemli başarılar elde etmiş, insan bulunamamış ise de orduya 
katılmak isteyen dört yüz bin maymun tedarik etmişti. Bu maymunlar son derece 
zinde, tüvana ve cesurdular. Yine sözde Patagonya’dan çekilen başka bir telgraf ise 
bahsi geçen heyetin insan olarak sadece dört kişi bulabildiğini, bunlardan da birisinin 
sağ elinin çolak, diğerinin bir ayağının topal, üçüncüsünün beli kırık ve dördüncünün 
her ne kadar sağlam ise de iki gözünden malul olduğunu bildiriyordu59. 

Bugün bile çok seyrek bir nüfusu sahip olan Patagonya o tarihlerde neredeyse hiç 
yerleşimi olmayan bir bölge olduğu için Karagöz, İngilizlerin asker toplama konusun-
daki çaresizliğini vurgulayabilmek için bu ülkenin ismini kullanmayı tercih etmişti. 
Aşağıdaki karikatürü de bu düşünceyle yayınlamıştı. Yoksa ilk bakışta çağrıştırdığı 
gibi Avustralya yerlilerini ya da herhangi bir ırkı aşağılamak niyetinde değildi. Asıl 
vermek istediği mesaj, asker bulamayan İngilizlerin maymunlardan medet umacak 
kadar aciz duruma düşmüş olmalarıydı:

58 Osmanlı Belgelerinde Çanakkale Muharebeleri, I, s. 33, 61, 62, 76-77.
59 “Karagöz’ün Telgrafları”, Karagöz, 14 Mart 1331/27 Mart 1915, nr. 743.



Karagöz Gazetesi Örneğinde Osmanlı Mizahında...

589

100. Yıl

Hacivat –Bu ne kılık, nasıl asker…

Karagöz –Amma da yaptın ha! Bun-
lar asker değil yavrum! Kikirik’in bo-
ğazı zorlamak için Avusturalya’dan 
getirdiği maymun ve şebekler…

Karikatür 18 (Karagöz, 14 Mart 1331/27 Mart 1915, nr. 743).

26 Nisan’da karargâh, savaş gemilerinin koruması altında düşmanın 25 Nisan sa-
bahı Gelibolu yarımadasına dört noktadan çıkarma yapma girişiminde bulunduğunu 
açıkladığında Karagöz yine istifini bozmamış kendinden ve zaferden oldukça emin 
bir şekilde yayınlarını sürdürerek kamuoyuna moral vermeye devam etmiştir. 

Karagöz –Aman Hacivat, bir tekme-
de üçünün birden denize fırlaması 
pek keyifli olur. Haydi, sen de başla.

Hacivat –Sahi öyle, işte başladım!...

Karikatür 19 (Karagöz, 15 Nisan 1331/28 Nisan 1915, nr. 757).

Boğaz’ın önüne bir alay Tango gönderileceğini haber alıp bunları birer lokum 
veya badem ezmesi gibi yutmak için çatal bıçak tedarikine lüzum görmeden hemen 
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sıvanıp beklemeye başlayan Karagöz,60 Gelibolu çıkarması başladığında yukarıdaki 
karikatürde görüleceği üzere bir tekmede üç düşman askerini birden büyük bir keyif-
le denize fırlatmakla meşguldü. Hacivat ise yarımadayı düşmandan temizlemek için 
elindeki süpürgeyle işe koyulmuştu.

Sonuç

Çalışmanın temel kaynağı durumunda olan Karagöz gazetesi, Çanakkale deniz 
savaşlarıyla ilgili yayınlarını dönemin diğer basın organları gibi karargâhın resmî 
açıklamaları kapsamında yürütmek zorunda kalmıştır. Ancak diğerlerinden farklı 
olarak karargâhın bildirilerini kendine özgü mizah anlayışıyla yorumlayarak, do-
ğası gereği içerisinde ateş, kan, ölüm, nefret, acı ve gözyaşı barındıran savaşla ilgili 
trajik gelişmeleri gülümseten çizgiler ve satırlarla okurlarına aktarmayı başarmış-
tır. Günümüzdeki algının aksine, Türk askerlerinin kahramanlığından ve Boğaz sa-
vunmasındaki başarılarından çok düşman donanmasının zayıflığını ve korkaklığını 
gündeme getirerek alay konusu yapmıştır. Çanakkale istihkâmlarına saldıran devasa 
İngiliz ve Fransız zırhlılarını balıkların oynaşmasıyla savrulacak kadar zayıf ve güç-
süz birer oyuncak gibi göstermeye çalışmıştır. 18 Mart Zaferi’ni, Alman ordularının 
Lehistan’da Ruslara karşı elde ettiği büyük başarılarla eşdeğer, hatta biraz da üstün 
tutarak, Osmanlı Devleti’nin müttefikleri nazarındaki itibarını artırmaya çalışmıştır. 
Böylece sahip olduğu geniş okuyucu kitlesi sayesinde kamuoyuna güven ve moral 
kazandırmaya çalışarak adeta bir psikolojik harp unsuru işlevi görmüştür. 

60 “Boğaz Hakkında Mühim Bir Plan “, Karagöz, 13 Nisan 1331/26 Nisan 1915, nr. 756.
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Öz

George Abel Schreiner I. Dünya Savaşı’nın başında Amerikan Associated 
Press Ajansı adına İstanbul’a gelir ve özel izinle Çanakkale’de deniz savaşları-
nı ve Gelibolu’da kara savaşlarını yerinde izler. Bir yandan ajansına cepheden 
haberler gönderirken, bir yandan da bir günlük tutar. I. Dünya Savaşı henüz 
sona ermeden 1918 yılında New York’ta From Berlin to Bagdad adıyla yayın-
lanan bu günlük, adından olsa gerek, Çanakkale Savaşları ile ilgili literatürde 
ihmal edilmiştir. Oysa bir gazeteci ama aynı zamanda eski bir asker olarak 
Schreiner’in günlükleri savaşın askeri boyutu hakkında olduğu kadar siyasal 
ve toplumsal boyutları hakkında da zengin ve çarpıcı ayrıntılar içermektedir. 

Bu çalışmada G. A. Schreiner’in gözünden Çanakkale Savaşları değer-
lendirilmektedir. Amerikalı muhabirin gözlem ve tespitleri farklı perspektifleri 
yansıtan savaş sırasında tutulmuş başka günlükler ya da savaştan sonra yazıl-
mış başka anılarla karşılaştırılmıştır. Ayrıca Schreiner’in gözlem ve tespitleri-
nin Çanakkale Savaşları konulu literatürdeki yeri ve bu literatüre muhtemel 
katkıları üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: I. Dünya Savaşı, Çanakkale Deniz Savaşları, Gelibo-
lu Kara Savaşları, Savaş Günlüğü

* Yrd. Doç. Dr., Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Tarih Bölümü, mgolec@fsm.edu.tr.
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Giriş 

Amerikalı gazeteci George Abel Schreiner, I. Dünya Savaşı’nın başında Ameri-
kan Associated Press ajansının savaş muhabiri olarak dokuz ay Türkiye’de bulunmuş-
tur. Savaş sırasında başkent İstanbul ve İmparatorluğun farklı bölgelerindeki gözlem 
ve izlenimleri önemli olmakla beraber; hem Çanakkale’deki deniz savaşlarını hem de 
Gelibolu yarımadasındaki kara savaşlarını yerinden, Türk bataryalarından ve siperle-
rinden izlemiş olması onu ve yazdıklarını son derece önemli bir kaynak kılmaktadır.

Amerikalı savaş muhabirinin Çanakkale Savaşları ile ilgili bu ilk elden gözlem 
ve görüşmeleri ilgili literatürde hak ettiği ilgiyi görmemiştir. Büyük kısmı Çanakka-
le Savaşları’na ve savaş sırasında İstanbul’daki siyasal duruma hasredilmiş olmasına 
rağmen, daha farklı bir içeriği çağrıştıran From Berlin to Bagdad başlığı, günlüğünün 
Çanakkale Savaşları ile ilgili tanıklıklar arasında göz ardı edilmesinin hatta unutul-
masının nedeni olmalıdır.1

1 Nitekim Çanakkale Savaşları ile ilgili yapılmış en kapsamlı bibliyografya çalışmasında da yol arkada-
şı RaymondSwing’in anılarına bile görece kısa bir Çanakkale Savaşı anlatısı içermesine rağmen yer 

Nawal Wars of Dardanelles and Land Battles of Gallipoli from the 
Eye of an American Journalist: George Abel Schreinerand His Diary

Abstract

George Abel Schreiner comes to Istanbul at the beginning of the World War 
I on behalf of the American Associated Press Agency and observes naval wars 
in Dardanelles and land battles in Gallipoli by special permission. While he 
dispatches news from the front to his agency, he also keeps a diary. This diary, 
which is published in New York in 1918 before the end of the World War I under 
the name of “From Berlin to Bagdad”, has been neglected in the literature about 
Dardanelles and Gallipoli wars. Whereas diaries of Schreiner as a journalist 
and also as an old soldier, include rich and stunning details about the political 
and social dimensions of the war as well as its military aspects.

In this study, Dardanelles and Gallipoli wars are evaluated from the eye of 
G. A. Schreiner. The American reporter’s observations and theses are compared 
with the other diaries reflecting different perspectives kept during the war and 
with the memories written after the war. Besides, the place of Schreiner’s obser-
vations and theses in the literature of Dardanelles and Gallipoli wars is stressed 
and possible contribution of them to this literature is focused. 

Keywords: World War, Çanakkale Naval War, Gallipoli Land War, War 
Diary
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Dâhiliye Nezareti Emniyet-i Umumiye Evrak Odası Kalemi evrakındaki “orduya 
ilhak ruhsatnamesinde” verilen eşkâline göre Schreiner uzun boylu olup sakalsız ve 
bıyıksızdır. Otuz beş yaşındadır. Alâmet-i fârikası olarak günlük gözlük kullandığı 
bildirilmektedir. Amerikan tabiiyetinden ve Protestan mezhebinden olduğu, İngiliz-
ce ve Fransızca bildiği (oysa Almanca da bilmektedir) kaydedilmiştir. Kendisini hep 
ajans muhabiri olarak tanıtsa da belgeye göre hem Amerikan Associated Press’in ge-
zici muhabiri hem de Paper Daily News muhabiridir.2

İstanbul’da, Çanakkale’de ve Gelibolu’da Schreiner ile teşrik-i mesai eden, onun 
yakını ve hatta ortağı olan Chicago Daily News’ın Berlin muhabiri Raymond Swing’in 
yazdıkları da yukarıda verilen eşkâli doğrulamaktadır. Swing’e göre Schreiner Ameri-
kanlaşmış bir Boer’dur. İri yarıdır ve dikkat çekici bir aksanla konuşmaktadır. Güney 
Afrika’da İngiltere’ye karşı Boer Harbi’nde topçu yüzbaşı olarak bulunmuştur. Swing 
onun İngilizlere karşı savaş vermiş biri olarak hararetli bir Alman taraftarı olmasını 
anlaşılabilir bulur.3

Schreiner gazeteci kimliği ileİ stanbul’da başta Sultan Mehmet Reşat olmak üze-
re, Sadrazam Prens Said Halim Paşa, Harbiye Nazırı Enver Paşa ve henüz Dâhiliye 
Nazırı olan Talat Bey gibi Osmanlı devlet adamları ile mülakatlar yapmıştır. Halide 
Edip Hanım gibi mütefekkirler, Hahambaşı Haim Nahum gibi azınlık cemaati lider-
leri görüştükleri arasındadır. Cephede erler ve alt ve orta düzey subaylarla teşrik-i 
mesai etmiş, aynı zamanda Çanakkale ve Gelibolu savunmasında görev alan Liman 
vonSanders, von Usedom, Mertens gibi Alman komutanların yanı sıra Cevat Paşa ve 
Esat Paşa gibi Türk komutanlarla da konuşmalar yapmıştır.

Schreiner’in tanıklığını önemli yapan hususlardan birisi tam olarak kendi ifade-
siyle “eleştirel” olmaması, “olguların basit ve açık ilişkisi” ile yetinmesidir. Akademik 
olma hedefi gütmemesi, bilgilendirdiği kadar eğlendirmeyi de gaye edinmesi, günlük 
formunda yazması özgün bir bakış açısı ortaya çıkarmıştır. Amerikalı muhabirin bi-
lahare konu ile ilgili daha akademik ve eleştirel bir yayın yapmış olması, aynı yaza-
rın kaleminden çıkmış iki farklı bakış açısını karşılaştırmalı olarak okuma imkânı da 
sunmaktadır.

Bu tanıklığı önemli kılan başlıca husus ise benzersiz bir tecrübe olmasıdır. Ça-
nakkale Savaşları sırasında cepheye inceleme ziyareti biçiminde başka gazeteciler de 
götürülmüş, hatta bu gazetecilerin bazıları ile güven problemleri yaşanmıştır. Schre-
iner ise sadece R. Swing ile birlikte paylaştığı ayrıcalıklara sahip olarak, bizzat Enver 
Paşa’nın sağladığı ve onlara sınırsız özgürlük tanıyan bir tür “carteblanche” ile, üstelik 

verilir ancak Schreiner’den ve eserlerinden söz edilmez. Bkz. A. Koyuncu-Ö. Keskin-C. S. Sönmez, 
Çanakkale Savaşları Bibliyografyası, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2010. 

2 BOA, DH.EUM.VRK. 25/9-2.
3 RaymondSwing, “GoodEvening!”: A Professional Memoir, New York 1964, s. 62.
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kısa ya da belli bir süre için değil savaşın neredeyse başından sonuna dek tanığı ol-
muştur: “Şimdiye kadar, Osmanlı ordusu ya da donanmasının hizmetinde olmayan 
başka hiçbir yabancı, Mr. Swing ve bana tanınan ayrıcalıkları tatmamıştır.”4 Bu sa-
yede Schreiner savaş hakkında uzun soluklu tanıklıkların iki kaynağı olan üst düzey 
komutanlar ile daha alt rütbeli askerlerin anılarında görülebilen iki perspektifin5 dı-
şında, bunlardan farklı üçüncü bir perspektif sunabilmiştir.

Schreiner’in günlükleri birden fazla metinle sınanabilir ve bu yüzden de oldukça 
güvenilir oldukları söylenebilir. Örneğin deniz savaşlarına ilişkin olarak Mayın Grup 
Komutanı Binbaşı Nazmi Bey’in günlükleri6 ile Schreiner’in günlükleri bombardı-
manların hedefleri, başlangıç ve bitiş saatleri ile bombardımanlara katılan gemilerin 
sayılarına kadar pek çok konuda büyük ölçüde örtüşmektedir. Öte yandan Nazmi 
Bey’in günlüğü özellikle mayınlarla ilgili meselelere odaklandığından, savaşın genel 
gidişatı hakkında Schreiner’in günlüklerinde çok daha kapsamlı gözlem ve yorumlar 
okunabilir. Nihayet Schreiner’in Çanakkale Savaşı ile ilgili anılarının, savaşı Osmanlı 
tarafından/perspektifinden anlatan diğer anılardan farklı olarak, Eylül 1918 gibi çok 
erken bir tarihte yani savaş daha bitmeden evvel yayınlanmış olması metnin güveni-
lirliği açısından önemli bir referanstır.7

İstanbul’a Geliş ve Osmanlı Başkentinden Savaş Gözlemleri

George A. Schreiner Trakya’daki kış şartlarının zorlaştırdığı epeyce gecikmeli 
bir tren yolculuğu sonrasında 9 Şubat 1915 sabahı Sirkeci’ye gelir. Oradan Pera’da 
Amerikan elçiliğinin yanında bulunan oteline geçer.8 İstanbul’da ilk iş olarak Ameri-

4 George AbelSchreiner, The CraftSinister, New York, 1920, s. 130. Bu iddia tartışma konusu edilebilir 
elbette, örneğin Swing anılarında sık sık yanlarındaki üçüncü bir gazeteciden Grunewald’dan söz 
eder. Yine de Schreiner’in ayrıcalıklarını paylaştığını kabul ettiği yegâne kişi olan RaymondSwing bile 
anılarını çok geç bir tarihte (1964’te) yayınlamıştır ve anılarının görece küçük bir bölümünü (46 sayfa) 
Türkiye’ye ve Çanakkale Savaşları’na ayırmıştır, ayrıca Schreiner’in metinleri kadar ayrıntılı değildir. 
Üstelik ilk elden gözlemlerine zamana zaman savaştan sonra yazılmış tarihsel monografilere feda 
eder. Örneğin Bu bile Schreiner’in tecrübesini günü gününe yazıldığı için “benzersiz” kılmaktadır.

5 Tarihe doğrudan tanık olmanın verdiği otorite ile yazılan I. Dünya Savaşı anılarını iki kategoride 
sınıflandıran Prost ve Winter’a göre savaşı yürüten siyasi ve askeri elitlerin kendi fiillerini haklı çı-
karmak ya da bağlamına oturtmak güdüsü ile kaleme aldıkları anıları daha alt rütbeden askerlerin 
ve erlerin anılarından farklıdırlar. Bkz. JayWinter-AntoineProst, The Great War in History / Debate-
sandControversies, 1914 tothePresent, Cambridge UniversityPress, New York, 2005, s. 174-175.

6 Mayın Grup Komutanı Binbaşı Nazmi Bey’in Günlüğüyle Çanakkale Deniz Savaşları(Yay. Haz. E. 
Şimşek – A. Güner), Deniz Basımevi, İstanbul 2010.

7 Türk tarafından kaleme alınan anıların çok daha geç tarihlerde yazılmış olması “tarihi anının yeniden 
oluşturulması sorunu” dolayısıyla bir otantiklik tartışmasına yol açabilmektedir. Bkz. AlexandreTo-
umarkine, “Tanıklığın Önemi: Çanakkale Üzerine ‘Osmanlı’ Savaş Anıları”, Gallipoli in Retrospect 90 
Years On / 90. Yıl Dönümünde Çanakkale Savaşlarını Düşünürken, Çanakkale 18 Mart Ünivrsitesi, 
Çanakkale, 2005, s. 108.

8 Günlüklerinde ismini vermediği bu otel Kroker Oteli’dir. Bkz. BOA, DH.EUM.VRK. 25/9-2. Te-
pebaşı’ndaki İngiliz Sefareti yakınında Pera Palas’ın biraz ilerisinde yer alan otel eski Amerikan 
Konsolosluğu’nun yanında bulunan ve bugün Beyoğlu Öğretmenevi olarak kullanılan binadır.
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kan elçiliği ile ilişki kurar, büyükelçi Morgenthau ile görüşür ve Küçük Kulüp’e kayıt 
yaptırır. Bu tabiidir, nitekim İstanbul’daki bir yetkili ile ilk önemli görüşmesini de aynı 
günün akşamı sonradan Osmanlı Donanması’na katılmış Amerikalı bir amiral olan 
Bucknam Paşa ile yapar. 20 Şubat’ta bir başka Amerikalı gazeteci Raymond E. Swing 
ile tanışır, kendisi ile bir tür ortaklık ilişkisi tesis eder. İki gazeteci İstanbul’daki gö-
rüşmelerini de, Çanakkale ve daha sonra Gelibolu’daki gezi gözlemlerini de beraber 
gerçekleştirirler. Raymond Swing de hatıralarında İstanbul’a geldiğinde buradaki tek 
Amerikalı gazetecinin Schreiner olduğunu, kendisi ile ittifak yaptıklarını, edindikleri 
her bilgiyi paylaşmak için anlaştıklarını yazar.9

İstanbul günleri Schreiner’in kâh bir oryantalist seyyah, kâh muhabir kimliğine 
büründüğü günlerdir. İstanbul’un kıtalar-arası jeopolitiği, etnik ve dinsel çeşitliliği, 
dar sokakları, cumbalı ahşap evleri, haremlik-selamlık hayatı, feraceli-yaşmaklı-pe-
çeli Müslüman kadınlar hakkında yazdıkları beylik Batılı seyyahların yazdıklarına 
benzer ama savaş ve savaş sırasında toplum hakkında gözlemleri ilk elden ve orijinal 
bilgilerdir.

Schreiner’in İstanbul’da yanıtını aradığı ilk soru Pera’da meydana geldiği iddia 
edilen katliamların gerçekliğidir. Konu ile ilgili bilgi talepleri muhataplarınca gülüm-
senerek karşılanır. Bu söylentilerin kaynağının Amerikalı bir muhabir olduğunu du-
yar. Bu gibi gerçek dışı haberler yüzünden Osmanlı hükümetinin yabancı muhabir ve 
gazetecilere ilişkin daha katı önlemler aldığını da öğrenir.10

Schreiner’in İstanbul’daki ilk günlerinde cevap aradığı sorulardan birisi de Os-
manlı Devleti’nin öncelikle savaşa neden girdiği, ikinci olarak da neden Almanya sa-
fında girdiğidir. Bu tercih başkenti dolaşıp tanıdıkça ona şaşırtıcı gelmiştir. İstanbul’da 
Almanlara ve Avusturyalılara karşı gerçek bir muhabbet görmediğini, Türklerin Fran-
sa ve Fransızcaya eğilimini Yunanlıların da paylaştığını yazar. Ona göre Almanlar ne-
redeyse sevilmemektedir.11 Türklerin onlarla müttefik olma nedeni de yüksek askeri 
vasıfları değildir. İtilaf korkusu, özellikle de İstanbul ve Boğazlar üzerindeki niyetleri 
dolayısıyla Ruslardan duyulan korku, Türkleri Almanlarla bir ittifaka adeta itmiştir. 
Alman elçiliği de Türkleri İtilaf devletlerinin Türkiye’den emin olmak için muhakkak 
Çanakkale’ye dayanacaklarına ikna edebilmiştir. İtilaf ordularının İstanbul’a girerler-
se çıkarılamayabilecekleri kaygısı ile Osmanlı hükümeti merkezi Avrupa devletleri ile 
bir ittifaka hevesli olmasa da bunun ehven-i şer olduğu sonucuna varmıştır.12

Öte yandan Schreiner savaşa girme kararı üzerinde kamuoyunun bütününün 

9 RaymondSwing, a.g.e, s. 62.15
10 George Abel Schreiner, From Berlin to Bagdad, Harpers&Brothers Publishers, New York, 1918, s. 10.
11 ABD büyükelçiliğindeki görüşmesinde Schreiner Halide Edip’in onları takdir etmekle beraber Al-

manlara değil Fransızlara ve Fransız kültürüne yakınlık duyduğunu ifade eden sözlerini alıntılamaya 
değer bulur. Bkz. Schreiner, a.g.e., s. 25. 

12 Schreiner, a.g.e., s. 24.
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hemfikir olmadığını da fark etmiştir. Önde gelen Türk devlet adamlarıyla yaptığı mü-
lakatlarda, savaşa iştirak mevzubahis olduğunda,onları daha çok savunmada bulur. 
Bunun sebebi “Yaşlı Türkler”in hala harbe şiddetle muhalif olmaları, Jöntürkler ara-
sında bile bu hususta ayrılıklar bulunması, Türkiye’yi savaşa sokanların aslında küçük 
bir azınlıktan ibaret olmasıdır.13

Bu “azınlığın” önde gelen bir ismi olarak Dâhiliye Nazırı Talat Bey ile 18 Şubat’ta 
bir mülakat yapan Schreiner, Amerikan büyükelçisinin referansı ile ayarlanan görüş-
menin, Talat Bey’in kendisinin “loca biraderi” olduğunu anlamasıyla tatmin edici bir 
surette ilerlediğini yazar. Mülakatta Talat Bey Avrupa devletlerinin vaatleri ve eylem-
leri arasındaki çelişkilere işaret ederek Türkiye’nin mevcut devletler sistemindeki ye-
rini bulmak zorunda olduğunu söyler. Türk hükümetinin savaşın patlak vermesinden 
bu yana Paris, Londra ve Petrograd’da nelerin konuşulup tartışıldığını bilerek İttifak 
devletleri safında savaşa girmeye karar verdiğini ifade eder.14

Benzer tezleri Schreiner Çanakkale’den çatışma haberlerinin geldiği günlerde 
Sadrazam Said Halim Paşa’dan da dinler. 26 Şubat’taki görüşmelerinde sadrazam, İti-
laf hükümetlerinin Osmanlı hükümetine otuz yıl için Osmanlı Devleti’nin bütünlü-
ğüne saygı duyacaklarını garanti ettikleri iddiasını doğrular. Fakat yakın siyasal tarih-
te diplomatik garantilerin çok da hesaba katılmadığını hatırlatır. Türkiye’nin bugüne 
kadar çok garantiler aldığını, daha fazlasını istemediklerini, kendisinin de garantilere 
hiç inancı olmadığını bildirir. Ayrıca bu şekilde bir “garanti”nin egemenlik hakla-
rından feragat etmek demek olduğunu, bir başkasının koruma hakkını kabul etmek 
anlamına geldiğini öne sürer: “Korunan bir Türkiye, bağımlı Türkiye demektir. Biz 
bağımsız olmamız gerektiğine inanıyoruz, geçmişte olduğumuzdan daha bağımsız.”15 
Dâhiliye nazırı gibi sadrazam da itilaf devletlerinin ne pazarlık yaptıklarını bildikle-
rinin altını çizmiştir.

Schreiner savaşın ekonomiye etkileri ile ilgili kendi ilk elden gözlemlerine pek 
yer vermez. İstanbul’daki ticaretin savaştan biraz etkilendiğine dair kendisine söy-
lenenleri nakletmekle yetinir. Bunu savaşın diğer taraf ülkelerde de benzer etkilerini 
nazar-ı dikkate alarak tabii bulur. Öte yandan Türkiye’ye özgü bir sorunu da tespit 

13 Schreiner, a.g.e., s. 29.
14 Talat Bey’in Schreiner’e söyledikleri çarpıcıdır: “Bu savaştan muzaffer çıkacağımız henüz tam belli 

değil. Göreceğiz. Bu arada biz açık görevimizi yapıyoruz, bu bizim sonumuz olsa bile. Yapabileceği-
mizin en iyisiyle itilafa karşı savaşıyoruz. İtilaf ile savaşabildiğimiz kadar uzun savaşacağız. Eğer 
vaziyet aleyhimizde gelişirse, biz Osmanlıya yakışır bir biçimde batacağız. Milletimiz dahil olduğu 
mütemadi savaşlarla kan kaybetti, soldu. Bu böyle devam ederse, Osmanlı İmparatorluğu’nun içinde 
bir tek gerçek Türk kalmadığı bir gün gelecek. Bizim dostlarımızın beklediği bir gün, bizim bazı va-
tandaşlarımızın gelmesi için dua ettiği bir gün. Evet, göreceğiz! Türk henüz burada. O burada olduğu 
müddetçe hesaba katılmak zorundadır. Biz sonuna kadar savaşacağız. Bizim durma noktamız, bi-
zim sonumuz olabilir. Fakat onlar saklandığımız söyleyemeyecekler. Dikkat etsinler!” Bkz. Schreiner, 
a.g.e., s. 29-31.

15 Schreiner, a.g.e., s. 60.
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eder: Burada ekonomiyi manipüle edebilecek büyük endüstriyel kuruluşlar yoktur ve 
küçük üreticilerin de devlet görevlilerinden kaçmak için ne yeteneği ne de motivas-
yonu vardır. Schreiner ekonomik sıkıntıları bizatihi savaşın kendisine bağlamaktansa 
savaş yolsuzluklarını gerekçe gösterir, en azından bunu ima eder.16

Öte yandan savaşın toplumsal psikolojiye etkileri konusunda daha birincil elden 
gözlemlerde bulunur. Pera, Galata, Taksim ve Suriçi’ndeki kahvelere gider, Yedikule 
civarındaki çingenelerle konuşur. Gördüğü, his ve fikir birliği içinde bir toplum de-
ğildir. Cepheden gelen haberlerin Türkler için kötü ise Ermeniler için iyi (ya da tam 
tersi) olduğunu, Rumların ise kimin kazanacağını umursuyor görünmediklerini ya-
zar. Ona şehrin bombalanabileceği, eğer müttefik gemileri gelirse katliamlar olabile-
ceği dillendirilmiştir. Toplumsal gruplar birbirlerinden korkmaktadır ve güvensizlik 
alabildiğine yayılmıştır.17

Bu toplumsal psikoloji yalnızca savaşın değil ama özel olarak Çanakkale’deki ge-
lişmelerin bir sonucudur. Orta ve uzun vadede bile değil, birkaç gün içinde olabilecek 
şeylerin belirsizliği dolayısıyla halka açık mekânlardaki güvensizliğe devlet dairele-
rindeki kasvet eşlik etmektedir. Çanakkale’deki bataryaların itilaf donanmasına ne 
kadar süre dayanabileceğinden kimse emin görünmemektedir.18 Belirsizlik o radde-
dedir ki Schreiner mevcut padişah V. Mehmet Reşad’ın gizlice Beylerbeyi Sarayı’nda-
ki II. Abdülhamid’i ziyaret ettiği söylentilerini, Mehmet Reşad’ın neler olabileceğini 
öngörmesine bağlar ve Abdülhamid’in Çanakkale önündeki güçlerce sevilmeyen biri 
olmadığından yeniden hükümdar olabilmesini bile mümkün görür.19

Çanakkale’de deniz savaşını savaş muhabiri olarak bir ay kadar takip ettikten 
sonra Schreiner 1915 yılı nisan ayında yeniden İstanbul’dadır ve padişahın Cuma se-
lamlığı törenine katılır. Valide Camii’ndeki töreni hala yeterince muhteşem olarak 
tarif etse de savaşın bu görkemli töreni de etkilediğini söylemekten geri kalmaz. Ca-

16 Schreiner, a.g.e., s. 22-23. Savaşın İstanbul’daki toplumsal ve iktisadi hayata tesirleri için bkz. Muzaf-
fer Albayrak, “Çanakkale Savaşları Sırasında İstanbul’da Sosyal Hayat ve Alınan Askeri Tedbirler”, Ge-
libolu / Tarih, Efsane ve Anı (Ed: İ. G. Yumuşak-M. İlhan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul, 
2013, s. 249-264.

17 Schreiner göre Türkler kendilerini Rumlara karşı bir tür “davetsiz misafir”, Ermenilere karşı ise “acı-
masız efendi” hissetmektedirler. Rumların olası bir infialde Ermenilerden yana çıkacaklarına da Türk-
lere yardımcı olacaklarına da ihtimal verilmemektedir. Rumların çoğunluğu için İstanbul’un itilaf 
devletlerinin eline geçmesi ile Türklerin elinde kalması arasında fark yoktur. Tek istekleri tanrının 
bu şehri Ruslardan korumasıdır. Ruslar dışında herkes, Almanlar bile, hoş karşılanacak misafirlerdir. 
Rumların Fransızların egemenliğini kutlayacakları, başka herhangi bir otoriteye karşı ise Türklere 
olduğu kadar kayıtsız olacakları yazılır. Schreiner, a.g.e., s. 38-40.

18 Schreiner bu psikolojiyi şöyle tablolaştırıyor: “Alman subaylar umutsuz bir vakaya bakan hekimler 
gibi. ‘Avrupa’nın hasta adamı’ gerçekten umutsuzca hasta. Büyük bir operasyonun zamanı gelmiş gibi. 
Neyseki hasta artık bilincinde değil. Alman diplomatları uzun zaman önce narkoz vermişler. Sadra-
zam Said Halim Paşa, Dâhiliye Nazırı Talat Paşa, Harbiye Nazırı ve Osmanlı Ordusu Başkumandan 
Vekili Enver Paşa eter külahını ellerinde tutuyorlar. …Bu hasta adamın son şansı. …operasyon sürer-
ken titremeler sona erecek.” Schreiner, a.g.e., s. 42.

19 Schreiner, a.g.e., s. 45.
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minin bahçesi civarına birkaç polis ve yakınlardaki itfaiye istasyonlarından adamlar 
yerleştirilmiş olduğunu görür. Daha önce yerel garnizondan alay üstüne alayların ge-
lip seremoniye katıldığını ama şimdi onların cephelerde olduğunu öğrenir.20

Schreiner günlüğünün sonunda savaşın kent hayatına etkilerini değerlendirir. 
Osmanlı ekonomisi bir tarım ekonomisi olmasına, Osmanlı coğrafyasında bolca 
buğday, mısır ve hububat üretilmesine karşın savaşın daha altıncı ayında önce tahıl 
ihtiyacı sonra da kıtlığının baş gösterdiğini ve gıda sıkıntısının da ilk olarak İstanbul’u 
vurduğunu yazar. Mayıs ayında gıda fiyatları yükselmeye başlamış, Temmuz ayında 
şehirde ilk ekmek kuyrukları görülmüştür. Ekim’de şehrin alt gelir gruplarından çok 
sayıda insan buğday ekmeğinden tamamen mahrum kalmıştır. Bir tarım ekonomisi 
için olağanüstü olan bu durum aslında buğday yokluğunun bir sonucu değildir. İç 
Anadolu’da ve Suriye’de çok miktarda buğday bulunmakta ama taşınamamaktadır. 
Yüz binlerce ton ekmeklik tahıl uygun depolama imkânı bulunamadığı için çiftlik-
lerde çürümüştür. Schreiner geçmişte hasat ettikleri ürünlerini hızla tüketen ya da 
birkaç hafta içinde satıp sevk eden Osmanlı tahıl üreticisinin depolama gibi bir so-
rununun olmadığını yazar. Yani savaşa hazırlıksız yakalanılmıştır. Zaten tek yönlü 
olarak hizmet verebilen, bazı hatlar üzerinde kesintiler bulunan ve taşıyabileceği to-
najın tümüne cephelerdeki ordular ihtiyaç duyduğundan büyük oranda askeri nak-
liyata tahsis edilmiş olan demiryollarının soruna çare olabilmesi mümkün değildir. 
Geçmişte olduğu gibi Anadolu ve Suriye’de yetişen tahılın önemli bir yekûnunun 
Akdeniz limanlarından deniz yolu ile İstanbul’a nakli de Akdeniz’deki İngiliz ve Fran-
sız gemileri Osmanlı sahillerini ablukaya aldıklarından ve Çanakkale’de de itilaf do-
nanması bulunduğundan sürdürülememektedir. Orta ve Kuzey Anadolu’da üretilen 
tahılın Karadeniz limanlarından İstanbul’a nakli ise Karadeniz’deki Rus filosu tarafın-
dan engellenmiştir. İstanbul’un yegâne tedarikçisi kalan Batı Anadolu da ulaştırma 
altyapısının yetersizliğinden ihtiyacı karşılayamamış; İstanbul Trakya ve Marmara 
Denizi çevresindeki kaynakları adeta tüketip kurutmuştur. Schreiner seferberlik ve 
savaşa iştirakin tarımsal kesimin üretici güçlerini topraktan alıkoyduğuna da işaret 
eder.Toprağı sürüp ekecek erkek nüfusun çoğu silah altına alınmış ve yerlerini kadın-
ların doldurabilmesi beklenmiştir.İstanbul’daki gıda sıkıntısı salt ekonomik ve top-
lumsal bir hadise değildir. Meselenin ahlaki ve politik veçheleri de vardır. Yiyecek 
yokluğu beraberinde yolsuzluk ve savaş vurgunculuğu söylentilerini de getirmiştir. 
Artan ekonomik baskıya çare olarak hükümetin vergileri olağanüstü artırması halkın 
şikâyetlerini daha da artırmıştır.

Çanakkale’ye Gidiş

Aslında Schreiner’in ajandasında Çanakkale’ye gitmek, itilaf donanmasının ope-
rasyonunu ve Türk müdafaasını yerinde görmek gibi planlar yoktur. Bu biraz tesa-

20 Schreiner, a.g.e., s. 169.
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düfi olmuş, bir dizi ayrıcalığı da beraberinde getirerek muhabirin Türkiye günlerini 
hem uzatmış hem de renklendirmiştir. Schreiner ile meslektaşı ve arkadaşı Raymond 
Swing Enver Paşa ile bir mülakat ayarlayabilmek için sonuçsuz kalan ısrarlı çabaları-
nın nihayetinde, 25 Şubat günü, paşanın o gece Çanakkale’ye bir teftiş gezisine çıka-
cağını öğrenirler. Bu süresi belirsiz bir gezi olduğundan ve paşa orada uzun süre ka-
labileceğinden iki muhabir kendisiyle mülakat yapabilme şansından mahrum kalabi-
leceklerinden korkmaktadırlar. Enver Paşa’nın sultanın yatıyla 06:09’da Çanakkale’ye 
hareket edeceği bilgisini almışlardır ama öncesinde bir mülâkat yapabileceklerinden 
ümitli olmaları için bir sebep yoktur.

Bu ümitsizliğin nedeni Schreiner arkadaşına Çanakkale’deki durumu izah eder-
ken ortaya çıkar: Alman donanma üssüne doğrulattığı haberlere göre, İtilaf kuvvet-
leri Seddülbahir ve Kumkale’deki mevzileri 19/20 Şubat’tan itibaren bombalayıp sus-
turmuşlardır. Türk topçusundan geriye çok şey kalmamıştır. Üstelik itilaf kuvvetleri 
İngiliz savaş gemilerinin en iyisi Queen Elizabeth de dâhil olmak üzere takviye kuv-
vetler getirmiştir. Müttefiklerin kruvazörlerden, destroyerlerden, torpido-botlardan, 
mayın gemilerinden, denizaltılardan, levazım gemilerinden, hastane gemilerinden 
ve başkalarından mürekkep filosu devasa boyutlardadır ve şimdilik sekiz İngiliz ve 
altı Fransız savaş gemisi yoldadır. Schreiner bu tabloda Kumkale ve Seddülbahir’de-
ki Türk bataryalarının yeterli olmadıklarını, çoğunun yalnızca kendilerinin nerede 
olduklarını göstermeye yarayacaklarını söyler. Durum bir felaket durumudur. Orha-
niye tabyasındaki bütün Almanlar öldürülmüştür, Enver Paşa sadece vaziyetin neye 
benzediğini görmeye gitmektedir ve bir mülakat yapabilmeleri imkân dâhilinde gö-
rünmemektedir.21

Haklı olarak Enver Paşa ile bir mülakat yapmayı ümit edemezler ama Çanakkale’ye 
gitmek için onun onayını alabileceklerini düşünürler. Yaptıkları işin riskini göze ala-
rak bir araba ayarlarlar ve yağmurlu bir gecede Haliç’te mezkûr yatın bağlı olduğu 
rıhtıma gelirler. İskeledeki nöbetçilerin yanından, bir işleri olduğuna dair şüphe 
uyandırmadan, onlara bakmaksızın geçerler. Merdiven başındaki nöbetçiyi geçmek 
ise o kadar kolay değildir, nöbetçi bu iki yabancıya adlarını ve işlerinin mahiyetini 

21 Bayur’a göre 19 Şubat’ta başlayan Çanakkale’nin dış tabyalarına saldırılar, taraflar arasındaki güç den-
gesizliği ve özellikle de silah menzilleri arasındaki fark dolayısıyla itilaf donanmasının tabii başarısı 
ile sonuçlanmış fakat bu başarı bir propaganda faaliyeti ile olduğundan büyük gösterilmiş, adeta itilaf 
güçleri tarafından işin yarısından çoğu bitirilmiş gibi bir tutum geliştirilmiştir. Bkz. Yusuf Hikmet 
Bayur, Türk İnkılâbı Tarihi, Cilt III, Kısım II, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1991, s. 62-63. Schreiner’in 
de şubat ayı sonunda henüz İstanbul’da iken bu propagandanın tesiri altında kaldığı, dahası Çanak-
kale’deki Türk savunma sistemi ve stratejisinden de bihaber bulunduğu anlaşılıyor. Özellikle Balkan 
Savaşları’nda yaşanan trajik yenilginin hemen sonrasında savaş sanayii neredeyse olmayan ve Al-
man yardımına bağımlı bulunan Osmanlı Devleti o kadar zayıf görülüyordu ki Norman Stone’a göre 
Britanya zırhlı dretnotlar çıkınca köhneleşen 1906 öncesinden kalma savaş gemilerini öne sürmeyi 
düşünebilmişti. Türk direnişinin ne kadar ihtimal dışı görüldüğünün çarpıcı bir örneği de şudur: Bal-
kan Savaşları’na katılmış bir kurmay albay olan Doughty-Wylie karaya sadece asa ile çıkmıştır. Bkz. 
Norman Stone, Birinci Dünya Savaşı(Çev. A. F. Yıldırım), Doğan Kitap, İstanbul, 2012, s. 64-65.
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sorar. Enver Paşa’nın Alman kurmay başkanı von Bronsaart’ın ismini verirler ve onu 
görmek üzere geldiklerini söylerler. Bu işe yarar, kurmay başkanı gemidedir, gemiye 
girerler. Gemideki tedirgin arayışları sonunda güvertenin arka tarafında yöneldikleri 
bir kapı içeriden açılır ve von Bronsaart’ın şaşırmış yüzü ile karşı karşıya gelirler. İki 
yabancının nasıl olup da sultanın yatına girebildiğine hayret etmektedir. Dertlerini 
anlatırlar fakat von Bronsaart taleplerini imkânsız bulur ve gemiyi terk etmelerini 
ister. Amerikalı gazeteciler ısrarlıdır, Türkiye’ye askeri operasyonları izlemek için 
gelmişlerdir ve bunun için ekselansları ile konuşmak zorundadırlar. Bu sırada daha 
önceden tanıştıkları bir Alman subay Albay Yansen konuşmaya dâhil olur.22 Askerler 
için durum naziktir, o sırada bir otomobil yanaşır ve içinden Enver Paşa iner. Schre-
iner Enver Paşa ile görüşmeye de hapse ya da denize düşmeye de hazırdır. Alman 
subaylar ile Enver Paşa arasındaki samimi karşılaşmaya şahit olur. Ardından paşanın 
dikkatini sivil giyimli iki kişi çeker. Muhabirler yaklaşıp kendilerini tanıtırlar, paşanın 
memnuniyetsizliği yüzünden okunmaktadır.

Alman subaylar tarafından durumun paşaya açıklanması ayaküstü bir mülakata 
dönüşür. Amerikalı muhabirler İtilaf filosunun başarı şansını sorma fırsatı bulurlar. 
Enver Paşa bu soruyu şöyle cevaplar: “Eh, belki başarabilirler. Fakat kolayca başara-
mayacaklar. Savaş insanların hakkında kehanetlerde bulunmalarını gerektiren bir 
şey değildir. Söylemek zor. İşin bu kısmı hakkında tartışacak pozisyonda değilim.” 
Boğazların girişindeki Türk bataryalarının çok iyi olmadığını kabul eden paşa, Ça-
nakkale sahili boyundakilerin bundan daha iyisini yapacaklarını umduğunu söyler. 
Acelesi vardır ve mülakatı kısa kesmek zorundadır: “Biz Türkler Çanakkale’yi gere-
kirse son adamımızla savunacağız. Bunun zor bir iş olduğunun farkındayız. Bu bizim 
kaynaklarımızı tüketecek ve kayıplarımız ağır olacak. …Biz Türkler hiçbir zaman pes 
etmeyiz, şimdi de etmeyeceğiz.”23

İki savaş muhabiri elbette bu ayaküstü “röportaj”la yetinmezler ve konuşmaları-
nın sonunda Enver Paşa’dan sabah Çanakkale’ye gitmek için izin isterler. Kısa bir süre 
düşünen paşa bu talebi olumlu karşılar ve onlara güvenebileceklerine dair kurmay 
başkanının da onayını alır. Gerekli talimatları vereceğini söyler. Onlara savaş şartları 
ve askeri hukukun gereklerini hatırlattıktan sonra24 Çanakkale’ye gidebileceklerini ve 
her şeyi görebileceklerini söyler.

22 Nitekim Schreiner’in “Karargâh-ı Umûmiye Erkân-ı Harbiye Reisi V. Bronsart” imzalı “Orduya İl-
hak Ruhsatnamesi”nin Mülahazat kısmında “Yansen Bey’in tavsiyesiyle” ibaresi yazılıdır. Bkz. BOA, 
DH.EUM.VRK. 25/9-2.

23 Bkz. Schreiner, a.g.e., s. 54-55.
24 “Osmanlı askeri hukuku altında size sağlanan yere kendinizi koyun ve onun hükümlerine uymayı 

kabul edin. Eğer cephedeki davranışınız sizin aleyhinize bu kanunun herhangi bir kısmının uygulan-
masını gerektirirse, hiçbir şekilde burada elçiliğinizden yardım talep etmeyeceksiniz. Bir bölük ateşi 
ile yüz yüze kalmanız gerekse bile. Bunun karşılığında benden sizi gitmek isteyebileceğiniz her yere 
götürecek genel bir pasaport alacaksınız.” Bkz. Schreiner, a.g.e., s. 56.
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Söz verilen pasaportlar Schreiner ve Swing’in bekledikleri kadar çabuk gelmez 
ama Enver Paşa’nın Çanakkale’de meseleden haberdar ettiği İstanbul’daki Alman 
donanma üssü kumandanı Humann’dan cephede beklendikleri haberini alırlar. Yol-
culuklarını Humann ayarlar ve ellerinde onun verdiği bir mektuptan başka belge ol-
maksızın, 28 Şubat günü sabaha karşı Peyk-i Şevket adlı bir muhriple zor hava şart-
larında yola çıkarlar. Öğleden hemen sonra Gelibolu kasabasını gördüklerinde artık 
top sesleri de kulaklarına gelmektedir. Schreiner’in bu sırada geç kalmış olduklarını 
düşünmesi25 itilaf donanmasının gücünden ve Türk savunmasının güçsüzlüğünden 
ne kadar emin olduğunu göstermektedir.

Çanakkale’ye hava karardığında varırlar. Karaya çıkmak hiç de kolay olmaz çünkü 
müttefik filosu boğazın girişinde olduğundan limandaki tüm ışıklar söndürülmüştür. 
Kendilerini götüren muhrip kayaların üzerine oturur, karanlıkta gelen bir tür mavna-
ya zorlukla geçerler ve bir römorkör yedeğinde limana girerler. Karaya çıkarlar ama 
şehirde sokak lambaları yoktur, hiçbir ışık görülmemektedir, o kadar karanlıktır ki 
binaların ne kadar yüksek olduğunu bile anlayamazlar. Gece yarısı gibi, Türk sahil sa-
vunma teşkilatının genel müfettişi Amiral von Usedom Paşa’nın karargâhına varırlar 
ama pek sıcak karşılanmazlar. Paşa karargâhta değildir ve subaylar savaş şartları al-
tında bu sivillerle meşgul olmak istememektedirler. Oysa yalnızca geceyi geçirebile-
cekleri bir yer aramaktadırlar ve karargâha gelen Amiral Merten Paşa’nın yardımı ile 
deniz tarafındaki rutubetli ve aynı zamanda Fransız ve İngiliz bombalarından kaçına-
bilmek için karanlık olan İstanbul Oteli’ne yerleşirler. Çanakkale günleri başlamıştır.

Birinci Aşama: Deniz Savaşları

İtilaf donanmasının Çanakkale önündeki stratejisinin dört ayağı bulunuyordu. 
Plana göre önce boğazın girişi tahrip edilecek, ikinci olarak ilk torpil (mayın) hattına 
kadar deniz temizlenecek, üçüncü olarak kati taarruz ile boğazın iki kıyısındaki tab-
yalar temizlenip mayın hatlarından İstanbul’a geçit açılacak, nihayet karaya çıkarma 
yapılarak kalan istihkâmlar ele geçirilip boğaza hâkim olunacaktı.26 Schreiner üçün-
cü aşamada akamete uğrayan bu planın ilk aşamasında İstanbul’dadır ama ikinci ve 
üçüncü aşamaları yerinde gözlemlemiştir.

George A. Schreiner 1 Mart’ta, Çanakkale’deki ilk gününde, öğleye doğru uyanır. 
İlk hissi şaşkınlıktır, bir bombardıman olmamaktadır. Bunu havanın kötü olmasına 
bağlar. Öğleden sonra bazı Alman ve Türk subaylar ile tanışır. Çanakkale’nin topog-
rafyası, nüfus yapısı, mimarisi ve genel durumu ile ilgili gözlemlerde bulunur. Şehrin 
müreffeh tabakası zaten Çanakkale’den ayrılmıştır. Onların boşalan evleri kıyı savun-

25 Schreiner, a.g.e., s. 68.
26 Bursalı Mehmet Nihat, Büyük Savaşta Çanakkale Seferi, İlhami-Fevzi Matbaası, İstanbul, 1926, s. 15.
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masında görevli Türk ve Alman subaylarca karargâh binaları olarak kullanılmaktadır. 
Fakirler ise hala şehirdedir ve bombardımanlarda ölüm tehlikesi altındadırlar.

Boğazın nasıl savunulacağına baktığında şehrin güneyine doğru iki sahil batar-
yasını, Çimenlik kalesi ve Anadolu Hamidiye tabyasını görür. Çimenlik kalesindeki 
dört geniş çaplı (35,5 cm) topun eski model olduğunu ama onun yaklaşık 800 metre 
güneyindeki Anadolu Hamidiye tabyasının buna nazaran daha modern olduğunu, on 
iki mevzii bulunduğunu, buradaki topların dördünün 35,5 cm diğer sekizinin ise 25,5 
cm çapında olduğunu not eder. Bu hali ile Anadolu Hamidiye boğaz savunmasının 
en önemli unsurudur ve Schreiner’e göre açıkça yetersizdir.27 Direklere en gelişigüzel 
bir şekilde bağlanmış olan bataryalardaki elektronik haberleşme sistemleri açık he-
def konumundadır. Belki de en önemlisi savaşan tarafların sahip oldukları silahların 
menzilleri arasındaki büyük farktır. Schreiner Türkler ve Almanların maksimum 14 
bin 500 metre menzilli silahlarla en azından 18 bin metre menzilli silahlara sahip 
gemileri uzak tutabileceklerini nasıl olup da umduklarını anlayamaz.28

Schreiner ve arkadaşı Swing’in şehirdeki ilk günlerindeki önemli bir işleri de sa-
vaşı izleyebilecekleri uygun bir gözlem yeri bulmaktır. Subaylar onlara bataryalarda 
olmalarının kendileri için bir sakıncası olmadığını söyler. Schreiner ise bunu tehlikeli 
bulur. Üstelik savaşçılardan biri olmak istememekte, gözlemci olarak kalmak iste-
mektedir. Sonuçta gözlem yeri olarak Sultaniye kalesinin tarihi kulesinin platformu-
nu seçerler. Merten Paşa buranın Çimenlik kalesinin zeminindeki bataryaya atılan 
bazı mermilere hedef olabileceği uyarısında bulunsa da bu seçimi onaylar.

Gözlem yeri sorununu çözen muhabirler şehre dönerler. Öğleden sonra gökyüzü 
açılmış, fırtına yatışmış, deniz sakindir. İtilaf donanması uygun hava koşullarında bo-
ğazın girişine doğru harekete geçerler. Kumkale, Seddülbahir ve Erenköy yakınlarını 
tararlar. Öğleden sonra 2 civarı başlayan patlamalar saat 4:30’da itilaf gemilerinin 
çekilmesiyle sona erer. Akşam ise denizde arama mavnalarını gözlerler. İtilaf donan-
masına ait olanlar Çanakkale’ye giriş bulmak, Türk donanmasına ait olanlar onları 
dışarıda tutmak için su üstündedir. Yine 1 Mart gecesi bazı itilaf mayın tarama ge-
milerinin körfeze girdikleri anlaşılır ve bunlar karadan Türklerin bu maksatla buraya 
yerleştirdikleri topçu bataryaları tarafından ateşe tutulur.29

27 Schreiner şöyle yazar: “Türklerin ekipmanlarının beni azıcık olsun etkilediğini söyleyemem. Silahlar 
menzil açısından yetersiz ve doğru ve etkili topçu ateşi yapabilmek için günümüzde kullanılan pek çok 
düzenekleri eksik.” Schreiner, a.g.e., s. 77.

28 Schreiner, a.g.e., s. 78.
29 Binbaşı Nazmi Bey 1 Mart 1915 tarihinde günlüğüne şöyle yazar: “(Akşam) 10:30’da bir aralık düş-

man destroyerleri beraberlerinde arama tarama gemileri ile Tenger’e doğru hareket etmişlerse de açı-
lan ateş üzerine geri çekilmişlerdir.” Bkz. Mayın Grup Komutanı Binbaşı Nazmi Bey’in Günlüğüyle 
Çanakkale Deniz Savaşları, s. 93. Tevfik Rıza Bey’in günlükleri de Schreiner’in anlatısı ile büyük 
ölçüde örtüşmektedir. Sabah kar yağışlıdır, sonra hava düzelir, öğleden sonra Erenköy ve Kumkale 
top ateşine tutulur. Tevfik Rıza Bey, Çanakkale Günlükleri(Yay. Haz. T.Doğruöz-Y.Yücetürk-R.Gün-
doğdu), Kırklareli Üniversitesi Yay., Kırklareli, 2012, s. 74-75.
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2 Mart’ta itilaf savaş gemileri ilk kez Erenköy körfezine girerler. Fakat görüş me-
safesi düşüktür, hava şartları onların lehine değildir. Öğleden biraz önce dört İngiliz 
hat gemisi, iki kruvazör ve bir sürü daha küçük gemi eşliğinde görünürler. Kruva-
zörler ve küçük teknelerin çoğunun çekilmesiyle Türk topçularının çok iyi hedef ala-
mamaları için sürekli hareket halinde bulunan dört gemiden bombardıman başlar. 
İngiliz gemileri de, Anadolu ve Gelibolu tepelerindeki Türk obüsleri de cömertçe 
mühimmat harcamaktadır. Dardanos’taki ve İntepe üzerindeki bataryalar ve bazı 
obüs mevzileri hedeftedir. Atçıbaba tepesi yakınlarındaki bazı Türk obüsleri üç isabet 
kaydederler ama zırha karşı obüs mermisi cılız kaldığından bu önemsenmez. İtilaf 
bombardımanı da sonuçsuzdur. Gerek teknik sebepler gerekse topografya (Arazinin 
itilaf savaş gemilerinden bakıldığında görülememesi ve bu yüzden doğrudan ateş al-
tına alınamaması Çanakkale savunması için büyük bir avantaj sağlıyordu.) bombar-
dımanı etkisiz bırakır ve İngiliz gemileri iki saatlik bir bombardımandan sonra ciddi 
bir sonuç alamadan çekilirler.30

O günün gecesinde Schreiner ve arkadaşı gece bombardımanı ile uyanırlar, hızla 
gözlem yerine koşarlar ama silah sesleri aniden kesilir. Bir Türk projektörünün aydın-
lattığı boğazda bir tarama gemisinin gövdesini görürler. Bataryalarca ateşe tutulan 
gemi, boşa giden mermilerin projektör ışığı altında denizde göğe yükselttiği su kütle-
lerinden de anlaşıldığı üzere, isabet almamıştır.31

İtilaf filosu beş hat gemisi ile 4 Mart günü öğleye doğru yeniden Erenköy’e ge-
lip körfezin üstündeki yamaçları vurur. Schreiner bulunduğu konumun hedef alınan 
bataryayı görmeye izin verdiğini ama bataryanın denizden görülemeyecek bir yerde 
olduğunu, bu yüzden dolaylı ateşe tutulduğunu yazar. Öğleden sonra gemiler Kum-
kale kalıntılarını tararlar, biri şiddetli müdafaa ateşi altında Küçükmenderes Çayı’nın 
ağzına kadar yaklaşır. İtilaf güçleri Kumkale’yi dinamitle tamamen silmek maksadıyla 
bir miktar asker de çıkarmış ancak bunu bekleyen ve bataryaların enkazında bir mik-
tar piyade konuşlandıran Türkler girişimi akim bırakmışlardır.32

30 “İngiliz topçuları çok çalışıyorlardı. Üç geminin kulelerinden sarı ateş topları fırlıyordu. Bir an sonra 
kırmızımsı dev duman bulutları yokluktan birden çıkıyor görünüyor ve saniyeler sonra Anadolu kıyı-
sında bir yerde büyük bir toprak gayzeri ve toz duman görüntüye karışıyor. Dardanos Kalesi özellikle 
şiddetle cezalandırıldı, İngilizlerin düşünmüş oldukları gibi. Fakat bu bir yanılgıydı. Kuleden olduk-
ça açık görebiliyordum ki İngiliz ateşinin çoğu çok fazla yüksekti. İçinde Truva şehirlerinden birinin 
hala gömülü olduğu saygıdeğer eski çöğ yığınına bile isabet etmedi. … Mermilerin çoğu bataryaların 
doğusundaki alanlara düştü ve hiçbir zarar vermedi. Gemilerin ateşi çok zayıf kaldı. Ben bunun so-
rumlusunun açık deniz olduğu sonucuna vardım.” Schreiner, a.g.e., s. 82-83. Binbaşı Nazmi Bey de 
günlüğüne itilaf ateşinin o günkü hedefinin Dardanos olduğunu not eder. Aynı yer.

31 Schreiner, a.g.e., s. 85-86.
32 Günlükte, bu hadise sırasında kaya parçaları ve elleriyle birçok adamı bertaraf ettiği söylenen Mus-

tafa isimli bir onbaşının Demir Hilal madalyası kazandığı bildirilir. Bkz. Schreiner, a.g.e., s. 87. Tevfik 
Rıza Bey de o gün itilaf güçlerinin Kumkale’yi bombalayıp köyleri yaktıktan sonra motorların göze-
timinde asker çıkardıklarını ancak bunların ateşle karşılandıklarını, çatışmada on yaralı ve iki şehit 
verildiğini yazar. Tevfik Rıza bey, a.g.e.,s. 78.
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5 Mart’ta havanın sıcak, gökyüzünün bulutsuz, denizin sakin ve görüşün mü-
kemmel yani hava şartlarının fevkalade olması, etkili bir itilaf saldırısı için uygun or-
tam sağlar. Düşman hat gemilerinin ve kruvazörlerinin bazıları Ege denizi üzerinde, 
Arıburnu’nda konuşlandırılır ve oradan Kilitbahir bataryaları ateşe tutulur. Darda-
nos ve Erenköy bataryaları da bombardımandan paylarını alır. Schreiner ve Swing’in 
bombardımanı izledikleri ve nispeten önemsiz bir hedef olacağından güvenli gör-
dükleri kulenin platformu yakınına düşen mermiler muhabirlere bulundukları yer-
den ayrılmayı düşündürür. Schreiner bombardımanın ivme kazanmasını, hem ba-
taryalar hem de şehir üzerine yağan toz ve duman bulutunu müttefiklerin Kilitbahir’i 
düşürmeyi kafalarına koydukları şeklinde yorumlar. Dumanlar arasından görülebi-
len, havaya yükselen büyük toprak kütleleri, patlamaların parıltıları ve sürekli artan 
ateştir. Kilitbahir üstünde taş taş üstünde kalmadığını düşünürler.33

Kilitbahir üzerindeki büyük bombardıman sırasında Schreiner Çimenlik batar-
yasındaki subaylar ve silahları başındaki askerlerin arasında bir hocanın dolaştığını 
görür. Hoca askerlere cesaret dolu sözler söylemektedir. Seccadesini yayıp, üzerine 
diz çöküp Allahtan lütfunu isteyen hoca, kızıl kuşak ve yeşil sarığı içinde, topçula-
rı rahatlatmak için elinden geleni yapmaktadır. Askerlerin her birine tek tek hitap 
etmekte, bazılarının omuzlarını sıvazlamaktadır. Tek bir isabetli atışın kulenin di-
bindeki o sıkışık mevzide bir sürü hayatları söndürebileceği bu yerde ölüm hiç uzak 
değildir ve askerlerin bu özel alakaya ihtiyacı vardır.34

Müttefikler o gün 4:25 gibi çekildiklerinde Schreiner bombardımanın Çanakkale 
nüfusu üzerindeki sonucundan endişelidir. Öte yandan şark insanını olağanüstü so-
ğukkanlı bulmaktadır. Çarşı vurulduktan sonra bile orada bir paniğin yaşanmadığını, 

33 Binbaşı Nazmi Bey de günlüğüne itilaf ateşinin o günkü hedefinin Kilitbahir olduğunu yazar. Bom-
bardımanın bitiş saatini ise yarım saat farkla 17:00 olarak not eder. Aynı yer. Tevfik Rıza Bey de o 
gün günlüğüne şunları yazmıştır: “Bugün öğleden sonra düşman Saroz körfezinden Kilitbahir’i bom-
baladı. Bu gerçekten korkunç, sanki kendilerini koruyamadan bütün tabyaların harap olmalarını 
göreceğiz.” A.g.e., s.79.

34 Schreiner, s. 91-93. Savaş sırasında din görevlilerinin özellikle de tabur imamı sıfatı ile önemli bir 
fonksiyon gördükleri anlaşılmaktadır. Örneğin Arıburnu’ndaki çatışmalarda bulunmuş Abdullah 
Fevzi Efendi anılarında çatışma öncesi tabur imamını ve askerlerin ruh hali üzerindeki tesirini şöyle 
anlatır: “Daha önce abdest almamız söylenmişti. Fakat çoğu arkadaşlar su bulup abdest alamadı. 
Ben onlara teyemmümü tarif ettim. Alay imamı rahmetli de söylemişti… Tabur imamı vadinin en 
üst tarafında zafer ve ilahi yardım için el açıp dua yapıyordu. Ordu saf halinde dizilmiş idi. Hepsi 
artık inanmış, mü’min vaziyetinde idiler. Dua bitince harekete hazır halde saf tutmamız emredildi.” 
Bkz. Abdullah Fevzi Efendi, Çanakkale Cephesinde Bir Müderris(Yay. Haz. Ali Osman Koçkuzu), 
İz yay., İstanbul, 2011, s. 198. Abdullah Fevzi Efendi bu çatışmada tabur imamı şehit olunca askerin 
diyanet konusunda çobansız bir sürü haline geliverdiğini, ordugahta ezan ve Kur’an okunmadığını, 
bir nasihatçi çıkıp din diliyle askere nasihat etmez olduğunu yazar. Bunun üzerine tabur kumandanı 
askerlerin içinden Kur’an okuyabilen, imamlık yapabilen kimse arar ve Abdullah Fevzi Efendi’yi bu 
vazifeye getirir. Bu vazife o kadar önemlidir ki Abdullah Fevzi Efendi matematik ve hesap bildiği-
ni, güzel defter tutabileceğini, kompozisyonunun da güçlü olduğunu bildirdiği halde şu cevabı alır: 
“Sana başka bir görev gerekmez, hakkıyla yaparsan imamlık sana yeter.Beş vakit müezzin ezan oku-
sun, sen cemaate namaz kıldır, Yasin ve Fetih surelerini oku!” Kumandan daha sonra yanındakilere 
şöyle der: “…imamlık dışında bu ere askeri görev vermesinler…” Bkz. a.g.e., s. 255-256.
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deniz tarafının gün boyu meraklı adamlar, kadınlar ve çocuklarla kalabalık olduğunu 
yazar. Hasar tespit çalışmalarına girişince kendisine adam ve mühimmat kaybının 
hafif olduğu bildirilir. İtilaf gemileri de bataryaları vururken Türk silahlarının menzili 
dışında kalmaya ve Çanakkale’deki mayınlı alanlara ihtimam göstermişlerdir.35

5 Mart günü İtilaf gemilerinin yoğun bombardımanı sona erdiğinde hasar tes-
pitine girişen Schreiner, görüştüğü subaylara mühimmat meselesini de açmayı de-
ner ama imaları yanıtsız kalır. Buna rağmen mühimmat meselesinin “ayakkabının 
sıktığı yer” olduğuna emindir. Alman topçu uzmanlarından itilaf donanması tara-
fından kullanılan mühimmatın da uygun olmadığı görüşünü duyar. Onlar zırha en 
iyi şekilde işlemek için yapılmış mermiler kullanmaktadır ama Çanakkale boyunca 
sözünü etmeye değer zırh bulunmadığından, siperler kumdan olduğu için, müttefik-
lerin mermileri bunların içinden geçememektedir. Merminin gidiş yönü üzerindeki 
küçük kum tanelerinin her biri bir fren işlevi görmekte ve merminin engelli ilerleyişi 
durduğunda hasar verici bir patlama için mermi yeterince derine nüfuz edememiş 
olmaktadır. Schreiner çelik zırhtan bir parça peynirden geçer gibi geçecek olan mer-
milerin bu kumların koruduğu mevzilere karşı neredeyse değersiz olduğunu yazar.36

Bombardıman 6 Mart günü sabah 9:30’dan akşam 4:30’a kadar kısa aralıklarla 
devam eder. Ön-dretnot tipi dört İngiliz gemisi Erenköy körfezinden Erenköy, Dar-
danos ve Kilitbahir’deki bataryaları ateşe tutar. Anadolu Hamidiye tabyası da aynı 
gün ilk kez bombardıman edilir. Bombaların düştüğü yerler Amerikalı muhabirlere 
yaklaşık 800 yarda mesafededir ve bazı şarapnel parçaları bulundukları kulenin du-
varına ve platforma isabet etmiştir. Bunlar Schreiner’e göre sadece yakın gelecekte 
olacaklara dair bir mesaj vermek maksadını taşımaktadır.37 Nitekim Gökçeada, Boz-
caada ve Limni’de devriye uçuşu yapan Osmanlı hizmetindeki Alman havacıların 
raporlarından38 da itilaf filosunun her geçen gün daha da büyüdüğü anlaşılmaktadır.

7 Mart’ta beş geminin katıldığı bombardıman daha kısa sürer. 12:15’te başlayıp 
4:10’da biten bombardımanda Erenköy, Dardanos, Rumeli Mecidiye ve Anadolu Ha-
midiye dövülür. Bazı bombalar Truva yakınlarına düşer ve Schreiner ajansına yazdığı 
gönderide alaycı bir dille “Truva”nın bombardımana tutulduğunu yazmayı düşünür. 

35 O gün bombardıman sonrası hasar tespit çalışmalarının ardından Schreiner ve arkadaşı Swing otele 
dönerler. Otelin Levanten kâhyası binanın çatısından Kilitbahir bombardımanını görmüştür, sıranın 
Çanakkale’ye geleceğinden emindir. Oteli kapatıp şehrin arkasındaki tepelere gitmeyi düşünmekte-
dir. Bkz. Schreiner, a.g.e., s. 94.

36 Schreiner, a.g.e., s. 93-94.
37 Schreiner, a.g.e., s. 95-96. Binbaşı Nazmi Bey’e göre itilaf ateşi o gün 9:45’te başlamış, 16: 30’a kadar 

devam etmiştir. Nazmi Bey o gün saat 07:00’de Harbiye Nazırı Enver Paşa’nın Çanakkale’ye teşrif 
ettiğini yazar. Bkz. Aynı yer. Schreiner’in ise bundan haberi olmamış gibidir.

38 Şubat 1915’te Çanakkale’ye gelen uçaklarla şehrin güneyinde Çanakkale Müstahkem Mevkii 
Komutanlığı’na bağlı olarak bir tayyare bölüğü teşkil edilmişti. Bilahare Nara Burnu’nda Alman De-
niz Tayyare Bölüğü kurulmuştu. Almanya’dan gelen bu uçaklar silahsız iki kişilik keşif uçaklarıydı. Bu 
hususta ayrıntılı bilgi ve örnek keşif fotoğrafları için bkz. Çanakkale Savaşı’nın Bilinmeyen Cephesi: 
Hava Savaşları(Haz. Turan Tanyer), Türkiye Barolar Birliği, Ankara, 2010.
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Öğlen 1:10 ve 2:30 saatleri arasında bombardıman o kadar şiddetlenir ki Agamem-
non ve Priamos’un ruhlarının da savaşa katıldığını hayal eder. Türkler mühimmat 
kullanımında gayet tutumludurlar.39 Bununla beraber o gün üç isabet kaydederler. 
İngiliz gemilerinden biri yan yatar ve limana çekilir.40

Bulundukları yer Amerikalı muhabirler için artık yeterince güvenli değildir. Ami-
ral Merten Paşa’nın buraya bir 38.1’lik isabet etmesi durumunda ne olacağını bildi-
ren uyarısıyla eski kuleyi daha önce burayı paylaştıkları muhaberecilere terk etmek 
zorunda kalırlar. Bir başka stratejik nokta için elleri boş dolaşırlarken Çimenlik ve 
Anadolu Hamidiye kaleleri arasındaki boş sahilde bombardımana yakalanırlar. Olup 
biteni sahilden takip ederken itilaf gemilerinin aniden bu iki kaleyi ateşe tutmalarıyla 
geri çekilemezler. Önlerinde Boğaz, arkalarında Rhodios Çayı (Koca Çay), yanlarında 
itilaf ateşi arasında kalırlar. Yapabilecekleri tek şey küçük bir kum yığınının arkasına 
sürünmektir. Üzerlerinden geçen itilaf mermilerini Schreiner “bir tünelde binlerce 
tekerleklerin gürültüsü”ne benzetir. Sol taraflarında Anadolu Hamidiye’deki baraka-
ların çatısı gitmiştir, kışla bahçesine bombalar düşmektedir ve Çimenlik’tekiler de 
zor durumdadır. Arkalarındaki alanda patlamalar olmakta, Çimenlik’i hedef alıp kısa 
düşen bombalar sahili vurmaktadır. Bunlardan birinin sipere yattıkları küçük kum yı-
ğınına çarpması ve onları öldürmesi an meselesidir. Türkler ise İtilaf gemileri menzil 
dışında kaldıklarından tek bir atış dahi yapmamaktadırlar. Müttefiklerin Çanakkale 
sahil savunma sistemine en azından darbe vurma kararlılığı ile gemilerin yaklaşması 

39 Türk topçusunun mühimmat kullanımında tutumlu davranma zarureti zaman zaman İngilizlerin 
Türk bataryalarını susturma gayelerine eriştiklerini sanmalarına yol açmıştır. Alman subay Mühlman 
şöyle yazmaktadır: “Tahkimat şaşırtıcı bir direnme gücü gösteriyordu ve onları susturduklarını sanan 
saldırganları tekrar tekrar düş kırıklığına uğratıyordu. Eğer Türk ateşi susarsa, bunun sebebi İngilizle-
rin zannettiği gibi, topların tahrip edilmiş olması değil, az sayıdaki cephane ile tutumlu hareket etme 
zorunluluğu idi.” Bkz. Carl Mühlman, Çanakkale Savaşı / Bir Alman Subayının Anıları(Çev. Sedat 
Umran), Timaş Yay., İstanbul, 2009, s. 61.

40 Schreiner, a.g.e., s. 97. Binbaşı Nazmi Bey’in günlüğünde de beş büyük zırhlının katıldığı bombardı-
manın 12:00’den sonra başlayıp 04:08’de bittiği yazılıdır. A.g.e., s. 94. Çanakkale Savaşları’nda Türk 
tarafının en büyük problemi mühimmat yetersizliğidir. Gerek savaşa komuta eden subayların anıları, 
gerekse savaşa katılan askerlerin günlükleri bunun çarpıcı ifadeleri ile doludur. Örneğin Liman von-
Sanders anılarında piyade cephanesinin değil ama topçu cephanesinin en başından beri bir sorun 
olduğunu anlatır. İstanbul’da topçu cephanesi yapacak fabrika olmadığını, Almanya’dan cephane nak-
liyatına iki ülke arasındaki tarafsız devletlerin izin vermediğini, bu yüzden savaşın en başından beri 
Türk bataryalarının cephaneyi idareli kullanmak mecburiyetinde kaldıklarını bildirir. Üstelik kulla-
nılan cephane de tesirsizdir: “Esirlerin ifadesine göre yirmi kırmızı mermiden çoğunlukla ortalama 
olarak ancak biri patlıyormuş. Bununla beraber bu yardım bile bizim için çok memnuniyet vericiydi. 
Çünkü bundan önce bazı bataryaların, kendi piyademizi ateşle himaye ettiğine inandırmak için ba-
zen manevra mermisi kullandıkları bile oluyordu.” Bkz. Liman vonSanders, Türkiye’de Beş Sene, Ye-
ditepe Yay., İstanbul, 2006, s. 100. Bir topçu subayı da günlüğüne şunları yazmıştır: “Bizim toplarımız 
onların büyük zırhlılarına karşı hiç nev’inde olduğu için bir şey yapamadık.” (18 Mart 1915) “Üç yüz 
mermi kadar attık. Cephanemiz kalmadı. Ne yapacağız şaşırdık. Düşman bir dakikada elli-altmış 
mermi atıyor.” (25 Nisan 1915) “Üç topa on bir mermimiz kaldı. Cephane bekliyoruz.” (tarih veril-
memiş) Bkz. Lokman Erdemir, “Çanakkale Boğazı Müstahkem Mevkii İntepe Topçu Grubu’ndan Bir 
Subayın Günlüğü”, Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, Yıl 11, Sayı 14, Bahar 2013, s. 45-46 ve s. 42. 
İtilaf ateşine mühimmat noksanı yüzünden pek az cevap verilebilmekte, bazen suskun kalınmaktadır. 
Her halükarda orantısız güçler arası bir çatışma yaşanmaktadır.
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Hamidiye bataryasını harekete geçirir. Hamidiye’nin ateşe karşılık vermesi daha faz-
lasıyla karşılık görmesi anlamına gelecektir ve bu Schreiner’i arkasında oldukları kum 
yığını Hamidiye bataryasından uzakta olmadığından çok korkutur. Agamemnon tipi 
bir gemiyi gözüne kestiren bir Alman subayı menzilin 13 bin 400 metre olduğunu 
megafonla bildirir, dört kez ateş edilir, önce geminin ilerisinde bir su kütlesi yükse-
lir, bir diğer bomba geminin ortasına kısa mesafede, üçüncü geride ve dördüncüsü 
yine geminin ortasına yakın düşer. Ardından Schreiner’in korktuğu gibi iki dakikalık 
bir zaman içinde itilaf gemileri ileri taretlerini Hamidiye ile yüz yüze getirip mermi 
yağmuru başlatırlar. İtilaf ateşi yüksekten seyreder ve mermiler çevreye isabet eder 
ancak bazıları kum yığınına birkaç ayak mesafe içinde düşer.41

İtilaf ateşi ne kadar şiddetli olursa olsun etkili olamamakta, sonuç alamamakta-
dır. Schreiner bulunduğu konumdan batarya yakınına düşen her mermiyi görebildi-
ğini ama siper ve traverslerin o bombardımanda bir kez bile isabet almadığını yazar. 
Bombardımanın şiddetine karşı kulaklarını pamuk tıkaçlar ile korumaya çalışırlar. 
Ama bu kulak zarlarını patlamaların şok edici tesirlerinden korumaya yetmez. Özel-
likle Swing şiddetli baş ağrısından şikâyetçidir. Çimenlik’i geçmenin tehlikelerine 
karşın, sonunda sahilden ayrılmak için risk almaya Schreiner de ikna olur. Rhodius 
Çayı (Koca Çay) üzerindeki küçük bir köprünün karşısına geçtiklerinde çok yakın-
larında sahilde bir bomba patlar, etrafa çelik parçaları yayılır. Çimenlik bataryası-
nın güney avlusunda, bir mermi savaş muhabirlerinin sağında bulunan tek katlı bir 
binaya çakılır, patlamanın gücüyle yere düşerler. Gözlerini uçan cam parçalarından 
korumak için kollarıyla kapatırlar. Bataryanın avlusundan geçerken eski kulenin ye-
rinde olduğunu ama kulenin güneybatı köşesinde büyük bir bomba çukuru açıldığını 
görürler. Çimenlik’in kuzeyindeki büyük kışla avlusuna varırlar ama bu noktadan Ki-
litbahir istihkâmlarında patlayan bombalar hariç hiçbir şey görülememektedir. Kale 
duvarına sürünüp, eski mendirek yakınından körfezi görecek bir mevzi ararlar ancak 
dalgakıranın içindeki sığ suda patlayan büyük bir bomba ve üstlerinden geçen parça-
lanmış çelik ve kaya yığınından canlarını zor kurtarabilirler.42

Schreiner’in daha önceden bildiği, pencereleri Erenköy körfezine bakan küçük 
bir Türk kahvesi, Kilitbahir’in güneyinde Boğaz’ın girişindeki görünümü kapatan bir 
burun olsa da, muhabirlere bombardımanı takip edecek güvenli bir alternatif görü-
nür. Birkaç adım gitmişlerdir ki sağ geride bir başka bomba sığ suya düşer ve kaya, 
çelik, bakır parçaları ile çamur ve sudan bir çığın üzerlerinden geçmesi için yere ya-
tarlar. Sonrasında koşmak isterler ancak yorgun ve bitkindirler. Zorlukla kahveye 
vardıktan kısa bir süre sonra da bombardıman durur.

41 Schreiner, a.g.e., s. 98-100.
42 Schreiner, a.g.e., s. 102-104.
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O gün Schreiner tehlikenin gerek Türkler gerek Alman subaylar tarafından gide-
rek daha iyi anlaşıldığını yazar. Endişe zaman zaman halkta paniğe yol açacak eylem-
leri de beraberinde getirir. Kaymakamın Çanakkale halkına, şehirde kalanların bunu 
şehrin herhangi bir günde bombardıman edilebileceği bilgisiyle yaptıklarını belirte-
rek hareket emri vermesi bu ruh halinin bir yansımasıdır.43 Oysa halk hemen ikna 
olmuş görünmez. 7 Mart günü, ağır bombardımana Çimenlik ve Anadolu Hamidi-
ye bataryaları arasındaki sahilde yakalanarak hayati tehlikeler atlatan Schreiner ve 
arkadaşları, bombardımanı güvenli bir noktadan izlemek üzere günün sonuna doğ-
ru epeyce zahmetli bir yolculuktan sonra varabildikleri Erenköy körfezi manzaralı 
kahvenin Çanakkale sakinleri ile dolu olduğunu görür ve şaşırır. Birkaç Türk körfeze 
bakan bir pencere yanındaki masalarında onlara yer açar. Bombardıman durmadan 
hemen önce bir bombadan büyük bir çelik parçası bitişik bir aşçı dükkânı üzerinden 
küçük kahveye isabet eder. Schreiner kahvehanedeki erkeklerin sakinliğini dikkat çe-
kici bulur. Bu kadar yakın bir tehlike altında olup buna aldırmamalarını doğunun 
kaderciliğine bağlar.44

Ne var ki ertesi gün halkın tepkisi değişmiş görünmektedir. Schreiner 7 Mart’taki 
bombardımanın Çanakkale halkını başka bölgelere gitmeye ikna ettiğini düşünür. 
Bomba parçalarıyla yıkılan çarşı ve aşevi binası, insanlara tam isabet alabilecek bir 
bombanın muhtemel korkunç sonuçlarını göstermiş; bombalar kaymakamın ve 
Cevat Paşa’nın ilan ve ikazlarından çok daha etkili olmuştur. Schreiner ve arkadaşı 
Swing gece saat 03:00’te gürültüye uyanırlar. İskele üzerinde büyük bir kalabalık var-
dır. Herkes bir mavnaya binme telaşındadır. Erkek, kadın, çocuk ve bagaj mavnaları 
tıka basa doldurmaktadır. Schreiner Nara dışında birkaç vapurun mültecileri bek-
lediğini öğrenir. İnsanlara iç bölgelerdeki akrabalarına gitmeleri önerilse de parası 
olanlar İstanbul’a gitmektedir. Göç eden kalabalıkta Rumlar, Türkler, Ermeniler var-
dır. Etnik kimlikler ve farklılıklar kadınların kıyafetlerinde ifadelerini bulmaktadır. 
Hıristiyanlar şal, Müslümanlar yaşmak ve ferace giymişlerdir. Evlerini terk etmek zo-
runda kaldıkları bu koşullarda oldukça hırpani gözükmektedirler. Öte yandan bu bir 
fakirler kalabalığı da değildir, bir miktar parası olanlar kiralayabildikleri mavnalarla 
ev eşyalarının da bir kısmını mesela tabureler, büyük pirinç tepsiler, birtakım çini 
ve halı balyaları ve bazı evcil hayvanlarını yanlarında götürmektedirler. Kalabalığın 
çeperlerinde çok fakir insanlar da bulunmaktadır, çekingen bir biçimde kendilerini 
İstanbul’a veya bir başka yere götürecek ücreti temin etme çaresi aramaktadırlar. Ba-
zıları eşyalarını satılığa çıkarsa da bunlardan çok daha iyi eşyaları arkasında bırakıp 
giden kalabalıktan bunlara talip olan çıkmamaktadır. Düzeni sağlamak üzere askerler 
ve jandarma gelir ama karmaşa daha da artar. Göçmenlerin yanlarına alabilecekleri 
az miktardaki eşyaları gürültünün başlıca sebebidir. Schreiner bir önceki gün göz-

43 Schreiner, a.g.e., s. 97.
44 Schreiner, a.g.e., s. 105-106.
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lemlediği metanetli ilgisizliğin ortadan kaybolduğunu, nüfusun aniden delirmiş gibi 
göründüğünü yazar. Son mavnaların da kendilerini bekleyen buharlı gemilere doğru 
uzaklaşması geride kalanları çılgına çevirir, jandarma ve subaylar hadiselere müdaha-
le ederler. Öğleye doğru ortalık sakinleşmiş, kalanlar evlerine dönmüştür.45

Ertesi gün, 8 Mart’ta, Schreiner ve arkadaşları Kilitbahir’e gitmek ve bombar-
dımanın verdiği hasarı yerinde görmek üzere bir mavna kiralarlar. Mayın alanları 
dolayısıyla zor ve olması gerekenden uzun bir yolculuk olur. Vardıklarında mütte-
fiklerin ateşinin büyük etkisi olmadığını, verilen hasarın “gülünç derecede küçük” ol-
duğunu görürler. Tek bir silah tahrip edilmemiş, küçük bir kışla, birkaç baraka ve bir 
dizi ek bina tahrip görmüştür. Büyük kışla ve diğer beş bina ise hafif hasarlıdır. Türk 
topçusunun kayıpları iki ölü ve yedi de yaralıdan ibarettir. Sahil savunma sisteminin 
ötesinde ise durum oldukça farklıdır, Kilitbahir kasabasının güney kısmı ciddi zarar 
görmüştür. İtilaf mermilerinin çoğu buraya isabet etmiş, bombalar binaları tutuştur-
muştur. Durum Türkler açısından güven tazeleyicidir, o kadar ki istihkâm komutanı 
Amerikalı muhabirlere itilaf kuvvetlerinin bölgesini geçmek için zannettiklerinden 
daha çok kafa yormak zorunda olacaklarını söyler. Schreiner istihkâmlardan sonra 
kasabada da gözlemlerde bulunur. Evler terk edilmiştir.46

Sonraki birkaç gün ciddi bombardıman olmaz. Oysa hava şartları bombardıman 
için son derece uygundur. Baharın habercisi bir havada, 11 Mart günü, Schreiner şe-
hir meydanında küçük bir kahvenin önünde ağaç altında uzun vakit geçirir. Şehirde 
hayatın bir yandan sürmekte olduğunu gözlemler. İnsanlar çay kahve ısmarlamakta, 
sigara ikram etmekte, evlerine yemeğe davet etmektedir. Kahveci müşterileri güneş-
lensin diye masaları dışarı çıkarmıştır. Uzun uzun, saatlerce caddede akan askeri tra-
fiği izler. Piyade alayları ağır yürüyüşle önlerinden geçmektedirler. Bazıları güneye 
doğru Kumkale’ye gitmekte, bazılarıysa dönmektedir. Top ve mühendislik ekipman-
ları bir o yana bir bu yana taşınmakta, deve kervanlarının sonu gelmeyecek görün-
mektedir. Kent peyzajında savaş gerekçesi ile bazı değişikliklere gidilmektedir. Beyaz 
minareler ve evler, Çanakkale ve Kilitbahir’deki kalelerin büyük kuleleriyle bazı ba-
taryaların beyaz taş kaplamaları itilaf gemileri ve topçularının işini kolaylaştırdığı 
için, bir önlem olmak üzere, bu yüzeyler siyaha boyanır. Anadolu Hamidiye’nin arka-
sındaki görkemli söğüt ağaçları gibi dikkat çekici bazı ağaçlar da kesilir.47

Yine11 Mart’ta Schreiner günlüğüne Mondros Limanı’nda çok sayıda müttefik 
gemileri bulunduğunu ve içeriden kaynaklara göre diğerlerinin de Çanakkale istika-
metinde olduğunu not düşer. İngiliz ve Fransızlar şimdiye kadarkilerden çok daha 

45 Schreiner, a.g.e., s. 107-110.
46 İçine girdikleri boş bir evin kapısını açık bulurlar. Ahşap divan, bir çekmece, birkaç parça eski püskü 

halı ve kilim evde bırakılmış, minderler ile yorgan ve yastıklar götürülmüştür. Bkz. Schreiner, a.g.e., s. 
111-113.

47 Schreiner, a.g.e., s. 117.
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geniş çaplı bir operasyona hazırlanmaktadır. İki Amerikalı muhabir gelecek günler-
den korkmakta ve Pera’da olmak istemektedirler.48 12/13 Mart gecesi beklentilerini 
haklı çıkarır. Yağmurlu gecede muşambaları altındaki askerler görevleri başındadır 
ve arama ışıkları Erenköy Körfezi’ni taramaktadır. Aniden projektör ışıklarından biri 
Çanakkale geçidi yakınındaki bir noktaya sabitlenir, ardından o noktadan alevler 
yükselir. Erenköy körfezine büyük bir mayın süpürme filosu gönderme hazırlığındaki 
itilaf donanması arama ışıklarını bombalamak için gece görevine çıkmıştır.49 Türk 
topçusu ile itilaf gemileri arasında karşılıklı ateş başlar. Schreiner bir Türk obüs ba-
taryasının ateşinin arama ışıkları altında denizden yükselttiği şeffaf su kolonlarını 
görür. Ama İngiliz destroyeri yılmaz. Burnunu Erenköy sularının karşısına çevirir ve 
gece dürbününün görüş menziline girer. Türk arama ışıkları geminin gövdesini ba-
caları, direkleri, kuleleri ve silah namlularına kadar aydınlatır. Gemiden Türk projek-
törlerine doğru seri atış yapılmaktadır. Schreiner genellikle 11:00’de başlayıp şafakta 
sona eren bu gibi girişimler için müttefiklerin çoğu zaman komşu adalardan tayfaları 
Yunan yelkenli tekneler kullandıklarını bildirir. Bir önceki gece bunlardan biraz fazla 
kuzeyde seyreden birinin yelkenleri arama ışığına yakalanmış ve etrafına mermiler 
düşmeye başlamıştır. Kaptan gemiyi kontrolde tutmayı başarır ama mayına çarparak 
batmasına mali olamaz. Ardından üç buharlı mayın temizleme gemisi daha Türk top-
çu ateşi tarafından batırılır. İtilaf donanmasına pahalıya mal olan bu gecenin ertesi 
gece müttefik mayın temizleme filosu bütün gücüyle ve ağır gök gürültüsü ile yağmur 
altında gelir ve bir süre Menderes Nehri ağzında durur. İçlerinden bir kruvazör ilerle-
yerek Türk projektörlerini bombalamaya başlar. Gemi ve batarya arasındaki çatışma 
sonunda mayın temizleme girişimi bir kere daha başarısızlığa uğrar. Schreiner o vak-
te kadar müttefiklerin geçidi temizlemek için beş ciddi girişimde bulunduklarını, hiç-
birinin başarıya ulaşamadığını, az miktarda mayın ele geçirilebildiğini ama onların 
yerine de Türklerin Ruslar tarafından Boğaziçi’nin girişine yakın kasten konulduktan 
sonra Boğaziçi’ne süzülen Rus mayınlarını yerleştirdiklerini yazar.50

16 Mart’ta bir grup Osmanlı devlet adamı ve parlamenteri Çanakkale’ye gelir. 
Schreiner heyetin geliş maksadını henüz endişeye gerek olmadığına kendilerini ikna 
etmek olarak düşünür ve ziyaretçilerin Çanakkale’nin hala eski yerinde olduğunu 
gördüklerinde çok rahatlamış göründüklerini not eder. 51

48 Schreiner, a.g.e., s. 118-119.
49 Binbaşı Nazmi Bey 12 Mart’ta günlüğüne şunları yazar: “Dört günden beri düşman Boğaz girişi içeri-

sinde görünmemektedir. Yalnız geceleri arama-tarama ve torpido gemisiyle hatlara sokulmak istiyor.” 
Bkz. Mayın Grup Komutanı Binbaşı Nazmi Bey’in Günlüğüyle Çanakkale Deniz Savaşları, s. 95.

50 Schreiner, a.g.e., s. 120-123.
51 Gelenler arasında Türkiye’deki Amerikan büyükelçisi Morgenthau da vardır. Büyükelçi Dardanos, 

Anadolu Hamidiye, Çimenlik ve Kilitbahir bataryalarına götürülür. Gördüklerinden etkilenmiş gö-
rünmektedir. Schreiner, düşünceleri sorulan büyükelçinin Osmanlı Devleti’nin resmi tebliğlerine 
karşı son derece şüpheci olduğunu, kendisinin raporlarına da itimat etmediği fark eder. Morgenthau 
ketum bir şekilde şunları söyler: “Benim için söyleyecek çok şey yok. Kaleleri hasarsız ve vaziyeti iyi 
buldum. Subaylar ve askerlerin ruhu huzur ve güven içinde.” Bkz. Schreiner, a.g.e., s. 124.
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18 Mart: Zafer Günü

18 Mart, Çanakkale deniz savaşlarının dönüm noktasıdır. O gün savaşın şiddeti 
ve boyutları o raddededir ki, Schreiner ertesi gün “Hala hayattayım ve o kadar mut-
luyum ki ayaklarım yere basmıyor.” diye yazar.52 O gün itilaf filosu Boğaz’a geri gelir. 
İstekli oldukları, büyük bir gün olacağı, on dokuz hat savaş gemisi ile otuz kruvazör 
ve destroyer, torpido botlar, mayın-temizleyicilerden müteşekkil filonun heybetin-
den bellidir. Erenköy körfezine saat 11’de giriş yapan donanma, öğleden sonra 5’te 
yaralı çıkarken Bouvet, Irresistible ve Ocean ile iki küçük gemiyi daha kaybetmiştir. 
Hat gemilerinden beşi devre dışı kalmış, süper dretnot-kruvazör Queen Elizabeth de 
Türk obüsleri tarafından en azından hareketsiz bırakılmıştır. 

Aslında Schreiner 18 Mart sabahı rutin bir güne uyandığı zannındadır. Arkadaş-
ları ile 11’de Saat Hisarlık Sokak’ta küçük bir kahvede buluşacaklar ve Çanakkale ko-
mutanı Cevat Paşa’yı ziyarete gideceklerdir.53 R.Swing’le birlikte kendilerine refakat 

52 Schreiner, a.g.e., s. 126.
53 Schreiner’in Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Paşa ile yapmak istediği görüşme, 

kendi ifadesiyle paşanın karargâhı için en tuhaf yeri seçmesi sebebiyle gecikmiştir. Burası yüksek 
bir dağın tepesine yakın küçük bir binadır. Buranın karargâh olarak seçilmesi kimilerince paşanın 
müdafaa ettiği boğaza her zaman serbest bir görüş sahibi olmak isteğinin bir sonucudur. Kimileri 
ise paşanın Almanlardan kurtulmak/uzak olmak güdüsüyle bu tercihte bulunduğu kanaatindedir. 
O gün güzel ilkbahar havası Schreiner’i paşanın karargâhına ziyaretten bir kere daha caydırdığında 
arkadaşı Swing ona üç haftadır Çanakkale’de olmalarına rağmen buranın en yetkili ismine saygıla-
rını sunmamış olduklarını söyler ve Almanlarla çok yakın olmalarının Türk komutanların şüphe ve 
tepkisini çekeceğini vurgular. Schreiner, a.g.e., s. 127. Günlükte Türk ve Alman komutanlar arasında 
anlaşmazlıklar bulunduğu iması bundan ibaret de değildir. Schreiner 11 Mart’ta Alman General von 
Usedom Paşa ile Çanakkale’deki Alman subaylarla Türklerin ilişkilerini anlamak maksadıyla uzun bir 
mülakat yapar ve ilişkilerin sürtüşmesiz olmadığını öğrenir. Sürtüşmenin kaynağı her iki tarafın da 
deniz muharebelerinde gösterilmekte olan direncin ve başarının üstünde hak iddia etmeleridir. Her 
ne kadar von Usedom Paşa bu meseleye aldırmadığını söylese de Schreiner onun altındaki subayların 
daha az cömert olduğunu yazar. Von Usedom Paşa için Çanakkale’de ya da Kuzey denizinde olmanın 
kendisi için farklı olmadığı, vatanının hizmetinde olmaktan mutmain olan bir asker portresi çizilir. 
Bkz. A.g.e., s. 117. Türk ve Alman subaylar arasında anlaşmazlık gerekçesi olarak başarıda hak iddia 
etme sorunu “tarafsız” bir gözlemci olarak Schreiner’in günlüğüne de sirayet etmiştir. Alman sem-
patisini her fırsatta hissettiren Schreiner kritik karar ve başarıların altında hep Alman subaylarının 
imzalarının olduğu bir anlatı kaleme almış, Türk subay ve askerlerini adeta görünmez kılmıştır. Örne-
ğin Alman deniz subayı Firle 13 Mayıs gecesinde İngiliz hat gemisi Goliath’ı adeta tek başına batıran 
adam olarak tanıtılır. Schreiner’e göre Çanakkale’nin dışına çıkıp Seddülbahir’deki müttefik savaş 
gemilerinden birini torpilleme fikri komutanı olduğu Muavenet-i Milliye’nin teknik yetersizlikleri de 
düşünülüp üslerince olumlu karşılanmamıştır. Fakat genç subay ısrarlıdır, görüş mesafesinin iyice dü-
şeceği uygun zaman nihayet gelir. Gün boyunca Kilitbahir’deki burnun altında bekleyen Muavenet-i 
Milliye, gece olduğunda, kıyıya yakın, Soğanlıdere’den aşağıya ilerler. Firle, itilaf filosunun bir kısmı-
nın Morto körfezinde yattığın düşünmektedir. Mayına çarpma riskini göze alarak Erenköy körfezine 
yönelir ve Eski Hisarlık altında bazı gemilerin ışıklarını gözler. Mortokörfezine ilerlerken üç İngiliz 
devriye gemisinin arasına girer. Diğer gemiler körfezde kayıtsızca duran bu geminin kendilerinden 
olduğu izlenimindedir. Morto körfezi istikametinde yoluna devam eden Muavenet-i Milliye, fark 
edildiğinde Goliath’a 300 yarda mesafededir. Goliath’a atılan üç torpido üç sağır edici infilaka yol açar. 
Savaş gemisi batarken yarattığı kaos ortamında Muavenet-i Milliye kaçmayı başarır. Bkz. A.g.e., s. 
271-273. Bu çarpıcı başarıyı Schreiner dostu olduğunu bildirdiği Firle’nin hesabına yazarken fazla cö-
merttir. Oysa Muavenet-i Milliye Torpidosu’nun kumandanı “Kıdemli Yüzbaşı” Ahmet Saffet Bey’dir. 
Bkz. Liman vonSanders, a.g.e, s. 102. (Dipnot 8’de mütercim notu.) Liman vonSanders geminin Yüz-
başı Firle komutasında olduğunu söyler. Şu kaynakta ise Goliath’ı batırma eylemi sırasında komuta 
kararlarının kime ait olduğunun anlaşmazlık konusu olduğu, gemi kumandasının “Birinci Yüzbaşı” 
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edecek Fuat Reşat Bey’i beklerken birden patlamalar duyulur.54 Etraftaki neredeyse 
bütünüyle havaya uçan ve havada parçalara bölünen ahşap evlerin çatı kiremitleri 
çevrelerine yağmur gibi yağmaya başlar. Bir ağacın koruyucu dalları altına sığınırlar. 
Bir kiremit parçası Schreiner’in sırtına isabet eder. Uzaktan koşarak gelen Fuat Re-
şat adeta ufalanmış sıva bulutu altında görülemez olur. Panik havasını gözlemlerken 
kahvecinin dükkânının kepenklerini zorladığını görür Schreiner, oysa kepenklerin 
bombalardan dükkânı koruması mümkün değildir. Kahveden ayrılıp Saat Kulesi’ne 
doğru yürürler. Bombardıman Boğaz’ın başka bölümlerine kaymıştır. Telgraf ve tele-
fon merkezinden bilgi almak isterler ama operatörlerin de henüz bilgisi yoktur. Şehre 
bombalar Boğaz’ın girişindeki büyük bir gemiden atılmıştır. Eski Hisarlık burnunun 
ardındaki dumanların çokluğu daha büyük bir tehlikenin habercisidir. Sığınak arar-
lar. Schreiner eski kuleye gitmeyi önerir ama bu çok riskli bulunur ve eski mendireğe 
gitmekte karar kılınır.

Bombardıman bütün şiddetiyle devam etmekte, bombaların çoğu uzağa düşse 
de, müttefiklerin bu sefer çok güçlü geldiğini hissettirmektedir. Schreiner tarihi deniz 
surlarına varıp dürbünle körfeze bakınca gözlerine inanamaz. Dokuz hat gemisi sa-
yar, bunların arkalarından başkaları da gelmekte ama dumandan seçilememektedir-
ler: “Gemi bacaları ve direklerinden bir orman”dır görünen. Schreiner gemilerin göz 
hizasında çelikten bir duvar teşkil ettiklerini, üst kısımlarının yoğun bir toz ve duman 
bulutu altına saklandığını yazar. Gemiler arasında Türk bombaları patlamakta, de-
nizden büyük su kütleleri yükselmektedir. Schreiner Türk kale ve bataryalarındaki 
telaşı fark eder. Sonra hat gemilerinin körfezin ortasına yöneldiğini görür ve dokuz 
geminin daha görünmesiyle on sekiz gemi sayar. Swing ise on dokuz gemi sayar. Gi-
rişte Queen Elizbaeth ateş ve duman püskürtmektedir ve Amerikalı gazetecilerin re-
fakatçisi Fuat Reşat Bey ümitsizliğini ifade eder: “Bizim bataryalar buna denk değil. 
Bu bizim sonumuz.” Schreiner de itilaf filosunun ilk salvosunun Çanakkale boyunca 

Ahmet Saffet Bey’de olduğu ama Alman subay ve mühendisleri ile birlikte çalıştığı bildirilir. Robert 
C. Stern, Destroyer Battles / Epics of Naval Close Combat, Seaforth Publishing, Barnsley, 2008, s. 45 
ve s. 52. Şu kaynakta da geminin “Süvari Yüzbaşı Ahmet Bey’in idari, Alman Yüzbaşı Fierle’nin teknik 
yönetiminde” olduğunu bildirir. Bkz. Yaşar Semiz, “Çanakkale Denizaltı Savaşı (Nisan-Mayıs 1915) / 
Sultanhisar ve Muâvenet-i Milliye’nin Başarıları”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 
Sayı 9, 2001, s. 395. Schreiner’in hakkında belki de en uzun yazdığı Türk subayı İbrahim Bey ise as-
keri yetenekleri değil entelektüel birikimi ile öne çıkarılmıştır. 7 Mart akşamı bir Türk genel karargâh 
subayı olan İbrahim Bey’e misafir olurlar. Savaştan çok entelektüel meseleler üzerinde konuşurlar ve 
Schreiner başka subayların yanında açıkça İslam peygamberinin öğretilerini büyük ölçüde felsefe ol-
duğunu söyleyen karargâh subayının “modern Müslüman” kimliğini vurgular. Üstelik İbrahim Bey’e 
göre bu, Musa’nın hukuki ve ahlaki öğretilerine nazaran zayıf bir felsefedir. Öte yandan İbrahim Bey 
Hz. Musa’yı bir tür “aşırmacılık” ile de suçlar, çivi yazılı tabletlerdeki son buluntuları referans göste-
rerek onun kanunlarının Keldaniler ve Sümerlerce bilinmeyen şeyler olmadığını belirtir. Schreiner 
onun çok bilgili bir adam olduğunu, şark tarihini bir dizi Ermeni krallarının isimlerini sayacak kadar 
bildiğini, sohbetin giderek soyuta kaçtığını ve kendisinin koptuğunu yazar. Bkz. Schreiner, a.g.e., s. 
115-116.

54 Binbaşı Nazmi Bey itilaf donanmasının 11:10’da Kilitbahir ve Anadolu’daki bütün istihkamlara ateş 
açtığını bildirir. Mayın Grup Komutanı Binbaşı Nazmi Bey’in Günlüğüyle Çanakkale Deniz Savaşla-
rı, s. 96.
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çeşitli noktaları vurmasını kasırgaya benzetir. Hissettiği, kasırga etkisinin neredeyse 
eşzamanlı olarak patlayan kırk küsur bomba tarafından üretilen amansız bir takli-
didir. Toprağın parçalara ayrıldığını düşünür. Bunu bir diğer salvo izler. Schreiner 
müttefiklerin moral etki için oynadıklarını düşünür.55 

Çimenlik Kalesi ile kıyı arasındaki eğimli yola isabet eden bir bomba ile tonlarca 
şose gazetecilerin üzerine yağmaya başlayınca deniz surunu siper edinirler. Bu se-
fer bir başka bomba doğrudan önlerindeki sığ suda patlar. Burada kalamayacaklarını 
anlarlar. Siper üstündeki Türk subayları da onları görür ve çağırırlar. Fakat traversin 
arkasından hiçbir şey görünmemektedir. Schreiner olan biteni görebilmek için siper 
üzerindeki subaylara katılmak ister ama askerler buna o siper üzerinde ve istihkâmda 
çok geçmeden ölü adamlar olacağı gerekçesiyle sıcak bakmaz. Amerikalı gazeteci 
risk almaya hazır ve ısrarcıdır ama muhataplarını ikna edemez ve geri döner.

Bir süre sonra burada da kalamayacaklarını anlarlar. Sipere travers ile kavşak 
yaptığı yerde isabet eden bir bomba tonlarca toprağı etrafa dağıtır. Hemen ardından 
bir başka bomba tarihi sur duvarını vurur. Yarım ton ağırlığında bir kaya devrilip 
Swing’e bir ayak mesafeye düşer. Nereye gidebileceklerini düşünürler. Sultaniye Ka-
lesi kulesinin sağlam surlarını o an gidebilecekleri en korunaklı yer olarak görürler. 
Peş peşe düşen her bomba ile ayakları altındaki toprak titrerken koşmaktadırlar. He-
men sollarındaki tarihi sura bir bombanın isabet etmesiyle birlikte bir taş yağmuruna 
maruz kalırlar.

55 Schreiner, a.g.e., s. 131-132. Bu moral etkinin hedefi sadece Türk askerleri değil, aynı zamanda sivil 
Çanakkale halkıdır. Nitekim Schreiner’in günlükleri halkın savaşa tepkisi ve savalın kent hayatına 
etkilerini gösterir çarpıcı tablolar içerir. 18 Mart günü şehir merkezini hedef alan ve sivil kayıplara 
sebep olan bombardıman hakkında Schreiner İngilizlerin bu hedefleri vurarak kent halkını dehşete 
düşürmeyi, şehrin sakinlerine gitmeleri zamanının geldiği mesajını vermeyi amaçladıklarını düşü-
nür. Nitekim kısa bir süre sonra, adeta mesajın alındığını gösterircesine, adam, kadın ve çocuklardan 
müteşekkil büyük bir kalabalığı eşekleri, keçileri ve köpeklerinin eşliğinde Saat Kulesi Sokağı’ndan 
aşağı akarken görür. Hemen sonra pazar meydanına isabet eden iki bomba mültecileri etkiler. Biri 
bir minarenin üst kısmını şerefesine kadar koparan iki bomba daha kalabalığın paniğini artırır. Bkz. 
A.g.e., s. 128-130. Schreiner ve arkadaşları Eski Mendirek’te bombardımanı deniz surlarından izler-
lerken, üstlerinden geçen bir düzine bomba Çimenlik kalesinin idare binası arkasındaki ilk ev dizisini 
biçer. Zeminler, duvarlar, kapılar, mobilyalar ve insan bedenleri havaya fırlar. Sonrasındaki kısa bir 
sessizliği bir başka salvo takip eder. Bu da şehre büyük hasar verir. Bu sefer bombalar biraz daha 
yukarıdan gittiğinden vurdukları evleri göremezler fakat onların enkazını görürler ve saniyeler sonra 
duvarlarının çöküşünü duyarlar. Bkz. A.g.e., s. 132-133. Oradan da ayrılmak zorundadırlar. Çimenlik 
kalesinin ardındaki caddede yürürken gözlerine bir fırıncı dükkânı çarpar. Etrafta insanlar yoktur, 
sadece fırından ekmek çıkaran yaşlı ekmekçiyi görürler. O sırada arkasında ihtiyar fırıncının çalıştığı 
duvarda bir bomba alevi görülür, sonra kulakları sağır edici bir patlama sesi gelir, bina adeta uçar. 
Duman dağıldığında fırın yerinde yoktur. Schreiner, s. 138. Saat Hisarlık Sokağı’ndan aşağıya inip 
küçük meydana geldiklerinde yakınlarda bir başka ev havaya uçurulur. Saat Kulesi’nin bir tarafında 
ölü bir sivilin yattığını görürler. Şehirde kalanlar hadiselerin dehşeti ve uyandırdığı merakı aynı anda 
yaşamaktadır. Halktan bazı insanları cesaretle yamaç tarafında toplanmış, savaş gemisi ve kıyı ba-
taryası arasındaki çatışmayı ilgiyle izlemektedir. Bunların itilaf topçusunun hatalı bir ateşine hedef 
olmaları ihtimal dâhilindedir. Nitekim arkalarına düşen bir bomba kalabalığı dağıtmaya yeter. Deniz-
den bombardımanlar 18 Mart’ta sona erdiğinde, şehirde kolayca normala dönemez. Bombalanmış 
bir şehirde hayat hiç de hoş değildir, bombardımanın izleri ve kokusu her yerdedir. Schreiner şehrin 
sakinlerinden sadece köpekler ve kedilerin geride kaldığını yazar. Onları da kimse beslemediğinden 
yakında ya göçeceklerini ya da birbirlerini yiyeceklerini düşünür. Bkz. A.g.e., s. 150.
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Temkinle dönüp bataryanın içine bakan Schreiner biraz önce kendisinin yan-
larında kalmasına izin vermeyen subayların durduğu yerde bir duvarın enkazının 
dolduğu bir krater görür. Yakınındaki top faaliyet dışı kalmış, mühimmat vinci git-
miştir. Silahın platformu üzerindeki cansız bedenin oradan ayrılmasında ısrar eden 
subaylardan biri olabileceğini düşünür. Bu sırada nereden geldiğini bilmediği tepe-
den tırnağa ufalanmış harç ile kaplı, serseme dönmüş bir Türk askeri omzuna çarpar. 
Schreiner’e yaralı olmadığını söyler, avluda enkaz altında kalmış ve enkazdan kendi 
kendine çıkmayı başarabilmiştir. Onun doktor olup olmadığını sorar. Göğsünde ve 
karnında korkunç ağrılar hissetmektedir. Schreiner topallayan ve her adımında ağır 
ağrılar çeken adama ilk yardım istasyonunun yerini söyler.56

Gazeteciler için güvenli bir gözlem yeri bulmak zarurettir. Swing askeri hasta-
nenin üzerinde olduğu, körfezin ve Türk bataryalarının mükemmel görülebileceği 
küçük tepeyi önerir. Bunun için Çimenlik bataryasına atılan bombaların da düştüğü 
Çimenlik’in kuzey avlusundan geçme riskini göze alırlar. Yolda cadde üzerinde bir fı-
rın dükkânının, meydan yakınında bir evin havaya uçuşuna şahit olurlar. Tepeye var-
dıklarında orada sığınak olmadığını görürler. Swing siper kazmayı önerir ama hem 
zaman yoktur hem de gemilerden siper kazarken görülmeleri tehlikeli sonuçlar do-
ğurabilecektir. İki alan arasında yüksekliği iki fitten fazla olmayan küçük bir sırta rast 
gelir ve arkasında pozisyon alırlar. Anadolu Mecidiye bataryası hemen önlerindedir.

Bombardıman düzeni dikkatlerini çeker. Müttefik gemileri bombardımanı adeta 
hedeflerini eşit gözeterek eşit bir şekilde bomba dağıtmaktadır. Anadolu kıyısında 
İntepe’den Çanakkale’ye, Gelibolu kıyısında Soğanlıdere’nin güneyindeki yükseklik-
lerden Kilitbahir’e kadar her şey ateş altındadır. İtilaf donanmasının niyetinin bütün 
dış boğaz boyundaki Türk müdafaasını yıpratmak olduğu anlaşılmaktadır. Kulakları 
parçalayacak bir gürültü ile her bir Türk mevziinin içinden veya yanından toprak 
gayzerleri ve su sütunları yükselmektedir. Buna karşılık Türk mevzilerinin faaliyeti 
pek etkisiz kalmaktadır. Erenköy ve Dardanos bataryaları birkaç el ateş etse de kısa 
menzilli silahlarının atışları kısa düşmektedir. 

Schreiner bu hali ile “çatışma”yı kelimenin ima ettiği anlamda iki taraflı bir hadi-
se gibi görmez. Adeta tek taraflı bir bombardımandır gördüğü. Boğazdaki otuz dokuz 
gemi devamlı çalışmaktadır. On dokuz hat savaş gemisinin her biri donanımı ile iki 
Türk kalesi kadar iyidir. Bu durumda Türklerin mevzilerini nasıl elde tutabildiklerini 
açıklamak kolay değildir. Schreiner Türklerin yeterince mühimmata sahip oldukla-
rından da şüphelidir. Öte yandan mühimmatları olsa da silahları ve onları kullanacak 
adamlarının olmadığı zannındadır. Napolyon’un karada bir topun denizdeki on topa 
bedel olduğuna dair sözlerini hatırlar, haklı olup olmadığını görebilecektir. Üzerlerin-
den rüzgârını hissedecek kadar yakın geçen bir top mermisi yüz fit arkalarında patla-

56 Schreiner, a.g.e., s. 136.
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yınca kendilerine bir başka gözlem noktası aramayı düşünürler. Fakat boğaz boyunca 
ateş altına alınmayacak hiçbir yer olmadığından orada kalırlar. 

İtilaf gemileri bombardımanın çok az isabet kaydettiğinin, çoğu atışlarının boşa 
gittiğinin farkındadır. Bu yüzden mesafeyi azaltma yoluna giderler. 01:45’te Türk ba-
taryalarına epey yaklaşırlar, bunun Türk mevzileri üzerinde çok kötü tesiri olur. Ana-
dolu Hamidiye tabyası korkunç bir şekilde taranmaktadır ve bombalar artık siper ve 
traversler üzerinde patlamaktadır. Bir toprak gayzeri diğerinin yanında yükselmek-
tedir. Mevziin avlusu alt üst olmuş, kışla tamamen yere serilmiştir. Öte yandan ge-
milerin bataryalara yaklaşması aynı zamanda Türk topçusunun menziline girmeleri 
demektir. Dardanos, Erenköy bataryaları ile Soğanlıdere üstündeki obüs mevzileri de 
karşı ateşe başlar ve on dakika boyunca karşılıklı ateş devam eder. 

Müttefik filosu o kadar büyük ve çatışma o derece yaygındır ki bir çift gözün 
olan biteni bütünüyle görebilmesi mümkün değildir. Schreiner filonun sağ kanadını, 
Swing merkezini, Fuat Reşat Bey de sol kanadı izlemektedir. Saat 2 civarıdır. Swin-
ganiden “Vuruldu! Vuruldu!” diye bağırır. Fransız gemilerinden biri, Bouvet ağır 
darbe almıştır. Anadolu Hamidiye tabyasındaki büyük batarya ile ikincil bataryalar 
ateşe devam etmekte, yakına düşen bombalar sonucu geminin etrafında su sütunları 
yükselmektedir. Gemiye isabet eden bir bomba güverteden alev demetleri çıkartır. 
Bir süre sonra gemi ters döner. Schreiner’e göre ölenlerin sayısı dokuz yüz kadardır. 
İki tarafta da silahlar susar. Sonra Türk mevzilerinden büyük bir tezahürat duyulur: 
“Türkler ilk kanı içmişti ve tadını çıkarıyor görünüyorlardı.”57

Daha küçük gemilerden Bouvet’nin mürettebatına yardımcı olabilmek için botlar 
indirilir. Amerikalı muhabir geminin battığı yerde yüzen bazı koyu objelerin enkaz 
mı ceset mi olduğunu seçemez. Botların dışarıda uzun süre kalmamasını Bouvet’nin 
dokuz yüz mürettebatından ancak bir düzine adamın kurtarılabilmiş olmasına yo-
rar.58

Bir süre sonra itilaf filosu yeniden ateşe başlar. Schreiner bu eylemi “öfkenin 
yoğunluğu ve iktidarsızlığını barındırıyordu.” diye tarif eder. Yoğun ve seri atılan 
bombalar geniş bir alana düşer. Bazıları Boğaz’ın ortasına, Çanakkale ile Kilitbahir 
arasına; daha fazlası da Çanakkale’nin Rum ve Ermeni bölgelerine isabet eder. Saat 
3’te bombardıman daha da şiddetlenir. Gemiler şimdi Türk bataryalarına daha da ya-
kındır. Çok uzaktan bombardımanla boşa vakit harcadıklarını düşünmeye başlamış-
lardır. Fakat yakınlaşmaları onları da savunmasız kılmaktadır ve Türkler çok sayıda 
isabetli atış yaparlar. Saat 3:40’ta itilaf gemilerinin dördü kötü dövülmüş durumda ve 
yan yatmaktadır. Schreiner müttefiklerin canlılıklarını yitirdiklerini fark eder, cılız 

57 Schreiner, a.g.e., s. 143.
58 Raymond Swing ise hatıralarında Bouvet’nin mürettebatından 639 kişinin öldüğünü yazar. Raymond 

Swing, a.g.e., s. 72. Çok daha geç bir tarihte yayınlandığı için bu bilginin Schreiner’inki gibi o günler-
de cephedeki gözlem ve duyumlara dayanmadığı öngörülebilir.
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bir ateşe devam etmektedirler. Anadolu Hamidiye tabyasına atılan bombaların çoğu 
“çok yüksek” gitmektedir. Bunun anlamı bombaların çok uzağa düşmesidir. Bu şekil-
de Çanakkale’nin özellikle Rum ve Ermeni yerleşimleri mahvolmuştur. Saat 4’e gelin-
diğinde Schreiner itilaf ateşinin tamamen mühimmat israfına döndüğünü gözlemler.

Gün ışığı da zayıflayınca müttefiklerin çekilmekten başka çaresi olmayacağından 
Amerikalı muhabirler bulundukları yerden bir şeyler içmek için ayrılırlar. Çaydan 
sonra haber metinlerini yazmadan önce son bir gözlem için Çimenlik kalesine dö-
nüp kule platformuna çıkmaya niyet ederler. Fakat avlunun enkaz dolu olmasından 
eski deniz suru üzerinden gözlem yapmaya karar verirler. Bazı itilaf kruvazörlerinin 
hasarlı hat gemilerini çektiklerini görürler. Bunlardan üçü henüz Boğaz’ın girişin-
den dışarı çekilmektedir. Bunun ötesinde kendi buhar gücü ile geri çekilen gemiler 
de halen seçilebilmektedir. Erenköy körfezinde biri Menderes’in ağzı önünde, diğeri 
Eski Hisarlık Burnu yanında olmak üzere iki hat gemisi durmaktadır. Biri kendi başı-
nın çaresine bakabilir görünmekte, ötekine ise bir dizi küçük tekne refakat etmekte-
dir. Bunlar Irresistible ve Ocean gemileridir. Bir Türk gözcü subayından ilk geminin 
terk edilmiş, diğerininse çekicide olduğunu bilgisini alır. Terk edilen gemide hafif 
bir hareket olur, bacasından biraz duman çıkar ama pruvasında köpük yoktur, Türk 
bataryalarına doğru sürüklenmektedir. Rumeli Mecidiye bataryasından açıldığını 
düşündükleri bir ateşle gemi ortasından isabet alır. Bunu başka bombalar izler. Türk 
subaylarından gemiyi ateş altına alanın ve parçalara dilimleyenin Dardanos Kalesi 
olduğunu öğrenirler. Yirmi beş bombadan on altısı tam isabet etmiş, Irresistible niha-
yet batmıştır. Diğer gemi Ocean ise Morto körfezinde sulara gömülmüştür.59

İki Amerikalı gazeteci, 18 Mart’ta, son derece hareketli geçen günün sonunda 
İstanbul Oteli’ne gazetelerine haber yazmak üzere gelirler. Bombardımanın etkisi ile 
korkunç bir baş ağrısı çekerek yazılarını tamamlarlar ancak sansür memurlarını bu-
lamazlar. General Mertens’in karargâhına giderler. Yazdıklarını okuturken, Schreiner 
Mertens Paşa ile diyaloğsunu kısa bir mülakata çevirir. Paşa o günkü parlak zafere 
rağmen yarın olabileceklerden umutlu değildir. Tabii ki gazetecilere yeterince açık 
konuşmaz ama müttefiklerin geri dönmelerinin kendileri için kötü olacağını söyle-
mekten de geri durmaz. Gazetecilere gönderilerini hemen o gece paketlemelerini, 
ertesi sabah erkenden de buradan ayrılmak için hazır olmalarını tavsiye eder.60

59 Schreiner, a.g.e., s. 144-146. Schreiner 18 Mart zaferini İtilaf gemileri ile Türk bataryalarının bir ça-
tışması olarak anlatır. Bu onun baktığı noktalardan anlaşılabilir bir açıklamadır. Doğrudan gözlemle-
yemediği unsurlar doğal olarak göz ardı edilir. Örneğin 18 Mart zaferinin belki de en önemli faktörü 
olan mayınlardan söz edilmez.

60 Amerikan büyükelçisi Henry Morgenthau da anılarında bu görüşmeden bahseder ve neredeyse ta-
mamen Schreiner’in anlatımını tekrarlar. 18 Mart yani deniz zaferi gecesinde Mertens Amerikalı 
muhabire genel görünümün müdafaa için cesaret kırıcı olduğunu, İngilizlerin sabah erkenden geri 
dönmelerini beklediğini, üstelik bunu yaparlarsa birkaç saat daha dayanabileceklerini söylemiştir. 
Bkz. Henry Morgenthau, Ambassador Morgenthau’s Story, Double Day, Page & Company, New York, 
1919, s. 225. 



Amerikalı Bir Gazetecinin Gözüyle Çanakkale...

619

100. Yıl

O gece 01:00’e kadar yemek yeme fırsatı bile bulamayan iki gazeteci ertesi sabah 
ilk iş otellerinin önündeki bir mendirekten boğazın girişinde göz gezdirirler ama itilaf 
gemileri görünmemektedir. Saat 08:00’de Çimenlik kalesine gittiklerinde de tehlike 
bayrağı çekilmemiş olduğunu görürler. Öğleden sonraya kadar sürekli denizi gözler-
ler. Beklentileri boşadır ama vazgeçmezler. İtilaf gemilerinin ertesi gün gelebilecekle-
rini düşünürler. Türkler de bu beklentidedir. Bu yüzden boğaz boyunca her siper ve 
travers tamamen aşılmaz olmak için ilave 10 fit kum ile kaplanır. 

Schreiner ve Swing’in Türk mevzilerini turlayarak geçirdikleri sonraki günler-
de de ufukta itilaf donanması görülmez. Hasar tespiti yaparlar. Son bombardımanın 
bıraktığı hasarı beklediklerinden büyük bulurlar.61 23 Türk ve Alman ölmüş, 78’i de 
yaralanmıştır.62 Bunların çoğu da sivillerdir. Müttefiklerin bombardımanda kullan-
dıkları silahlarını düşününce (6 inçten büyük 276 silah kullanıp 8 bin 500’den fazla 6 
inçten büyük bomba atmışlar.) Schreiner bu sayıyı yüksek bulmaz.

Takip edilen günlerde Boğaz savunması tahkim edilir. Her gün Erenköy istika-
metinde ve Soğanlıdere’ye doğru araba ile Çanakkale’ye yeni silahlar ve silahlarla 
birlikte daha fazla mühimmat gelmektedir. Schreiner bu silahların Edirne’den gel-
diğini öğrenir ve Türklerin bunu ancak Bulgarlardan emin olarak yapabileceklerini 
düşünür. Haksız değildir.63 Müttefiklerse Çanakkale taarruzuna devam etmemekte-
dir. Gemileri muhabirlerin bilmediği bölgelere gitmiştir ancak birkaç daha yaşlı gemi 
burada kalmıştır yani tamamen bir çekilmiş de değildir söz konusu olan. Nitekim 28 
Mart günü bu gemiler boğazın girişine gelerek Kumkale arkasındaki yüksekliklere 
ateş açmışlardır.64

61 Dardanos kalesinde 1 numaralı tarette küçük bir göçük vardır. Cephanenin yanındaki 3 numaralı 
taret bir bomba parçası tarafından vurulmuştur, bunun sonucunda silah kaldırılamamakta ve indiri-
lememektedir. Kısmen tamir edilir. Zemine yakın 5 numaralı taret hafif hasarlıdır. Rumeli Mecidiye 
tabyasında iki top geçici olarak hizmet dışı kalmıştır. Rumeli Hamidiye’de bir top bozulmuştur. Çi-
menlik kalesinde de bir top kaybedilmiştir. Oradaki kazamatlardan/siper biri yıkılmıştır. Anadolu 
Hamidiye’de bir 35,5 cm’lik top demirleme yerinden kopmuş, arabası da kötü parçalanmıştır. Yine 
burada bir kazamat göçmüştür. Bkz. Schreiner, a.g.e., s. 149.

62 Türk resmi kayıtlarına göre 18 Mart 1915 günü Türk kayıpları şehit ve yaralı olarak toplam 79, Alman 
kayıpları da ölü ve yaralı olarak toplam 18’dir. Bkz. Ahmet Esenkaya, “Çanakkale Cephesi’nde 19 
Mart-24 Nisan 1915 Günleri”, Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, Yıl 11, Sayı 14, Bahar 2013, s. 51. 
Yani Schreiner’in günlüğüne sıcağı sıcağına düştüğü sayılara yakın rakamlar söz konusudur.

63 Mühimmat sorunun tamamen çözülmesinde en önemli adım Bulgaristan’ın ittifak devletleri yanında 
savaşa girmesi ve Osmanlı Devleti ile Almanya arasında kara ulaşımının tesis edilebilmesidir. Schre-
iner bu uğurda Türkiye’nin Ağustos ayında Bulgarlar lehine bir sınır düzeltmesini kabul ettiklerini, 
Eylül ayında düzeltmenin gerçekten yapıldığını ve iki hafta sonra da Bulgaristan’ın İttifak devletleri 
bloğuna katıldığını yazar. Bunun sonucunda Kasım ayında Türkler için ilk Alman silahları ve büyük 
mühimmat sevkiyatı Tuna’dan güneye hareket etmiştir. Çok fazla savaş malzemesi ve çok sayıda tak-
viyenin Almanya ve Avusturya-Macaristan’dan Türkiye’ye akıtılması mühimmat sorununu çözmüş 
ve Schreiner’e göre bu sayede itilaf güçleri sonunda Gelibolu’dan çekilmeye karar vermişlerdir. Schre-
iner, a.g.e., s. 8.

64 Schreiner’e göre Osmanlı 11. Tümen kamplarından biri hedef alınmış olabilse de bu en iyi ihtimalle 
bir gösteriden fazlası değildir. Bkz. Schreiner, a.g.e., s. 150.
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Gerek Çanakkale’de, gerekse başkentte başlıca merak ve tartışma konusu müt-
tefiklerin bir sonraki hamlesinin ne olacağıdır. İstanbul müttefiklerin bundan sonra 
Gelibolu’ya çıkarma yapacağını düşünmektedir. Bu amaçla askeri birliklerin toplandı-
ğına dair söylentiler başkentte dolaşmaktadır. Mısır’a, Kıbrıs’a, Malta’ya Avustralyalı 
askerler getirilmiştir. Schreiner Gökçeada’nın bile bir kamp yeri olduğunu duyar.65 
Türkler hazırlık yapmaktadır. Türkiye’deki Alman askeri misyonunun başı Liman 
von Sanders Paşa Beşinci Ordu Komutanlığına getirilmiş ve 26 Mart’ta Gelibolu’ya 
gelerek hazırlıklarına başlamıştır. Kara çıkarması beklenmekte, deniz savaşı bitmiş 
görünmektedir. Bu Schreiner ve arkadaşı Swing için Çanakkale günlerinin şimdilik 
bitmesi anlamına gelmektedir. 

İtilaf tehdidi sona ermiş değildir ve Osmanlı başkenti de bunun bilincindedir. 18 
Mart’ta arşiv ve hazinenin trenle Anadolu’ya nakli için hazırlıkla yapılmıştır. İtilaf do-
nanmasının durdurulması ile bazı kayıtlar Haydarpaşa’da bir yük vagonuna alınmış-
tır. Sonraki günlerde Çanakkale’de olduğu gibi İstanbul’da da beklenti itilaf filosunun 
Çanakkale sahil bataryalarına yeni bir saldırı düzenlemesidir. Ama günler geçtikçe 
bu beklenti boşa çıkar. 

Schreiner’e göre itilaf kumandanı Türk mevzilerinin ve mühimmatının durumu-
nun66 farkına varsaydı, 18 Mart’tan sonra tekrar geri dönüp misyonunu tamamlardı. 
Osmanlı ordusu ve donanma liderlerinin beklentisi bu yöndeydi. İtilaf donanmasının 
geri dönüp Çanakkale’yi yine zorlayacağına dair bu kanaatin kaynağı Çanakkale ba-
taryalarındaki mühimmat yetersizliğinin itilaf filosu kumandanlarınca bilindiği inan-
cıdır. Bu yeterince makuldür çünkü Osmanlı sahil savunma sisteminin idaresi uzun 
zaman Türkiye’deki İngiliz Donanma Komisyonu’nun elinde olmuştur ve komisyon-

65 Liman vonSanders anılarında Mart ayında itilaf devletlerinin karadan taarruz için hazırlıklar yap-
tığına dair Atina, Sofya ve Bükreş üzerinden çelişkili bilgiler geldiğini; bunun üzerine 24 Mart’ta 
Enver’in Çanakkale’nin savunması için özel bir ordu (Beşinci Ordu) kurulmasına karar verdiğini, 
Amiral vonUsedom’un ise böyle büyük bir çıkarma hareketine hala ihtimal vermediğini yazar. Bkz. 
Liman vonSanders, a.g.e., s.79.

66 Carl Mühlmann 18 Mart ertesinde Türk tarafının mühimmat durumu hakkında şunları yazmakta-
dır: “Orta çapta obüsler ve mayın engeli bataryaları cephane stoklarının yarısını tüketmiştiler. Kale 
topçusunun durumu daha da kötüydü. Topçu muharebesi için en önemli olan beş adet 35,5 cm’lik 
toplar, bundan sonra ancak 271 atış yapabileceklerdi, yani beher top için 50 atış düşüyordu. On bir 
adet 23 cm’lik toplardan beher top için ise 30-58 atımlık bir miktar kalmıştı. Uzun menzilli ağır tah-
rip bombaları stokunun –ki sadece onların düşman gemilerinin zırhına karşı etkileri vardı- hemen 
hemen tamamıyla tükenmiş durumda olması endişe uyandırıcıydı… Deniz mayınlar (torpiller) için 
de hiçbir yedek kalmamıştı. Eğer muharebe araçları bitip tükenirse, kahramanca cesaretin ve bütün 
savunma sanatının ne yararı olabilirdi?” Bkz. Carl Mühlman, a.g.e., s. 67. Öte yandan şu eserde Türk 
ordusunun 18 Mart’ta çeşitli cins ve çapta 2 bin 250 mermi harcadığı, bunun mevcut cephanenin 
üçte biri olduğu, Türk topçusunun 18 Mart taarruzu gibi iki saldırıyı daha karşılayabilecek cepha-
neye sahip olduğu bildirilmektedir. Bkz. Muzaffer Albayrak-Tuncay Yılmazer, Sorularla Çanakkale 
Muharebeleri I, Yeditepe Yay., İstanbul, 2007, s. 42-43. Schreiner Türklerin mühimmat ihtiyacının ne 
kadar umutsuz olduğunu göstermek maksadıyla şu bilgiyi nakleder. Kuşatmanın erken evrelerinde 
Almanlar Trieste’den İzmir’e bir denizaltı yük gemisi vasıtasıyla mühimmat ulaştırmak için bir gi-
rişimde bulunmuşlardır. Gemi özellikle bu iş için imal edilmiş, uygun derinlikte yüzen bir tür tank/
depo olarak tasarlanmıştır. Kendinden bir güç saikine sahip değildir, kendi kendine ne yükselebilir ne 
de batabilir. Bu eğreti tasarım ve girişim başarısız olmuştur. Bkz. Schreiner,a.g.e., s. 152-156.
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daki İngiliz topçuluk uzmanları boğaz boyunca ne kadar mühimmat olduğundan 
haberdardırlar. Hatta mühimmatın önemli bir kısmını da bizzat bu komisyon satın 
almıştır. Schreiner’e göre İtilaf yanılgısının bir tek açıklaması olabilir: İtilaf hükümet-
lerinin Balkanlardaki aşırı gayretli “istihbarat” adamları tarafından aldatılması. Bu 
ajanlar Türkiye’ye gönderildiği iddia edilen mühimmat hususunda abartıya kaçmış 
olabilirlerdi. Bazı kaçak savaş malzemelerinin Romanya ve Bulgaristan üzerinden 
geçmiş olması mümkünse de Almanya’nın Çanakkale’ye “mavi başlıklı” mermiler ya 
da her sınıftan büyük bombalar getirmeyi başardığı doğru değildi. Amerikalı muha-
bir, 1914-15 kışında bulunduğu Bükreş’te, Türkiye’ye Romanya üzerinden mühim-
mat gittiği iddiasıyla meşgul olmuş ve bu konuda hükümetten güvence almıştır. İtilaf 
yanlısı Romen Başbakan Bratianu’nun birinci sekreteri Jonescu itilaf devletlerinin 
protestolarının kendilerini göstermek için aşırı gayretli istihbarat ajanları tarafından 
yapılan asılsız haberlerden başka hiçbir şeye dayanmadığını söylemiştir. Romanya 
ise olağan şüphelidir çünkü Sırplar hala Tuna ve Sava hatlarını tutmaktadır. Otranto 
boğazında büyük bir itilaf filosu Adriyatik denizini kapalı tuttuğundan Avusturya 
gemileri Osmanlı İmparatorluğu’nun herhangi bir parçasına ulaşamaz. Alman filosu 
zaten Akdeniz’e çıkamaz. Rusya da Türkiye’ye tüm diğer erişim yolları üstüne bari-
kat kurmuştur. Öte yandan Schreiner Almanlar gerçekten binlerce mermiyi Boğaza 
nakletmeyi başarmış iseler Çanakkale’yi geçebilmek uğruna kaç geminin daha feda 
edilmesi gerekeceğini kimsenin bilemeyeceğini de söyler. İtilaf filosu savaşın başında 
bu kadar büyük bir riski göze almamıştır.

Schreiner arkadaşı Swing ile birlikte İstanbul’a 6 knotluk bir tekne ileve üç gün 
süren bir yolculuktan sonra döner. Kendi küçük çevrelerinde saygınlıkları artmıştır. 7 
Nisan’da Sultan V. Mehmet Reşad’ın huzuruna kabul edilirler. Kabulden önce görüş-
tükleri padişah yaveri Salih Paşa da, bizzat V. Mehmed Reşad da iki yabancı gazete-
cinin Çanakkale izlenimlerine büyük alaka gösterir. Schreiner, bunun basit bir bilgi 
talebi olmaktan öte padişahın kendisine gelmiş olan bilgileri teyit maksatlı olduğunu 
hisseder. Sahil bataryalarının kayıplarının azlığına dair sözlerini padişah şaşkınlıkla 
karşılar. Askerlerinin görkemli müdafaaları üzerine Schreiner’in sözlerine padişah 
mealen şöyle mukabele eder:

“Bunun için Allah’a şükrediyorum ve onlara (asker ve subaylara) müteşekkirim. 
Osmanlının ruhu ölmüş değil, halkım artık bir zamanlar olduğu gibi değilse de. 
Birçok savaşlardan geçti, çok fazla kan akıttı, fakat uzun bir barışın da günü ge-
lecek. Osmanlı milleti yeniden ileri adım atacak…” Padişahın savaşın patlak ver-
me nedenleri üzerine de yabancı gazetecilere söyleyecek sözü vardır: “Bütün bu 
kan dökmenin maksadı nedir? Geridekileri dul ve yetim bırakmak, insan elinin 
böyle zahmetle yaptıklarını böyle tahrip etmek… Ben bu savaşı istemedim. Allah 
şahidim olsun! Benim insanlarım da istemedi, eminim. Bu şartlar altında ne ya-
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pabiliriz, yiğitçe mücadele etmekten başka. Benim ordumun yaptığı ve yapmaya 
devam edeceği şey budur.”67

İkinci Aşama: Kara Savaşları

İtilaf Devletleri donanmasının Çanakkale Boğazı’ndan geçerek başkente ulaşmak 
fikri Türk sahil savunma sistemi tarafından engellenince, müttefikler bu savunmayı 
çökertmek maksadıyla 18 Mart yenilgisinden sonra kısa bir hazırlık devresini müte-
akip kara savaşlarını başlatırlar. 25 Nisan’da Fransız çıkarması ile başlayan kara sa-
vaşlarının bu ilk devresini Schreiner günlüklerinde özet olarak anlatır. Çatışmaların 
yoğunlaştığı bir dönemde, önce Temmuz sonra Ağustos ayında iki kez Gelibolu’ya 
gitme fırsatı bulur ve savaşın bu devresini birinci elden gözlemleri ile günlüklerine 
yazar. Schreiner’in kara savaşları ile ilgili izlenimlerini günlüğünün bu izlenimlere 
ayrılan sayfalarına verdiği başlık çok özlü ifade eder. Gelibolu’yu cehenneme benze-
terek, “Hell”ipoli der.68

Schreiner’e göre itilaf devletlerinin kara savaşlarındaki stratejisi şöyledir: İtilaf 
askerleri Seddülbahir’e Atçıbaba dağını ve komşu tepeleri almak maksadı ile çıkarlar. 
Böylece buraya konuşlanan ağır topçu Tepeli, Erenköy, Dardanos, Anadolu Hamidiye, 
Çimenlik, Mecidiye Kalesi ve Kilitbahir’deki Çanakkale kıyı savunma istihkâmlarını 
susturabilecek, Türklerin mobil obüs bataryalarını da kontrol edecek ve itilaf piya-
delerinin yarımada boyunca ilerlemelerini kolaylaştıracaktır. Arıburnu’na yapılan çı-
karmada da benzer hedefler güdülür. İngiliz askerleri Kocaçimen dağını ele geçirip 
sırtlara ağır topçu konuşlandırarak Anadolu Hamidiye ve Çimenlik istihkâmlarını 
susturacak, Kilitbahir ile Eceabat körfezi boyunca Mecidiye, Nara ve bir iki küçük 
mevziyi ateşe tutacak, belki Akbaş dâhil olmak üzere körfezin kuzeyini de kontrol 
edecekti. Gelibolu’ya çıkan birlikler başkente bir kara operasyonunu başarmak için 
yeterince güçlü olmadıklarından Schreiner İstanbul’u düşürmek için Kocaçimen da-
ğının düşmesini zaruri görür.69

Schreiner İngiliz ve Fransız hükümetlerinin Osmanlı başkentine karadan ulaş-
mak planını yeterince iyi hazırlanmış bir plan olarak görmez. İtilaf birliklerinin Saros 
körfezine çıkarma yapmaları durumunda İstanbul’a ilerlemek için savaşırken Çatal-
ca istihkâmlarını almak zorunda kalacaklarını ve bunun da kolay olmadığını söyler. 
Öte yandan bu harekâtın başarılı olmasının savaşın Balkanlardaki gidişatı açısından 
önemli olduğunu, böyle bir durumda Bulgaristan’ın ittifak devletleri safında savaşa 
dâhil olmayacağını, hatta itilafla birlikte hareket edeceğini belirtir.70

67 Schreiner, a.g.e.,s. 166 ve s. 168.
68 Schreiner, a.g.e.,s. 281.
69 Schreiner, a.g.e.,s. 311-312.
70 Schreiner, a.g.e.,s. 4. Çanakkale Savaşı sürerken, Bulgaristan’ın uzun bir süre İttifak devletleri ile ba-

ğının koparılmış ve atıl bırakılmış olması, genel başarısızlığa karşın harekâtın en önemli kazanımı 
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Schreiner 19 Temmuz’da günlüğüne itilaf birliklerinin gücüne ilişkin güvenilir 
bulmasa da bazı rakamlar not eder. Buna göre Seddülbahir’deki kuvvet 110 bin İngiliz 
ve İngiliz sömürge askeri ile 70 bin Fransız ve Fransız sömürge askerinden müte-
şekkildir. Büyük oranda Anzaklardan yani Avustralya ve Yeni Zelanda birliklerinden 
oluşan Arıburnu’ndaki kuvvetlerin mevcudu ise 90 bin olarak tahmin edilmektedir.71

Fransızlar önce Kumkale’de çıkarma yaparlar. Schreiner bunun bir aldatmaca 
olduğuna dair söylentileri nakleder. Fransızların sahili ve köyün bir kısmını kontrol 
ettikten sonra geri çekildiklerini bildirir.72 İngilizler ise Gelibolu’nun güney ve batı 
kıyısında Eski Hisar, Seddülbahir, Helles Burnu, Kumtepe, Zığındere, Kabatepe ve 
Arıburnu gibi birçok noktada karaya çıkar. Karaya çıkan birliklere itilaf gemileri de 
etkin bir şekilde destek verir. Yine de çıkarmalar güçlükle ilerler, müttefiklerin sahilde 
ve daha yukarıdaki mevkilerde tutunmaları kolay olmaz. Schreiner Türk müdafaasını 
anlatırken şöyle der: “Türk piyadesi görülmemiş bir cesaret ile savaştı. Ama sonunda 
yol vermek zorunda kaldı. Daha iyi pozisyonlara çekildi ve vahşi bir pozisyon savaşı 
takip edildi.”73

Çanakkale’deki deniz savaşlarının ertesinde İstanbul’a giden Schreiner impa-
ratorluğun doğu ve güney vilayetlerine seyahatinden mayıs ayı sonunda döner. Ar-
kadaşı Raymond Swing de bu dönemi Balkanlarda seyahat ve izlenimle geçirmiştir. 
Gelibolu’da kara savaşı devam etmektedir ancak iki gazetecinin bölgeye gidebilme-
leri ancak Temmuz ayında mümkün olabilir. Deniz yolunun emniyetsiz olması74 ve 

olarak Asquith, Churchill gibi İtilaf devlet adamlarının resmi beyan ve raporlarında da ifade edilmiş-
tir. Bkz. Selçuk Duman, “Hüsameddin Bey’in Çevirilerine Göre Çanakkale Savaşları”, Türklük Bilimi 
Araştırmaları Dergisi, Sayı XXXIII, Bahar 2013, s. 141.

71 Schreiner, a.g.e.,s. 312.
72 Bursalı Mehmet Nihat 25 Nisan sabahı çıkarma yapan Fransız birliklerinin gün boyu serbest kalma-

larını 15. Kolordunun Alman kumandanına bağlar. 25-26 Nisan gecesi ve 26 Nisan sabahı ise Türk 
kuvvetleri Fransız müfrezesine saldırmış, Kumkale’ye girilmiş ve o günün akşamı Fransızlar gece 
karanlığından istifade ederek ve önemli de kayıp vererek çekilmişti. Bursalı Mehmet Nihat, a.g.e., s. 
21.

73 Schreiner, a.g.e.,s. 281. Kara savaşları başladığında müttefiklerin ateş üstünlüğü yeniden ortaya çı-
kar. Karaya çıkan birliklere itilaf donanması da topçu desteği verir. Bu yüzden çıkarmanın ilk dört 
gününde itilaf birlikleri ciddi aşama kaydederler. İşgal ettikleri yerlere bir miktar ağır ve hafif topçu 
yerleştirseler de itilaf kuvvetleri daha fazla ilerleme kaydedemez. Çatışma bir siper savaşına dönüşür. 
Siperler birbirine oldukça yakın, aralarındaki mesafe kısadır. Bu yüzden itilaf gemilerinin ateşi itilaf 
piyadesi için de tehlike arz etmektedir. Bu durum müttefiklerin ateş üstünlüğünü azaltmaktadır. Öte 
yandan, sahip oldukları teknolojik üstünlüğe rağmen itilaf güçleri Türk lojistik sistemine de zarar 
veremezler. Çünkü Türkler coğrafi yapıyı lehlerine kullanmakta, güney arazisine çoğunlukla derin 
vadiler ve kanyonlar üzerinden yaklaşmaktadırlar. Arıburnu’nda cephe yakınına geceleri nakliyat ya-
pılabilmektedir. Schreiner,a.g.e., s. 313. Bölgenin coğrafi yapısının savaşın gidişatına tesiri hakkında 
bir yorum için bkz. Ali Uzun, “Çanakkale Savaş Alanının Coğrafi Özellikleri ve Bazı Doğa Olaylarının 
Savaşın Kaderine Etkisi”, Gelibolu / Tarih, Efsane ve Anı (Ed: İ. G. Yumuşak-M. İlhan, İstanbul Mede-
niyet Üniversitesi, İstanbul, 2013, s. 137-144.

74 I. Dünya Savaşı’nda denizaltıların en önemli işlevi bir ulaşım ve nakliye sahası olarak deniz yolla-
rının güvensizleştirilmesidir. Çanakkale Savaşı’nda da denizaltılar bu işlevleri ile öne çıkmışlardır. 
Çanakkale’den geçebilen İngiliz denizaltılarının faaliyetleri Marmara denizini güvensiz bir bölge ha-
line getirmiştir. Schreiner Türklerin başlangıçta haftada bir ya da iki gemi kaybettiklerini, ancak çok 
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Swing’in denizyolu ile Akbaş’a gitme denemesinin bir İngiliz denizaltısı tarafından 
tehlikeli bir biçimde akamete uğratılmış olması75 dolayısıyla Gelibolu’ya karadan git-
meyi planlarlar.

İki Amerikalı gazeteci 10 Temmuz’da demiryolu ile Uzunköprü’ye gelirler. Ertesi 
gün bir otomobilin kendilerini Liman von Sanders’in Yalova’daki karargâhına götür-
mesini beklerler. Ancak sabah aşırı yüklü bir motorlu yük taşıtı gelir.76 Bu aracın mo-
toru arızalanınca bagajları için komşu köyden iki manda arabası kiralarlar ve Keşan’a 
doğru zor şartlarda hareket ederler. Bagajları oldukça ağırdır: Çadır, alan yatağı, por-
tatif mutfak ve tuvalet ekipmanı, 300 poundluk erzak, kişisel eşyalar, kağıt ve karbon 
levha ile kalemler, haritalar, dürbünler, tıbbi malzemeler, bandajlar, pire tozu, kolon-
ya, kamera, kimlik bilgileri…

Akşamüstü saat 06:00’da başlayan yolculuklarında saat 10:00’da Keşan’ın ışık-
larını görürler. Keşan hala Balkan Savaşı’nda Bulgar işgalinin izlerini taşımaktadır, 
evlerin üçte ikisi yıkılmış ve nüfusun üçte ikisi başka bölgelere gitmiştir. Ertesi gün 
bir at arabasıyla Keşan’dan ayrılırlar. Arabada kendileri ile birlikte iki de subay var-
dır. Hava sıcak ve tozludur. Kurudağ’dan geçerken, Saros kıyısı yakınında, günbatımı 
sonrasında Bolayır’da bölgede trafiği kontrol etmek üzere devriye gezen bir İngiliz 
kruvazörünü fark ederler. Gece 11:00’de vardıkları Bolayır’da kendilerini bombalan-
mış bir şehir manzarası karşılar. Oldukça yakın zamanda Rus zırhlı kruvazörü Askold 
tarafından bombalanan şehirde hasar görmedik bir tek ev kalmamıştır. Bombalanan 
yerler arasında Osmanlı tarihi açısından sembolik önemi haiz Süleyman Paşa Tür-
besi ve modern Türk düşünce ve edebiyatının mühim ismi Namık Kemal’in mezarı 
da vardır. Bomba düşen mezarlardan saçılan ceset kalıntıları toplanıp bir başka yere 

geçmeden bu sayının dört ila altıya çıktığını yazar. Savaş şartları dolayısıyla zaten gemi nakliyesi biraz 
kısıtlanmıştır. Yeni gemiler temin etmenin de yine savaş şartları dolayısıyla mümkün olmaması soru-
nu daha da çözümsüz kılmıştır. Marmara denizinde yol emniyeti o kadar tehdit altındadır ki Schre-
iner arkadaşı Raymond Swing’in denizyolu ile Gelibolu’ya gitme teşebbüsünü anlatırken bunun için 
Türk makamları ile birlikte İngiliz donanmasından da izin almak gerektiğini söyler. Schreiner, a.g.e., 
s. 252. İtilaf denizaltılarından duyulan korku Schreiner ve Swing’in aslında çok daha erken bir tarihte, 
28 Şubat’ta, Çanakkale’ye daha ilk yolculukları sırasında şahit oldukları bir korkudur. Kendilerini 
Çanakkale’ye götüren Peyk-i Şevket muhribinde dört denizci denizaltı gözlemek üzere konuşlandı-
rılmıştı. Schreiner, a.g.e., s. 68.

75 R. Swing’in Akbaş’a gitmek üzere bindiği tekne Marmara Adası yakınlarında bir İngiliz denizaltısı 
tarafından durdurulur. Denizaltı komutanı gemidekileri sorguya çektikten ve gemidekilerin asker 
olmadıklarını anladıktan sonra kaptana yolcularının gemiden ayrılmak için on dakikaları olduğu-
nu bildirir. Yolcular botlara inerler, tekne batırılır. Ekipmanlarını da kaybeden Swing kürek çekerek 
Tekirdağ’a ulaşır ancak pasaportu Akbaş için yazılmış olduğundan orada karaya çıkmakta da zorluk 
yaşar. Tekirdağ’dan araba ile Muratlı’ya, oradan da trenle İstanbul’a döner. Schreiner, a.g.e, s. 253-256. 
Hadisenin Swing’in ağzından ayrıntılı bir anlatımı için bkz. Raymond Swing, a.g.e.,s. 92-102.

76 Uzunköprü Gelibolu’yu savunan Beşinci Ordu’ya en yakın demiryolu istasyonudur. Ordu komutanı 
Liman von Sanders anılarında Uzunköprü’nün yedi günlük mesafe olduğunu, nakliye araçlarının ise 
çok sınırlı olduğunu, o tarihte Osmanlı ordularında henüz kamyonlar bulunmadığını, öküz arabaları-
nın ise büyük zorlukla günde birkaç ton yük taşıyabildiğini yazar. Liman von Sanders, a.g.e., s. 98. Bu 
şartlar altında Schreiner ve yol arkadaşlarına motorlu taşıt tahsis edilmiş olması onların misyonuna 
verilen ehemmiyeti de gösterir.
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gömülmüştür. Schreiner, savunmasız bir kasabayı bombalamanın bir bataryayı bom-
balamaktan farklı olduğunu yazar ve bu fiili kınar.77

13 Temmuz’da Gelibolu’dadırlar. Şehirde bombardımanın izleri hemen gözlerine 
çarpar. Bomba isabet eden binalar arasında hastane de vardır. Denizaltı korkusuna 
rağmen kiraladıkları bir mavna ile Gelibolu’daki Osmanlı kuvvetlerinin lojistik mer-
kezi Akbaş’a ulaşırlar. Yüzlerce deve ve manda kervanları, binlerce hamal, binlerce 
ton her türden askeri malzemenin sürekli hareket halinde olduğu Akbaş’ta, Ameri-
kalı gazetecileri karargâhı Yalova köyü yakınında bulunan Feldmareşal Liman von 
Sanders’in kurmay başkanı Binbaşı Prigge karşılar. Yalova köyü bombalanmış, sa-
kinleri köyü terk etmiştir. Birçok evler çökmüş, bahçeler ve bağlar ihmal edilmiştir.78

Karargahtaki ilk gecelerinin sabahında saat 06:25’te bir bombardımanla uyanır-
lar. Kaldıkları çadıra bomba ya da kaya parçaları isabet eder. Hızla vadiye koşarlar. 
Bombardıman bittiğinde saat 07:30’dur ve herhangi bir can kaybı olmamıştır. Schre-
iner bunu bombardımanda kullanılan mühimmatın niteliksizliğine bağlar. Mermiler 
kısa gitmekte, çoğunlukla hedef aldığı yamacın dibindeki çayıra düşmektedir. Yine 
de “arazinin hiçbir metrekaresinin günde tek bir saniye için güvenli olmadığı”nı not 
eder.79

Ertesi sabah bombardımana uyanmazlar ama sabah, öğlen ve akşam üç kez itilaf 
uçak filosunu görürler.80Yirmi kadar uçaktan müteşekkil filonun amacı günde üç kez 
Akbaş üzerinde uçarak buradaki tedarik mekanizmasını aksatmaktır. Uçaklardan za-
man zaman atılan bombalardan bazıları Liman von Sanders’in karargâhına düşmek-
tedir. Arıburnu’ndan gelip Akbaş üzerinde uçan uçaklara Türk uçaksavar ateşi cevap 
vermektedir. Öte yandan göğüs göğüse çarpışmalar da devam etmektedir. Arıburnu 
ve Seddülbahir’de gece çöktüğünde topçu bombardımanı, patlayan mayınlar, fırla-
tılan el bombaları ve makineli tüfek sesleri birbirine karışmakta, küçük silahlar da 
dağınık ateşe katılmaktadır. Ardından sahneyi birbirlerine süngü ve bıçakla saldıran 
askerler almaktadır.81

İki gazeteci Arıburnu’na gitmeyi tasarlamaktadır. Ne var ki yolun bir kısmı İn-
gilizlerin atış menzili içinde kalmaktadır. Üstelik Swing hayatında hiç ata binmemiş-
tir, yine de gelmekte ısrarcıdır. Arıburnu yolunda onlara bir Türk süvari subayı eşlik 
eder. Eskiköy’e kadar nispeten rahat bir yolculuk yaptıktan sonra hızlanırlar. Bir ara 

77 Schreiner, a.g.e.,s. 286.
78 Schreiner, a.g.e.,s. 293-294.
79 Schreiner, a.g.e.,s. 291.
80 Schreiner Mart ayında deniz savaşlarını izlerken de İtilaf uçaklarının faaliyetine şahit olmuştur ama 

o zaman bu faaliyet haber alma işlevi ile sınırlıdır. Örneğin İtilaf gemilerinin Kilitbahir üzerine yo-
ğunlaşan bombardımanına sahne olan 5 Mart günü saat 3:45 civarında bir itilaf uçağının Kilitbahir’i 
yukarıdan görüntülemek üzere süzüldüğünü yazar. Uçağın görevi bombardımanın hasarını rapor et-
mektir. Bkz. Schreiner, a.g.e.,s. 91.

81 Schreiner,a.g.e., s. 294.
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İngilizlerin makineli tüfek menziline girip kurşunlar arasından geçmeyi başarırlar. 
Arıburnu’nda onları Esat Paşa karşılar.82 Günü burada araziyi inceleyerek geçirirler, 
bir Türk subay onlara İngiliz mevzilerinin krokisini sunar. Birkaç gün önce bir ateş-
kes yapıldığını ve bu arada 4 bin küsur ölünün defnedildiğini öğrenirler.83 Ne var ki 
alana yine çürümeye yüz tutmuş insan bedenleri saçılmıştır. Ege’den gelen esintiler 
karargâha bir koku dalgası getirmektedir. Öğleden sonra üç itilaf uçağının bombardı-
manına maruz kalırlar. Bombaların birkaçı fazlaca yakına düşmüştür.

17 Temmuz’da Schreiner bu sefer Continental Times’ın Gelibolu muhabiri Bay 
Bleck-Schlombach ile birlikte Ali Bey Çiftliği yanında, Güney Grubu komutanı We-
ber Paşa’nın karargâhındadır. Paşa gazetecilere bölgesinde hiçbir sır olmadığını, 
her yeri görebileceklerini bildirir. İncelemelerine Batı Kirte’den başlarlar. Ali Bey 
Çiftliği’nin batısında, bombardımanların tüm şiddetini görürler: Yan yana kraterler 
ve araziye kaya parçaları gibi serilmiş çelik parçaları. Uzun bir sipere girerler. İngiliz 
siperlerine paralel bir vadide ilerlerken, İngiliz tüfek ve makineli tüfek ateşine tu-
tulurlar. Schreiner İngiliz hattından doğrudan üstlerine gelen büyük bir el bombası 
parçasının isabet ettiği bir Türk askerini tasvir eder. Bağırsakları elbisesindeki büyük 
yırtıktan dışarı çıkmak üzeredir.84

Dönüş yolunda vadi boyunca savaşın farklı manzaralarına şahit olurlar. Siper 
benzeri bir yerin savaş hattına bağlandığı bir yere gelirler. Uzun sedye taşıyan hasta-
bakıcı sıraları, sedyelerde yaralılar… Öldüğü anlaşılan yaralıları daha fazla taşımanın 
faydasız olduğunu düşünen görevlilerin yüklerini yolun kenarındaki çimlerin üzerine 
bırakmaları… Schreiner yaralıların çoğunun epey sıkıntılı olduklarını ama pek azının 
inleyip sızlandığını söyler. Hepsi de acı verici bir çaba olmasına rağmen selam ver-
mek zorunda hissetmektedir. Oysa “merhaba”ları pek cılızdır. Askerlerin pek çoğu 
kendi kıt su tedariklerini yaralılarla paylaşmaktadırlar.85

18 Temmuz daha sakin bir gündür. Schreiner Türk pozisyonlarını incelemek için 
Batı bölgesine geri gider. Siperleri yeterli bulmaz. Bunların yarısı eğik konumdadır 
ve toprak da derin değildir. Türklerin içinde bulundukları zor zaman daha fazlası-
na imkân da vermemiştir. Hendekler boğucu derecede sıcak ve havasız, su ise kıttır. 

82 Karargâhında Amerikalı gazetecileri sıcak karşılayan Esat Paşa onları öğle yemeğinde Türk ve Ame-
rikan bayrakları ile dekore edilmiş bir salonda ağırlar. Schreiner onu “istekli ve keyifli bir evsahibi” 
olarak tanımlar: “Savaş görmüş Yanya kahramanı her şeyi iyice açıklıyor ve kendi işlerinden de büyük 
bir tevazu ile bahsediyordu. Bütün iyi askerler gibi, rakibini hafife almıyordu, ne de onun hakkında 
saygılı terimlerden başkasını kullanmıyordu.” Schreiner,a.g.e., s. 298.

83 İngiliz istihbarat subayı Aubrey Herbert’in 6 Temmuz 1915 tarihinde günlüğüne yazdıkları burada 
anlatılanlar ile örtüşen bir tanıklık olarak zikredilebilir: “Siperlerimizin üstündeki Türk ölülerini göm-
mek için bir ateşkes anlaşması ayarlama konusunu konuştuk. Aksi takdirde adamlarımızın koleraya 
yakalanacağını söylediler; sıcak, kum, sinekler ve koku berbattı… ” Bkz. Aubrey Herbert – Henry 
Morgenthau, Çanakkale / Devler Ülkesinde Devler Savaşı(Çev. Seyfi Say), Yeditepe Yay., İstanbul, 
2007, s. 90. 

84 Schreiner,a.g.e., s. 301-302.
85 Schreiner, a.g.e.,s. 303.
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Askerler toprak yığını üzerinde oturmakta, vakit geçirmek için çocuklar gibi çakıl 
taşları ile oynamaktadır. Kimisi siperlerini geliştirmekle meşguldür, kimisi düğmeler 
ve yamalar üzerinde dikişle, kimisi de silahlarının temizlik ve bakımı ile.

Schreiner Akbaş’a birlikte geldikleri 9. Alay’dan M. Hadi ile görüşür. Kıdemli 
yüzbaşı olan M. Hadi ile kahve içerken fincanı burnunun hemen dibinde tutarak, 
bir süre için harp sahasının korkunç kokusunu duymamayı başarabildiğini yazar. İki 
dikenli tel örgü arasında yüzlerce ölü İngiliz ve Türk askerleri yatmaktadır ve gece-
leri bunların çok azı toprağa verilebilmektedir.86 Siperlerde sürekli bir trafik vardır, 
her iki yönde sürekli askerler geçmektedir. Siperin darlığı dolayısıyla karşı yönden 
gelenler geçene kadar siper duvarına sıkışmak ya da toprak yığınına çömelmek ge-
rekmektedir. Schreiner siperin üzerinden baktığında tam karşısında “Spanish riders” 
tabir edilen ve bir tür bıçkı tezgâhına benzettiği sivri ahşap engeller görür. Bunun 
ötesinde Türklerin altı ila on beş metre genişliğindeki dikenli tel alanı bulunmaktadır. 
Dikenli telin ardında ise bir tür “tarafsız bölge” uzanmakta, onu da müttefiklerin tel 
örgüleri takip etmektedir. Hatlar arasında kalan alan ölü de olsa kalın ve yüksek bir 
ot tabakası ile kaplıdır. Schreiner burayı ölü askerlerin içinde yattıkları bir köstebek 
yuvasına benzetir. Dört yüz – dört yüz elli kadar ceset görür. Dürbünle incelediği 
yakındaki cesetler çürümektedir. Bazıları normal ebatlarının iki katı kadar şişmiştir. 
Yine de savaş sahneleri yaşayanlar için dehşetini yitirmektedir. Nitekim Schreiner 
siperlerdeki Türklerin manzarayı çok kafaya takar görünmediklerini yazar. Daha atak 
bazı askerlerin gece siperin üstünden geçip cesetleri aradığını ve onlardan değerli 
görünen şeyleri aldığını bildirir.87

19 Temmuz sabahı Weber Paşa’nın karargâhının bulunduğu vadiyi Erenköy kör-
fezindeki müttefik gemilerden biri ateşe tutar. Vadideki mağaralar bombalara karşı 
sığınak işlevi görmektedir. Öğle vakti bu sefer bir hava saldırısı olur. İlk bomba bir 
ahıra isabet eder. Schreiner yaralanan atları, hemen sonra yaralı atların vurulmaları-
nı görür. İki uçak üzerlerinde uçmakta, çevrelerinde daireler çizmektedir. Schreiner 
Weber Paşa’nın karargâhının orada olduğunu bildiklerini düşünür.

21 Temmuz’da Schreiner Yalova’dan ajansına Gelibolu’daki son durumu değer-
lendirir yazısını gönderir. Yazıda itilaf stratejisinin yürümediği, Türklerin cesur bir 
savunma ortaya koydukları fikri işlenmektedir. Türklerin en büyük sorunu mühim-
mat ve lojistik malzeme eksikliğidir ancak o da arazinin itilaf birliklerine çıkardığı 
zorluklarla azalmıştır. Schreiner şöyle bir kehanette bulunur: “Müttefikler operasyo-
nun kış aylarına uzaması durumunda yarımadadan çekilmeye mecbur olacaktır.”88

86 “İki tarafın cepheleri arasındaki sahada kalan cesetlerin tefessühünden cepheye yakın yerlerde ta-
hammül edilemeyecek kadar fena kokular intişar ediyordu. Havada türlü hastalık mikrobu ile dolu 
kesif toz bulutları eksik değildi. Müz’iç iri sinek sürüleri insana göz açtırmıyordu.” Bkz. C. F. Aspinall 
Oglander, Çanakkale Muharebeleri / İngilizlerin Gelibolu Seferinin Resmi Tarihi (Terc: Muharrem 
Feyzi), Kanaat Kütüphanesi, İstanbul, 1932, s. 42-43.

87 Schreiner, a.g.e.,s. 306-308.
88 Schreiner, a.g.e.,s. 313.
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Schreiner ve Swing 15 Temmuz’da ve 23 Temmuz’da Liman von Sanders Paşa ile 
mülakat fırsatı bulurlar. Alman komutan onlara yeterli mühimmat verildiği takdirde 
yarımadayı sonsuza kadar tutabileceğini söyler. Gelibolu’yu elde tutabilmenin şartı 
İstanbul’un kendisine daha fazla cephane sağlamasıdır. İfadeleri çarpıcıdır: “İhtiyaç 
duyduğum şey mühimmat, mühimmat, mühimmat ve sonra daha fazla mühimmat.” 
Paşanın bu sözleri yabancı gazetecilere bu kadar açık ifade etmesi şaşırtıcıdır. Ni-
hayet askeri sır sayılabilecek bir zaafı dillendirmektedir. Bu Liman von Sanders’in 
umurunda değildir: 

“Benim burada askeri sırlarım yok. Uçaklarla ve etraftaki Rumlarla düşman bi-
zim işlerimiz hakkında bazen bizim bildiğimizden daha fazlasını biliyor. Ben bile 
etrafta dolaşmak için yeterli telefon kablosuna sahip değilim...”89

Schreiner’in Gelibolu günleri şimdilik sona ermiştir. 25 Temmuz’da deniz yolu ile 
İstanbul’a dönmek üzere Çanakkale’den ayrılır.9 Ağustos’ta, yani 6 Ağustos’ta Gene-
ral Ian Hamilton kumandasındaki İngiliz kolordusunun Arıburnu’nda Suvla Koyu’na 
yapılan çıkarma ile üçüncü bir cephe açmasından üç gün sonra İstanbul’da Enver 
Paşa ile görüşür. Paşa Amerikalı gazeteciye vaziyete hâkim olduklarını söyler ve ken-
dinden oldukça emin görünür. Savaşın uzamasının daha fazla asker sorunu olduğu-
nu, kendisinin iki yüz bin yedeğe sahip olduğunu ifade eder. Kazanmak zorunda ol-
duklarını, en sonunda galip geleceklerini bildirir. Schreiner Enver Paşa’nın yanından 
yeniden Gelibolu’ya gitme izni ile ayrılır.90

Schreiner haklı çıkmıştır. Gelibolu’daki gelişmeler Nisan’da karaya çıkan kuvvet-
lerin hedeflerine ulaşamadığını ve mevcut durumda ulaşamayacağını göstermiştir. 
İki cephede biraz arazi kazanılmıştır ancak kalıcı bir zafer söz konusu değildir. Bunun 
başlıca sebepleri itilaf birliklerinin büyük ölçüde itilaf gemilerinin desteğine bağımlı 
olmalarıdır. Türk siperleri üzerine deniz topçusunun doğrudan ateşinin başarısı bun-
ların itilaf siperleri ile arasındaki mesafenin geniş olmasına bağlıdır. Türklerin bunu 
fark etmeleri ve kendilerini düşman siperlerine daha yakın konumlandırmaları ile 
İngiliz donanma topçularının kendi piyade hatlarını bombalama riski ortaya çıkmış-
tır. İngiliz birliklerinin bu şartlarda donanmanın topçu ateşi desteği olmaksızın daha 
fazla ilerlemeleri mümkün değildir. Bu tabloda Gelibolu’ya ikinci bir sefer kuvvetinin 
getirilmesi anlaşılabilir bir durumdur.91

Ne var ki takip eden günlerde, Ağustos ayının ortalarında, Suvla Koyu’ndaki İn-
gilizlerin konumu Arıburnu ve Seddülbahir’deki birliklerin konumuna benzemek-

89 Schreiner, a.g.e.,s. 292-293 ve s. 315.
90 Schreiner, a.g.e.,s. 329-332.
91 6 Ağustos’ta başlayan İngiliz taarruzu ve Türk tarafının direncinin ayrıntılı bir anlatımı için bkz. Carl 

Mühlman, a.g.e., s.129 vd.
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tedir. Başlangıçta sınırlı başarılar elde edilen General Stopford’un Kocaçimen dağı-
nın zirvelerini ele geçirme çabaları başarısız olur.92 Birlikler hastalıktan daha fazla 
muzdarip hale gelir.93 Savaşın başında İngiliz denizaltılarının Türk nakliye araçlarına 
oluşturduğu tehdidin bir benzeri şimdi Alman denizaltıları tarafından itilaf gemile-
rine yönelmiş,94 bu da lojistik sorunlarını büyütmüştür. Ciddi bir sorun teşkil eden 
içme suyu eksikliği de itilaf birliklerinin Gelibolu’dan çekilmesinin sebeplerinden-
dir.95 İlk olarak Aralık’ta Suvla koyu ve Arıburnu tahliye edilir, ardından Ocak ayında 
Seddülbahir terk edilir.

İtilaf devletlerinin 6 Ağustos’taki çıkarması sonrasında kara savaşlarının vaziye-
tini yerinde görmek üzere Schreiner çıkarmadan yaklaşık iki hafta kadar sonra yeni-
den yollardadır. Akbaş’a giden ve silahlı gemilerle korunan bir levazım filosu içindeki 
bir torpido bota biner. Marmara denizindeki İngiliz denizaltılarının yol açtığı gü-
venlik endişesi dolayısıyla geceleri yolculuk etmektedirler. Bu yüzden 19 Ağustos’ta 

92 7 Ağustos’ta Suvla’ya çıkan İngiliz birlikleri ilk gün Mestantepe’yi aldıktan sonra durur. General 
Stopford’un General Hamilton’un karargâh subayı Aspinal’e “Evvela bol miktarda topçu müzahereti, 
sonra erzak ve soğuk su temin edilmeden ayağımı şuradan şuraya atmam” dediği rivayet olunur. 8 
Ağustos gecesi İngiliz ileri harekâtı Tekketepe’de durdurulur. Anafartalar ve Conk Bayırı henüz 34 
yaşındaki Miralay Mustafa Kemal Bey idaresinde Türk zaferlerine sahne olur. Nitekim Lord Kitche-
ner General Hamilton’a 15 Ağustos tarihli mektubunda şöyle yazmıştır: “Bu harp genç adamlar mu-
harebesidir.” Bkz. Mehmet Şevki Yazman, Bir Subayın Kaleminden ‘Türk Çanakkale’ / Cephaneniz 
Yoksa Süngünüz Var, Yeditepe Yay., İstanbul, 2008, s. 410.

93 “Haziranın ortalarında İngiliz askerinin yalnız manevî ahvali değil, bedenî sıhhati de bundan müte-
essir olmağa başlamıştı. Hastaların miktarı günden güne fevkalade çoğalıyordu. Dizanteri müstevli 
halde idi. Bu hastalığa tutulmayan asker kalmamıştı.” Bkz. C. F. Aspinall Oglander, a.g.e., s. 43.

94 İngiliz savaş muhabiri Bartlett’in yazdıkları Alman denizaltılarının İtilaf askerlerinde yarattığı dehşeti 
göstermektedir: “Denizaltılar ile yakınlık hâsıl oluncaya kadar herkesin uğradığı heyecan ve telaş 
eserleri asla unutulacak bir hadise mahiyetinde değildir. Denizin yüzeyinde yüzen boş bisküvi kutu-
ları, odun parçaları, bir bacağı yukarı kalkıp periskop gibi görünen at leşleri, hulasa her şey denizaltı 
zannolunuyordu.” Bkz. Ellis Ashmead Bartlett, Çanakkale Gerçeği(Çev. Yüzbaşı Rahmi; Yay. Haz. 
Muzaffer Albayrak), Yeditepe Yay., İstanbul, İstanbul, 2007, s. 259. Buna karşılık Alman denizaltıla-
rının Türk askerinde meydana getirdiği sevinç ve güven duygusunu bir Türk subayı günlüklerinde 
şöyle ifade etmektedir: “3 Haziran 1915 – Sabahleyin bir Alman denizaltısı, bir iki torpido eşliğinde 
önümüzden geçiyordu. Artık bizdeki şenlik; mendil sallamalar, selamlar… Fotoğrafını çektim, ufacık 
bir şeydi.” Haydar Mehmet Alganer, Çanakkale Kara Savaşları Günlüğü, Deniz Basımevi, İstanbul, 
2010, s. 44. 25 Mayıs ve 27 Mayıs’ta Triumph ve Majestic adlı İngiliz zırhlılarını batırdıktan sonra 5 
Haziran’da İstanbul’a varan ve büyük coşku ile karşılanan Alman denizaltısı U-21’in komutanı Otto 
Hersing denizaltıların savaşta oynadığı belirleyici rolü şöyle ifade eder: “Bu seferin başarısı, siyasal 
ve askeri alanda da etkisini gösterdi. Çanakkale önünde bir Alman denizaltısının varlığını gören düş-
man, bu deniz girişiminin yararsızlığının ayırdına vararak çekildi. Şimdiye değin tarafsız kalmış olan 
Bulgaristan’ın saflarımızda savaşa girmesine neden oldu…” Bkz. Otto Hersing, Çanakkale Denizaltı 
Savaşı(Çev. Bülent Erdemoğlu), Türkiye İş Bankası Kültür Yay., İstanbul, 2009, s. 53-54.

95 “Bu öyle bir muharebe idi ki anlatılan nokta ve mevkiler, harita üzerinde gösterilmiş olmaktan başka 
bir değeri olmayan yollar üzerinden su, erzak ve mühimmat yetiştirmek ve bu tepe ve bayırlardan 
aşağı, Ağustos’un bu kızgın günlerinde, yaralıları taşımak zorluk ve eziyetleri fazlasıyla mevcuttu.” 
Ellis Ashmead Bartlett, a.g.e., s. 243-44. Aspinall Oglander de itilaf tarafında yaşanan iklim ve coğ-
rafyadan kaynaklı zorluklar ile susuzluğu söyle tasvir eder: “Yeis ve fütur veren bu ahvale ilaveten 
memleketin iklimi gaddar bir düşman halini almıştı. Öğleyin güneşin harareti tahammül edilemeye-
cek dereceye çıkıyordu. Sığınacak gölge ya hiç yoktu, yahut pek azdı. İçecek su cihetinden dahi sıkıntı 
çekiliyordu. Siperlerde kavrulmakta olan askerler hararetlerini teskine kâfi su bulamıyorlardı.” Bkz. 
C. F. Aspinall Oglander, a.g.e., s. 42.
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Tekirdağ’da karaya çıkarlar. 20 Ağustos’ta Akbaş’tadırlar. Schreiner’in ilk izlenimi kı-
yıda hareketliliğin çok artmış olduğudur. Yarımadadaki yeni birliklerin trafiği % 40 
artırmış olduğunu yazar. İtilaf denizaltıları, uçakları ve dolaylı ateşi kıyıdaki askerle-
rin görev ve sorumluluklarını ağırlaştırmıştır. 

Schreiner bu gözlem gezisinde önce İtilaf ordularının en önemli hedefi olan 
Kocaçimen’e gider. Yerin on beş metre altında topçu gözlem istasyonunda bir gün 
geçirir. İtilaf topçu ateşinin istasyonun kiriş ve tahta tavanından biraz toprak akma-
sına sebep olmak dışında etkisi olmadığını gözlemler. 23 Ağustos sabahı, yani “Ça-
nakkale muharebelerinin sonuncusu”96ve aynı zamanda “en fazla askerin katıldığı, 
en büyük muharebe”97olan İkinci Anafartalar Muharebesi’nden sadece iki gün sonra, 
İstanbul’daki Alman askeri ataşesi Albay von Lassow ile birlikte saat 07:00’de bir Türk 
onbaşı rehberliğinde önce Büyük Anafarta’ya sonra da Kocaçimen dağına gitmek 
üzere karargâhtan ayrılırlar. Büyük Anafarta mezarlığına gelene kadar hiçbir sorun 
yaşamazlar ancak rehberleri Türk onbaşı yolu şaşırınca İngiliz gemilerinin görüşüne 
girer ve ateşe tutulurlar. Sadece altı metre kadar yakınlarına bir bomba düşer. Ölümü 
yakından hissederler.98

24 Ağustos’ta Yalova’dan Kumköy’e ve Turşunköy’e giderler. Schreiner 
Kireçtepe’yi görmek ister. Bölge komutanı olan Alman subayı Willmers99Ege deni-
zindeki itilaf torpido botları ve destroyerleri bütün gün boyunca kıyıyı ateş altında 
tuttuklarından bunu gece yapmanın uygun olacağını söyler.100 Saat 11:00’de yola çı-
karlar. Zaten sıcak ve boğucu olan havada fırın etkisi yapan uzun bir iletişim siperine 
girerler. Ağır ve zahmetli bir yürüyüşün nihayetinde büyük bir liman gibi aydınla-
tılmış olan Suvlakoyu görünür. Kireçtepe’ye ulaştıklarında Schreiner tepenin doğu 
yamacı üzerinde ve aşağısındaki küçük plato üzerindeki sert çatışmalarda ölenlerin 
düştükleri yerlere gömüldüğünü görür.101 Kendilerinin şimdi Osmanlı ve ANZAK as-
kerlerinin ırk ve inançlarına bakılmaksızın birlikte yattıkları büyük ortak mezarlar 
arasında durduklarını düşünür. Üstelik sert kireçtaşından zeminin yapısı dolayısıyla 

96 Bkz. İsmet Görgülü, On Yıllık Harbin Kadrosu 1912-1922, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 
1993, s. 91-92. 

97 Bkz. Muzaffer Albayrak-Tuncay Yılmazer, a.g.e., s. 156.
98 Schreiner, a.g.e., s. 344.
99 Binbaşı Willmer 6 Ağustos’ta İngilizlerin beş tümenle çıkarma yaptıkları Suvla kıyılarını koruyan kü-

çük bir Türk birliğinin başındaydı. Bu birlik Albay Mustafa Kemal’in komutasındaki Anafartalar Gru-
buna bağlıydı. Faaliyeti için bkz. Bkz. Edward J. Erickson, Size Ölmeyi Emrediyorum! Birinci Dünya 
Savaşı’nda Osmanlı Ordusu(Çev. M. Tanju Akad), Kitap Yay., İstanbul, 2011, s. 125. 

100 15 Ağustos’a kadar Willmers karargâhında çalışan Türk subayı Haydar Mehmet Bey’in günlüklerin-
den de “korunaklı yollardan” geçilebilen Kireçtepe’ye gitmenin tehlikeli bir yolculuk olduğu anlaşıl-
maktadır. Haydar Mehmet Alganer, a.g.e., s. 100.

101 Bayur İngiliz kuvvetlerinin 15/16 Ağustos’ta Suvla’nın kuzeyinde Kireçtepe’ye çetin ama sonuçsuz 
saldırılarda bulunduğu bilgisini verir. General Hamilton’un konu ile ilgili 17 Ağustos tarihli rapo-
ru buradaki çarpışmaların ne derece belirleyici olduklarını gösterir: “Teessüfle söylemeli ki, Türkler 
bizim bazı yeni birliklerimiz üzerinde manevi üstünlük sağlamışlardır…” Bkz. Yusuf Hikmet Bayur, 
a.g.e., s. 359.
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bunların gerektiği gibi gömülmesi mümkün olmamış, Türkler ellerinden geldiğince 
derin kazsalar da sığ yerdeki cesetleri tepeleme doldurmuşlardır. Schreiner ince bir 
toprak ve kaya tabakası yüzünden cesetlerin şimdiye kadar deneyimlediği en kötü 
kokuyu yaydığını yazar. Mevsim şartları da bu etkiyi çoğaltmış olmalıdır. İngilizlerin 
ileri pozisyonlarını görmek için Kireçtepe’nin üstüne çıkmak zorundadırlar, kokuyu 
bastırmak için ne yaptılarsa nafiledir. Schreiner hiçbir şeyin o kokunun üstesinden 
gelip onun korkunç yoğunluğu ile mücadele edemeyeceğini söyler.102

İtilaf askerlerinin dikkatlerini üzerlerine çekmemek için meşale kullanmamak-
tadırlar. İngiliz siperlerine yüz elli metre kadar yakındırlar. Kireçtepe’ye tırmanırken 
Türklerin siperlerini düzene sokmakla meşgul olduklarını görürler. Toprak hiçbir 
yerde 15 santimetreden daha derin olmadığından bu çok zor bir meşgaledir. Sığ hen-
dekte siper oluşturmak için kum torbaları kullanılmaktadır. Schreiner buradan Koca-
çimen dağı yamaçlarındaki tüfeklerin ve el bombalarının kullanıldığı, körfezdeki iti-
laf gemilerinden birinin de katıldığı bir çatışmaya şahit olur. Gece 02:00’deWillmers 
karargâhına dönerler. Schreiner, yolculuk, gürültü ve ağır kokunun yol açtığı şiddetli 
baş ağrısı ile kısa bir istirahatten sonra saat 06:00’da Willmers’in kendi bölgesini tef-
tişine katılır. İletişim siperinde ilerlerken Ege denizi üzerinden gelen ateşe maruz ka-
lırlar. Küçük bir koya inerler ancak bir İngiliz torpido botunun yaklaşması ile oradan 
ayrılmak zorunda kalırlar. Schreiner günlüğünde bu bahsi kapatırken, Türk de olsalar 
Anzak da olsalar, Suvla koyu arkasındaki o cehennem deliğinde savaşmak zorunda 
olan zavallılar için üzgün olduğunu yazar.103

Schreiner’in Çanakkale/Gelibolu’ya bu üçüncü seferi oldukça kısa sürer. Bunun 
nedeni İstanbul’daki Amerikan elçiliğinden aldığı bir telegramdır. İstanbul’a dönme-
nin en hızlı yolunun Çanakkale’de demirli olan bir torpido-bot aracılığıyla olacağını 
düşünür. Fakat onu iki sürpriz beklemektedir. Öncelikle mevzubahis geminin Os-
manlı Donanma Komutanı Amiral Souchon’un bayrak gemisi olduğunu öğrenir. Ne 
var ki amiral belki de Amerikalı eşi dolayısıyla Amerikalılara karşı dostane hisler bes-
lemektedir ve Amerikalı gazeteciyi gemisine davet eder. Saat 05:00’te Çanakkale’den 
ayrılırlar, Kilye koyundan hasta bir subayı gemiye alırlar. On dakika sonra Schreiner’in 
tecrübe ettiği en zorlu bombardıman olan Akbaş bombardımanı kadar ateşli bir gir-
daba girerler. Dolaylı ve yüksek atılan İngiliz bombalarının çoğu içinden geçmek zo-
runda oldukları boğaza düşer. Amiral gemisi Anadolu yakasına çok yakın seyreder. 
Saat 02:00’de torpido botun direksiyon dişlileri bozulur ve sonraki iki saat boyunca 
gelebilecek herhangi bir denizaltı için hazır av olarak suda hareketsiz dururlar.104 29 
Ağustos günü sabahın ilk ışıklarıyla birlikte İstanbul’dadırlar.

102 Schreiner, a.g.e., s. 347.
103 Schreiner, a.g.e.,s. 348-349.
104 Schreiner’in gemide denizaltılara karşı bir savunma sistemi kurmaya çalışan Wellman isimli bir Al-

man subayla konuşması Osmanlı ordusunun teknoloji, mühimmat ve malzeme yokluğunu çarpıcı bir 
biçimde ortaya koyar. Wellman öfkelidir. Böyle bir sistem için ellerinde hem yeterli malzeme hem de 
doğru tür malzeme yoktur. Schreiner, a.g.e.,s. 350.
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Sonuç

George Abel Schreiner’in Çanakkale günlüğü ilgili literatüre önemli katkılar ge-
tirmektedir. Bir gazeteci kimliği ile yazılan bu günlük Çanakkale Savaşı’na şahitlik 
eden asker ya da sivillerin günlüklerinde genellikle rastlanmayan zengin ayrıntılarla 
doludur. Öncelikle bir mayın uzmanı ya da topçu subayının savaşın belli bir yönüne 
odaklanan anılarından çok daha geniş bir perspektifle kaleme alınmıştır. İkinci ola-
rak yazar Çanakkale’de sınırlı bir süre bulunabilmiş ve savaş alanlarını ordu mensu-
bu rehberlerin gözetiminde gezebilmiş gazetecilerden de daha fazlasını görmüş ve 
yazabilmiştir. Hem deniz savaşlarını hem de kara savaşlarını uzun süreli olarak ve 
özel izinle serbestçe dolaşarak izlemesi onu ayrıcalıklı kılmıştır. Ayrıca askeri geçmişi 
dolayısıyla savaş stratejileri ve teknolojileri konusunda bilgili olması onu benzerleri-
nin, hatta kendisiyle aynı şartlar altında birlikte çalışan Raymond Swing’in de önüne 
geçirmiştir. Sıra dışı gözlemciliği ve girişkenliği onu politikacıların, komutanların, 
diplomatların, sivil bürokratların, cephedeki din adamlarının ve elbette sıradan hal-
kın tepkilerini de gözetip kaydetmeye sevk etmiştir. Sadece savaşın aktörleriyle de-
ğil iklim ve topografya gibi benzer günlüklerin genellikle ihmal ettiği faktörlerle de 
ilgilenmesi Schreiner’i ve yazdıklarını savaşın bütüncül bir tarihini yazma yolunda 
önemli bir kaynak haline getirmektedir.
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Savaşın Gölgesinde Yazılan Hikâyeler:
Ömer Seyfettin’in Hikâyelerinde 

Savaşın Yansımaları

Ahmet KOÇAK*

Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı
Yıl: 13, Bahar 2015, Sayı: 18, ss. 637-656, 100. Yıl

Öz

Modern Türk hikâyesinin öncü isimlerinden Ömer Seyfettin (1884-1920), 
asker bir aileden gelmenin yanı sıra, kendisi de askerî eğitim almış, asker olarak 
görev yapmıştır. O, özellikle II. Meşrutiyet’in ilanından sonra bir asker olarak 
görev yaptığı Rumeli/Balkan coğrafyasında yaşanan siyasî gelişmelerin, çatış-
maların yakın tanığı olmuştur. Onun hikâyelerinde askerlik hatıralarının, Bal-
kan Savaşlarının öncesinden başlayarak, gerek cephede gerekse cephe gerisinde 
yaşanan siyasî ve sosyal olayları geniş tasviri yer alır. Özellikle savaşlar netice-
sinde ortaya çıkan menfaatperest, fırsatçı tipler olumsuz tipler olarak işlenir. 
Bu makalede Ömer Seyfettin’in Balkan Savaşları öncesinden başlayarak Birinci 
Dünya Savaşı ve sonrasını ele alan, savaşın gölgesinde yazılan hikâyelerinin 
değerlendirilmesi yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Ömer Seyfettin, Rumeli/Balkanlar, hikâye, asker, sa-
vaş, çatışma

Stories Written in the Shade of Wars: Reflections of Wars in the 
Stories of Ömer Seyfettin

Abstract

Ömer Seyfettin (1884-1920), one of the leading names of modern Turk-
ish story, was the son of a military official. He also got military education and 
served as an officer in the army.Particularly after the declaration of the Second 
Constitutional Monarchy, he was a close witness of the political developments 
and conflicts in Rumelia/the Balkans, where he served as an officer in the army. 
His stories include broad description of his military memoirs, and political and 

* Dr., Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, ahmet.kocak@medeniyet.edu.tr.
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social events experienced in and behind the battlefront, beginning before the 
Balkan wars. The self-seeking, opportunist type of people who especially show up 
as a result of the wars are depicted as negative types. In this article, the stories 
of Omer Seyfettin written in the shade of war during the period from before the 
Balkan wars till the end of the First World War will be taken into consideration.

Keywords: Ömer Seyfettin, Rumelia/Balkans, story, soldier, war, conflict

Giriş

Osmanlı devletinin altı yüz yıllık tarihinde en zor dönemini geçirdiği Balkan sa-
vaşları ve Birinci Dünya Savaşı yıllarında asker olarak bu savaşların cereyan ettiği 
coğrafyada bulunmuş isimlerden birisi de Ömer Seyfettin’dir. Onun bu dönemde 
kaleme aldığı fikrî yazılarının yanında hikâyelerinde de bu savaşların izlerini, yan-
sımalarını okumak mümkündür. Onun hikâyelerinde bu konuların geniş yer alma-
sının sebeplerinden birisi de, asker bir babanın oğlu olmasının yanı sıra kendisinin 
de askerî eğitim alması ve asker olarak görev yapmasıdır. Hatta annesi de bir asker 
kızıdır.1 Onun hikâyelerini bu açıdan değerlendirebilmek için kısaca hayat hikâyesine 
bakmak gerekir.

Ömer Seyfettin 11 Mart 1884 Gönen’de dünyaya gelir.2 1896 yılında Eyüp Askerî 
Rüştiyesi’ni bitirir. Daha sonra Edirne Askeri İdadîsi’ne devam eder. 1903 yılında 
Mekteb-i Harbiye-i Şâhâne’den mezun olur. Meslek hayatına, o sıralarda merkezi 
Selanik’te bulunan Üçüncü Ordu’nun Redif tümenine bağlı Kuşadası Redif taburunda 
başlar.3 Ancak Nazım Hikmet Polat’ın aktardığına göre, Ömer Seyfettin İzmir’e gel-
meden önce “Rumeli’de Selanik’te ve Manastır’a bağlı Pirlepe’de görev yapmıştır”.4 Bir 
yıl sonra asıl görev yeri olan Kuşadası’na dönen asker Ömer Seyfettin, 1906 yılında 
İzmir’de yeni açılan Jandarma okuluna nakledilir. 1909 yılı başlarında Selanik Üçün-
cü Ordu merkezine tayin edilen Ömer Seyfeddin, iki yıl süreyle Rumeli’de Manastır, 
Pirlepe, Köprülü, Cuma-yı Bâlâ, Velmefçe, Osenova, Pirbeliçe, Serez, İştip, Babina, 

1 Nâzım Hikmet Polat,“Ömer Seyfettin Hakkında”,Ömer Seyfettin, Bütün Hikâyeleri (hzl. N. Hikmet 
Polat, Yapı Kredi Yayınları,İstanbul2011) içinde, s. 15; Tahir Alangu, Ömer Seyfettin:Ülkücü Bir Ya-
zarın Romanı,May Yayınları, İstanbul 1968, s. 26.

2 Sadık Tural, “Ömer Seyfeddin’in Hayatı ve Eserleri”, Doğumunun 100. Yılında Ömer Seyfeddin, Mar-
mara Üniversitesi Yayınları, İstanbul 1984, s. 9; Nazım Hikmet Polat, “Ömer Seyfettin,” TDV İslam 
Ansiklopedisi (DİA), İstanbul 2007, c. 34, s. 80-82; Ömer Seyfettin, Makaleler-1 (hzl. Hülya Argun-
şah), Dergâh Yayınları, İstanbul 2001, s. 5-16.

3 Alangu, a.g.e., s. 85-86
4 Ömer Faruk Huyugüzel, “Ömer Seyfettin’in İzmir Yılları ve Bu Devrede Verdiği Eserler”,İzmir’de Ede-

biyat ve Fikir Hareketleri Üzerine Araştırmalar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Yayını, İzmir 2004, s. 
210.
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Demirhisar kasabalarını dolaşır, Serez Mutasarrıflığı’na bağlı Menlik sancağının Raz-
lık kasabasına yakın Yakorit Köyü’nde bölük komutanlığı görevinde bulunur.5 1909 
yılında Hareket Ordusu’yla kısa süreliğine İstanbul’a gelen Ömer Seyfettin, 1911 yı-
lında Ziya Gökalp’in de talebi ile ordudan ayrılarak Selanik’e yerleşir.6 1912 yılında 
Balkan Harbi’nin patlak vermesiyle Ömer Seyfeddin, Garp Ordusu emrinde Sırp ve 
Yunan cephelerinde savaşmak üzere orduya çağrılır. Yanya kuşatması sırasında Yu-
nanlılara esir düşer. Atina yakınlarında Nafliyon kasabasında on ay kadar esir kalan 
Ömer Seyfettin, 15 Kasım 1913’de kurtulur ve İstanbul’a gelir. 1914 yılında tekrar as-
kerlikten ayrılarak Kabataş Sultanisi’nde ve İstanbul Erkek Muallim Mektebi’nde ede-
biyat öğretmenliği yapar. 6 Mart 1920’de Haydarpaşa Tıp Fakültesi’nde vefat eder.7

Edebiyat dünyasına on altı yaşındayken (1900) şiirle adım atan yazar8, otuz altı 
yıllık kısa sayılabilecek hayatında makale, şiir, fıkra, mektup, piyes gibi farklı edebî 
türlere ait pek çok eserin yanı sıra 160’a yakın hikâye yazarak alanın en önemli isimle-
rinin başında gelir.9 Modern Türk hikâyesinin öncü isimlerinden Ömer Seyfettin, bir 
asker ve yazar olmanın ötesinde, dönemin aydın insanlarından birisidir. Dolayısıy-
la hikâyelerini kaleme alırken, askerlik anılarının yanı sıra bir aydın olarak Osmanlı 
Devleti’nin karşı karşıya kaldığı büyük sorunlara çözüm önerileri getirmeye çalışmış, 
bunu çeşitli meseleler üzerine yazdığı makale, köşe yazısı ve hikâyelerle dile getir-
miştir. Meşrutiyet’in ilanı, akabinde bir asker olarak yer aldığı Balkan savaşları ve ter-
kedilmek zorunda kalınan Balkanlar’daki önemli topraklar, yazarın ruh dünyasında 
derin izler bırakmıştır.10 Bütün bu yaşananlar,aynı zamanda bir tanık olarak Ömer 
Seyfettin’in hikâyelerine çarpıcı bir biçimde yansımıştır. Hikâyelerinde kendisini gös-
teren “yirminci yüzyılda yaşama şuuru ve gerçekçilik, mazi ve kahramanlık hasreti, 
duru bir Türkçe, buruk bir mizah”11 gibi temel özellikler, onun hikâyelerinin genel 
özellikleri olarak da okunabilir. Onun II. Meşrutiyet’in ilanından sonra başlayıp ve-
fatına kadar yazdığı hikâyeleri, savaşın yansımaları açısından üç başlık altında değer-
lendirilebilir. Bunlardan ilki, II. Meşrutiyet’in ilanından Balkan savaşlarının bitimine 
kadar, yani yazarın bir asker olarak Rumeli/Balkanlarda yakın tanığı olduğu dönemi 
işleyen hikâyelerdir.12 İkincisi, bir yazar ve aydın olarak Birinci Dünya Savaşı’nı konu 

5 Ömer Seyfettin, Bütün Hikâyeleri, s. 80.
6 Tural, a.g.e., s. 10-11.
7 Tural, a.g.e., s. 11-12; Polat, “Ömer Seyfettin”, s. 80; a.mlf., “Ömer Seyfettin Hakkında”, s. 15-34.
8 Tural, a.g.e., s. 13; Nazım Hikmet Polat, Şair Ömer Seyfettin Bütün Şiirleriyle, Türk Dil Kurumu Ya-

yınları, Ankara 2014, s. 35.
9 Polat, “Ömer Seyfettin Hakkında”, s. 19.
10 Murat Koç, “Ömer Seyfettin’in Eserlerinde II. Meşrutiyet ve İttihat ve Terakki”, Bilig, 47,Güz2008,s. 

145.
11 İnci Enginün, “Ömer Seyfettin’in Hikâyeciliği”, Doğumunun Yüzüncü Yılında Ömer Seyfettin, Atatürk 

Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara 1992, s. 38. 
12 Alaattin Karaca, “Ömer Seyfettin’in Hikâyelerinde Balkanlar”, Bir Dünya Yazarı Ömer Seyfettin Sem-

pozyumu Bildirileri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayınları, İstanbul 2011, s. 77. 
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edindiği hikâyeleri; üçüncüsü ise, savaşın gölgesinde ve sonrasında gelişen sosyal ha-
yattaki değişik yansımaları işleyen hikâyeleridir.

1. Savaşın Gölgesinin Düştüğü Hikâyeler

Yirminci yüzyılın başlarında Osmanlı coğrafyası içerisinde en karışık ve prob-
lemli bölge Rumeli/Balkanlar’dır. Balkan savaşlarının hemen öncesinde Türk, Bulgar, 
Sırp, Makedon, Arnavut, Boşnak gibi farklı milliyetlerden oluşan bu coğrafya, özel-
likle Avrupa’nın ve Rusya’nın kışkırtmalarıyla en hareketli bölgelerden birisi haline 
gelmişti.13 Ömer Seyfettin, Balkanlar’daki Osmanlı karşıtı milliyetçilik havasının ya-
kından şahidi olur.14 Makedon ve Bulgar komitacıları, sadece bölgede yaşayan Türk-
lere değil, kendi halklarına da zulüm ve şiddet uygulamaktadırlar.15

Ömer Seyfettin’in bölgedeki komitacıların vahşi cinayetlerini konu alan 
hikâyelerinden birisi, 1911 yılında kaleme aldığı “Bomba”dır. Hikâyede, sosyalist dü-
şüncelere sahip Boris, komitacılardan ayrıldıktan sonra bütün mallarını satıp hamile 
eşini de alarak, Amerika’ya göç etmek ister.16 Ancak bu planın komitacılar tarafından 
öğrenilmesi, “hain” olarak ilan edilmesi için yeterli bir sebeptir. Daha önce komitacı-
lardan tehdit mektupları alan Boris, Amerika’ya kaçış planını gizli şekilde yürüterek 
son gece eşine bunu açıklar. Ancak o gece komitacılar tarafından babasının evi bası-
lır. Önceleri kendisi de bir komitacı olduğu için gelen komitacıları ikna edebileceğini 
düşünerek onlarla konuşmaya gider. Komitacılar kendilerine ihanet ettiğini düşün-
dükleri Boris’i katletmek ve göç için satılan bütün malların parasına el koymak niye-
tindedirler. Nitekim bu doğrultuda önce onu vahşice öldürürler, kellesini “Bomba” 
şeklinde bir bohçaya sararak eşinin bulunduğu eve getirirler. Burada parayı almak 
için Boris’in eşi Magda’yı ve yaşlı babası İstayon’u ölümle korkutup taciz ederler. Sa-
baha kadar yaşlı adamın gözleri önünde Boris’in hamile eşi Magda ile eğlenirler. Sa-
bahın ağaran ışıklarıyla birlikte saklanan paraları da alarak evden ayrılan komitacılar, 
Magda’ya çeyiz sandığında saklaması için “Bomba” bırakırlar. Aslında bırakılan şey, 
Boris’in kesilen başıdır.17 Yazar, II. Meşrutiyet sonrası devlet otoritesinin zayıfladığı 

13 Balkanlarda siyasi ve etnik çatışmaların geniş bir değerlendirmesi için bkz. Mehmet Güneş, “XX. 
Yüzyılın Başlarında Balkanlardaki Siyasî ve Etnik Çatışmaların Ömer Seyfettin’in Hikâyelerine Yansı-
ması”, TÜBAR, Bahar 2011, s. 163-187. 

14 Erol Köroğlu, Türk Edebiyatı ve Birinci Dünya Savaşı (1914-1918): Propagandadan Millî Kimlik İnşa-
sına, İletişim Yayınları, İstanbul 2004, s. 353.

15 Önertoy, Ömer Seyfettin’de milliyetçilik düşüncesinin uyanmasına ve gelişmesine 1909-1911 yılları 
arasında Makedonya sınır boylarında geçirdiği günlerin etkili olduğunu ifade eder. Bkz. Olcay Öner-
toy, “Ömer Seyfettin’in Milliyetçilik Düşüncesi”, Doğumun 100. Yılında Ömer Seyfettin, Türk Tarih 
Kurumu Basımevi, Ankara 1992, s. 74-75.

16 Ömer Seyfettin’in savaş yıllarında yazdığı hikâyelerden sadece “Bomba”da değil, “Ashab-ı Kehfimiz”, 
“Nakarat” gibi başka hikâyelerinde de Amerika huzur ve mutluluğun ülkesi olarak tasvir edilir. Bkz. 
Ömer Seyfettin, Bütün Hikâyeleri, s. 202-218, 302; 798-814, 803.

17 Ömer Seyfettin, Bütün Hikâyeleri, s. 215.
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bu coğrafyada bölge insanının, hatta kendi soydaş/dindaşlarının komitacılar tarafın-
dan nasıl zulüm ve işkenceye maruz bırakıldığının bir örneğini sunar.18

Savaşlar asırlarca bir arada yaşayan insanların etnik bilincinin ortaya çıkmasına, 
ailelerin dağılmasına ve yıkılmasına sebep olmaktadır. Ömer Seyfettin’in, Balkan sa-
vaşlarının hemen arifesinde cereyan eden Trablusgarp Muharebesi’ni konu alan ve 
aynı zamanda askerlik hatıralarını da içeren19 hikâyelerinden bir diğeri de “Primo 
Türk Çocuğu”dur. 

Genç mühendis Kenan Bey, ecnebî ve Levanten mahfillerinde yetişmiş, mensubu 
olduğu Türklüğe yani “medeniyetsizliğe” karşı taassup derecesinde nefret duyan, Av-
rupa âdâb-ı muâşeretine vukufuyla bilinen, Paris’te eğitimini tamamlamış, dönünce 
de İzmir’de dolgun bir maaşla işe başlamış birisidir. Kenan Bey, harbi hiç sevmez, 
“Harp hayattır” diyen feylesoftan da nefret eder. Levanten ve mason çevrelerde yeti-
şen, Avrupa’da eğitim gören Kenan Bey için “fazilet ve insaniyet” fikrinin dışında bir 
değer de yoktur. Ancak savaş her millet için, idraki olan her insan için bir uyanış, as-
lına dönüştür. Nitekim Avrupa’da eğitim görmüş, Avrupalı olmak için her şeyini feda 
etmiş Kenan Bey, sadık kardeş olarak gördüğü dostları arasında mühim bir nüfuz ve 
itibara da sahip olmuştur. Bir mason olduğu için yakında terfi ederek “grandmetr” 
bile olacaktır.20

Eşi İtalyan Grazia ile İzmir’de bir baloda tanışan Kenan Bey, aynı gece kendisi 
gibi mühendis olan kızın babasıyla da tanışır. Baba Vitalis’in hükümet nezdinde hal-
ledilecek birçok işleri olduğu için, Avrupa’da eğitim görmüş, Avrupalı yaşam tarzını 
seçmiş Kenan gibi birisine ihtiyacı olduğundan onu yanında işe alır. Kenan kızıy-
la evlenmek istediği zaman ise, buna şiddetle karşı çıkar. Ancak kızının da Kenan’a 
aşık olması kararını yumuşatır. Baba kız, bir Avrupalı gibi yaşayan Kenan’ın Türk 
olamayacağına, Bizans döneminden kalma bir Rum çocuğu olabileceğine kendilerini 
inandırınca rahatlarlar. Milli bilinci yüksek olan Vitalis, kızını verirken de bazı şartlar 
ileri sürmüştür. Hatta doğacak çocuklarını bile İtalyan terbiyesine göre yetiştirmele-
rini ister. Doğan çocuklarına da İtalyan ismi olarak Primo ve Sekundo adını verirler. 
Mösyö Vitalis II. Meşrutiyet’in ilanından sonra işlerin iyi gitmeyeceğini düşünerek 
beş parasız geldiği buradan, İtalya’ya büyük paralarla döner.21

Kenan’ın milli bilincinin uyanmasına vesile olan da savaştır. Onun zihni, iş için 
geldiği Selanik’te “işittiklerinin, gördüklerinin, gazetelerde, ilavelerde okuduklarının 
sahih olduklarına akıl erdiremeyecek” kadar karışık durumdadır. Savaşın sıkıntısını 

18 Güneş, a.g.m. s. 168-170.
19 Ömer Seyfettin’in askerlikle ilgili görüşleri hakkında bkz. İbrahim Torun, “Ömer Seyfettin’in askerlik-

le ilgili görüşleri ve Öykülerinde Asker Tipler”, Türk Dili, 634, Ekim 2004, s. 477-488.
20 Ömer Seyfettin, Bütün Hikâyeleri, s. 366-369.
21 Ömer Seyfettin, Bütün Hikâyeleri, s. 377.
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ruhunda hissetmeye başlayan Kenan’ın aklına, insaniyete hizmet eden Avrupalıların 
Afrika’da yaptıkları sömürüler gelir. Onların Afrika’yı kendi aralarında paylaşmala-
rından sonra sıranın Osmanlı’ya geldiğini fark eder. Avrupalıların Asya’nın taksimine 
engel gördükleri Türkiye’yi de zayıf bırakmak, mahvetmek düşüncesine sahip olduk-
larını düşünür. İtalya da Osmanlı’ya ait Trablusgarp’a saldırmıştır. Hâlbuki İtalya’yı 
yöneten insanlar, “Yalnız insaniyet, başka bir şey yok.” sloganını kullanmaktadırlar.22

Avrupalıların Afrika’da, İtalyanların Trablus’ta yaptıklarının gerçek yüzünü ve 
“insaniyet” diye ortaya çıkanların kendileri gibi olmayanları sömürmek, ezmek dı-
şında bir şey düşünmediklerini anlayan Kenan Bey, kendi ruh dünyasında fırtına-
lar yaşar. O, kendi iç dünyasında yaşadığı çekişmelerden sonra oğlunun geleceğini, 
Avrupa’dan döndüğü yılları, eşiyle tanışmalarını düşünür. Meydanda biriken kadın 
ve erkekler kendi aralarında “yeni başlayan harbi, düşman filosunun muzafferiyetini” 
konuşurlar. 

Savaşın gölgesi düşünce Kenan Bey’in İtalyan eşi Grazia, ilk fırsatta çocuğunu 
da alarak İtalya’ya kaçmak ister. O, Türklerin bilmediği harple ilgili bütün bilgileri 
ecnebilerden öğrenmiş, İngiltere, Almanya, Fransa hâsılı bütün Avrupalıların bir yıl 
içinde Şark meselesini yani Osmanlı’yı halledeceklerini öğrenmiştir. Dolayısıyla or-
talık karışmadan buradan uzaklaşmak gerektiğini söyler.23 Kenan’la eşi Grazia kendi 
aralarında taşınma/mayı konuşurken oğulları Primo da, gelişen olayları çevreden öğ-
renmiş ve babasıyla kalmaya karar vermiştir. Yazar, mesaj vermeyi ihmal etmez: “Bü-
yük tecavüzler, büyük felaketler daima büyük inkılaplara başlangıç olmaz mıydı?”24

Günlükler şeklinde kaleme alınan “Ashâb-ı Kehfimiz”25 hikâyesinde ise, Kur’an’da 
adı geçen bir kıssaya atıf yapılarak, savaşın gölgesi toplumun üzerindeyken, farklı 
gündemlerle uğraşan insanların hâli Ashâb-ı Kehf ’in durumuna benzetilir.26

Meşrutiyet’in ilanından sonra İstanbul’a ayrı bir hava gelmiş, halk hürriyetin ne-
şesiyle sevinç içindedir. Dinler ve milletler kaynaşmıştır. Ancak bu günler çok sür-
mez. Herkes farklı cemiyetler kurarak dönemin siyasî akımları etrafında fikir üretme-
ye başlar.27 Bunlardan birisi de Avrupa’da hukuk eğitimi görmüş, yazarın bir vesile ile 

22 Ömer Seyfettin, Bütün Hikâyeleri, s. 371-372.
23 Ömer Seyfettin, Bütün Hikâyeleri, s. 384.
24 Ömer Seyfettin, Bütün Hikâyeleri, s. 391.
25 Ömer Seyfettin’in daha önce “Küçük Hikâye” başlığı altında yazdığı hikâyenin devamı sayılan ve 

“Ashâb-ı Kehfimiz, İctimaî Roman” başlığı altında yazdığı bu hikâyesi, her ne kadar 1918’de yayım-
lanmış olsa da daha çok 1908-1913 yılları arasında tutulan günlüklerden oluşur. Daha geniş bilgi için 
bkz. Ömer Seyfettin, Bütün Hikâyeleri, s. 282, 288-340.

26 Kur’an’da, yaşadıkları dönemin kralının zulmünden kaçarak bir mağaraya sığınan ve orada üç asırdan 
fazla uyuduktan sonra uyandırılan altı insan ile onlara eşlik eden köpeklerinin hikâyesi anlatılır (Kehf 
8/110). Askerlik hatıraları ve savaşın izlerini taşıyan bu hikâyesinde Kehfsûresine atıf yapan Ömer 
Seyfettin, Birinci Dünya Savaşı’nın hemen arifesinde yayımlanan “Mehdi” hikâyesinin başına da Hûd 
sûresinden bir ayet alır. Bkz. Ömer Seyfettin, Bütün Hikâyeleri, s. 341.

27 Dönemin fikir akımları karşısında Ömer Seyfettin’in yeri konusunda bkz. Sabahattin Çağın, “Fikir 
Akımları Karşısında Ömer Seyfettin”, Ömer Faruk Huyugüzel’e Armağan (ed. Halef Has), Ege Üniver-
sitesi Basımevi, İzmir 2010, s. 223-234.
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tanıştığı Niyazi Bey’dir. Niyazi Bey ve arkadaşları “Osmanlılık” düşüncesi etrafında 
Türklerden başka, Levanten, Rum, Ermeni, Arap, Bulgar, Yahudi milletlerinden in-
sanların yer aldığı “Osmanlı Kaynaşma Kulübü”nü kurarlar. Ancak kulübe Türklerin 
dışında devam eden olmadığı gibi, her hafta konuşulan ve dile getirilen meseleler 
gerçekleşmesi mümkün olmayan hayalperest fikirlerdir.28 Yazar, Balkan Savaşı’nın 
başladığı günleri ve toplumda oluşan havayı şöyle aktarır: “Harp başladı… Bulgarlar, 
Sırplar, Karadağlılar, Yunanlılar hatta bir parça da Arnavutlar, Türklere ilan-ı harp 
ettiler.”29 Savaş kısa sürede tesirini gösterir. İşler bozulur, piyasa durgunlaşır, her taraf 
Rumeli/Balkanlar’dan gelen muhacirlerle dolar. Sefalet hat safhadadır. Halk arasında 
da İstanbul’un Avrupa yakasından Üsküdar, Kadıköy gibi Anadolu yakasına göçler 
başlamıştır. Tüm bunlar olurken İstanbul’da yaşayan gayrimüslim Osmanlı vatandaş-
ları gelişmelerden memnundurlar. Onlar Kostantin’in müttefikleriyle birleşerek, “on 
beş yirmi güne kadar” İstanbul’a geleceği beklentisi içindedirler. Hem azınlıklar hem 
de Türkler “İstanbul’un son günlerini yaşadığına” inanmaktadır.30

Halkın teslim olma psikolojisine sokulduğu bu dönemde, özellikle Avrupa’da eği-
tim görmüş, milli bilinç erozyonuna uğramış pek çok Osmanlı Türk aydınının peşine 
takıldığı fikirlerin de bir faydası yoktur. Dolayısıyla Balkan Savaşı “Osmanlılık” dü-
şüncesinin de iflas ettiğini göstermiştir.31

Yazar, II. Meşrutiyet sonrası kurulan “Osmanlı Kaynaşma Kulübü”nde konuşulan 
fikirlerin ve burada dile getirilen düşüncelerin ne kadar gerçeklerden uzak olduğunu 
on iki sene sonra “Ey Ashâb-ı Kehf! Sizin Türkiye’de dilinizi anlayan yoktur. Yine ma-
ğaranıza kapanınız, ezelî uykunuza dalınız.” ifadeleriyle dile getirir.32 Balkan savaşları 
sonrasında müttefik orduları İstanbul’a girememiştir, ancak Rumeli/Balkanlar’dan 
muhaceret etmek zorunda kalan Türklerin geride bıraktığı bölgelerde Bulgarlar 
İslam’ın simgesi olan cami ve minare bırakmamışlardır.

Ömer Seyfettin’in askerlik hatıralarından izler taşıyan ve savaşın gölgesinde yazı-
lan başka bir hikâyesi de “Mehdi”dir. Yazar, bir asker olarak bulunduğu Serez istasyo-
nundan Selanik’e gidecek olan bir trene binişinden başlayarak, yolculuk esnasında ve 
sonrasında savaşın izlerini aktarır. Serez istasyonundan ikinci mevki kompartımana 
binenlerin hepsi Müslüman ve Türk’tür. Türk askerinin bölgeden çekilmesiyle her şey 
değişmiş, farklı bir kimliğe bürünmüştür. Seyahat boyunca Balkan Savaşları sonra-
sında bölgenin sosyal ortamı, Türkler aleyhine değişen manzarasını şu şekilde tasvir 
edilir: 

28 Ömer Seyfettin, Bütün Hikâyeleri, s. 313-318.
29 Ömer Seyfettin, Bütün Hikâyeleri, s. 324.
30 Ömer Seyfettin, Bütün Hikâyeleri, s. 326.
31 Koç, a.g.m., s.124. 
32 Ömer Seyfettin, Bütün Hikâyeleri, s.337.
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“Geçen felaket ve bozgun yılının canlanmış da kalmış uğursuz ve karanlık dam-
lalarına benzeyen birçok karga sürüleri sahipleri öldürülen boş ve sürülmemiş 
tarlalarda dolaşıyordu. Hava pek soğuktu. Kapalı camların ince buğularından 
minareleri yıkılmış, mescitlerinin üzerine haçlar asılmış tenha köyleri görüyor 
gibi oluyorduk. Bu köyler uzaklarda, ta ufkun nihayetindeki mor sislerin için-
de idi. Şimdi ezanın sustuğu bu öksüz yurtlara çanlarını ulutmak için Selanik’e 
vapur vapur gelen Kafkasya Rumları yerleşiyorlardı. Susuyorduk. Ve sanki bize 
milyonlarca kan ve din kardeşlerimizin ölümünü hatırlatan dışarısını, bu düş-
manın öz vatanımızdan zorla kopardığı altın sahraları görmemek için önümüze 
bakıyorduk.”33

Rumeli/Balkanlarda yaşayan Müslüman Türklerin manzarası ne kadar yürek 
burkucu ise, Rumların ve diğer milletlerin durumu bunun tam tersidir. Nitekim daha 
sonraki istasyonlardan birinden trene binen bir Rum vatandaşı, içtiği sigaranın du-
manını Türklerin üzerine üflerken avazı çıktığı kadar da “Bizans İmparatoru ve Yu-
nanistan Kralı” adına bestelenmiş şarkıları söyler.34

Ömer Seyfettin’in Balkan Savaşlarının öncesinde kaleme aldığı “Primo Türk Ço-
cuğu” (Nasıl Doğdu?) hikâyesinin devamını savaş sonrasında da “Primo Türk Çocuğu 
“ (Nasıl Öldü?) ile devam ettirir. Trablusgarp savaşının başlamasıyla Kenan Bey’in 
eşi çocuğunu da bırakarak İtalya’ya gider. Savaş ortamı vesilesiyle milli bilincini ve 
kimliğini yeniden kazanan Kenan Bey, oğlunun ismini de İtalyanca Primo’dan Türk-
çe Oğuz’a değiştirir. Çocuğun eğitimi de Fransız mektebinden Türk okuluna alınır.35 
Yerli değerler ve milli bilinçle yetişen çocuk, nihayet bir cuma günü toplanan kala-
balıktan “seferberlik” ilan edildiğini duyar. Bu ilanın Bulgarlara karşı olduğunu öğ-
renir. Ancak eve geldiği zaman, evdeki hizmetçi hanımdan muharebe demenin bir 
felaket olduğunu, “muhacirlik olacak, çoluk çocuk meydanda kalacak” demek oldu-
ğunu öğrenir.36 Muharebe ilk önce Karadağ’da başlamış, kısa süre sonra da Bulgarlar, 
Yunanlılar ve Sırplar da savaş ilan etmişlerdir. Selanik şehri, Koçana’dan, İştip’ten, 
Köprülü’den gelen muhacirlerle dolup taşmıştır. Savaşın getirdiği en acı manzara aç-
lık ve sefalettir. Zavallıların hepsi açtır. “Allah aşkınıza biraz ekmek” diye yalvarırlar.37

Sabahleyin her taraf “Zito, zito Yorgos” naraları mavi beyaz bayraklarla donanır.” 
Kenan Bey, ertesi gün İstanbul’a doğru yola çıkmak üzere hazırlık yapsa da, Yunan 
askerleri tarafından tutuklanır. Primo’ya babası birkaç gün sonra serbest kalacağını 
ve İstanbul’a döneceklerini söyler, ancak Primo’nun muhacirlerden duydukları şeyler 
hep ürkütücüdür. 

33 Ömer Seyfettin, Bütün Hikâyeleri, s. 341
34 Ömer Seyfettin, Bütün Hikâyeleri, s. 347.
35 Ömer Seyfettin, Bütün Hikâyeleri, s. 393-394.
36 Ömer Seyfettin, Bütün Hikâyeleri, s. 399.
37 Ömer Seyfettin, Bütün Hikâyeleri, s. 401.
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Düşmanlar hep Türk köylerini sarmakta, kadın ve kızlara tecavüz edip öldürmek-
tedirler. Erkeklerin hepsini kurşuna dizmektedirler. Küçük çocukları da Hıristiyan 
yapmak üzere Yunanistan’a gönderirler. Amaçları da Rumeli’de Türk namına bir şey 
bırakmamaktır. Garplıların “temizleme” adını verdikleri uygulamaların benzer ör-
nekleri daha önce İspanyollar tarafından Endülüs’te Araplara, İtalyanların Trablus’ta 
tatbik ettikleri bir usuldür.38 Babası tutuklanan Primo, İstanbul’a taşınmaya karar ve-
rince, yetişmiş olduğu bilinçle aşçı hanımının oğlundan aldığı emanet silahı, “Beş yüz 
senedir Türklerin elinde duran Selanik’i aldık da bize silah atılmadı.” demesinler diye 
yanında taşır.39

Ömer Seyfettin’in Balkanlarda yaşayan Türklere karşı uygulanan zulmü en çarpı-
cı şekilde işlediği “Beyaz Lâle”’yi İnci Enginün, “Bulgar zulmünü en yoğun şekilde”40 
işlediği hikâye olarak görür. Yazarın “vatanî hikâye” üst başlığı ile “Bedbaht Rume-
li Müslümanlarına” ithaf ettiği bu hikâyede, “Primo Türk Çocuğu”nda olduğu gibi 
Yunanistan’ın Orta Makedonya bölgesinde bulunun Serez’de geçmektedir. Birinci 
Balkan Savaşı’ndan sonra bölgeden Türk askerinin çekilmesinden sonra41 şehri işgal 
eden Bulgar komitacıları, bölgeyi Türklerden arındırmak amacıyla, sistematik bir iş-
kence ve zulüm uygulamaya başlarlar.42 Balkanlarda Türk askerinin beklenilmeyen 
bozgunu, Hıristiyanları sevince boğmuştur.43

Yazar asker olarak bulunduğu bölgedeki zulüm ve işkenceleri aktarırken, bilin-
cin uyanmasına da vesile olur.44 “Primo Türk Çocuğu”nda Avrupa’da eğitim görmüş, 
onlara özenmek için her şeyini feda etmeye hazır bir Türk gencine karşılık, bu kez 
İstanbul’da eğitim görmüş, ancak Büyük Bulgaristan hedefiyle yetişmiş bir Bulgar as-
kerini hikâyenin merkezine koyar. Galatasaray Sultanisi’nde okumuş olan Radko’nun 
en büyük ideali “Büyük Bulgaristan İmparatorluğu”nu kurmaktır.45

Makedonya ve Bulgar bölgesinde zulmü ile tanınan Radko’nun öncelikli hedefi, 
Serez bölgesinde yaşayan Müslüman Türk nüfusunu temizlemektir. Bunun için plan-

38 Ömer Seyfettin, Bütün Hikâyeleri, s. 411.
39 Ömer Seyfettin, Bütün Hikâyeleri, s. 414.
40 İnci Enginün, “Ömer Seyfettin’in Hikâyelerinde Yabancılar”, Doğumunun Yüzüncü Yılında Ömer Sey-

fettin, Marmara Üniversitesi Yayınları, İstanbul 1984, s. 53.
41 Osmanlı’nın Balkanları bırakmasının edebiyata yansıması konusunda bkz. Halûk Harun Duman, 

Balkanlara Veda, Duyap Yayınları, İstanbul 2005.
42 Yavuz Demir, “Ömer Seyfettin’in Hikâyelerinde Bulgar Zulmü”, Türk Edebiyatı, 170, Aralık 1987, s. 

59-60. 
43 Ömer Seyfettin, Bütün Hikâyeleri, s. 426-427.
44 Enginün’e göre, farklı milletlerden insanların bir arada yaşadığı Osmanlı Devleti’nin yıkılış sürecine 

girmesinden sonra kurtuluşun Türklük şuurunun uyanması ve milli benliğe sahip çıkılmasıyla ger-
çekleşeceğine inanan Ömer Seyfettin, “Primo Türk Çocuğu” ve “Nakarat” gibi hikâyelerde bu uyanışı 
anlatmaktadır. Bkz. İnci Enginün, “Ömer Seyfettin’in Hikâyeleri”, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmala-
rı-1, Dergâh Yayınları İstanbul 2012, s. 169.

45 Ömer Seyfettin, Bütün Hikâyeleri, s. 428.
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lar hazırlar. Buna göre, bölgede kalan Türklerin evlerinde ve bankalarındaki parala-
ra zorla el konulacak, bütün malları Bulgar mekteplerine devredilecektir. Kalanların 
hepsi vaftiz edilerek Hıristiyan yapılacak ve katledilecektir.46 Hastalıklı bir ruh haline 
sahip olan Radko, aşırı Bulgar milliyetçisidir. Esas hedefi olan Büyük Bulgaristan İm-
paratorluğunu kurmak için de, kendi milletinden olmayan herkesin ortadan kaldırıl-
ması gerektiğine inanmaktadır. Bu ruhun yansıması olarak okunabilecek Radko’nun 
düşünce dünyası ile, daha önce bölgede asırlarca hakimiyet kurmuş, yaşlılara, kadın 
ve çocuklara savaş ortamında bile dokunmamayı prensip edinmiş Türkler arasında 
insanlık bakımından ne kadar fark olduğu da dile getirilir: 

“Düşünmek ister. Biz çocukları kesmeyeceğiz. Yarının büyük adamlarını kesece-
ğiz. Genç bir kadın karnından on beş tane düşman çıkarabilir. Bir genç kadını 
yahut bir kızı öldürmek on beş düşman birden öldürmek demektir. Eğer Türkler 
buraları aldıkları zaman yaşlılarının sözlerini dinlemeyip hepimizi kesselerdi, 
bugün bir Bulgaristan olacak mıydı? Biz böyle onları önümüze takıp kovalaya-
bilecek miydik? Yanıldılar. Fırsat ellerindeyken kadınlarımızı, çocuklarımızı kes-
mediler. Kesilmeyen Bulgarlar çiftleşe çiftleşe çoğaldılar, güçlendiler. Merhametli 
yani zayıf hâkimlerinin altından kalktılar. İşte şimdi de tepesine bindiler.”47

Savaş ortamlarında en çok mağdur olanlar çocuklar ve kadınlardır. Bulgar 
Radko’nun da hedefinde kadınlar vardır. Cuma’dan Osenova’dan seçip getirilen on 
dört on beş yaşındaki kızları askerlerine sunar. Onlarla sabahlara kadar eğlendik-
ten sonra hepsi katledilir. Radko ise, kendisine Serez’in en güzel kızı, Hacı Hasan 
Efendi’nin on dokuz yaşındaki Lâle (Lâli)’yi seçer. Lâli’nin babasını katleden Rad-
ko, onun evine giderek kıza tecavüz etmeye kalkışır, ancak o evin penceresinden at-
layarak intihar eder. Radko, pis emelini kızın ölen cesedi üzerinde gerçekleştirir.48 
Hikâyede diğer kadınlar, Lâle gibi intihar etme fırsatı bulamamış, işkence ile öldü-
rülmüşledir.49

“Gençliğini Makedonya’da geçirmiş eski bir zabitin hatırat defterinden…” notu-
nu düştüğü “Nakarat” hikâyesi de benzer şekilde Perlibeçe, Babina, Velmefçe gibi 
yazarın asker olarak bulunduğu bölgelerde geçer.50 Bölgede en büyük sıkıntı komita-
cılardır. Komitacılar tarafından bölge halkı sürekli baskı ve zulüm altındadır. Anlatıcı 

46 Ömer Seyfettin, Bütün Hikâyeleri, s. 428.
47 Ömer Seyfettin, Bütün Hikâyeleri, s. 431-432.
48 Ömer Seyfettin, Bütün Hikâyeleri, s. 455. 
49 Sema Uğurcan, “Ömer Seyfettin’in Hikâyelerinde Kadın Tipleri”, Edebiyatımız-II: Yazarlar, Meseleler, 

Dergâh Yayınları, İstanbul 2012, s. 276.
50 Enginün, Ömer Seyfettin’in bir asker olarak devletin tehlikede olduğu gerçeğini Rumeli’de bilhassa 

Bulgarlar arasında iken gördüğünü söyler ve onun kuvvetli milli şuura sahip olmasını da buraya da-
yandırır. Bkz. Enginün, “Ömer Seyfettin’in Hikâyeleri”, s. 173.
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on gündür sonbaharla sararmış harap ormanlarda, komitacıların erzak depolarını 
aradıklarından bahseder.51

Ömer Seyfettin’in askerlik ve savaş etrafında işlediği hikâyelerindeki temel özelli-
ği, milli bilinç ve iki zıt karakterin bir arada verilmesidir. Türk olmayan unsurlar milli 
bilinç konusunda kadını ve erkeğiyle aşırı hassasken, Türklerde bu bilinçlenme ya bir 
olay sayesinde, ya da savaş sebebiyle gerçekleşir. Hikâyede Türk askeri, birliğin karşı-
sındaki evde gördüğü ve adını bilmediği Bulgar kızına aşık olur. Ancak kız askeri her 
gördüğünde “Naş, nal, Çarigradnaş… rasvatri’ sözlerini tekrarlar. Safiyane duygularla 
“seni çok seviyorum, senin için ölüyorum.!”52 demek olduğunu zanneden Türk aske-
ri, “Bizim olacak, bizim olacak, İstanbul bizim olacak.” Manasına geldiğini son gün 
öğrenir.53 Bulgar kızı sayesinde milli bilince varan asker, daha sonra kendisinden ve 
askerliğinden utandığını, üzüntüsünden yataklara düştüğünü yazar.54 Mehmet Narlı, 
Türk subayının aslı görevinin vatanı korumak ve milli bilinçle hareket etmek olması 
gerekirken, Bulgar kızı sayesinde buna ulaşmasını, “olması gerekenle, olanın karşıtlı-
ğına ve kişinin safderunluğuna” dayanan bir ironi olduğunu ifade eder.55

“Tuhaf Bir Zulüm” hikâyesinde de Rumeli’de/Balkanlarda Müslüman Türklere 
uygulanan bu kez işkencenin değişik bir boyutu hikâye edilir. Gospodin Kepazef, 
gençliğinde İstanbul’da okumuş, iyi Türkçe bilen, önceleri ihtilalci, sonra dahiliye 
memurluğu yapmış, birkaç ay da adliye nazırlığı yapmış bir diplomattır. Kepazef, 
Bulgaristan’dan Türkleri nasıl muhacerete zorladıklarını kendince bulduğu bir metot 
üzerinden anlatır. Deliorman’da kaymakamken tamamen Türklerin yaşadığı yerlere 
Makedonya’dan Bulgarları göç ettirir. Bu yeni gelen Bulgar göçmenlere de devlet des-
teği ile üçer dörder domuzlar dağıtıp, onları serbest bırakmasını söyler. Domuzlar 
etraftaki evlerin önünde, bahçelerde, çeşmelerde dolaşmaya başlamasıyla, yapılan 
şikâyetlerden de bir netice çıkmayınca, yavaş yavaş bütün Türkler İstanbul’a hicret 
eder. Böylece Deliorman hiç kurşun atılmadan Kepazef ’in “domuz” fikriyle Bulgar-
laştırılmıştır.56

Yazarın askerlik hatıraları arasında yazılan bir başka hikâye de “İrtica Haberi”dir. 
“Bir zabitin not defterinden” Köprülü notuyla verilen hikâyede, anlatıcı akşam tali-
minden sonra arkadaşlarından Selanikli Âkil’i bulduğundan bahseder.57 Vardar’ın ke-

51 Ömer Seyfettin, Bütün Hikâyeleri, s. 799.
52 Ömer Seyfettin, Bütün Hikâyeleri, s. 805.
53 Ömer Seyfettin, Bütün Hikâyeleri, s. 813.
54 “Nakarat” hikâyesinin gerçek hikâyesi için bkz. Önertoy,a.g.m.,s.76. 
55 Mehmet Narlı, “Ömer Seyfettin’den Cemal Şakar’a Öykü ve İroni”, İlmî Araştırmalar, 24, 2007, s. 107.
56 Ömer Seyfettin, Bütün Hikâyeleri, s. 820-821.
57 Polat, Selanikli Âkil’in yazarın yakın arkadaşlarından olan Âkil Koyuncu (1886-1977) olduğunu ve 

hikâyenin bir kurmaca metin olmasına rağmen yazarın hatıralarından hareket ettiğini belirtir. Bkz. 
Ömer Seyfettin, Bütün Hikâyeleri, s. 192.
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narında onunla geleceğe ait planlar ve İstanbul’daki gelişmeler hakkında konuşurlar. 
Bu hikâyede Ömer Seyfettin henüz savaştan bahsetmese de İstanbul’daki gelişmeleri 
dinledikten sonra gözünün önüne, “dumanlı bir Balkan haritası gelir.” Türkiye’nin 
parçalandığını, sınırların değiştirildiğini görür. Tıpkı daha önce benzer şeyleri anla-
tan Roland de Mares’in “Mal Ottoman” makalesini okuduğu gibi. Halk, Köprülü’de 
toplanıp istibdat aleyhine miting yapmaya başlamıştır.58 Yazarın 1 ve 2 Nisan 1909 ta-
rihlerini taşıyan ve iki bölümden oluşan hikâyesinin yazıldığı dönemde henüz savaşın 
adı bile geçmemiştir. Ancak bir asker öngörüsüyle Ömer Seyfettin’in hikâyelerinde 
bu felaketleri rüya olarak da olsa dile getirmesi dikkat çekicidir. 

2. Birinci Dünya Savaşı Günlerinde Yazılan Hikâyeler

Birinci Dünya Savaşı, tarih açısından harp edebiyatı ve propagandanın kulla-
nıldığı ilk savaştır.59 Erkan-ı Harbiye Nezareti tarafından devrin önemli şair ve ya-
zarları davet edilerek Çanakkale’ye götürülmüş, cepheler gezdirilmiş, bu vesileyle 
hem halkın bilgilendirilmesi, hem de harp edebiyatıyla ilgili şiir, makale, hikâye ve 
romanlar yazdırılarak savaşın, yaşanan kahramanlıkların ölümsüzleşmesi hedeflen-
miştir.60 Çanakkale’ye davet edilen heyetin içinde yer alan isimlerden birisi de Ömer 
Seyfettin’dir.61 Yazarın “Kaç Yerinden” başlıklı hikâyesinde Birinci Dünya Savaşı’nda 
Çanakkale’de, Kafkas Cephesinde, Bağdat’ta Suriye’de, Makedonya’da hastanelerde 
kırk dokuz yerinden yaralanan bir kahramanın hikâyesi anlatılır.62 İstanbullu zen-
gin bir ailenin oğlu olan bu kahraman, Almanya’da okumuş, olağanüstü sanatkâr 
kabiliyetine sahiptir. Harp ilan edilince “kemanın yayını bıraktığı eline silahı alarak 
talimgâha koşar.”63 Sağ bacağını Galiçya’da kaybeden kahraman, askerlikten geri kal-
mamış, şimdi de hava kuvvetlerinde hizmete devam eder.64

Ömer Seyfettin’in bir asker olarak değil, yazar olarak takip ettiği Çanakkale Sava-
şını konu alan ilk hikâyelerinden birisi de “Bir Çocuk Aleko”dur. Gelibolu taraflarında 
bir fırıncının yanında çalışan Küçük Ali, “Muharebe olacak” gerekçesiyle hükümet 
tarafından ustası ve diğer Hristiyanlarla Anadolu›ya geçirilir. Gelibolu›da akrabası ve 

58 Ömer Seyfettin, Bütün Hikâyeleri, s. 194-199.
59 Bkz. Mustafa Selçuk, “Birinci Dünya Savaşı Sürecinde Harbiye Nezareti’nin Çanakkale Kahramanlı-

ğını Yaşatma Amaçlı Faaliyetleri, Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD), I/2, 2012, s. 195-242.
60 Köroğlu, Türk Edebiyatı ve Birinci Dünya Savaşı (1914-1918), s. 187-201.
61 İbrahim Alaettin Gövsa, Çanakkale İzleri: Anafartalar’ın Müebbet Kahramanına, Atatürk Kültür Dil 

ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara 1989, s. 11. 
62 Ömer Seyfettin’in başka hikâyelerinde de milli kahramanlıklarla ilgili pek çok tema işlenir. Kaplan, 

Ömer Seyfettin’in “Başını Vermeyen Şehit” gibi hikâyeleriyle “Birinci Dünya Savaşına katılan genç 
subaylara ve erlere tarihî kahramanlardan bir örnek vermek istediğini” söyler. Bkz. Mehmet Kaplan, 
Hikâye Tahlilleri, Dergah Yayınları, İstanbul 2005, s. 68. 

63 Ömer Seyfettin, Bütün Hikâyeleri, s. 518.
64 Ömer Seyfettin, Bütün Hikâyeleri, s. 520.



Savaşın Gölgesinde Yazılan Hikâyeler:...

649

100. Yıl

kalacak yeri olmayan Ali, köyündeki evleri kapanmış, ahırları boşalmış, küçük çar-
şı meydanı at, araba, asker, çadırlarla dolmuş bulur. “Buralarda muharebe olacak, 
devlet ahaliyi geri çekti” konuşmalarını duyar. O köyünün ahalisini, anasını, ihtiyar 
babasını arasa da bulamaz. Köye doğru gelenler ise, Rumlardır. Uzun süre Rumların 
arasında yaşadığından Rumca bilen Ali, köye doğru gelenlerin arasına karışır. Rumlar 
arasında adını Aleko olarak söyleyen Ali’yi, papaz kiliseye hizmetçi yapmak istese 
de, o bunu kabul etmez.65 Rumlar arasında muharebeye dair havadislerde, Türklerin 
kış geçmeden bozulacağı, İstanbul’un mutlaka alınacağı, Türklerin tamamen temiz-
leneceği gibi şeyler vardır. Hâlbuki köyün altındaki şoseden durmadan Çanakkale’ye 
doğru, asker, araba, erzak, cephane gider. Ancak geçen zabitler Rum köylüler arasın-
da neler konuşulduğunu, haklarında neler düşünüldüğü bilmezler. Papaz çok güven-
diği Aleko’ya bir mektup vererek onu Çanakkale’de İngiliz komutana götürmesini 
söyler. Papazdan ve Rumlardan kahramanlık hikâyeleri dinleyen Aleko, milli bir bi-
linçle mektubu İngiliz komutan yerine, Türk subayına götürür.66 Rumlar arasındaki 
gelişmeleri aktararak, orduya yardımcı olmak istediğini söyler. Türk subayının em-
riyle İngilizler arasında bilgileri toplama görevini alınca da cepheye gider. İngilizler 
tarafından Türk askerleri arasında patlatması istenilen bombayı, orada patlatarak 
kendisi de şehit olur.67 Yazarın Birinci Dünya Savaşı konu alan diğer bir hikâyesi de 
“Çanakkale’den Sonra…” adını taşır. Yaşı kırk beşi geçmiş, hiç evlenmemiş anlatıcı, 
“Yarın Ruslar gelecek, İstanbul’u alacak. İngilizler ve Fransızlar Anadolu’yu yağma 
edecekler.” diye düşünür.68 Umumi harp ilan olununca, İstanbul’da halk Anadolu’ya 
doğru hicret etmiştir. Ancak haftalar geçmesine rağmen, Ruslar İstanbul’a gireme-
miş, İngiliz ve Fransızlar da Çanakkale’yi geçememiştir. Anadolu’ya hicret edenler de 
geri dönerler. Büyük yıkımlara sebep olan Çanakkale Savaş’ından sonra millet olma 
bilinci oluşmuştur.69

Yazar, I. Dünya Savaşı yıllarında asker olarak cephede değildir, ancak bir asker-
yazar olarak savaşın iç yüzünü en iyi bilenlerdendir. Bu dönemi anlatan hikâyelerinde 
askerlerin kahramanlıklarıyla beraber milli bilince vurgu yapan konuları işler. 

3. Harpten Sonra Yazılan Hikâyeler

Ömer Seyfettin, hiçbir menfaat gözetmeden cephede savaşan, aç susuz kalan 
askerlerin kahramanlığını her zaman yüceltmiştir. Ancak vatan ve milli duygularını 
kaybederek zengin olma derdine düşen, bu sebeple topluma zulmeden savaş zen-

65 Ömer Seyfettin, Bütün Hikâyeleri, s. 1382.
66 Ömer Seyfettin, Bütün Hikâyeleri, s. 1388.
67 Ömer Seyfettin, Bütün Hikâyeleri, s. 1396.
68 Ömer Seyfettin, Bütün Hikâyeleri, s. 487.
69 Köroğlu, a.g.e., s. 369.
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ginleri onun hedefi haline gelir. Savaşın gölgesinde yazılan hikâyelerin önemli bir 
kısmında da bu konuları işler. Hikâyelerin ana teması, savaş ortamının getirdiği kıtlık 
ve yoksulluğu fırsat bilip karaborsaya yönelen, haksız çıkar sağlayan, harp zengini 
“vurguncu” kişilerdir.70

Ömer Seyfettin “Bir Sultanî mualliminin hatırat defterinden üç dört sayfa” no-
tunu düştüğü “Niçin Zengin Olamamış?” adlı hikâyesinde, savaş sonrası karaborsa 
(ihtikar) sayesinde büyük paralar kazanan ve zengin olan insanları eleştirir. Anlatıcı, 
muharebeden sonra açlık kasırgası içinde, karısının “annesinin evinden getirdiği çe-
yizler” de dahil, nesi var nesi yok satarak hayata tutunmaya çalıştıklarını, hatta “baba 
yâdigârı kütüphane”sini bile bit pazarında yok pahasına sattıklarını anlatır. Her geçen 
gün kendisini daha da hissettiren açlık ve kıtlık yüzünden satılacak elde bir şey de kal-
mamıştır. Anlatıcının meslek olarak yaptığı “Hocalık artık bir insanı değil, bir tavuğu 
bile besleyemez.” durumdadır.71 Ancak memlekette halk ve vicdan sahibi okumuş, ay-
dın kesimi bu şartlar altında yaşarken, kısa sürede zengin olan, semt değiştiren tipler 
de eksik değildir. Anlatıcının daha çok eğitimli kesimden ve yakın çevresinden çizdiği 
bu insanlar, kısa sürede para kazanmanın yolunu öğrenmiş ve zengin olmuşlardır. 
Zenginlik sevdasına düştükleri halde bunu başaramayanlar, yaptıklarından pişman 
olanlar da eksik değildir. 

Hikâyede, yazarın mektepten arkadaşı olan kişi, okuyamadığı için okuldan ko-
vulmuştur. Ancak savaş günlerinde tüccarlık işine girerek iki ay içinde çok büyük 
paralar kazanmıştır. Anlatıcının şaşırmasına da, “taraf-ı takribini bulursa çok kolay!” 
şeklinde izah getirir. Çünkü o da orduda iaşe nazırı olarak görev yapmış birisi saye-
sinde zengin olmuştur.72

Zenginlik hayalinin “eter gibi birden tesir ettiği”ni gören anlatıcı, bu hayalini 
gerçekleştirmek üzere sermayesiz para kazanmanın yolunu öğretecek bu insanlarla 
tanışır. Arkadaşının tavsiyesiyle görüştüğü kişiden sonra, hayat standartları birden 
değişmeye başlar. Önce evini, sonra evin eşyalarını, sonra da okuldaki görevi için 
birini yerine kiralar. Askere alınma tehlikesinden dolayı da mektebi bırakmaz. Savaş 
döneminde halkın en çok ihtiyaç duyduğu şey, ekmektir. Dolayısıyla para kazanmak 
için seçilen yol zahire işidir. Piyasanın kurallarına uyanlar kısa sürede zengin olurlar:

“Herkesin emeli, felsefesi, arzusu bir: Para kazanmak! Mücerredat yok! Hayal yok! 
Oldukça karışık bir piyasa dalaveresi var. Açık gözlülük en büyük kuvvet...”tir.73

Muharebenin başında bu piyasaya girmiş olanlar şimdi çoktan köşeyi dönmüş-
lerdir. Bunların tam tersine, şehrin ortasında yoksulluğun, sefaletin kol gezdiği semt-

70 Köroğlu, a.g.e., s. 380-387.
71 Ömer Seyfettin, Bütün Hikâyeleri, s. 934-395.
72 Ömer Seyfettin, Bütün Hikâyeleri, s. 936.
73 Ömer Seyfettin, Bütün Hikâyeleri, s. 938.
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ler, açlıktan ölen insanlar da çoktur. Anlatıcı, hayatın bir başka cephesini yansıtan bu 
manzarayla Cerrahpaşa taraflarında yeni zenginlerden birisinin evine davetli olduğu 
bir gecenin sabahında karşılaşır. Sabahtan erkenden çıktığı için araba bulamaz ve 
Aksaray’a doğru iner. Valide Camii’nin yanından yukarı doğru yürür, Yirmi beş yirmi 
altı yıl önce Laleli’den Yeni Kapıya inen sokakların birinde oturdukları evi ve çevreyi 
hatırlar. Ancak etraf “Unutulmuş hatırat gibi… Bütün virane…”dir. 

“Yarım kalmış bacalar, ocakların sahipsiz bir mezar sükutuyla uyu”duğu sokak-
larda toplanan çocukların arasında görevliler açlıktan ölenleri toplarlar. Halkı bu hale 
getirenler, milletin yediği ekmekten çalan, ona hile karıştıran, fukarayı soyup zengin 
olan “hain”lerdir. Bunları görüp dinledikten sonra aklı başına gelen anlatıcı, milletten 
soyduğu bütün paraları “aşhanelere, fukaraperver cemiyetlerine” dağıtarak kiralık bir 
eve taşınır. Ancak vicdan azabını ölünceye kadar devam eder.74

Ömer Seyfettin’in mektup tekniğini kullanarak savaş zengini insanları anlattığı 
bir başka hikâyesi de “Memlekete Mektup”tur. İstanbul’da hukuk eğitimini tamamla-
dıktan sonra Malatya’ya dönen anlatıcı, on beş yıl sonra bir vesile geldiği İstanbul’u 
çok değişmiş bulur. Cağaloğlu’nda kaldığı otel “kurûn-ı vustâ elemhanesine” benzer. 
Şehrin kalbi sayılan, matbuat dünyasının bulunduğu bu semtteki kitapçılar “Uzun 
günler, müşterisiz pinekleyen” bir pozisyondadırlar. Eski İstanbul’dan eser kalma-
mıştır. İmparatorluğun payitahtını bu duruma getiren etkenlerin başında şüphesiz, 
Balkan Savaşları ve devamında yaklaşık dört yıl süren Birinci Dünya savaşıdır. Bu iç 
karartıcı, yürek burkan manzaraları her tarafta görmek mümkündür:

“Sokaklar daralmış, insanlar küçülmüş, kadınlar sıskalaşmış. Çehreler solgun. 
Herkeste üst baş perişan. İnanılmaz bir zaruret bu halkı eziyor. Mahallelerde bir-
çok evler aç!”75

Hâlbuki aç, sefil halkın yanında hâlâ “kâşanelerde” yaşayan, otomobillerle ge-
zenler de eksik değildir. İstanbul adeta ikiye bölünmüş gibidir. Savaşın getirdiği yok-
sulluğun, yıkımın izinin neredeyse hiç hissedilmediği Şişli, Nişantaşı, diğer tarafta 
ise açlık ve sefaletin kol gezdiği Aksaray ve Fatih. Savaş zamanında ortaya çıkan bu 
yeni zengin grup işi o kadar azıtmıştır ki, mallarını ve paralarını korumak için şehrin 
başka bir devlete verilmesini bile istemektedirler. Milli ticaret denilen ve savaş zama-
nında propagandası yapılan ticari hayat da Rumların ve Yahudilerin elindedir. 

Bu iki farklı dünyayı, birbirine bağlayan “Köprü âdeta beynelmilel bir meşher”dir. 
İstanbul’un sokaklarına yansıyan bozulmuşluk, dağınıklık devlet dairelerinde de ay-
nıdır. Matbuatta savaşa dair haberlere yer verilmezken, dedi koduyla doludur. İkti-
darda olanlar ve onun destekçileri de iki gruba ayrılmıştır. “Biri kuvvet ellerinde iken 

74 Ömer Seyfettin, Bütün Hikâyeleri, s. 939-941.
75 Ömer Seyfettin, Bütün Hikâyeleri, s. 926.
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halkı soyup soğana çeviren yeni zengin sınıfı! Öteki fırsatı kaçırıp umumî soyguna 
şahsî namus endişesiyle iştirak etmeyenler.”76

Anlatıcının mektepte iken “Labori” adını taktıkları sınıf arkadaşlarından Musta-
fa Nazım, geçine bilmek için, “Harp esnasında yazıhanesini, evini, barkını, eşyasını, 
hâsılı nesi var, nesi yok, hepsini satmış, yemiş”tir. Adliyede bir odacı iken kısa sü-
rede yeni zengin olan birsinin yanında katip olarak çalışmaktadır. Karşılaştığı diğer 
arkadaşı Ebulfuruva’nın ise, tam tersine kılık kıyafeti yerindedir. İlk başta anlatıcıyı 
“tanımamazlıktan gelse de, selamı almak durumunda kalır. Ebulfuruva hâlâ arkadaşı-
nın “milliyetperverlik” düşüncesine sahip olmasına şaşırır. Onun savunduğu, “yegâne 
selamet Türklüğü filan inkâr edip milliyetsiz dindar olmaktır.” Onlar da İstanbul’un 
önde gelen isimlerin yer aldığı “Tevhit ve Ahlak” adında bir cemiyet kurmuşlardır.77

Şehrin sosyal ve kültürel hayatında sanata ve edebiyata ilgi gösteren neredeyse 
yoktur. On beş yıl öncesinin edebiyat mahsulleri, Namık Kemal’in heyecanla şiirle-
rini okudukları, fikir teatileri yapılan sohbet ortamları ortadan kalkmıştır. “İstanbul 
meflûç bir gölge hâlinde uzanmış! Uyuyor. Fakat baygın. Bu cesedi kımıldatacak ruh 
ölü...”. İstanbul savaşın ortaya çıkardığı yeni zenginler, menfaatçiler ve siyasî ortam 
yüzünden “ruhu ölü” bir şehir haline gelmiştir. Ancak yine de ümit tamamen kay-
bolmamıştır. Hikâyede İstanbul’un manevî değerler açısından ne kadar çöküntüye 
uğradığı kişiler üzerinden anlatılır.78

Ömer Seyfettin’in savaş sonrasında kaleme aldığı hikâyelerden birisi de “Yusuf 
Borusu Seni Bekliyor”dur. Bu kez hikâyenin merkezinde askeriyeden birisidir. Ak-
saraylı Cabir Paşa, saraya mensup bir eş sayesinde kısa sürede terfi ederek “ferikliği 
yakalamış”tır. Ancak şartlar değişip, orduyu gençleştirme sevdasına düşenler başa 
gelince, Cabir Paşa da emekliye sevk edilenlerdendir. Eşi vefat ettiği için tek başına 
yaşayan paşa, tekaüt maaşıyla bir süre idare etse de, bakkal açarak ticarete atılır. An-
cak o, “vesika şekerini” dağıtırken ufaktan halkın hakkından kesintiler yapmaya baş-
lar. Mahalleli kadınların, “Sen hükümet kapısında yetim hakkı yemeye alışmışsın... 
Galiba şimdi de mahalle bakkallığını mı yiyim yeri yaptın?” çıkışlarıyla burayı başka-
sına devrederek kaçar. Ancak paşa, para kazanmanın yolunu ve tadını almıştır. Kısa 
yoldan para kazanmak için belli isimlerin peşine takılmak, metodunu bilmek yeterli-
dir. O da kısa sürede tavsiyeler, himmetler ve biraz da etek öpmelerle muradına nail 
olur. Daha sonra girdiği ihracat vesikası işinin de modası geçtiği için fazla para kaza-
namadan onu da kapatmak zorunda kalır. Bu işten mahrum kalan açıkgözler “iaşe” 
işinde işlerini yürütmeye devam etseler de, o bu işin yolunu ve yöntemini bulamaz ve 
itibarını kaybetmiş bir emekli asker olarak yeniden askerlik mesleğine döner.79

76 Ömer Seyfettin, Bütün Hikâyeleri, s. 927.
77 Çağın, a.g.m., s. 227-228.
78 Hüseyin Gürbüz, “Sosyal Meseleler Açısından Ömer Seyfettin’in Hikâyeleri”, Hece, 46/47, Ankara 

Ekim-Kasım 2000, Türk Hikâyeciliği Özel Sayısı, s. 201.
79 Ömer Seyfettin, Bütün Hikâyeleri, s. 1090-1093.
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“Zeytin Ekmek” hikâyesi yazarın Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda, aç ve sefil ka-
lan kadınların nasıl istismar edildiğini anlatır. Rumeli’de aynı kazada Naciye ve Sabire 
çocukluk arkadaşıdırlar. Ancak Balkan bozgunu sırasında kaçarken birbirini kaybe-
derler. Birinci Dünya Savaşından sonra tekrar karşılaştıkları zaman, Naciye fakir bir 
hayatın içinde “Gece gündüz vesika ekmeği.. katık zeytin..” yaşar durumdayken, ar-
kadaşı zengin çevrelerde, lüks bir hayatın içindedir.80 Arkadaşı tarafından zengin bir 
erkekle tanıştırılan Naciye, “Bir gecelik misafirlik! Ne olur? Bari doya doya bir yemek 
yerim!”81 düşüncesiyle gittiği köşkte de, zeytin ve vesika ekmeğiyle karşılaşınca, açlık 
için namusunu feda etmeden oradan ayrılarak uzaklaşır.82

Savaş sonrasının sosyal hayattaki yansımalarına yer verilen hikâyelerin sonuncu-
su yazarın vefatından sonra yayımlanan “Foya”dır. Yazarın yakın arkadaşı Ali Canip, 
“Foya” için, “Birinci Dünya Harbi içinde peyda oluveren zenginlerin hayatını tasvir 
edecekti.” açıklamasını yapar.83 Hikâyenin anlatıcısı gazeteci, eski bir mebusun küçük 
bir sarayı andıran konağına gider. Konağın içerisi de dışarısı kadar gösterişli ve pa-
halı malzemelerle kaplıdır. “Şişman ve kaba” bir adam olan konağın sahibi mebusun 
parmakları da tıpkı konak gibi “çakıl çukul yüzük içinde”dir.84 Muharebe içinde haya-
tının bir kısmını yurt dışında Bükreş’te, Viyana’da, Berlin’de hatta İsviçre’de geçirmiş 
eski mebusun dünyasında para kazanmanın dışında bir şey yoktur. Tevfik Fikret’in 
Rübâb-ı Şikeste şiir kitabının adını bile bilemeyen mebus, şairin, o mebusken maarif 
nazırı tarafından Galatasaray’ın müdürlüğünden alınmasını da gazetecinin hatırlat-
masıyla hatırlayabilir. İttihatçılar sayesinde zengin olan mebus, gelişen siyasi pozis-
yona göre bir cepheden öbürüne geçmesi an meselesidir. Kendi ifadesiyle “Benim 
sırtımda yumurta küfesi yok. Biz zamaneye uyarız.”85

Bir fikre sahip olmayan, sürekli “pohpohlanmaya” alışmış mebus, savaş ortamın-
da çok para kazandığı için kendisini akıllı zanneder. Bu özelliğini bildiği için gaze-
teci ona, “dâhi” olabileceğini söyler. Çünkü “Amerika’da, Avrupa’da, hatta Afrika’da 
para kazanmak o kadar güç bir şey değildi. Çünkü birtakım iktisat müesseseleri, ser-
maye, sanayi, banka, tröst filan vardı. Fakat Türkiye’de... Bu aç, bu çıplak yerde öyle 
Avrupa’da, Amerika’da olduğu gibi otuz kırk sene içinde değil, otuz kırk ay, hatta 
birkaç gün içinde milyoner oluvermek...”86

Ömer Seyfettin’in ironik bir üslupla anlattığı eski mebusa gazeteci, hatıralarını 
başkasının hayatını yazıyormuş gibi yazmasını, iyilikleri kendisine, her fenalığı da in-

80 Ömer Seyfettin, Bütün Hikâyeleri, s. 1027.
81 Ömer Seyfettin, Bütün Hikâyeleri, s. 1029. 
82 Uğurcan, a.g.m., s. 275.
83 Ali Canip Yöntem, Ömer Seyfettin (1884-1920): Hayatı, Karakteri, Edebiyatı, İdeali ve Eserlerinden 

Numuneler, Remzi Kitabevi, İstanbul 1947, s. 32.
84 Ömer Seyfettin, Bütün Hikâyeleri, s. 1048.
85 Ömer Seyfettin, Bütün Hikâyeleri, s. 1411.
86 Ömer Seyfettin, Bütün Hikâyeleri, s. 1413.
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tikam alamayacak olan “ölenlere” yüklemesini salık verir. Bu fikri pek beğenen mebus 
buradan bir “roman” çıkabileceğiyle işe koyulur. 

Savaş dönemlerinde en önemli şey milli birlik ve bütünlüktür. Ortak üzüntü ve 
sevinci paylaşmak esastır. Bununla beraber -sayıları fazla olmasa da- fırsat düşkünü, 
milli bilinci teşekkül etmemiş insanlar da eksik olmamıştır. Bunlar arasında avamdan 
insanlar olabildiği gibi, makam mevki sahibi olmuş, eğitimli kişiler de çıkabilir. Yazar 
bu bölümde fırsat düşkünü, savaş ortamını kazanca (!) dönüştürme peşinde olanları 
canlı bir şekilde anlatır. Toplumun önüne onları en kötü örnekler olarak çıkartır. 

Sonuç

Türk hikâyesinin öncü isimlerinden Ömer Seyfettin, asker olarak Rumeli/
Balkanlar’da görev yaparken yakın tanığı olduğu baskı ve zulümleri, savaş günlerinde 
çekilen acıları ve bu dönemde sosyal hayatın olumsuz bir yönünü oluşturan fırsat 
düşkünü yeni zenginleri hikâyelerinde geniş olarak işler. Yazar hikâyelerinde kendi 
askerlik hatıralarından ve günlüklerinden faydalanır, ayrıca günlük ve mektup gibi 
edebî türleri de hikâyelerinde kullanır. Savaşın gölgesinde yazılan “Beyaz Lale” ve 
“Tuhaf Bir Zulüm” adlı hikâyelerinde Rumeli/Balkanlar’da yaşayan Müslüman Türk 
halkının komitacılar tarafında nasıl zulüm ve tecavüze uğradıkları anlatılır. “Bom-
ba” ise, devlet otoritesinin zayıflamasıyla ortaya çıkan komitacıların, sadece Türkle-
re değil, kendi soydaş/dindaşlarına bile zulmetmekten çekinmediklerini anlatan bir 
hikâyedir. “Nakarat” da Balkan Savaşları öncesinde bölge insanının Müslüman Türk-
lere bakışını göstermesi açısından önemlidir. Savaş milletleri yerinden yurdundan 
etmekle kalmaz, farklı milliyetlere mensup kişilerin kurduğu aileleri de parçalar. Ama 
aynı zamanda milli bilinçten mahrum şekilde yaşayan insanların bilinçlenmesine de 
vesile olur. Buna benzer düşünceler “Primo Türk Çocuğu” hikâyesinde dile getirilir. 

Savaş öncesinde başlayan ve savaş günlerinde de devam eden “Ashab-ı Kehfimiz” 
hikâyesinde, belli bir milli bilince sahip olmayan ve düşünce akımlarından da etkile-
nen insanların kurdukları hayallerin nasıl boşa çıktığı anlatılır. Esas muharebeyi konu 
alan “Kaç Yerinden”, “Bir Çocuk Aleko” gibi hikâyeler ise, vatan için her şeyini feda 
eden kahramanların öykülerine yer verir. 

Savaş demek, açlık, yoksulluk ve ölüm demektir. Dolayısıyla vatanı için varını 
yoğunu, canını feda edenlerin yanında halkı istismar eden, fırsat düşkünü karabor-
sacı tipler de eksik değildir. Ömer Seyfettin’in halkın her kesiminden farklı tiple-
rin anlatıldığı hikâyeleri arasında, bu tür olumsuz örneklere de yer verilir.“Harpten 
Sonra”, “Niçin Zengin Olmamış”, “Memlekete Mektup”, “Yuf Borusu Seni Bekliyor”, 
“Foya’dan” gibi hikâyeleri böyledir.

Sonuç olarak, onun hikâyelerinde Balkan Savaşı öncesinden başlayıp Birinci 
Dünya Savaşı sonrasına kadar devam eden süreçte, cephede ve cephe gerisinde yaşa-
nanların olumlu ve olumsuz bütün yönleri canlı bir şekilde okunabilir.
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Öz

Küresel vatandaşlık demokratik yaşam, siyasi okur-yazarlık, ahlaki so-
rumluluk, sosyal katılım gibi kavramları da içeren çok geniş bir kavram olduğu 
gibi özünde‘tarihsel empati’ kavramı bulunmaktadır. Tarihsel empati, geçmişte 
yaşamış olan birini anlamaya çalışmak, bir başka deyişle “bir başkasının ayak-
kabısı ile yürümeye çalışmaktır”. Buradaki önemli nokta, genel olarak savaşı ele 
almak değildir; odak nokta, ‘tarihsel karakterler’dir. ‘’Geçmişteki tarihsel karak-
ter neden o anda, o şekilde davranmayı tercih etmiştir’’, önemli olan bunu anla-
maya çalışmaktır. Ancak bu şekilde tarihsel olayların, daha eleştirel ve gerçeğe 
daha yakın değerlendirilebileceğine inanılmaktadır. Çanakkale Savaşları ve 
Anzak Günü gibi önemli bir tarihi olay, bu bağlamda diğer ülkeler için güzel bir 
örnek teşkil etmektedir çünkü Yeni Zelanda ve Türkiye, savaşmış olsalar dahi 
kültürel bağını devam ettirmektedir. Belki de bunun en önemli nedeni, Gelibolu 
Yarımadası üzerinde Anzak Mezarlığı’nın olmuş olmasıdır. Bu bağlamda, iki 
ülkenin ortak noktası ‘Çanakkale Savaşları’dır. Aralarında savaş olmuş olan iki 
ülke açısından, aynı konunun nasıl işlendiği merak edilmektedir. Her iki ülkeyi 
de ilgilendiren bu önemli konu hakkında, karşılaştırmalı çalışmaların yapıl-
mamış olması çok büyük eksiklik olarak görülmektedir. Bu nedenle bu araş-
tırmada, karşılaştırmalı çalışmalara dayanak oluşturabilecek düzeyde, her iki 
ülkenin eğitim programları incelenmiştir. Araştırmada, tarama modeli kulla-
nılmış ve elde edilen veriler, içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Bu bağlamda 
her iki ülkenin eğitim programlarında ‘barış eğitimi, tarihsel empati, küresel 
vatandaşlık’ kavramlarının nasıl ele alındığı değerlendirilmiş ve karşılaştırma 
yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Yeni Zelanda, Çanakkale Savaşları, Anzak, 
tarihsel empati, kürsel vatandaşlık
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Çanakkale Wars and Anzac Day Coverage in Turkey and New Zea-
land Education Programs ‘ Historical Empathy and Global Citizenship ‘ 

Concepts of Comparison

Abstract

Global citizenship covers some subjects such as democratic life, political lit-
eracy, moral responsibility, social participation and is based on ‘historical em-
pathy’. Historical empathy is to try to understand someone who lived in the past, 
in other words, to try to walk in another’s shoes. The most important point here 
is historical characters, not the war. The learner tries to understand why the his-
torical character behaves at this manner in that time. In this situation historical 
events can be criticized and evaluated more realistic. Canakkale Wars and An-
zac Day are significant events and important examples for the other countries 
because both countries battled however they have been going on their cultural 
connection. This connection might be related to the Anzac cemetery which is on 
the Gallipoli Peninsula so Canakkale War is common subject for both countries. 
It is wondered how this war is taught within both countries educatin programs. 
Unfortunately there are no comparison researches in terms of both countries 
education programs and this is a big deficiency. Descriptive model was used at 
the study and the collected data were examined by content analyses. The aim of 
this study is to compare both countries education programs in terms of ‘peace 
education, historical empathy and global citizenship’ and evaluate how they 
menation these concepts. 

Keywords: Turkey, New Zealand, Canakkale Wars, Anzac, historical em-
pathy, global citizenship

Tarihsel Empati ve Küresel Vatandaşlık

Savaşların ön plana çıktığı günümüz dünyasında, ‘barış kavramına ve barış eği-
timine’ önem verilmesi gerektiğine inanılmaktadır. Barış eğitiminin temel esasları 
arasında “tarihsel empati” ve “küresel vatandaşlık” kavramları yer almaktadır. Küresel 
vatandaşlık demokratik yaşam, siyasi okur-yazarlık, ahlaki sorumluluk, sosyal katı-
lım gibi kavramları da içeren çok geniş bir kavram olduğu gibi özünde‘tarihsel empati 
/ tarihsel duygudaşlık’ kavramı bulunmaktadır (Crick, 1998).

Tarih eğitiminde tarihsel empatinin kullanılması hem vatandaşlık eğitimi için 
önemli bir basamak (Crick, 1998) hem de tarih öğretiminde öğrencinin eleştirel ve 
tarihsel düşünebilmesi için önemli bir kilit noktasıdır (Barton, 2012). Empati, psiko-
lojik bir kavram olarak bireyin kendini bir başkasının yerine koyarak düşünmesi ve 
hareket etmesi olarak tanımlansa da tarihsel empati de önemli bir farklılık vardır. O 
da geçmişte yaşamış olan birini anlamaya çalışmak, bir başka deyişle “bir başkasının 
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ayakkabısı ile yürümeye çalışmaktır” (Davison, 2012: 3). Buradaki önemli nokta, ge-
nel olarak savaşı ele almak değildir; odak nokta, ‘tarihsel karakterler’dir. ‘Geçmişteki 
tarihsel karakter neden o anda, o şekilde davranmayı tercih etmiştir’’, önemli olan 
bunu anlamaya çalışmaktır. Ancak bu şekilde tarihsel olayların, daha eleştirel ve ger-
çeğe daha yakın değerlendirilebileceğine inanılmaktadır. 

 Çanakkale Savaşları ve Anzak Günü gibi önemli bir tarihi olay, bu bağlamda 
diğer ülkeler için güzel bir örnek teşkil etmektedir çünkü Yeni Zelanda (Anzaklar) ve 
Türkiye, savaşmış olsalar dahi kültürel bağını devam ettirmektedir. Belki de bunun 
en önemli nedeni, Gelibolu Yarımadası üzerinde Anzak Mezarlığı’nın olmuş olması-
dır. Bu bağlamda, iki ülkenin ortak noktası ‘Çanakkale Savaşları’dır. Aralarında savaş 
olmuş olan iki ülke açısından, aynı konunun nasıl işlendiği merak edilmektedir. Her 
iki ülkeyi de ilgilendiren bu önemli konu hakkında, karşılaştırmalı çalışmaların yapıl-
mamış olması çok büyük eksiklik olarak görülmektedir. Bu nedenle bu araştırmada, 
öncelikli olarak karşılaştırmalı çalışmalara dayanak oluşturabilecek her iki ülkenin 
eğitim programları incelenmiştir. 

Yöntem

Araştırmada, tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modelinde amaç, sebep-so-
nuç ilişkisi kurmaksızın var olan bir durumu, olduğu gibi ortaya koymaya çalışmaktır 
(Karasar, 2005). Bu amaçla öncelikli olarak, Türkiye ve Yeni Zelanda eğitim program-
larında Çanakkale Savaşı ya da Anzak Günü’nün hangi sınıfta ve hangi ünite altında 
işlendiği tespit edilmiştir. İkinci olarak eğitim programlarında ‘barış eğitimi, tarihsel 
empati, küresel vatandaşlık’ kavramlarının nasıl ele alındığı değerlendirilmiş ve karşı-
laştırma yapılmıştır. Üçüncü olarak alan yazın taraması yapılarak, her iki ülkenin ta-
rih eğitimine getirilen eleştiriler değerlendirilmiştir. Bu bağlamda eğitim programları 
ve alan yazından elde edilen veriler, içerik analizi ile değerlendirilmiştir.

Türkiye ve Yeni Zelanda açısından Çanakkale Savaşları ya da Anzak Günü kap-
samında yapılan araştırmaların, ağırlıklı olarak savaş turizmi ile sınırlı kaldığı görül-
mektedir (Hall, Basarin & Lockstone-Binney, 2009; Yurtseven& Dönmez, 2005). Bu 
bağlamada, Gelibolu Yarımadası’na törenler için gelen Yeni Zelandalı ya da Avustral-
yalı turistlerin, hizmetlerden memnuniyet düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. 

Türkiye’de kazanan taraf olarak, ‘zafer’ olarak kutlanan bu olay; Yeni Zelanda 
açısından, ‘Anzak Günü’ adı altında anma törenleri ile anılmaktadır. Türkiye tarihi 
açısından, yeni bir devlet oluşumunun ilk adımları olan bu savaş, Yeni Zelanda için 
ortak bir devlet tarihi oluşturma çabası altında yer almaktadır. Her iki ülkenin tarih 
eğitim hedefleri arasında ‘küresel vatandaşlık’ eğitimi yer almaktadır (MEB, 2010; 
Yeni Zelanda Öğretim Programı, 2007). Her iki ülkede de 10. sınıf tarih eğitiminin 
hedefleri arasında, doğrudan ‘küresel vatandaşlıktan’ bahsedilmemektedir fakat eği-
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tim hedeflerinin içeriği, küresel vatandaşlığı işaret etmektedir (MEB, 2010:5; Yeni 
Zelanda Öğretim Programı, 2007: 41). 

Türkiye’nin Tarih Eğitimi

‘Tarih’, insanın önyargılarından kurtulmasına yardımcı unsurlardan biri olarak 
(Özlem, 1984: 43) ya da geçmişi değerlendirerek bugünü anlamamızı sağlayan et-
menlerden biri (Ciydem, 2012) olarak tanımlamaktadır. Devlet tarihi, bir devletin 
devamlılığının sağlanabilmesi için geçmişe dair olayların yeniden yorumlanması 
olarak ifade edilebilir (Şimşek, 2007). Bu sayede, ‘ulusal devlet’ oluşturulabilecek ve 
toplumun iç dinamiği pekiştirilecektir (Aslan, 2012; Ciydem, 2012; Şimşek, 2007). Bu 
noktada, ‘tarihin eğitimi’ önem kazanmaktadır çünkü devlet, kendi halkına geçmişle-
rinin nasıl olduğunu anlatarak ortak bir değer oluşturmaya çalışmaktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin de kendi devlet tarihini yazarken, 19. yy ‘mil-
liyetçilik’ akımından etkilendiği görülmektedir (Kan, 2009; Şimşek, 2007). Bu dö-
nemde, belki de ilk resmi tarih eğitimlerinin askeri okullarda verilmesinden kaynaklı 
olarak, tarih eğitiminde özellikle ‘askeri zaferler’ ön plana çıkmıştır (Şimşek, 2007). 
Sonraki yıllarda askeri darbelerden kaynaklı olarak mevcut tarih kitaplarında, sıklıkla 
askeri başarılardan söz edilmiştir (Aktaş, 2012; Alaslan, Şimşek& Çamdeviren, 2012). 

Savaşalar söz konusu olduğunda, mutlaka bir düşman / suçlu taraf ya da bir kaza-
nan ve bir kaybeden taraf olmaktadır. Böyle bir durumda, karşı taraf için ‘ötekileştir-
me’ ya da ‘kötülüme’ uygulaması yapılmaktadır. Aslında, tarih kitaplarında ulusların 
birbirini ötekileştirmesi, birbirine düşmanca ifadeler bulunmasından vazgeçilmesi 
düşüncesi, 1919 yılına kadar uzanmaktadır. Bu düşünce Milletler Cemiyeti’nin En-
telektüel İşbirliği çerçevesinde oluşturulmuştur (UNESCO Arşiv Katalogu, 2013). 
Özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonra ‘tarih eğitimi’ çerçevesinde, barışçıl bir ortam 
oluşturulması hedeflenmiştir. (Demircioğlu, 2006)

Türkiye’de de barışçıl ortamın devamlılığı açısından, geçmiş dönemde anlaş-
mazlık yaşandığı toplumlara yönelik (Ör. Yunanistan gibi) daha yumuşak ifadeler 
kullanılmaya başlanmıştır (Aktaş, 2012). Günümüzde Avrupa Birliği (AB) de üye / 
aday üye ülkelerden, kendi eğitim programlarında benzeri değişiklikler yapmasını 
istemektedir. Türkiye’nin AB’ye aday üye ülkelerden biri olması nedeni ile ‘tarih eğiti-
mi’ müfredatında çeşitli değişikliklere gidilmiştir. Bu bağlamda, Türkiye ile arasında 
geçmiş yıllarda savaş ya da her hangi bir anlaşmazlık yaşanmış olsa dahi diğer ülkele-
ri kötüleyecek düşmanca ifadeler, tarih müfredatından çıkarılması önerilmiştir. (AB 
Bakanlığı, 2012) Özellikle bu noktada ortaya çıkan konu, savaş ve barış eğitimidir. 
Fakat Aktaş (2102), Türkiye’de ‘savaş ve barış eğitimi’ konusunda uygulamalı araştır-
maların yetersiz olduğunu dile getirmektedir. 
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Barış eğitimi, savaş eğitimini de kapsayan daha geniş bir kavramdır ve bu eğitimi 
ile ilgili bazı kavramlar arasında farkındalık arttırma, vatandaşlık eğitimi, kültürlera-
rası eğitim, uluslararası anlayış eğitimi, karşılıklı anlayış eğitimi, çevre eğitimi de yer 
almaktadır (Aktaş, 2012: 72). Benzer şekilde AB tarih eğitiminin amaçları arasında 
tarihsel bilgi ve yaşanılan toplumun kültürünü kazandırma, aktif vatandaşlık bilinci, 
analitik düşünme, problem çözme becerisi (AB Bakanlığı, 2012; Demircioğlu, 2006) 
yer almaktadır. Barış eğitimi ile AB’nin tarih eğitimi amaçları arasındaki ortak nokta, 
‘vatandaşlık eğitimi’ dir. Diğer amaçlar ile birlikte değerlendirildiğinde, burada ifade 
edilen ‘vatandaşlık eğitimi’, sadece kendi ülkesine karşı bireyin sorumluluk bilincini 
arttırmak olarak düşünülmemelidir. Eğer ‘vatandaşlık eğitimi’, bu kapsamda değer-
lendirilirse farklı kültürlerden oluşan Avrupa, nasıl bir ‘birlik’ oluşturacaktır? İkinci 
bir husus, eğer her ülke, olayları sadece kendi açısından değerlendirirse nasıl ‘barış 
ortamı ve barış eğitimi’ sağlanacaktır? Burada asıl olarak bahsedilen, ‘küresel vatan-
daşlık’ eğitimidir. 

Küresel vatandaşlık, kendi ulusal kimliğinden vazgeçmeden sadece kendi ülkesi-
ni değil, aynı zamanda diğer ülkeleri, diğer nesilleri yerel, ulusal ve küresel anlamda 
düşünerek hareket etmeyi, bu davranışların sorumluluğunu almış olmayı gerektirir 
(Morais& Agden, 2011; Kan, 2009). Bu bağlamda, öğrencileri etkileyen konu ya da 
olaylardan yola çıkarak, problemler karşısında mantıklı adım atmalarına yardımcı 
olmak; sadece ‘biz’ ve ‘diğerleri’ gibi ötekileştirme yaparak değil çoklu bakış açısına 
sahip olunması hedeflenir (Kan, 2009). Ne yazık ki ağırlıklı olarak savaşların anlatıl-
dığı ‘Türk Tarih Eğitimi’nde, bu hedeflerin nasıl sağlanabileceği de şüphelidir. 

Tarih eğitimi için ifade edilen sorunlar da bu hedeflerin gerçekleşmesinin zor 
olduğunu düşündürmektedir. Türk tarih öğretim programının konuyu ele alış şekli, 
kullanılan yöntem/ yaklaşım açısından yetersiz kaldığını ifade edilmektedir (Özkan, 
2011; Ayaz, 2009; Ozan, 2007; Aslan, 2005). Ayrıca Türk Tarih Eğitimi müfredatının 
pedagojik yönden eksik olduğu; öğrencinin gelişimsel olgunluğuna göre konuların 
anlatılması gerektiği; mevcut tarihsel bilgilerin, öğrencinin Türk ve dünya tarihini 
anlaması açısından yetersiz kaldığı; mevcut tarih eğitiminin problem çözme ya da 
analitik düşünme yetisi kazandırmadığını ve kazandırmayacağını; günümüz tarih 
eğitiminin, daha çok bilgi ve kültür aktarımı ile sınırlı kaldığı çeşitli kaynaklarda dile 
getirilmektedir (Aktaş, 2012; Özkan, 2011; Demircioğlu, 2006). Bu araştırma kapsa-
mında değerlendirildiğinde, en çarpıcı eleştiri Turgut (2011)’tan gelmektedir. Turgut 
(2011), 10. sınıf tarih ders kitaplarını değerlendirmiştir. Araştırmasının sonunda, 10. 
sınıf tarih ders kitaplarının ‘çoklu bakış açısı kazandırmaktan uzak, vatandaşlık eğiti-
mi açısından yetersiz olduğunu’ vurgulamaktadır (Turgut, 2011: 99- 100)
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Yeni Zelanda’nın Tarih Eğitimi

Anzak (orijinal yazılışı ‘Anzac’) kelimesi, ‘Avustralya ve Yeni Zelanda askeri birliği 
(Australian and New Zealand army corps) anlamına gelmektedir (Liu, 2008). Anzak 
Günü, Yeni Zelanda tarihi açısından en önemli tarihi olaylardan biri olarak kabul 
edilmekte (Liu, 2008) ve bu nedenle ulusal bir marka (Florek& Insch, 2008), ortak bir 
kültürel değer (Montgomerie, 2003) olma özelliği göstermektedir. Yeni Zelandalılar, 
yakalarına ‘gelincik’ çiçeği takarak Anzak Günü’nü anmakta ve sembolleştirmektedir. 

Macleod (2002), Anzak Günü nedeni ile Gelibolu Yarımadası’nda yapılan anma 
törenlerine katılımları değerlendirdiğinde, 50. yıl (1965) anma töreninden 75. yıl 
(1990) anma törenine değin katılımlarda artış olduğunu ifade etmektedir. Son yıllarda 
yapılan anma törenlerine olan katılımın, ‘artış’ seyrinde olduğu görülmektedir (Hall, 
Basarin& Lockstone-Binney, 2009). Macleod (2002)’a göre insanlar iki neden ile bu 
anma törenine katılmaktadır. Birincisi kişisel bağları, yani savaşa katılmış olan akra-
bası ya da bir daha geri dönemeyecek olan insanlara duyduğu saygı nedeni katılmış 
olabilir. İkincisi olayın kültürel önemi ve bıraktığı miras yani, savaşın korkunçluğu, 
bir daha tekrarlanmaması, yapılan fedakârlıklara şükranlarını sunmak ya da kültürel 
bağlarını yenilemeyi sağlamak amacı ile katılabilir. Macleod (2002), birinci nedeni-
nin aradan geçen yıllarda önemini kaybettiğini çünkü savaşa katılan nesillerin, yavaş 
yavaş öldüklerini ve sadece onların anıları ve anlatılarının kaldığını ifade etmektedir. 
Bu durum, ikinci nedenin daha çok öne çıkmasına neden olmaktadır. Hatta Anzak 
Günü nedeni ile elde edilen deneyimlerin, ileriki yıllarda Vietnam Savaşı’na katılım 
konusunda, güçlü itirazların ortaya çıkmasına neden olduğu vurgulanmaktadır.

Yeni Zelandalılar, Anzak Günü’ne tarihi açıdan çeşitli anlamlar yüklemiş olsalar 
da aslında tarih eğitimi, Yeni Zelanda eğitim programında en tartışmalı konulardan 
biridir. Bu araştırmanın konu alanı olan Çanakkale Savaşları ve Anzak Günü kapsa-
mında yapılan çeşitli araştırmalar, Yeni Zelanda gençliğinin Anzak Günü gibi ülkesel 
düzeyde önemli bir anma gününün, ne anlama gediğini anlamakta yetersiz kaldıkları-
nı göstermektedir (Catherall, 2002a; Catherall, 2002b; Rendle, 2003). Örneğin Rendle 
(2003), Yeni Zelandalı gençlerin Gelibolu’nun yerini haritada bulamadıklarını, bazı 
gençlerin Gelibolu’yu Fransa ya da İtalya yakınlarında bir yer olarak aradıklarını; ba-
zıların ise ‘ANZAC’ kelimesinin neyi ifade ettiğini bilmediğini belirtmektedir. Her ne 
kadar bu tespitler, bundan yaklaşık 10 sene önce yapılmış olsa da Yeni Zelanda tarih 
eğitimine getirilen eleştiriler nedeni ile bu sıkıntıların hala devam ediyor olabileceği 
düşünülmektedir. Çünkü Sheehan (2008) Yeni Zelandalı öğrencilerin, Yeni Zelanda 
hakkında çok az şey bildiklerini ifade etmektedir. 

Günümüz Yeni Zelanda tarih eğitimi konusundaki en büyük eleştiri, ulusal bir 
tarih eğitimi yapılandıramadıkları yönündedir. Diğer yandan tarih eğitiminin, ‘vatan-
daşlık eğitimi’ vermekte de yetersiz kaldığı ifade edilmektedir (Sheehan, 2010). Tarih 
ve tarih eğitimi tartışmaları, 1970’li ve 1980’li yıllara değin uzanmaktadır. O dönem-
ki tarih eğitimi müfredatının, dönemin siyasetçilerinin ve bir grup akademisyenin 
araştırma alanları nedeni ile 16. ve 17. yüzyıl İngiltere tarihinin etkisi altında olduğu, 
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dönem savaşlarının Avrupa merkezli anlatıldığı belirtilmektedir. Dolayısıyla öğren-
cilere dar bir çerçevede, tarihsel sıra ile olaylar anlatılmakta ve sadece tarihsel bilgi 
akışı olmaktadır. İlerleyen yıllarda tarih eğitimi konusunda, düzenlemeler yapılsa da 
bu ana sorunların, hala etkisinin devam ettiği görülmektedir. (Sheehan, 2008, 2010) 

2010 yılında yapılan son değişikliklere göre tarih eğitimi, 1-10. sınıflar arasında 
Sosyal Bilimler dersi altında işlenmektedir. 11. Sınıftan itibaren ayrı bir başlık altın-
da, ‘tarih’ dersi vardır ve Çanakkale Savaşları, 12. sınıfta I. Dünya Savaşı kapsamında 
yer almaktadır. (Yeni Zelanda Tarih Öğretim Programı, 2010) Bu son değişiklikler 
doğrultusunda, öğretmenlere sadece geniş kapsamlı konu alanları verilmiş fakat alt 
konu dallarının ne olacağı ya da konuların nasıl işleneceğine dair bir açıklama yapıl-
mamıştır (Sheehan, 2010). Dolayısıyla bu noktada, öğretmenin ‘yaratıcılığı’ ön plana 
çıkmaktadır fakat öğretmenlerin, Anzak Günü ya da ruhunu nasıl anlattıkları bilin-
memektedir.

Öneriler

•	 Mevcut eğitim sistemlerinin, şu anda ne düzeyde küresel vatandaşlık eğitimi 
verdiğini belirleyebilmek amacıyla Morais ve Ogden (2011)’in Küresel Va-
tandaşlık Ölçeği, her iki ülkede de kullanılabilir.

•	 Davison (2012)’ın yaptığı gibi çeşitli tarihsel materyaller ile her iki ülkede 
ayrı ayrı tarihsel empati ve küresel vatandaşlık kavramlarının gelişimi ince-
lenebilir.

•	 Gezi-gözlem yöntemi tarihsel empati ve küresel vatandaşlık eğitimi için 
önemli bir araç olduğuna inanılmaktadır. Dolayısıyla Yeni Zelandalı öğren-
cilerin Gelibolu Yarımadası’nı ziyaret ederek uygulanacak bir eğitim progra-
mının, tarihsel empati ve küresel vatandaşlık kavramlarının gelişimi üzerin-
de ne derece etkili olduğu incelenebilir. Acaba öğrenciler, atalarının geldiği, 
vefat ettiği bu toprakları, onların mezarlarını görünce ne hissedecektir?

•	 Türk tarih eğitiminde ‘Çanakkale Savaşları’, ayrı bir başlık altında 10. sınıfta 
işlenmektedir (MEB, 2010: 35). Yeni Zelanda ortaöğretim tarih eğitiminde 
doğrudan ‘Çanakkale Savaşları’ndan bahsedilmemekte; konu, I. Dünya Sava-
şı kapsamında 12. sınıfta işlenmektedir (Yeni Zelanda Tarih Öğretim Prog-
ramı, 2010: 31). Bu konular, her iki ülkede de benzer sınıflarda işlenmektedir 
dolayısıyla Yeni Zelanda ve Türkiye, Çanakkale Savaşları ve Anzak Günü ko-
nusunda, ortak bir eğitim programı geliştirebilir.

•	 Her iki ülke tarih arşivlerini, incelenmek amacıyla karşılıklı olarak birbirine 
açabilir. Böylelikle eğitim için daha uygun ve yaratıcı materyallere ulaşılabilir.

•	 Eğitimlerde asıl olarak, kim kazandı ya da kim kaybetti sorularına odaklan-
mak yerine, ülkeleri savaşa sürkleyen, insanları savaşa katılmaya iten neden-
lerin neler olduğu üzerinde durulmasına ihtiyaç vardır.
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Öz

Çanakkale, tarihi ve doğal güzelliklerin yanında özellikle coğrafi konumu 
nedeniyle kendine özgü ve oldukça renkli bir yapıdaki müzik, oyun ve eğlen-
ce kültürüne sahiptir. Çanakkale ilinin coğrafi konumu, müziğini ve geleneksel 
oyunlarını da etkilemiştir. Köklü tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ilin müzik 
kültürü, Batı Anadolu ve Trakya-Rumeli ezgilerinin adeta bir kaynaşma yeri 
gibidir. Bu özellik türkülerde ve oyun müziklerinde de kendini açıkça gösterir. 
Tarihsel süreç içinde birçok kültürün kendine ait izlerini bıraktığı bir yerleşim 
alanı olarak bilinen kentin, müzik, oyun, dans, halk edebiyatı ürünleri, gele-
nek-görenek ve sosyal yaşam içindeki bütün unsurları, zengin bir kültürel çe-
şitlilik içinde gelişmiştir. Birçok kültürün kesişme ve kaynaşma yeri niteliğinde 
olan ilin sosyal ve kültürel tüm değerleri gibi geleneksel müzik kültürü ve halk 
ezgileri de bu sürecin etkisindedir. Çanakkale halk müziği kültürü, coğrafi ve 
kültürel koşullar göz önünde bulundurularak iki bölge içinde değerlendirilebilir. 
İl sınırları içerisinde kalan Gelibolu ve Biga yarımadasındaki halk müziği kül-
türü içinde birbirinden farklı yapılar görmek mümkündür. Genel olarak Bal-
kanlar ve Trakya müzik kültürünün etkisinde kalan Gelibolu yarımadasında 
başta “karşılama” olmak üzere “hora-horo” gibi oyunlu müziklere ve Trakya 
bölgesinin müzik geleneğini yansıtan türküler yer alır. Biga yarımadasında ise 
başta zeybek olmak üzere, güvende, bengi, alay havası ve karşılama türlerini 
sıkça görmek mümkündür. Ayrıca Türkmen, Çerkez, Boşnak, Pomak vb. toplu-
luklar kendilerine özgü müzik unsurları ile geleneksel kültür içinde önemli bir 
yer almakta, ilin genelinde müzikal etkinliklerin vazgeçilmez unsurları olarak 
görülebilecek Roman müzisyenler de kentin müzik ve kültür yaşamına katkı 
sağlamaktadırlar. 

Anahtar Kelimeler: Çanakkale Halk Müziği, Çanakkale Halk Kültürü, 
Geleneksel Müzik.

* Doç.Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Mü-
zik Eğitimi Anabilim Dalı Çanakkale, acanbay@gmail.com
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Traditional Folk Music in The Music Culture of Çanakkale

Abstract

In additon to its historical and natural beauty, Canakkale, because of its 
geographical position, has ideosyncratic and incredibly stirring folk dance, en-
tertainment and music culture. The geographical position of Çanakkale has al-
so affected music and traditional folk dance. By means of its deep-rooted history 
and cultural wealth, the music culture of the city is like a place where the West 
Anatolia’s and Thracian’s melodies meet.This feature manifests itself clearly in 
ballads and belly dance music. All factors in music, folk dance, dance, produc-
tion of folk literature, customs and social life of the city, known as the settlement 
where many culture left their own marks in the historical process, have pro-
gressed in rich cultural diversity. Like all social and cultural values of the city 
which has the characteristics of being intersection of many cultures, traditional 
music culture and folk melody are under the thumb of this process, as well. 

By taking into consideration of its geographical position and cultural posi-
tion, the folk music culture of Çanakkale can be estimated into two aeras.It is 
possible to observe different structures in the folk music culture in Gallipoli and 
Biga Peninsula taking part within the boundaries of Çanakkale. In Gallipoli 
Peninsula that has been mostly affected by the music cuture of Balkan States 
and Thracian, folk dance music like especially “karşılama”, “hora-horo” and folk 
song that reflect the music culture of Thracian appear. In Biga Peninsula, it is 
possible to see especially “zeybek”, “güvende”, “bengi”, “alay havası” and the kinds 
of “karşılama”. Also groups like Turkman, Cherkess, Bosnian and Pomak, with 
their own musical factors, take an important place in the traditional culture. 
Gypsy Musicians that can be seen as an indispensable foctor of musical activi-
ties in the city also contribute to the city’s musical and cultural life. 

Keywords: Çanakkale folk music, Çanakkale folk culture, Traditional mu-
sic.

Giriş

Çanakkale, sahip olduğu tarihî değerlerin yanında kültürel özellikleri ve eşsiz 
doğa güzellikleri olan aynı zamanda oldukça renkli bir yapıdaki müzik ve oyun kül-
türüne sahip bir kenttir. Dünya tarihinin en önemli olaylarından biri olan Çanakkale 
Savaşları’nın geçtiği bu topraklar, insanlık tarihindeki en eski medeniyetlerden biri 
olan “Troya” uygarlığına ev sahipliği yapmış; nice önemli tarihî ve kültürel hazineye 
sahiptir.1 Kuruluşu Antik Çağ’a kadar uzanan Çanakkale, doğu ve batı kültürünü ken-
di değerleriyle birleştirerek yöre kültürünün yeniden şekillenmesine ve gelişmesine 

1 N.Bora Aydoğan, Çanakkale, TC. Çanakkale Valiliği Tanıtıcı Yayınlar Serisi, Çanakkale 1996, s. 7.
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katkı sağlayan bir kent niteliğindedir. Herkesin geldiği yerden bir şeyler getirerek bu 
topraklar üzerinde kaynaştırdığı il, ülkenin adeta renkli bir çiçek demeti olma özel-
liğindedir.2 Çeşitli zamanlarda zorunlu şartlar sonucu yaşanan göçlerin Çanakkale 
kültür ve müzik yaşamına getirdiği çeşitlilik bakımından etkisi, ilin halk kültürü adı-
na önemlidir. Özellikle “93 Harbi” olarak bilinen 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı, ardın-
dan 1897 Türk-Yunan ve 1912 Balkan savaşları olmak üzere, süreç içerisinde yaşanan 
göçlerle Çanakkale’nin nüfusu ve demografik yapısı da değişime uğramış, birçok yeni 
köy ve yerleşim biriminin kurulması ile birlikte sosyal, kültürel, ekonomik hareketli-
lik de hızlanmıştır.

Çanakkale ve çevresine Cumhuriyet döneminde ise 1952-68, 1979-88 ve 1990-
2006 yılları dışında sürekli dışarıdan göçler olmuştur. Tarihsel süreç dikkate alındı-
ğında bu bölgenin sürekli göçlere açık bir yer olduğu görülür.3 Kurulan yeni yerleşim 
birimleri ve köylerinde yaşayan insanlar, göç ettikleri yerlerden getirdikleri gelenek, 
görenek ve alışkanlıklarını doğal olarak sürdürmüş, aynı zamanda yerleşik halkı et-
kilemiş ve onlardan etkilenmişlerdir. Toprak mülkiyetindeki dağılım ve bireysel ya-
şam kültürü ezgisel karakteri etkileyerek bölgede sosyolojik olarak farklı bir müzik 
kültürünün oluşmasına neden olmuştur. Örneğin Doğu ve Güneydoğu Anadolu gibi 
bölgelerde sıkça rastlanan büyük toprak sahipleri ile orta ve küçük üretim potansi-
yeli olan gelir grubuna sahip çiftçi-üretici ayrışması veya kısaca “ağa-maraba” ilişkisi 
türündeki anlatımların burada olmadığı görülebilir. Kendi toprağını, kendi üretim 
araçları ve çalışma koşullarına göre işleyen insanlar, beraberinde kendilerine göre bir 
yaşam pratiği ve kültürünü de oluştururlar. Köylü, ağanın toprağını işlemek yerine 
komşuları ile birlikte kendi toprağını işler; sonra da imece yapar. Makineleşmenin 
günümüzdeki gibi olmadığı o dönemlerde tarımsal bir işbölümü sonucunda ağır iş 
gücü gerektiren uğraşların tarlada erkekler tarafından birlikte gerçekleştirilmesi, 
kadınların ise evde toplanarak başkaca görevleri yerine getirmesi, bu toplulukların 
ortak beklenti ve kaygılar etrafında toplanarak yaşamlarını kolaylaştırmalarını sağlar. 
Tarlada biçilen ekin, evde ayıklanan mısır ve ipe dizilen tütünle birlikte maniler, atış-
malar, türküler ve oyunlar da oluşur, gelişir ve renklenir, böylece insanlar ve kültürler 
kaynaşır. Herkesin toprağı, herkesin emeğiyle herkesin ürününe dönüşür. Bereketli 
topraklar ise mutlu türküler söyletir. Ağanın lütfuna gerek olmadığı gibi gurbet acı-
sına da gerek yoktur. Görüp alamamanın, sevdiğine kavuşamamanın acısı kalmıştır 
geriye. Bu yapıda gelişen kültür ortamı Çanakkale halk ezgileri ve türkülerinde açıkça 
görülebilir.4

2 Alaattin Canbay ve Ö.Can Satır, Çanakkale Halk Ezgileri, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ya-
yınları, Çanakkale 2014, s.14-15

3 Mithat Atabay, “Cumhuriyet Döneminde Çanakkale’ye Göçler”, Çanakkale Tarihi, C.VI, Değişim Yay. 
İstanbul 2008, s. 3315-3332.

4 A.Canbay, age, s.14
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Birçok kültürün kesişme ve kaynaşma yeri niteliğinde olan ilin sosyal ve kültürel 
tüm değerleri gibi halk ezgileri de bu sürecin etkisiyle gelişmiştir. Tarihî süreç içeri-
sinde çeşitli nedenlerle bölgeye gelen topluluklar kendi kültürlerini de beraberinde 
getirerek çok kültürlü-birleşik ve kaynaşık bir kültürel yapıyı oluşturmuşlardır. Bun-
da kuşkusuz ilin iklim koşulları ve verimli toprak yapısı önemli bir etkendir. Bu kültü-
rel gelişim süreci yüzyıllar boyu aralıklarla devam ederek renkli bir kültür mozaiğini 
ortaya çıkarmıştır.5

Kültür yaşamına oldukça güçlü bir biçimde etki eden diğer unsurlardan biri de 
hiç kuşkusuz 20. yüzyılın başlarından itibaren bütün Anadolu’yu etkisi altına alan 
savaşlar ve getirdiği acıların yurdun her yerinde olduğu gibi Çanakkale’de de derin 
izler bırakmasıdır. Her ulusun tarihine bakıldığında, yaptıkları savaşların edebî eser-
lerinde yansımaları görülebilir. Bu durum Türk edebiyatı için de geçerlidir. Konuları-
nın bir bölümünü kahramanlık destanları ve efsanelerinin oluşturduğu türkülerin en 
duygulu örnekleri bu zamanlarda verilmiştir. Cepheden cepheye gözünü kırpmadan 
koşan Anadolu evlatları, anaları, bacıları ve sevdaları türkülerine konu olmuş, bu tür-
küler bazen Yemen, bazen de Çanakkale’nin yolunu tutmuştur. Ulusumuzun tarihin-
de yaşanan ve Dünya tarihindeki en büyük savaşlardan biri olan Çanakkale Savaşları 
da halkın dilinde müziğe yansımasını böyle bulur. Âşık, şair, besteci ve ozanların, 
yaşamı böylesine derinden etkileyen bu trajediye duyarsız kalmaları düşünülemez.

Çanakkale Halk Kültüründe Müzik

Çanakkale ilinin coğrafi konumu, müziğini ve geleneksel oyunlarını da etkile-
miştir. Köklü tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ilin müzik kültürü, Batı Anadolu ve 
Trakya-Rumeli ezgilerinin adeta bir kaynaşma yeri gibidir. Bu özellik türkülerde ve 
oyun müziklerinde de kendini açıkça gösterir. Kuzey Ege, Trakya ve Güney Marmara 
kültürel özelliklerinin bir kaynaşma noktası olarak değerlendirilebilecek olan Çanak-
kale ve yakın çevresi, yöresel oyunları ve müzik kültürü bakımından Karşılama ve 
Hora bölgesi olarak bilinir. Hora, etimolojik olarak dizi, sıralanış, halka kurma, çer-
geleniş anlamları ile kullanılan bir sözcüktür. Trakya bölgesinde genellikle 10-15 ki-
şilik gruplar halinde el-ele veya kol-kola tutuşarak yürütülen bir halk oyunu türüdür. 
Hora, erkekler ve kadınlar tarafından ayrı ayrı oynanan bir oyundur. Her ne kadar 
Trakya bölgesi ile özdeşleşmiş bir oyun gibi görülse de Gazimihal’e göre Anadolu’nun 
çeşitli yörelerinde farklı oyun figürleri ve kullanılan çalgılarla oynanan bir türdür.6 
İstanbul’un Anadolu yakasından başlayıp, İzmit, Sakarya; aşağıya doğru Yalova, Bur-
sa, Balıkesir ve nihayet Çanakkale, oyun ve müzik kültürü bakımından birbirlerinden 

5 http://www.canakkale.gov.tr/134/canakkalenin-tarihi-2 (21.05.2014)., http://www.canakkale.bel.tr/ 
(21.05.2014).

6 M.Ragıp Gazimihal, age.
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kısmi farklılıklar gösterseler de7, ayrıntılı bir inceleme yapılacak olursa Çanakkale’nin 
sosyo-kültürel yapısı ve bulunduğu coğrafi konum nedeniyle müzik kültürel anlamda 
bir kesişim bölgesi olduğu açıkça görülebilir.

Çanakkale’de geleneksel halk müziğine yönelik ilk resmî folklor derlemesi 1947 
yılında yapılmıştır. Ankara Devlet Konservatuarı arşivi için Muzaffer Sarısözen, Halil 
Bedii Yönetken ve teknisyen Rıza Yetişken’den oluşan ekip Çanakkale’de 70 kadar 
türkü ve ezgiyi plağa kaydetmiştir.8 Buradaki verilere göre, derleme ekibi 28.07.1947 
ve 02.08.1947 tarihleri arasında merkez ilçe başta olmak üzere, Yenice, Ezine, Bay-
ramiç ve Biga ilçelerinde birçok zeybek, karşılama ve türküyü kayıt altına almıştır. 
Ahmet Yamacı, Nida Tüfekçi, Serbülent Yasun, Mehmet Özbek, Erkan Sürmen ve 
Saniye Can’ın Çanakkale geleneksel halk müziği kültürüne değerli çalışmaları ile kat-
kıda bulunan TRT Türk Halk Müziği derlemeci ve sanatçılarıdır. Çanakkale il kül-
tür müdürlüğü bünyesinde görev yapan folklor araştırmacıları Ömer Gözükızıl ve 
Mümtaz Fırat, halkbilimsel ürünlerin araştırılması, derlenmesi ve arşivlenmesi adına 
Çanakkale halk kültürüne anlamlı katkıları olan diğer önemli araştırmacılardır. Doç. 
Dr. Alaattin Canbay’ın yürütücülüğünde, 2010 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üni-
versitesi bilimsel araştırma projeleri koordinasyon birimi tarafından desteklenen ve 
2014 yılında tamamlanan proje ile geniş kapsamlı bir arşiv, derleme ve yayın çalışma-
sı gerçekleştirilerek, derlenen halk ezgileri kayıt edilerek tasniflenmiş, notaya alınmış 
ve Çanakkale Halk ezgileri başlığı altında bir kitapta toplanmıştır. Alaattin Canbay ve 
Ö. Can Satır tarafından hazırlanan “Çanakkale Halk Ezgileri” kitabı Çanakkale halk 
müziği alanındaki en kapsamlı çalışmalardan biri olarak gösterilebilir.

Çanakkale Halk Ezgileri

Halk ezgileri, toplumların kendilerini sesli ve ezgisel olarak ifade ettikleri ortak 
bir anlatım biçimi olan kültürel unsurlardır. İnsan yaşamı içindeki bütün doğal ve 
toplumsal olaylar sesle birlikte ezgisel bir yapıya dönüştürülerek geleneğin en önemli 
taşıyıcı unsuru haline gelir ve halk ezgilerini oluştururlar. İç sesini duygusal bir ifa-
deyle anlamlandıran insan, iş türkülerine kattığı coşku, oyun ezgilerinde neşe, ağıtla-
rına hüzün ve ninnilerine sedasıyla, müziği yaşamının vazgeçilmez bir parçası yapar. 
Halk ezgileri bu anlamıyla kültürel kimliğin oluşması ve devam etmesi adına yaşam-
sal öneme sahiptir. Halk ezgileri, toplumların yaşam biçimlerine, yaşadıkları olaylara, 
olayları yorumlama biçimlerine göre yerel-toplumsal veya uluslararası olmak üzere 
çeşitli farklılıklar gösterebilirler. Ezgilerin ritim (usul) yapıları, ses genişliği ve ezgisel 
yapıları veya konuları yerel ve ezgisel olarak farklı özellikler taşıyabilir. Genel olarak 

7 Melih Duygulu, Türkiye’de Çingene Müziği, Pan Yay., İstanbul 2006, s.176.
8 Armağan Elçi, Muzaffer Sarısözen:Hayatı, Eserleri ve Çalışmalar,Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, 

1997.
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“tavır” olarak adlandırılan bu anlatım şekli aynı zamanda Türk halk müziğinin çeşit-
liliği ve zenginliğinin de bir göstergesidir. Sosyal bir temele, yüklü bir duyguya, kalıcı 
bir müziğe dayanan halk ezgileri, asker ocağında, düğün dernek ve kır eğlencelerin-
de, okullarda; halk sanatçıları, öğretmenler, askerler, köçekler ve çalgıcılar aracılığıyla 
daha geniş çevrelere yayılırlar. Geniş iskân hadiseleri bir yörenin kültürünü başka 
bir yöreye taşıdığından halk ezgileri ve bu ezgisel yapı içinde önemli unsurlardan 
biri olan türkülerin yayılmasına da katkıda bulunurlar. Çanakkale halk ezgileri buna 
güzel bir örnektir. Halk ezgileri, aynı zamanda toplumların kendilerini ifade ettikleri 
ortak bir anlatım biçimi olan kültürel unsurlardır. Üretim-tüketim ilişkilerinin oluş-
turduğu yaşam pratiği, coğrafi koşullara göre değiştiğinde halkın dilindeki ezginin 
yapısı da o oranda değişir. Aynı durum yaşanan sosyal olaylar sonucunda oluşturulan 
ezgiler için de geçerlidir. Aşklar, acılar, ayrılıklar, gurbet, sıla, özlem, savaşlar, kahra-
manlıklar, düğünler, eğlenceler; insana ve yaşama ait tüm değerler halk ezgilerinde 
dile gelir. Birçok kültürün iç içe kaynaştığı, bütünleştiği, gerçek olayların destanlaş-
tığı Çanakkale’de halk ezgilerinin de aynı biçimde geliştiği görülür. Birlikte söylenen 
türküler, maniler, atışmalar, dil ahenginin ve kültür dağarcığının zenginliğini alabil-
diğince sergiler.9

Çanakkale Geleneksel Halk Müziğinde Türler

Çanakkale halk müziği kültürü, coğrafi ve kültürel koşullar göz önünde bulun-
durularak iki bölge içinde değerlendirilebilir. İl sınırları içerisinde kalan Gelibolu 
ve Biga yarımadasındaki halk müziği kültüründe birbirinden farklı yapılar görmek 
mümkündür. Bu durum Çanakkale’nin zengin bir müzik kültürüne sahip olduğunun 
en önemli göstergesidir. Avrupa yakasında kalan Gelibolu Yarımadası’nın geleneksel 
müzik kültürü, coğrafi konumunun da etkileri ile Balkanlar ve Trakya müzik kültü-
rü ile etkileşim içindedir. Burada başta karşılama olmak üzere hora-horo gibi oyun-
lu müziklere ve Trakya bölgesinin müzik geleneğini yansıtan türkülere oldukça sık 
rastlanır. Bunun yanında özellikle Gelibolu ilçesinde yaşayan Roman topluluklarının 
kendilerine özgü müzik gelenekleri Çanakkale halk müziğinin önemli unsurları ara-
sında gösterilebilir. Başta zeybek olmak üzere güvende, bengi, alay havası ve karşıla-
ma türlerinin görülebileceği Biga Yarımadası’ndaki halk müziği kültürünün Gelibolu 
Yarımadası’na oranla daha fazla çeşitlilik gösterdiği söylenebilir. Bengi, Ege bölge-
sinde özellikle Balıkesir ve Bursa yörelerinde karşılaşılan, zeybek karakterini andı-
ran vokal-enstrumantal tarzdaki oyunlu ezgilerdir.10 Güvende, 1, 2, 3 veya 4 kişinin 
“sekme”yi zil takarak oynadıkları, Bursa ve Balıkesir oyunları arasında yer alan bir 
oyundur.11

9 A.Canbay, age, s.12
10 Süleyman Şenel, Türk Halk Musîkisi Bilgileri, (Basılmamış Ders Notları), İTÜ TMDK, İstanbul 1998,
11 M.R. Gazimihal, age.
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Bölgenin müzik kültürüne esas teşkil eden bu türlerin yanında, yoğun olarak 
Bayramiç, Ezine ve merkez ilçe çevresinde yaşayan Türkmen Alevilerin Cem’lerde 
icra ettikleri Semahlar ile Çan, Biga ve Gelibolu çevresindeki Pomak, ayrıca Biga’da 
yerleşik Çerkez toplulukların müzik kültürleri, Çanakkale halk müziğinin çok kültür-
lü yapısının renkli bir yansıması niteliğindedir. Bu renkli yapı içerisinde, Çanakka-
le müzik kültürünü zenginleştiren bir diğer etken de müzisyenlerin hareketliliğidir. 
Düğünlerin ve eğlence yaşamının vazgeçilmez unsurları olan Roman müzisyenler il 
içinde olduğu kadar, il dışına yaptıkları seyahat ve iş gezileri sırasında kültürel bir 
hareketlilik oluşturmuşlardır. Yakın bölgelere müzisyenlik amacıyla yapılan seyahat-
lerin yanında, mevsimsel olarak Ege bölgesinin farklı illerine çalışma amacıyla giden 
müzisyenler gittikleri yerlere Çanakkale ezgilerini götürürken, farklı bölgelerde öğ-
rendikleri ezgileri Çanakkale’ye taşıyarak burada icra etmeye başlamışlardır. Kaynak 
kişilerle yapılan görüşmelerden edinilen bilgilere göre; 1950 ve 60’lı yıllarda başta 
Bayramiç ve Ezine olmak üzere Çanakkale kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan mü-
zisyenlerin çalışmak amacıyla Muğla, Aydın ve Ege bölgesinin farklı illerine giderek 
müzisyenlik yapmaları ve ezgilerin bu yolla çeşitli varyantlar halinde icra edilmesi 
söz konusu duruma örnek gösterilebilir. Ayrıca bu bölgede yapılan deve güreşlerinin 
de bu bağlamdaki repertuar etkileşimi için önemli bir unsur olduğu bilinmektedir.

Çanakkale Halk Türküleri

Halk türküleri veya şarkıları, bireysel ya da ortak yaşamsal etkinlikleri dile getir-
mek için söylenen sözlü-ezgili halk edebiyatı ürünleridir. Halk şarkılarında, insanla-
rın yaşadıkları doğum, ölüm, aşk, ayrılık, doğa gibi konular işlenir. İçerdiği konu, ezgi 
yapısı ve etki gücü doğrultusunda genel olarak zamanla anonim bir özellik kazanan 
türküler, Geleneksel Türk Halk Müziği’nin en bilindik formu olup, “12. Yüzyıl Fars-
çasında Türk’e ait, Türk’e mahsus anlamına gelen ‘Türk-î’ den gelmiş, Türk sözcüğü-
ne bir aidiyet eki olan (î) vokalinin eklenmesiyle Türkçe telaffuza uydurulmuştur.12 
Türküler, genellikle gerçek hayatta yaşanan toplumsal olay ve beklentilerin yarattığı 
duygulanma sonucunda ortaya çıkan halk ürünleridir. “Halkın tüm yaratmaları so-
mut bir gereksinimi karşılamaya yöneliktir. Bu yaratmalarda başta sanatsal (estetik) 
nitelik olup olmaması önemli olmayıp “kullanışlılık” yeterlidir.13 Başlangıçta bir olay, 
bir duygu coşkunluğu sonucunda halk arasında doğan türküler, zamanla geniş bir 
alana yayıldığında hem müzik, hem de şiir bakımından değişmeye, düzelmeye ve 
daha kolektif duygular taşımaya başlarlar.14 Bu nedenle halk ezgileri ve türküler bir 
anlamda geleneğin gerçek taşıyıcısı gibidir. Gezici bir saz aşığının dilinde diyardan 

12 Mustafa Hoşsu, Geleneksel Türk Halk Müziği Nazariyatı, Kombassan Yay. İzmir. 1997, s.6.
13 Ümit Kaynar, Türk Halk Kültürü ve Halk Müziği, Ege Yay. İstanbul 1996, s.24.
14 Mehmet Özbek, Folklor ve Türkülerimiz, Ötüken Yay., İstanbul 1981, s. 64-65.
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diyara dolaşan türküler, içlerinde kültürel ve tarihî birçok unsuru taşır. Hece ölçüsü 
ve ezgi kalıbına sarılmış türküler bu yolla hem akılda daha kolay kalır, hem de çabuk 
öğrenilerek yaygınlaşabilir. Yazılı ve kayıtlı geleneğin bozulma veya unutulma sorunu 
türkülerde daha az görülür. Halkın zihninde yer etmiş, gerçek bir öykü veya olayı 
anlatan türküyü değiştirmek veya yok etmek mümkün olmadığından, türküler; bu 
anlamda gelenek ve kültürü en özenli biçimde geleceğe aktarma işlevini üstlenirler. 
Fuad Köprülü’ye göre; Türki, Türk’e özgü tanımlarıyla, “Türklere mahsus bir besteyle 
söylenen halk şarkıları” olarak da tanımlanırlar.15 Halk Türküsü genel bir ifadeyle, 
“başlangıçta bir kişinin, hafızasında var olan halk işi ezgi ve söz kalıplarından yarar-
lanarak, bazen sözlü, bazen ezgiyi değiştirerek, bazen de yine halk işi olmak kaydıyla, 
özgün olarak ortaya koyduğu; dilden dile dolaşırken değişikliğe uğrayan, zaman için-
de kişisel izlerin silinmesi sonucu ortak özellik taşıyan ezgili ve biçimli sözler”16 olarak 
tanımlanabilir.

Türküler; genellikle, Bağlama, Kemençe, Mey, Klarnet gibi sazlar eşliğinde söy-
lenebildiği gibi çalgı eşliği olmaksızın da “yakılabilir” ve söylenebilir. Yörelere göre 
farklı halk çalgıları ile icra edilen türküler, çalgı eşliği olmaksızın kolaylıkla çalınan ve 
söylenen bir ezgisel karaktere sahiptir. Bununla birlikte ülkemizde her yörenin ken-
dine ait türküleri ile özdeşleşmiş çalgıları, türkünün icrasını yayılmasını daha etkin 
bir hale getirir. Örneğin Karadeniz türküsünde kullanılan kemençe veya Toroslarda 
çalınan kabak kemane türkülerin icralarındaki heyecanı dile getirir. Kültürlerin kay-
naşması ve iç içe geçmesi ile birlikte yörelerin geleneksel kültürüne ait olmayan çal-
gılarla da icra edilebilen türküler, çalgı kullanımı bakımından halk kültürünün renkli 
bir formunu oluşturur. Çeşitli nazım şekilleri ve ezgiler kullanılarak oluşturulan tür-
küler, konu, ezgi ve şekil özelliklerine göre pek çok anonim manzumeyi içinde barın-
dırırken, ezgisel yapı bakımından Kırık Havalar ve Uzun Havalar olmak üzere iki ana 
bölümde incelenebilir. Türk halk müziğinin beslendiği en önemli iki kaynak, Âşıklar 
(Halk Ozanları) ve “Türkü Yakıcılar”dır. Türkülerin biçim ve konu bakımından geliş-
mesine, yakılmasında ve yayılmasında saz şairlerinin, halk ozanlarının, âşıkların ve 
türkü yakıcıların önemli katkıları bulunmaktadır.

Türkünün ana biçimi dörtlüktür. Dörtlükler çoğu zaman birbirine eklenerek ve 
“Bağlantı (nakarat, kavuştak)”lar alarak daha uzun birimler halinde söylense de iki 
veya üç dizeden oluşan türküler de vardır. Türkülerin büyük bir bölümü manilerin 
yan yana gelmesinden oluşur. Mani dizeleri aralarına, başlarına, sonlarına veya dört-
lüklerin ardından bağlantılar alarak türküye dönüşür. Böylece uzun mani kararları, 
ezgilere bağlanarak türkü halini alır.17 İcracının, türkünün bilinen dörtlüklerine ek 
olarak kendisinin daha önceden öğrendiği veya o anda irticalen söylediği uygun ya-

15 Nihat Taydaş, “Ah Bu Türküler Köy Türküleri”, Folklor/Edebiyat Dergisi, C.11, S.42, 2005, s.103.
16 Mehmet Özbek, Türkülerin Dili, Ötüken Yay. Ankara 2009, s.19.
17 İlhan Başgöz, age, s.137-138.
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pıdaki sözleri, ezgiye uygun ve türkünün devamı olarak söylemesi de sıkça görülen 
bir durumdur. Karşılıklı söylenen-atılan manilerin ezgi yapıları ile bütünleştirilerek 
türkü olarak söylenmesi, anonim bir halk yaratısı özelliği gösteren türküler için ola-
ğan bir süreç olduğu söylenebilir. Bu yapıya uygun “Kayadere Çamları”18 adlı türkü 
örnek olarak gösterilebilir;19

Kayadere çamları
Yere düşer dalları
Bizim için yapılmış
Çanakkale yolları

Kayadere köyümüz
Zemzem akar suyumuz
Sevip sevip ayrılmak
Yoktur öyle huyumuz

Çanakkale türkülerindeki belirgin özelliklerin başında, ülkemizin diğer bölge-
lerinde olduğu gibi ezgili mâni söyleyiş biçimi gelir. Anonim halk edebiyatının en 
yaygın nazım şekli olan “mâni”, halk şiiri metinlerinin önemli bir kısmını ve diğer 
manzum ürünlerin çoğunu oluşturması bakımından önemlidir.

18 Yöre; Kayadere Köyü, Kaynak Kişi; Mehmet Küçük-Mustafa Kısa, Derleyen ve notaya alan ; Yücel 
Kökdere, Derleme Tarihi; 17.01.2001, 

19 A.Canbay, age., s. 135
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Halk edebiyatımızın en yaygın türlerinden biri olan mâninin özelliği, değişmez 
bir kural olmamakla birlikte bağımsız dörtlüklerden oluşması ve doğaçlama yara-
tılmasıdır.20 Çanakkale türkülerinin önemli bir kısmı, mâniler arasına serpiştirilen 
nakaratlar yardımıyla oluşmaktadır. Bilinen bir ezgiye (örneğin Evreşe Yolları) türkü 
icracıların mâni eklemeleri ve böylece türkünün sözlerini uzatmaları veya değiştir-
meleri de mümkündür. Türküler; yaşanan olayların yanında aynı zamanda duygu ve 
düşünceleri de dile getirir. Genellikle ezgili maniler olarak nitelendirilebilecek Ça-
nakkale türkülerinin konularına göre aşk-sevda, kız-oğlan-aile büyükleri arasında-
ki ilişkiler etrafında yoğunlaştığı görülür. Türkülerde, gurbet, kahramanlık, merkezi 
otoriteye başkaldırı gibi konulara pek rastlanmadığı gibi ağıt niteliği taşıyan halk ez-
gileri veya türküler de nadiren görülür.

Zeybekler

Çanakkale halk müziğini oluşturan en önemli türlerden biri zeybeklerdir. Zey-
bek, belirli bir oyun figürüne bağlı, çalgısal veya sözel biçimlerde icra edilen gelenek-
sel bir müzik türüdür. Adını 17. Yüzyıl sonlarından 20. Yüzyılın ilk çeyreğine kadar 
olan dönemde Batı Anadolu’da yaşamış eşkıya gruplarından almaktadır.21Gazimihal’e 
göre zeybek sözcüğü “salbak” ya da bunun diğer bir söylenişi olan “saybak (cesur)” 
sözcüklerinden türemiştir.22 Saldırmak, hareket etmek ve bir yere gitmek anlamına 
gelir.23 Geleneksel yapılarına bakıldığında zeybeklerden oluşan isyancı topluluğun 
içinde bulunan bireylere “zeybek”, çetenin başında bulunan öncülüğünü ve sorumlu-
luğunu üstlenen zeybeğe ise “efe” denildiği görülür.24 Zeybek oyunları, açık havada, 
davul-zurna veya yöresine göre klarnet, bağlama, kadınlarda ise def, darbuka, leğen 
gibi “dımıdan” sazlarla eşlik edilerek oynanır.25 Anadolu’nun batı yarısının hemen 
her yerinde, doğuya gittikçe azalan bir şekilde çeşitli varyantlarıyla zeybek oyunları 
büyük bir yaygınlıkta oynanmaktadır. Batı Anadolu’da halk tarafından çalınan ve oy-
nanan oyunlara da “Zeybek Havası” veya “Zeybek Oyunları” denilmektedir. Zeybek-
lere has oyun anlamında zeybek oyunu, oyun kelimesi katılmaksızın da zeybek, bu 
yörenin kendi oyun çeşitlerinin toplu adı olduğu söylenebilir.26

Zeybek müziği, ezgisel ve ritmik yapıları ile diğer türlerden ayrılır. Bu ritmik ya-
pılar, davulun tokmağı, bağlamanın mızrabı ile doğal ve duygusal olarak, belirli za-

20 İlhan Başgöz, age. s.103.
21 Hamit Çine, Zeybek Oyunlarımız, Mey Yay., İzmir 1994, s.13.
22 M.Ragıp Gazimihal, Musiki Sözlüğü, MEB Yay., İstanbul 1961, s.274-275.
23 TDK, Türkiye’de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü, C 12, TDK. Yay., Ankara 1982, s.4828
24 A.Haydar Avcı, Zeybeklik ve Zeybekler, Bir Başkaldırı Geleneğinin Toplumsal ve Kültürel Boyutları, 

Verlag Anadolu Yay., Hückelhoven 2001, s.18.
25 Hamit Çine, age, s.23
26 M.Öcal Özbilgin, Zeybeklik Kurumu ve Zeybek Oyunları, (Yayımlanmamış Doktora Tezi) EÜ. Sos.Bil.

Ens. Folklor Bilim Dalı, İzmir 2005, s.69.
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man birimleriyle ölçüye vurulmuş ve oyunların hareketleri bu tempolarla aktarılarak 
devam etmiştir. Yaşanan her olayın konusu, oyuncuların kişisel özellikleri ve oyunla 
gösterdikleri uyum zeybek oyunu ve müziğini etkileyen unsurlardır. Müzikal olarak 
türü belirleyen en önemli öğe zeybeğin dokuz zamanlı usul yapısıdır. Bunun yanında 
kendine özgü tavır ve üslup barındıran köklü bir icra geleneğine sahiptir.

Çanakkale zeybekleri ve zeybek müzikleri, yöre müzik kültürünün diğer örnekle-
rinde görülebileceği gibi çevresel unsurlarla etkileşim içindedir. Zeybeklerde müzikal 
yapıyı oluşturan ritim-ezgi ve icra biçimi bu etkileşim sonucunda kendi karakterini 
ortaya koyar. Kuzey Ege’nin Çanakkale’den başlayarak İzmir ve Muğla’ya doğru giden 
coğrafi alan içinde birçok yönü ile ortak ve birbirine benzeşik bir müzik kültürün-
den söz edilebilir. Örneğin, bu bölgede icra edilen bir zeybeğin sahip olduğu yapısal 
özelliklere, İzmir Bergama’dan başlamak üzere, Edremit ve Balıkesir’in Çanakkale’ye 
yakın yerleşimlerinde de rastlanabilir. Bu anlamda Çanakkale zeybekleri ile bölgenin 
diğer zeybekleri arasında belirgin farklılık bulunmadığından söz etmek mümkündür. 
Kültürel anlamda yakın özellikler taşıyan bölgenin diğer zeybekleri, Çanakkale’de 
icra edilebilir ve oynanabilir. 

Kuzey Ege zeybek kültürünün önemli bir parçası olan Çanakkale il sınırları için-
de yaygınlık kazanan belirli zeybekler şu şekilde sıralanabilir:

- Ada Zeybeği

- Alay Havası

- Bağözü Zeybeği

- Çan Sekmesi (Süzme)

- Çanakkale Zeybeği

- Çiftleme Zeybeği (Karanfilin Moruna)

- Deniz Göründü Zeybeği

- Edremit Zeybeği

- Goca Hava Zeybeği (Düz hava)

- Harmandalı (Madran Zeybeği) 

- Kaba Güvende (Kaba Güvengi)

- Karanlıkdere (Çaparlı Zeybeği)

- Karyolamın Demiri (Yandım Ayşem)

- Kusköy Zeybeği

- Ninnalar (Nevruz)
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- Sürmeli

- Tabancalı zeybeği

Başta Çanakkale’nin Biga ilçesi olmak üzere Ezine ve Bayramiç’te yaygın ola-
rak icra edilen “Karanlıkdere (Çaparlı) Zeybeği” nin notalarına aşağıda yer veril-
mektedir. Derlemesini Çoşkun Bağcıoğlu ve Ersin Mirze’nin yaptığı Zeybek, Yalçın 
Kırıkkulak’tan derlenmiş ve Coşkun Bağcıoğlu tarafından notaya alınmıştır.27

27 A.Canbay, age., s. 206
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Karşılamalar

Karşılama türündeki ezgiler, Çanakkale’nin müzik ve oyun kültüründe ayrı bir 
yer tutar. Trakya bölgesinde yaygın olarak icra edilen bu tür, etki sahası bakımın-
dan Gelibolu yarımadasını da içine alan bu bölgede de varlık göstermektedir. Aynı 
zamanda hareketli-yürük bir ezgisel seyir özelliği gösteren karşılamalar her ne ka-
dar farklı coğrafyalarda değişik müzikal dinamiklere sahip olsalar da, bu türü be-
lirleyen en önemli öğe dokuz zamanlı usul yapısıdır. Karşılamalara Trakya dışında 
Anadolu’nun farklı bölgelerinde de rastlanabilir. Gazimihal, Türk Halk Oyunları ka-
taloğunda Doğu Anadolu oymaklarında kadın ve erkeklerin karşılıklı yürüttükleri 
oyunlardan söz etmektedir. Çanakkale’ye ait karşılamalar, Biga ve Gelibolu Yarıma-
dasında görülmektedir. Bu oyun kadınlar tarafından eşli olarak iki, dört veya altı ki-
şiyle oynanabilmektedir. Yaygın olarak icra edilen karşılamalardan bazıları şunlardır; 
“Versinler” (Gelibolu), “Annem Entari Almış” (Gelibolu), “Sıra Sıra Siniler” (Gelibo-
lu), “Evreşe Yolları Dar” (Gelibolu), “Çemberimde Gül Oya” (Gelibolu), “Bayramiç’in 
Dağları” (Bayramiç), “Lapseki Çeşmesi” (Lapseki), “Siirtme” (Çan).

Çanakkale Lapseki’den Yaşar Şen tarafından İsmail Güney ve Nazife Ergin kay-
nak kişilerinden derlenen ve Altan Demirel tarafından notaya alınan “Ayna Çaktım 
Yüzüne (Versinler)” adlı Karşılama’nın sözleri ve notaları aşağıda yer almaktadır;

Ayna çaktım yüzüne
Şavkı vurdu gözüme
Sana söylüyorum yar
Kulak versen sözüme

Versinler, versinler
Sevenleri sevdiğine versinler

Yar mendilin oyaladım
Baş harfini koyamadım
Eller aldı yarini
Ben yarime varamadım

Versinler, versinler
Sevenleri sevdiğine versinler

Karşımızda Gelibolu
Gelibolu’da yatır dolu
Beni sana verecekler 
Yar dualarım kabul oldu
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Çanakkale Geleneksel Halk Müziğinde Çalgılar

Çanakkale’de yaygın olarak görülen çalgıların başında Klarnet-Davul ikilisi gel-
mektedir. Düğün ve eğlencelerin yanında yöresel müziğin icrasında da kullanılan 
klarnetin özellikle 20. Yüzyılın başlarında zurnanın yerini aldığı bilinmektedir. Ge-
nellikle bölgede yaşayan Romanlar tarafından icra edilen, Davul-Zurna veya sonra-
sında Davul-Klarnet, Çanakkale müzik kültürünün genel karakteristiğini yansıtan 
çalgılar olarak bilinmektedir. Klarnetin ayrıca yerli müzik icrasına bandonun da et-
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kisiyle ağırlıkla kullanılmaya başlanması, zurnaya göre kapalı yerlerde ve fasıllarda 
daha çok tercih edilmesi de bunda etkendir. Günümüzde Çanakkale Merkez, Bayra-
miç, Biga, Ezine, Yenice gibi yerlerde, klarnet çalanların büyük bölümünün babaları-
nın aynı zamanda zurna çalıcısı da olduğu bilinmektedir. Örneğin Yenice’de 20-25 yıl 
öncesine kadar düğünlerin zurna ile yapıldığı ve çalıcılarının da büyük ölçüde Roman 
müzisyenlerden oluştuğu görülür. Zurnadan klarnete geçen Romanların dışında zur-
na veya klarnet çalıcısına az da olsa rastlanmaktadır.28

Bağlama çalma ve Bağlama ile türkü söyleme geleneğinin, Çanakkale’de Türk-
menlerin dışında fazlaca yaygın olmadığı bilinmektedir. Yörük ve Türkmenlerin 
çeşitli etnik gruplarla yeteri kadar iletişim ve kültürel işbirliği içinde olamamaları 
çalgısal anlamda da bir çeşitliliği engellemiş olabileceği düşünülebilir. Tekke gele-
neğinin burada yeteri kadar yaygın olmaması, Bağlama ile icra edilen Aşık Edebiyatı 
ürünlerinin sosyo kültürel nedenlerle yaygınlaşamaması ve uzantısında Aşık Kahve-
hanesi kültürü olmadığı için Bağlamanın yaygın kullanımına sık rastlanmamaktadır. 
Türkmen kültüründe “Cem Aşığı” olarak tanınan “Sazandar” lar, kendilerine özgü 
çalış biçimleriyle Alevi-Türkmen müzik kültürünü sürdürmektedirler.

Çanakkale’de Klarnet-Davul yanında, Kanun, Keman, Ud, Saksafon ve Darbuka, 
Def gibi ritim çalgıları da ağırlıklı olarak Çanakkale Romanlarının düğün ve eğlen-
celerde kullandıkları çalgılar arasındadır. Kırsaldaki düğünlerde özellikle kadınların 
eğlenirken kullandıkları Def, 25-30 cm. çapında, 10-15 cm. eninde kasnağın tek veya 
her iki tarafına gerilen deriden oluşan bir ritim çalgısıdır. Çanakkale’deki kadınlar 
arasında zilli ve zilsiz olmak üzere her iki türü de çalınır ve Trakya’da olduğu gibi 
“dömbelek” veya “dönbek” olarak bilinir.29

Özellikle Çerkezlerin kullandığı, düğünlerde ve müzikli eğlencelerde akordeo-
na eşlik eden “Pheçiç” (peçiç) ise, bir ucundan birbirine tutturulmuş 6-7 adet ince 
tahtanın birbirine vurulmasıyla, el çırpma sesinin elde edildiği bir ritim çalgısıdır. 
Akordeonun yanında yine Çerkezlerde “Pşine” çalgısı da kullanılmaktadır. Bunun ya-
nında, özellikle Gökçeada’da “dilli damak” adı verilen ve genellikle çalıcısı tarafından 
yapılan, tiz sesli sipsiye benzer bir çalgı ve çok yaygın olmamakla birlikte kaval da 
bulunmaktadır.

Sonuç

Köklü tarihi ve kültürel yapısıyla Çanakkale, zengin bir müzik ve oyun kültürüne 
sahiptir. İçinde bulunduğu coğrafi konum, Batı Anadolu, Trakya, Rumeli ve Anado-
lu coğrafyasının müzik kültürel değerlerini birleştirir ve kaynaştırır. Geleneksel halk 

28 Ömer Gözükızıl, Kişisel Görüşme Notları, 20.06.2012.
29 Melih Duygulu, age., s. 123-124.
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türküleri ve Zeybekler yanında, Karşılama ve Hora’lar geleneksel halk müziği kültü-
ründe önemli bir yer tutar. Çanakkale halk türküleri, ülkemizdeki diğer örneklerine 
benzer yapısıyla “ezgili mâni” söylenişi biçimindedir. Çanakkale türkülerinin önemli 
bir kısmı, mâniler arasına serpiştirilen nakaratlarla oluşmaktadır. Bilinen bir ezgi-
ye türkü icracıların mâni eklemeleri ve böylece türkünün sözlerini uzatmaları veya 
değiştirmeleri de mümkündür. Genellikle ezgili maniler olarak nitelendirilebilecek 
Çanakkale türkülerinin konularını ağırlıklı olarak aşk-sevgi-sevdalanma, kız-oğlan, 
aile ve benzeri sosyal ilişkiler yanında nadiren de diğer sosyal ve toplumsal konuların 
oluşturduğu görülür. 

Çanakkale geleneksel halk müziği kültüründe önemli türlerden biri olan zeybek-
ler ve zeybek müzikleri yöre kültürünün diğer örneklerinde de açıkça görülebileceği 
gibi çevresel unsurlarla etkileşim içindedir. Kuzey Ege’nin Çanakkale’den başlayarak 
İzmir ve Muğla’ya doğru giden coğrafi alan içinde birçok yönü ile ortak ve birbirine 
benzeşik bir müzik kültüründen söz edilebilir. Örneğin, bu bölgede icra edilen bir 
zeybeğin sahip olduğu yapısal özelliklere, İzmir Bergama’dan başlamak üzere, Edre-
mit ve Balıkesir’in Çanakkale’ye yakın yerleşimlerinde de rastlanabilir. Bu anlamda 
Çanakkale zeybekleri ile bölgenin diğer zeybekleri arasında belirgin farklılık bulun-
madığından söz etmek mümkündür. Kültürel anlamda yakın özellikler taşıyan bölge-
nin diğer zeybekleri, Çanakkale’de icra edilebilir ve oynanabilir. Karşılama türündeki 
ezgiler ise, Çanakkale’nin müzik ve oyun kültüründe ayrı bir yer tutar. Trakya bölge-
sinde yaygın olarak icra edilen bu tür, etki sahası bakımından Gelibolu yarımadasını 
da içine alan bu bölgede varlık göstermektedir. Hareketli-yürük bir ezgisel seyir özel-
liği gösteren karşılamalar her ne kadar farklı coğrafyalarda değişik müzikal dinamik-
lere sahip olsalar da, en önemli öğeleri dokuz zamanlı usul yapılarıdır.

 Çanakkale geleneksel halk müziği kültürünün başlıca çalgısı Davul ve Klarnet-
tir. Klarnetin özellikle 20.yüzyılın başlarında zurnanın yerini aldığı bilinmektedir. 
Kanun, Keman, Ud, Saksafon ve Darbuka, Def gibi ritim çalgıları da ağırlıklı olarak 
Çanakkale Romanlarının düğün ve eğlencelerde kullandıkları çalgılar arasındadır. 
Bağlama çalma ve bağlama eşliğinde türkü söyleme geleneği daha çok Türkmenler 
arasında yaygındır.“Cem Aşığı” olarak bilinen “Sazandar” lar, kendilerine özgü çalış 
biçimleriyle Alevi-Türkmen müzik kültürünü yaşatmaya çalışmaktadırlar. Bunun ya-
nında, Çerkezlerin kullandığı akordeon, pşine ve peçiç yanında, Gökçeada da yapılan 
“dilli damak” Çanakkale geleneksel halk müziği kültürü içinde görülebilecek çalgılar-
dır.



Çanakkale Müzik Kültüründe Geleneksel Halk Müziği

683

100. Yıl

KAYNAKÇA

Atabay, Mithat, “Cumhuriyet Döneminde Çanakkale’ye Göçler, Çanakkale Tarihi, C.VI, Deği-
şim Yay. İstanbul 2008, s. 3315-3332.

Avcı, A.Haydar, Zeybeklik ve Zeybekler, Bir Başkaldırı Geleneğinin Toplumsal ve Kültürel Bo-
yutları, Verlag Anadolu Yay., Hückelhoven 2001.

Aydoğan, N.Bora., Çanakkale, TC. Çanakkale Valiliği Tanıtıcı Yayınlar Serisi, Çanakkale 1996.

Başgöz, İlhan, Türkü, Pan Yayıncılık, İstanbul 2008.

Canbay, Alaattin, Satır Ö.Can., Çanakkale Halk Ezgileri, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Yayınları, Çanakkale 2014.

Çine, Hamit, Zeybek Oyunlarımız, Mey Yay., İzmir 1994.

Duygulu Melih, Türkiye’de Çingene Müziği, Pan Yay., İstanbul 2006.

Elçi Armağan, Muzaffer Sarısözen: Hayatı, Eserleri ve Çalışmalar, Kültür Bakanlığı Yay., An-
kara, 1997.

Gazimihal, M.Ragıp, Musiki Sözlüğü, MEB Yay., İstanbul 1961.

Gözükızıl, Ömer, Kişisel Görüşme Notları, 20.06.2012

Hoşsu, Mustafa, Geleneksel Türk Halk Müziği Nazariyatı, Kombassan Yay. İzmir 1997.

http://www.canakkale.bel.tr/ (21.05.2014)

http://www.canakkale.gov.tr/134/canakkalenin-tarihi-2 (21.05.2014)

Kaynar, Ümit, Türk Halk Kültürü ve Halk Müziği, Ege Yay. İstanbul 1996.

Özbek, Mehmet, Folklor ve Türkülerimiz, Ötüken Yay., İstanbul 1981.

Özbek, Mehmet, Türkülerin Dili, Ötüken Yay. Ankara 2009.

Özbilgin, M.Öcal, Zeybeklik Kurumu ve Zeybek Oyunları, (Yayımlanmamış Doktora Tezi) EÜ. 
Sos.Bil.Ens. Folklor Bilim Dalı, İzmir 2005.

Şenel, Süleyman, Türk Halk Musîkisi Bilgileri, (Basılmamış Ders Notları), İTÜ TMDK, İstan-
bul 1998.

Taydaş, Nihat, “Ah Bu Türküler Köy Türküleri”, Folklor/Edebiyat Dergisi, C.11, S.42, 2005.

TDK, Türkiye’de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü, C 12, TDK. Yay., Ankara 1982.





685

Belkıs Hanım’ın Çanakkale Cephesindeki
Eşi Tevfik Rıza Bey’e Mart 1915 Mektupları

V. Türkan DOĞRUÖZ*

Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı
Yıl: 13, Bahar 2015, Sayı: 18, ss. 685-704, 100. Yıl

Öz

İşkodra Valisi Bedri Bey’in kızı olan Belkıs Hanım 1914 yılında Elektrik 
Mühendisi olan Tevfik Rıza Bey ile evlenir. Evliliklerinden iki ay sonra Tevfik 
Rıza Bey askerlik görevini yapmak üzere Çanakkale Kilitbahir-Goncasu Telsiz 
Telgraf Telefon İstasyonu’na gönderilir, 15 Kasım 1914–18 Şubat 1916 tarihleri 
arasında Çanakkale’deki görevini ifa eden Tevfik Rıza Bey, eşi Belkıs Hanım’a 
271; Belkıs Hanım da Tevfik Rıza Bey’e 208 adet mektup gönderir. Tevfik Rıza 
Bey mektuplarında savaş içinde yaşadığı zorlukları anlatırken Belkıs Hanım 
da İstanbul’da çektiği sıkıntıları ve özlemi akıcı bir üslupla dile getirmiştir. Bel-
kıs Hanım’ın mektuplarında sıkıntı, merak ve kaygı vardır. 

Bu çalışmada Belkıs Hanım’ın 1915 yılı Mart ayına ait mektuplarını ince-
lemek amaçlanmaktadır. Büyük bir kısmı Fransızca olan mektuplardan 1915 
yılı Mart ayına ait 18 mektup vardır. Bunların 12’si Tevfik Rıza Bey’e 6 ‘sı da 
Belkıs Hanım’a aittir. Böylece Tevfik Rıza Bey ve eşinin mektupları aracılığı ile 
savaşa gidenler ile geride bıraktıklarının duyguları, yaşam koşulları ve için-
de bulundukları ortam aktarılmaya çalışılacaktır. Aynı zamanda da eşinin 
Çanakkale’de olmasından gurur duyan Belkıs Hanım’ın Çanakkale Savaşı’nın 
en yoğun yaşandığı bir dönemde mektupları ile eşine nasıl cesaret ve güç verdi-
ğine de tanık olunacaktır.

Anahtar Kelimeler: Belkıs Hanım, Mektup, Çanakkale, Tevfik Rıza Bey 

* Yrd. Doç. Dr., Kırklareli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, tdogruoz@yahoo.com
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Giriş 

1.1. Belkıs Hanım

Belkıs Hanım, İşkodra Valisi Bedri Paşa ve Mutahhare Hanım’ın üç çocuğunun 
en büyüğü olarak 1890 yılında İstanbul’da doğdu. Babasının görevi nedeni ile Lüb-
nan, Suriye ve Arnavutluk’ta bulundu. Beyrut’ta kaldıkları süre içinde Fransızcayı iyi 
derecede öğrendi. 1914 yılında Tevfik Rıza Bey ile evlendi. 8 Ağustos 1915’te kızları 
Mevhibe Nesrin doğdu. 1916 yılı Aralık ayında eşi Tevfik Rıza Bey’in vefatından son-
ra bütün hayatını kızı Mevhibe Nesrin’e adadı. Mevhibe Nesrin büyüdükten sonra 
uzun yıllar Eminönü Belediyesi Halkevi Kütüphanesi’nde çalıştı. 1969 yılı Mayıs ayın-
da İstanbul’da vefat etti. Kızı Mevhibe Nesrin Tansuğ Hanım da uzun yıllar Coğrafya 
öğretmeni olarak Avusturya Lisesi ve St. Benoit Lisesinde çalıştı. 1969 yılı Şubat ayın-
da -annesi ile aynı yıl- İstanbul’da vefat etti.1 

1 Bu bilgiler torunu Belkıs Hanım ve Tevfik Rıza Bey’in torunları E. Yasemin Yücetürk’ten alınmıştır.

Letters of Belkıs Hanım to Her Husband Tevfik Rıza Bey Stationed in 
the Dardanelles in March 1915

Abstract

Belkıs Hanım, the daughter of the Governor of Shkodra, Bedri Bey, married 
electrical engineer Tevfik Rıza Bey in 1914. Two months after their wedding, 
Tevfik Rıza Bey was assigned to the Çanakkale Kilitbahir-Goncasu Radio Tele-
gram Telephone Station for his military service. Tevfik Rıza Bey served at this 
station between November 15, 1914 and February 18, 1916, wrote 271 letters to 
his wife Belkıs Hanım during his service, and received 208 replies. In his letters, 
Tevfik Rıza Bey told of the difficulties of war, while Belkıs Hanım responded 
with fluid writing about life in Istanbul and her longing for her husband. Belkıs 
Hanım’s letters are tainted with anxiety, worry and concern.

This study aims to analyze Belkıs Hanım’s letters dated March 1915. Eigh-
teen letters were written in March of 1915, mostly in French, and 12 of these 
were by Tevfik Rıza Bey while 6 were by Belkıs Hanım. Through the letters of 
Tevfik Rıza Bey and his wife, we will seek insight into the emotions, living condi-
tions and overall environment of those at war and those left behind. At the same 
time, we will witness how Belkıs Hanım, proud that her husband is serving in 
Çanakkale, gives her husband courage and strength by her letters at the height 
of the Battle of Dardanelles.

Keywords: Belkıs Hanım, Letter, Çanakkale, Dardanelle, Tevfik Rıza Bey
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1.2. Tevfik Rıza Bey

Ali Rıza Bey’in dört çocuğunun2 en büyüğü olarak 1889 yılında İzmir’de doğan 
Tevfik Rıza Bey; Beyrut Frerler Okulu’nu3 bitirdi. Üniversite öğrenimini Paris’te4 ta-
mamlayarak Elektrik Mühendisi olarak mezun oldu. Yurda dönüşünde İstanbul Wes-
tern Elektrik Şirketi’nde şef olarak çalışmaya başladı. 1914 yılında Belkıs Hanım’la 
evlenerek; aynı yıl Kasım ayında askerlik görevini yapmak üzere Çanakkale’ye git-
ti. Kilitbahir-Goncasu Telsiz Telgraf Telefon İstasyonu’nda muhabere subayı ola-
rak görev yaptı. Son görev yeri olan Lüleburgaz Müfreze Komutanlığı görevinde 
iken rahatsızlandı ve 11 Temmuz 1916 günü tedavi için İsviçre Davos Guardaval 
Sanatoryumu’na gönderildi. Burada beş ay tedavi gördükten sonra 13 Aralık 1916 
tarihinde vefat eden Tevfik Rıza Bey’in mezarı Davos’tadır. Günlüklerinde eşi için 
O’ndan uzaklarda bir yerde ölmek düşüncesi beni öylesine üzüyor ki… diyen Tevfik 
Rıza Bey’in vefatından sonra Davos’a götürdüğü mektupları ve günlükleri, kaldığı sa-
natoryum yetkilileri tarafından ailesine gönderilmiştir.5 

1.3. Belkıs Hanım ve Tevfik Rıza Bey’in Mektupları

Çanakkale’de bulunan Tevfik Rıza Bey ile İstanbul’da yaşayan Belkıs Hanım öz-
lemlerini, korkularını mektuplarında dile getirmişlerdir. Bu güne kadar torunları E. 
Yasemin Yücetürk tarafından küçük bir sandığın içinde saklanan 479 mektup ile 4 
adet cep defteri bulunmaktadır. Mektuplardan 271 adedi Tevfik Rıza Bey tarafından 
eşi Belkıs Hanım’a 208 adedi de Belkıs Hanım tarafından Tevfik Rıza Bey’e yazılmış-
tır. 12 Kasım 1913–13 Aralık 1916 tarihleri aralığında yazılan bu mektupların 18 Ka-
sım 1914–18 Şubat 1916 arasındakileri Tevfik Rıza Bey Çanakkale’den Belkıs Hanım 
da İstanbul’dan yazmıştır. E. Yasemin Yücetürk’ün dedesine ve anneannesine ait olan 

2 Tevfik Rıza Bey nişanlısı Belkıs Hanım’a yazdığı 6 Ocak 1914 tarihli mektubunda ailesi ile ilgili şu 
bilgileri veriyordu: “Aslında üç erkek kardeşim var. İkisini pek fazla tanımıyorum. Ama üçüncüsünü 
çok seviyorum. Bugün Halep postalarında müdürlük yapıyor. Çok kültürlü, eğitimini New-York’ta 
yaptı.” Tevfik Rıza Bey, Çanakkale Günlükleri, Yayına Hazırlayanlar: V. Türkan Doğruöz-E. Yasemin 
Yücetürk-Raşit Gündoğdu, İstanbul: Kırklareli Üniversitesi Yayınları; 4, 2012, s. 1. 

3 Tevfik Rıza Bey 17 Aralık 1913 tarihinde Belkıs Hanım’a yazdığı mektubunda, “Şiir okumayı çok 
seviyorum. Çok da okuyorum. Ne yazık ki eskisi kadar boş zamanım yok. Beyrut’ta lisedeyken (Frer-
ler Okulu) öyle çok okuyordum ki ailem gece yarısından sonra okumamı yasaklamışlardı.” ifadesini 
kullanırken 16 Ocak 1914 tarihli mektubunda da, “Bundan sekiz sene önceydi Frerler Okulunun 3. 
sınıfındaydım.” ibaresi yer almıştır. Doğruöz-Yücetürk-Gündoğdu, 2012, s. 1.

4 Tevfik Rıza Bey’in Belkıs Hanım’a yazdığı 17 Aralık 1913 tarihli mektubunda okul hayatı ile ilgili 
bilgiler verirken “Öğrencilik yıllarımı yâd etmek için Paris’te bir kaç gün kalmak istemiştim.” derken 
6 Ocak 1914 tarihli mektubunda da, “On bir yaşımdan beri yatılı okulda okudum. Ayda bir kez ai-
lemi görebiliyordum. Büyük tatillerde ise, ailem şehirden ayrılamadıkları için; ben yalnız başıma ya 
Bruman’a, ya da Savfar’a gidiyordum. Seneler böyle geçti. Ailemle aramda bir uçurum açılmaya baş-
ladı. Beraberken onları tanıyamaz oluyordum. Aralarında kendimi yabancı hissediyordum... Bunun 
üzerine Avrupa’ya gittim. Beş yıl boyunca orada yaşadım.” diye yazarak Avrupa’ya gidiş nedenlerini 
açıklamıştır. Doğruöz-Yücetürk-Gündoğdu, 2012, s. 1.

5 Tevfik Rıza Bey hakkındaki bilgiler torunu E. Yasemin Yücetürk ile eşine gönderdiği mektupları ve 
günlüklerinden alınmıştır. 
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mektuplar ile günlüklerin okunması konusunda bazı tereddütleri vardır; ama zaman 
içerisinde mektuplara ve günlüklere karşı duyduğu merak, dedesini tanıma arzusuna 
üstün gelir ve toplumla paylaşmaya karar verir. 

2. Tevfik Rıza Bey ve Belkıs Hanım’ın Mektuplarının Özellikleri ve Mektuplar

2.1. Tevfik Rıza Bey ve Belkıs Hanım’ın Mektuplarının Özellikleri 

Tevfik Rıza Bey görev yeri olan Çanakkale Kilitbahir-Goncasu Telsiz Telgraf Te-
lefon İstasyonu’ndan eşi Belkıs Hanım’a gönderdiği mektuplar ve tuttuğu günlükleri 
ile Çanakkale’de yaşadıklarını anlatırken eşine olan sevgisini ve aşkını da dile getir-
mektedir. Ayrıca kendini birdenbire savaşın içinde bulan birinin duyguları, günlük 
yaşantısı ve dönemin sosyal hayatı da mektuplara ve günlüklere yansımıştır. Belirt-
mekte fayda vardır ki gerek mektuplarda gerekse günlüklerde Çanakkale’de yaşanan-
lar, asker olmayan birinin gözünden anlatılmaya çalışılmıştır. Özellikle Tevfik Rıza 
Bey’in mektuplarında yaşadığı zor günleri, ölüm korkusunu ailesine hissettirmeden 
ve onları üzmeden anlatmaya çalışması dikkat çekicidir. 

18 Kasım 1914 tarihinde Gelibolu’ya gelen Tevfik Rıza Bey, eşi Belkıs Hanım’a 
gelişini haber veren ilk kartpostalı göndermiş ve bundan sonra da mektup yazmaya 
başlamıştır. Tevfik Rıza Bey 1915 yılında görev yeri Kilitbahir-Goncasu’dan eşi Belkıs 
Hanım’a 55 adet mektup yollamıştır. Bu mektupların 12 adedi ile Belkıs Hanım’ın 
İstanbul Davutpaşa’dan yolladığı 43 adet mektubun 6 adedi 1915 Mart ayına aittir. 
Mektupların hemen hemen tamamı Fransızcadır. Ayrıca Tevfik Rıza Bey’in tuttu-
ğu 4 günlüğün de neredeyse tamamı Fransızcadır. Mektuplarda Osmanlı Türkçesi 
ile yazılmış çok az kısım bulunmaktadır. Fransızcayı çok iyi bilmeleri, gerek Belkıs 
Hanım’ın gerekse Tevfik Rıza Bey’in iyi bir eğitim aldıklarının göstergesidir. Mektup-
ların ve günlüklerin Fransızca yazılmasının bir nedeni de savaş ortamında yazılmış 
olmasıdır. Tevfik Rıza Bey, mektuplarını Fransızca yazmasının sebebini günlüklerin-
de şöyle açıklamaktadır:

“Belkıs’a oldukça uzun bir mektup yazdım. Aslında ona yazacaklarımla ilgili 
biraz rahatsız oluyorum. Haberleri sansürden geçiren arkadaşım Osman Bey’in 
mektuplarımı okuyabileceğinden (zaten okuyor da, bu onun görevi) endişeleni-
yorum. Çok ölçülü olmam gerekiyor. Bu durum böyle daha uzun sürecek mi? 6”

Tevfik Rıza Bey mektuplarında duygu ve düşüncelerini Fransızca yazmaya dik-
kat etmiş, başka yerlerden yaptığı alıntılarda ise Osmanlı Türkçesini tercih etmiş-

6 Defter I/ s. 46/28.12.1914.
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tir. Mektuplarını çoğunlukla mürekkepli kalemle yazan Tevfik Rıza Bey’in zaman 
zaman eşinden özür dileyerek kurşun kalem kullandığı da olmuştur. Belkıs Hanım 
bütün mektuplarında mürekkepli kalemi tercih etmiş hatta mektuplarını yazmadan 
önce müsvedde yaptığı da zarfların içinde bulunan nüshalardan anlaşılmıştır. Gün-
lüklerinden Tevfik Rıza Bey’in Fransızcanın yanı sıra İngilizce ve Almancayı da iyi 
bildiğini öğrenmekteyiz. Savaş sırasında görüştüğü Alman subaylarının Tevfik Rıza 
Bey’in üç dili çok iyi bilmesi karşısında yaşadıkları şaşkınlık özellikle de Fransızcayı 
bir Fransız gibi konuştuğunu söylemeleri dikkat çekicidir.7 Belkıs Hanım’da mektup-
larında Almanca derslerine gittiğinden söz etmektedir.8 

1. Mektup 1 Mart 1915 (2 sayfa)
Kurşun kalemle yazılmış

2. Mektup 3 Mart 1915 (2,5 sayfa)
Kurşun kalemle yazılmış

3. Mektup 14 Mart 1915 (1,5 sayfa) 4. Mektup 15 Mart 1915 sabah saat 7. (2,5 sayfa)

5. Mektup 20 Mart 1915 (1,5 sayfa) 6. Mektup 21 Mart 1915 Pazar, sabah saat 11. (2,5 
sayfa)

7. Mektup 23 Mart 1915 (2,5 sayfa) 8. Mektup 24 Mart 1915 sabah Çarşamba (1,5 sayfa)
9. Mektup 25 Mart 1915 (4 sayfa)
10. Mektup 27 Mart 1915 (2,5 sayfa) 11. Mektup 28 Mart 1915 Pazar sabah 7.30. (2,5 sayfa)
12. Mektup 30 Mart 1915 (3,5 sayfa)

 Mektuplarının tarihlerine dikkat ettiğimizde ise 1915 Mart ayı başında daha az 
olan mektup sayısının ayın 20’sinden sonra arttığını görmekteyiz ki bu da içinde bu-
lunduğu savaş ortamında çok normaldir. Tevfik Rıza Bey o günlerde savaşı yoğun bir 
şekilde yaşamıştır. Çanakkale’de yaşadıklarını ve gördüklerini günlüklerinin sadece 
kendine ait olduğu düşüncesi içinde adeta saat saat yazarken,9 mektuplarında çok 
fazla detay verememiştir. Bunun nedenini de yine mektubunda açıklamıştır:

7 “Dün sabah, bir Alman Baron merkezimizi ziyarete geldi. Makinelerin bulundukları odaları göster-
dim. Baronla İngilizce konuştuk. Birden ona bizim… anlatırken, bana Fransızca olarak bu dili bilip 
bilmediğimi sordu. Ben de Fransızca olarak biraz bildiğimi söyledim. Bir Fransız gibi konuştuğumu 
söyledi. Bir Türk subayının birkaç yabancı dil bilmesi onu şaşırttı. Adresimi aldı. Almanya’dan bana 
gazeteler gönderecek.” Defter III/ s. 72/11.4.1915.

8 “Almanca dersimin günüydü. Doktorlar biraz yürümemi öneriyorlar. Zaten okul da çok yakında. Sev-
diğim Almanca öğretmenime gittim. Genç bir öğretmenle bir kaç aylık evli. Birlikte bir okul işletiyor-
lar.” Belkıs Hanım; Mektup 5/29.3.1915.

9 Saat 9. Kar yağıyor. Dışarısı çok soğuk. Sis de var. Bu arada bombardıman başladı. Nerede? Bir şey 
bilmiyoruz. Saat 10. Hava düzelmeye başladı. (Felaketimiz olabilir) [s. 28] Kar durdu. Sis kayboldu. 
Düşman hareketleniyor. Güneş ışıklarını bu zavallı bölgeye İmparatorluğun kaderine doğrultuyor. 
İmparatorluk Çanakkale’dir! Saat 1. Gerçek çarpışma başlamak üzere. Beş kruvazör ve üç torpido 
gemisi geldiler. Yoğun bir top ateşinde bulunuyorlar. Erenköy ve Türkeli’yi bombalıyorlar. Onlar şu 
ana kadar sessizce cevap veriyorlar. Gece saat 10. 13 torpido gemisi ve bir kruvazör geldi. Saat 10.40. 
Ses kesildi. İki torpido gemisi henüz gitmedi ama onlar da girişe doğru yöneldiler. Defter II/ s. 27-
32/1.3.1915.
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Tablo 1: Tevfik Rıza Bey’in Belkıs Hanım’a Yazdığı Mart 1915 Mektupları

“Maalesef, mektuplarımıza uygulanan sansür ve başka şeyler beni sessiz kalmaya 
zorluyor. Daha sonra mektuplarımda açıklayamadıklarımı notlarımda okuya-
caksınız. Öyle olaylar gelişti ki küçük defterimde -defterimizde- yer kalmadı.10”

Tevfik Rıza Bey mektuplar için söz ettiği sansürün yanı sıra yazdıkları ile eşini ve 
ailesini meraklandırmak ve üzmek de istememiştir. Bunun için de mektuplarında sık 
sık havanın durumundan ve çevresindeki manzaradan söz ederek sıkıntısını adeta 
gizlemiştir. 

2.2. Belkıs Hanım’ın Mektupları

1915 yılı Mart ayı boyunca Tevfik Rıza Bey eşi Belkıs Hanım’dan 6 adet mek-
tup almıştır. Belkıs Hanım 16 Mart 1915 tarihine kadar Davutpaşa’dan yazdığı mek-
tuplarını Kale-i Sultaniye’de Mevki-i Müstahkem Telsiz Telgraf Müfrezesinde İhtiyat 
Zabiti Mühendis Tevfik Rıza Beyefendi’ye adresine göndermiştir. Ancak daha sonra 
pek farklı olmamakla beraber Tevfik Rıza Bey’in isteği üzerine 15 Mart 1915 tarihli 
mektubuna yazdığı adrese göndermeye başlamıştır. Maydos11 Postahanesi Vasıtasıy-
la Telsiz Telgraf İhtiyat Zabiti Tevfik Rıza Beyefendiye.12

 Belkıs Hanım’ın 1915 Mart ayına ait elde bulunan ilk mektubu dört sahifedir ve 
16 Mart 1915 tarihini taşımaktadır. Diğer mektuplar ise 19–24–26–29 ve 30 Mart 
1915 tarihlerinde yazılmıştır. Mektupların hepsi Fransızcadır ve genelde üç veya dört 
sahifeden oluşmaktadır. Sadece 29 Mart tarihli mektup 8 sahife yazılmıştır. Bunun 
sebebi de mektupta açıklamıştır.

1. Mektup 16 Mart 1915 (4 sayfa)
2. Mektup 19 Mart 1915 (4 sayfa)
3. Mektup 24 Mart 1915 (3 sayfa)
4. Mektup 26 Mart 1915 (4 sayfa)
5. Mektup 29 Mart 1915 Pazartesi akşam 

saat 5 (8 sayfa)
6. Mektup 30 Mart 1915 Salı sa-

bah saat 7 (4 sayfa)

Tablo 2: Belkıs Hanım’ın Tevfik Rıza Bey’e yazdığı Mart 1915 Mektupları

10 Tevfik Rıza Bey; Mektup 7/23.3.1915.
11 Maydos: 1926’da Çanakkale’ye bağlı kaza merkezi olarak görülen Eceabat. Sezen, 2006, s. 363.
12 Bkz. Ek. 1. Belkıs Hanım’ın 24.3.1915 tarihli mektubunun zarfı.
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Belkıs Hanım’ın mektuplarının hemen hemen tamamında sıkıntı, merak ve kaygı 
vardır. Bu durum ilk mektubundan itibaren kendini hissettirmiştir:

“Şu dakikalarda varlığınızı yanımda hissetmeyi çok isterdim. Bu öyle derin ve 
tatlı bir duygu ki, işlerimin ya da düşüncelerimin ortasında durup bu küçük ha-
yattan bir şey kaçırmadan dinliyorum. Bazen uykumun ortasında uyanıyorum 
ve gece bana daha az karanlık görünüyor ve kendimi yalnız hissetmiyorum. Bu 
mutluluğun en büyük payı size ait, neden bu kadar uzaktasınız? Fakat her şeyin 
sınırlı olduğu düşüncesi bana bekleme gücü, ümit etme cesareti veriyor.” 

Derken eşinin mektuplarında yazdığı hayallerine katılmakta ve ümitle o günleri 
beklemektedir: 

“Bana söz verdiğiniz üzere Nisan ayını hayal ediyorum. Bizim olmasını hayal 
ettiğimiz küçük evin bahçesindeki ağaçlar çiçek açtı mı? Şüphesiz hayal dışında 
göremeyeceğim tahtadan balkonu, beyaz renkli birçok küçük penceresiyle…13” 

Tevfik Rıza Bey ve eşi Belkıs Hanım mektuplarında düzenli olarak haftada iki kez 
mektup yazdıklarını ifade etmelerine rağmen zaman zaman mektupların gecikmesi 
yüzünden birbirlerine sitem etmektedirler.14 Gönderilen mektupların yerlerine ulaş-
ması bazen 19 gün15 bazen 2 gün16 sürerken zaman zaman da iki hatta üç� mektubu 
aynı anda almaktadırlar. Tevfik Rıza Bey bunun sebebini yine mektuplarında açıkla-
maktadır:

“Bugünlerde postada öyle gürültü patırdı var ki mektubumun elinize geçme-
sinden şüpheliyim.17 Bu mektubu öğleden sonra göndereceğim. Ama postaya ne 
zaman vereceklerini hiç bilmiyorum. Fakat siz bana devamlı yazın ne olur, öyle 
ihtiyacım var ki...18” 

13 Belkıs Hanım; Mektup 1/ 16.3.1915.
14 “Kafamın içinde hep aynı soru: Neden bana yazmıyor? Ben ise haftada iki defa muntazam olarak ya-

zıyorum.” Tevfik Rıza Bey; Mektup 3/14.3.1915. “Neden mektuplarım elinize geçmiyor? Haberlerinizi 
oldukça düzenli alıyorum. Ben de size geçmişte olduğu gibi haftada iki defa yazıyorum.” Belkıs Hanım; 
Mektup 2/19.3.1915. 

15 “Nihayet dün iki mektubunuzu aldım. İkincisi 23 Şubat tarihli idi. Bugün günlerden 14 Mart. Demek 
bu mektup 19 günde geldi.” Tevfik Rıza Bey; Mektup 3/14.3.1915; Bkz. Ek: 2. 

16 “Hoşunuza gidecek bir şey söyleyeyim. Dün öğleden sonra 24 tarihli mektubunuz aldım. İki günde 
elime geçti.” Tevfik Rıza Bey; Mektup 10/27.3.1915. 

17 Tevfik Rıza Bey; Mektup 2/3.3.1915.
18 Tevfik Rıza Bey; Mektup 6/21.3.1915.
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Tevfik Rıza Bey her mektubunda Belkıs Hanım’a kendisine sık sık mektup yaz-
madığı için sitem etmektedir.19 Bu durumda Belkıs Hanımı çok üzmektedir. 

“Neden bana hak etmediğim bu sitemleri yapıyorsunuz? Yeterince acı çekmedi-
ğimi mi zannediyorsunuz? Sadece sizden haber aldığım zaman kendimi mutlu 
hissediyorum, hayatımdaki bu yegâne mutluluğu da çok görüyorsunuz. Yapabile-
ceğinizi sanmadığım bir incelikle de her şeyi zehirliyorsunuz. Sizin sağlıklı olma-
nızı öğrenmem dışında hiç bir şeyin önemi yok.20”

İstanbul’da tek başına vakit geçiremediğini ve saatlerin geçmek bilmediğini ya-
zan Belkıs Hanım sitemlerini yazdıktan sonra iyi ki beni çok bekletmeyen mektupla-
rınız var mektuplarınız da olmasa acaba ne yapardım? Korkunç olurdu, düşünmek 
bile istemiyorum diyerek Tevfik Rıza Bey’in gönlünü de almaktadır. Belkıs Hanım 
mektuplarında Tevfik Rıza Bey’i üzecek şeyleri yazmaktan kaçınmaktadır; ama za-
man zaman halsizliğinden ve rahatsızlığından da söz etmeden duramamaktadır. As-
lında bunun sebebi de daha sonra vereceği güzel bir haberin ön hazırlıklarıdır. Belkıs 
Hanım eşine ne kadar cesur ve yürekli olduğunu yazarken daima onun yanında oldu-
ğunu da hissettirmektedir. 

“Bir gün her şey unutulacak, gerekli olduğunu sandığım bu tecrübeden geriye 
üzüntülerimiz kalacak. Sabırlı olun dostum. Siz çok cesursunuz, şimdi bunu gös-
termenin zamanı. Sizin yürekli biri olduğunuzu biliyorum. Bütün kalbimle sizin 
yanınızdayım. Mektubumda yazdıklarım belki size haksız gelebilir, sakın bana 
kızmayın. Bana söylediklerinize istinaden öyle yazdım. Zaten sizi affettim. Belki 
birbirini seven insanların arasında böyle olayların da geçmesi gerekebilir. Her şey 
unutuldu değil mi Tevfik? Bana güneşten ötürü derinizin sertleştiğini yazıyor-
sunuz. Olsun, biraz değişiklik iyi gelir. Böylece başkalarındaki değişiklikleri fark 
etmezsiniz. Ben kendime dikkat ediyorum. Gelecek görüşmemize kadar daha iyi 
olacağımı ümit ediyorum.”

Belkıs Hanım mektuplarına dostum, arkadaşım, sevgili arkadaşım, sevgili dos-
tum hitapları ile başlamaktadır. Birbirlerine düzenli olarak mektup yazmalarına rağ-

19 Çanakkale’deki Tevfik Rıza Bey’in eşinden tek bir istediği vardır. Bir satır da olsa yazması ve ondan 
haber alabilmesidir. Mektuplarında eşine olan sitemleri de hep bu doğrultudadır. “Neden bana yaz-
mıyorsunuz? Sizi suçlamak istemiyorum, Yorgun olabilirsiniz, bir şeylerle meşgul olabilirsiniz. Ama 
her şeye rağmen bir satır da olsa yazabilirsiniz. Öyle değil mi dostum? Kafamın içinde hep aynı soru: 
neden bana yazmıyor? Günlerdir çok merak içindeydim. Sizden hiç haber alamıyorum. Ama hiç... 
Merakımın derecesini tahmin edin, ölçüsüz, sonsuz-bu bir matematik terimi-. Ben, binlerce kişisel 
sıkıntılara maruz kalıp, keyif kaçıran sıkıntılar yokmuş gibi bir de haftalardır habersiz kalıyorum. 
Biliyorum siz bana düzenli olarak yazıyorsunuz, ne yapalım elime ulaşmıyorlar, sorun da burada... 
Maalesef bir kaç gündür bana mektup getiren yok... Anlaşılan beni pek düşünen de yok... Sahi dostum, 
beni artık düşünmüyor musunuz? Tevfik Rıza Bey; Mektup 5/20.03. 1915.

20 Belkıs Hanım; Mektup 2/19. 3. 1915; Bkz. Ek:3.
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men postanın gecikmesi yüzünden mektuplar geciktiği zaman telgraf çekmektedir-
ler. Telgrafla gelen iki kelimelik bir haber dahi onları çok rahatlatmaktadır. 

“Günlerdir postanın çalışmadığından söz ediyorlar. Bizlerden haber alamayışı-
nıza, merakta kalmanıza çok üzülüyorum. Size muntazam olarak yazıyorum. 
Elinize ulaşması için bir yol bulunması lazım. Telgrafınızı aldıktan sonra biraz 
rahat ettik. Kendi adıma ve ailem adına teşekkür ederim. Aynı akşam, öğleden 
sonra gönderdiğim telgrafımı almış olmalısınız. O günden beri daha rahatım. 
Sizin de aynı şekilde olduğunuzu tahmin ediyorum. Sabırsızlıkla mektubunuzu 
bekliyorum. Bu sınamanın bir an önce bitmesini istiyorum. Geçirdiğiniz sıkıntı 
dolu saatleri, biz de burada yaşıyoruz. Asla yalnız değilsiniz.21”

Belkıs Hanım bir önceki mektubunda söz ettiği rahatsızlığının nedenlerini son 
mektubunda açıklamıştır: 

“Bir kaç gün önce ısrarlar karşısında ilk defa bahçeye çıktım. Solgun güneş ve 
çekingen çiçekler içinde hava soğuk karamsardı. Hemen yorulduğumu hissettim. 
İnsanın ruhu daralırken onu iyileştirecek, oyalayacak bir şey bulamıyor. Arada 
bana ne yaptığımı soruyorsunuz... Hiç bilmeyin daha iyi... Ama sakın merak et-
meyin, sizi ve bebeğimizi düşünerek kuvvetli ve cesur olmaya çalışıyorum.22”

Bu mektubu aldıktan sonra Tevfik Rıza Bey Belkıs Hanımı daha çok merak etme-
ye başlayacaktır. Mektuplarda Belkıs Hanım’la beraber kurdukları hayallerin arasında 
doğumunu bekledikleri çocukları (kız olursa adını Nesrin koymak istedikleri mek-
tuplarda belirtilmiştir) büyük yer tutmaktadır: 

“Nesrin’i düşünüp düşünmediğimi soruyorsunuz. O’ndan başka şey düşünmü-
yorum ki... Düşüncelerim size ve O’na odaklanmış durumda. Artık beni merak 
etmenize gerek yok, biraz rahatlayın. Bütün güzel dileklerim sizinle beraber.23”

Belkıs Hanım’ın 26 Mart 1915 tarihli mektubunda Tevfik Rıza Bey’in eşi olmak-
tan ve onun Çanakkale’de olmasından duyduğu gururu anlatırken gelecekte çocukla-
rının da ona nasıl hayranlık duyacaklarını şöyle anlatmaktadır: 

“Beni hayatınızda engel gibi göreceğinize, ikimizin de yeni bir vazifesi olduğunu, 
her şeyimizi ona adayacağımızı düşünün. Oradayken arada onu da düşünüyor 
musun? Tehlikeli durumlarda seni koruyacağını sakın unutma... Sana yürekli 
olman gerektiğini yazarken, hep onu düşün... Hayatın ona ait, o henüz hayatta 

21 Belkıs Hanım; Mektup 3/24.3. 1915.
22 Belkıs Hanım; Mektup 3/24.3.1915.
23 Tevfik Rıza Bey; Mektup 8/ 24.3.1915.
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olmasa da gözyaşlarım arasında nefes alıp veriyor. Rahat olun, o babasının ha-
yatındaki bu sayfayı da öğrenecek. Gözlerinde size olan hayranlık dolu bakışları 
okumanız, sizin için en değerli ödül olacaktır. Sözlerimin kalbinizde o yüce ve 
derin duyguları uyandırmasını arzu ediyorum. Bana gelince kalbim bir süredir 
o yüce duygularla dolup taşıyor. O duygular bu sınandığımız günlerde bana güç 
veriyor. İkimizin bu cehennem azabını atlatmamıza yardım ediyor. Sizinle nasıl 
konuşacağımı bilemiyorum. Bugünlerde o kadar ıstırap çektim ki, eğer hala bir 
şeyler yazabiliyorsam umarım kalbiniz benim dilimden anlayacaktır. Dostum 
isminizi taşıdığım için öyle gururluyum ki... Bana gönderilen övgü ve tebriklere 
duygulanıyorum. Zaferinizi onurla paylaşıyorum.24” 

Belkıs Hanım günlerini evin içinde geçirmektedir. Bir tek eşinden mektup aldığı 
zaman mutludur. Bunun dışında odasından bile pek fazla çıkmamaktadır. Karamsar-
lığını zaman zaman mektuplarına da yansıtmıştır: 

“Burada hava hala soğuk ve kötü. Bu da son derece normal. İlkbahar sizin dönü-
şünüzle gelecek. Siz gelmeden ne güzel günler, ne de çiçekleri görmek istiyorum. 
Odamda, pencereler kapalı düşüncelerim ve bekleyişim dışında bir şey görmek 
istemiyorum. Birkaç gün önce ısrarlar karşısında ilk defa bahçeye çıktım. Solgun 
güneş ve çekingen çiçekler içinde hava soğuk karamsardı. İnsanın ruhu daralırken 
onu iyileştirecek oyalayacak bir şey bulamıyor. 25” 

Belkıs Hanım’ı ayakta tutan ve onu hayata bağlayan en önemli şey Tevfik Rıza 
Bey’in mektuplarıdır. 

“14 Tarihli mektubunuzu sıkıntılı ve uykusuz geçen bir gecenin ertesinde aldım. 
Sizin sağlıklı olmanızı öğrenmem dışında hiçbir şeyin önemi yok. İyi ki beni çok 
bekletmeyen mektuplarınız var. Mektuplarınızda olmasa ne yapardım acaba? 
Korkunç olurdu düşünmek bile istemiyorum.”

Mektupları ile eşine destek olan Belkıs Hanım her zaman onun yanında olduğu-
nu yazarken aynı zamanda cesaret de vermektedir. 

“Bir gün gelecek her şey unutulacak, gerekli olduğunu sandığım bu tecrübeden ge-
riye üzüntülerimiz kalacak. Sabırlı olun dostum. Siz çok cesursunuz, şimdi bunu 
göstermenin zamanı. Yürekli olduğunuzu biliyorum. Bütün kalbimle sizin yanı-
nızdayım.26”

24 Belkıs Hanım; Mektup 4/ 26.3.1915.
25 Belkıs Hanım; Mektup 3/24.3.1915.
26 Belkıs Hanım; Mektup 2/19.3.1915.
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Belkıs Hanım mektuplarında eşine yaşama sevinci, cesaret ve güç vermek için 
doğacak olan çocuklarından söz etmekte ve onun için yaşamaları gerektiğini de vur-
gulamaktadır: 

“Artık ikimizin de yeni bir vazifesi olduğunu her şeyimizi ona adayacağımızı 
düşünün. Oradayken arada onu da düşünüyor musunuz? Tehlikeli durumlarda 
seni koruyacağını sakın unutma… Sana yürekli olman gerektiğini yazarken hep 
onu düşün… Hayatın ona ait, o henüz hayatta olmasa da öğrenecek. Gözlerinde 
size olan hayranlık dolu bakışları okumanız, sizin için en değerli ödül olacaktır.” 

Eşinin Çanakkale’de olmasından gurur duyan Belkıs Hanım mektuplarına da bu 
duygularını yansıtmaktadır. 

“Dostum isminizi taşıdığım için öyle gururluyum ki... Bana gönderilen övgü ve 
tebriklere duygulanıyorum. Zaferinizi onurla paylaşıyorum. Beraber olacağımız 
zaman, benden bir daha hiç ayrılmayacağınızda; işte o zaman bizim bayramı-
mız, zafer saatlerimiz olacak.”27 

Mektuplardan en dikkat çekici ve en uzun olanı 29 Mart 1915 ve onun devamın-
da sabah saat 07.00 da yazdığı 30 Mart 1915 tarihli mektubudur. Tamamı 12 sayfa 
olan mektubun bu kadar uzun olmasının sebebini Belkıs Hanım şöyle anlatmaktadır:

“Bu mektup doğrudan eline geçecek. Nihat Bey yarın Çanakkale’ye gidecek. Genç 
eşi bana gelerek, memnuniyetle mektubumu sana ileteceğini söyledi. Ben de bu 
durumdan faydalanıp sana uzun bir mektup yazıyorum. Belki mektubum geç 
gelebilir. Ama satırlarımı senden başkası okuyamayacak. Yabancı gözlerden, kirli 
ellerden uzak olacak.28” 

Belkıs Hanım mektubunu okunma korkusu olmadan ve duygularını rahatça ifade 
ederek yazmıştır. Bu mektubunda adeta eşi ile sohbet eder gibi ona olan sevgisini aş-
kını anlatmış, beraber geçirdikleri güzel günleri ve anıları yazarak tekrar yaşamak ve 
eşine de yaşatmak istemiştir. Yaşadıklarının bir sınav olduğunu kabul eden Belkıs Ha-
nım bunlardan çıkarılacak dersler olduğunu yazmakta ve daha önce yaptıklarından 
dolayı eşinden adeta özür dilemektedir. Bundan sonra beraber yaşayacakları hayatın 
ufak mutlulukların ve sevinçlerin değerini daha iyi bileceklerini anlatmaktadır. Belkıs 
Hanım mektubunda Tevfik Rıza Bey’in Çanakkale’de yaşadığı sıkıntıları kendisinin 
de İstanbul’da hissettiğini ve yaşadığını açıklamaktadır:

27 Belkıs Hanım; Mektup 4/26.3.1915.
28 Belkıs Hanım; Mektup 5/29.3.1915.
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“Aslında bu biraz katı bir okul ama Belkıs’ının alacağı çok dersler var. Kalbim 
gelecek sakin günlerin değerini daha iyi anlayabilmek için daima bir iz taşıyacak. 
Bazı zamanlar sana kötülük ettim, seni üzdüm. Eğer sevgi dolu kalbin bunları 
unutmadı ise senden özür diliyorum. Bundan böyle, dostun daha iyi olacak. Bu 
sınav ona beraber yaşanacak hayatın öğreteceklerinden çok daha fazlasını öğre-
tiyor; büyük mutlulukların ve ufak sevinçlerin değerini... Senin orada olduğunu 
bilmek için neler vermezdim ki... Ne korkunç görüyor musun? Bedenimi deşen 
bir hançer bile insanın canını bu kadar acıtmaz. Yaşadığın bütün sıkıntı dolu 
saatlerin bir o kadarını da ben yaşadım. Benim romanım seninki kadar etkili de-
ğil ama o kadar üzüntülü ki... Sana bunları yazmak, tekrarlamak istemiyorum. 
Gördüğün gibi çok korkunç... Benim yanımda olduğun zaman, tekrar başımı om-
zuna koyduğumda tek bir şey hatırlayacağım, o da seni ne çok sevdiğimi... Sevgim 
geçmişin tüm acılarını silecek.”

Yazmaktan kolunun ağrımasına, parmaklarının ağırlaşmasına hatta kaleminin 
ağırlaşan parmaklarının arasından düşmesine rağmen Belkıs Hanım 29 Mart 1915 
tarihli mektubunun sekiz sahife olmasının nedenini yazarken kendini eşiyle bera-
bermiş gibi hissetmesine bağlamaktadır. Devamlı yazma isteği bundan dolayıdır. Sık 
sık odasında yalnız kalarak saatlerce hatta bazen günde iki defa mektup yazan Belkıs 
Hanım artık yemeklerini odasında tek başına yemektedir; çünkü hep beraber yemek 
yediklerinde diğerlerinin konuşmaları ve neşesi onun canını sıkmaktadır. Bu durum 
onun üzüntülü suskunluğu ile bağdaşmamaktadır. Sessizliği tercih etmektedir. Cep-
heden gelen mektuplar Belkıs Hanım’ın yaşantısını da yönlendirmektedir. Mektup 
geldiği zaman huzurlu ve neşeli olmakta mektup süresi uzadığında da sinirli ve çekil-
mez biri olmaktadır. Bu durumu Tevfik Rıza Bey’e mektuplarında anlatmıştır: 

“Dün gece yatmak üzereyken son mektubunu aldım. O kadar iyi geldi ki... Geril-
miş sinirlerimi rahatlattı. Uzun zamandan bu yana ilk defa huzur içinde uyu-
dum. Mektubunu tekrar okumak için sık sık uyandım ve kalbime bastırdım. Bu 
güzel geceden sonra neşe içinde uyandım. Her geçen gün gelişini yaklaştırıyor. Ni-
san ayındayız, geleceksin değil mi? Bana söz verdin. Seni bekliyorum.”

Özlemini, üzüntülerini, meraklarını satırlarına döken Belkıs Hanım zaman za-
man Çanakkale’ye gitmeyi de düşünmektedir. Gitmek istemesinin en büyük sebebi 
de Tevfik Rıza Bey’in yanında olmak ve üzülmemenin özgürlüğünü yaşamaktır. Bel-
kıs Hanım’ın İstanbul’daki en büyük sıkıntısı dostlarının ve sevdiklerinin yanında ol-
masına rağmen kendini üzüntüleri ile yapayalnız hissetmesidir; çünkü onu anlayacak 
ve Tevfik Rıza Bey’i en az onun kadar sevecek birine ihtiyaç duymaktadır. Mektup-
larında Tevfik Rıza Bey’in bir kız kardeşi olmamasına ve annesinin uzakta olmasına 
adeta isyan etmektedir. Onlarla beraber dua etmek ağlamak ve teselli edilmeye ihti-
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yacı vardır. Bütün bu sıkıntıları ve üzüntüleri içerisinde Belkıs Hanım Almancasını 
ilerleteceğine söz verdiği Tevfik Rıza Bey’e mahcup olmamak için evlerine yakın bir 
okulda Almanca derslerine devam etmektedir. Tevfik Rıza Bey’in sırf eşini dışarı çı-
karmak ve meşgul etmek için böyle bir şey istemiş olması muhtemeldir. Belkıs Hanım 
eşini Çanakkale’den getirmek için bazı girişimlerde de bulunmaktadır. 

“Ali Bey’den hala bir cevap almadın. Ben de öyle. Verdiği söz dışında bir bilgim 
yok. Gidip eşini görmek istiyorum. Adreslerini biliyorum. Tanıdığım bir arkadaş-
ları benimle geleceğini söyledi. Böylece kolay olur. Belirsizlikten hiç hoşlanmıyo-
rum. Ne dersin dostum? Ne karar vereceğimizi biliriz. Daha sonra başka girişim-
lerde bulunuruz. Belki de gitmek için cevabını beklemem. Yolum biraz uzak da 
olsa en kısa zamanda gitmeyi düşünüyorum. Beni merak etme. Rahatsız değilim.” 

Belkıs Hanım Sadece seni ve küçüğümüzü düşünüyorum... Senin için yazıyorum, 
onun için çalışıyorum. Hayatımda başka hiç bir şeye yer yok sözleri ile mektubu-
na son vermektedir.29

Mektuplarında eşi ile adeta sohbet eden yalnızlığını, üzüntülerini paylaşmaya 
çalışan Belkıs Hanım, 1915 yılı Mart ayının son mektubu olan 30 Mart 1915 tarihli 
dört sahifelik mektubunu sabah saat 7.00 de yazmıştır. Mektubuna yazmaktan yorul-
duğu için gece yarım bıraktığı yerden devam etmiştir. Bu mektubu elden vereceği için 
duygularını saklamadan içinden geldiği gibi ifade etmeye çalışmıştır. Belkıs Hanım 
daha öncede belirttiğimiz gibi mektuplarına çok özen göstermekte hatta müsvedde 
yapmaktadır; ama bu son mektubunu bir türlü bitirmek istememiş, vakit bulduk-
ça ilaveler yapmış ve tekrar okumaya zamanı kalmamıştır. Bu düzensizliği için fazla 
zamanım yok, geciktim, mektubu göndermem lazım diyerek eşinin hoşgörüsüne sı-
ğınmıştır. 

Hemen hemen her mektubunda eşine dikkatli olması için adeta yalvaran Bel-
kıs Hanım orduda salgın haberini duyduktan sonra daha da tedirgin olmuştur. Eşine 
tembihlerde bulunarak askerlerden uzak durmasını isteyerek ihtiyaçlarını sormuş-
tur. Eşine zaman zaman paket ve gazete yollayan Belkıs Hanım bu mektubunda yeni 
not defteri yolladığını yazmıştır. Tevfik Rıza Bey, Çanakkale’de kaldığı süre içerisin-
de dört not defterine günü gününe hatta saati saatine yaşadıklarını yazmıştır. Belkıs 
Hanım’ın defterleri yollamaktaki amacı da Tevfik Rıza Bey’in yazdıklarından yaşadık-
larını günü gününe öğrenmektir: 

“Mümkün olduğu kadar askerlerden uzak durmaya çalış. Sana temizlikten söz 
etmeme gerek yok. Gerekli özeni göstereceğinden eminim. Neye ihtiyaç duyarsan 
bana yaz, Nihat Bey vasıtasıyla her şey kolay olacak. İki gün önce sana küçük 
bir paket gönderdim. İçinde yeni not defteri var. Bu defakinin sayfaları daha çok. 

29 Belkıs Hanım; Mektup 5/29.3.1915.
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Uzun süre dayanmasından ziyade, senden daha çok haber almayı amaçladım. 
Bitmiş olan defteri bir an önce okumak istiyorum. Sevgili küçük defterim. Fırsat 
bulduğun zaman gönderebilir misin? Senin bir parçan olacağı için, gelişini bek-
lerken daha sabırlı olmamı sağlayacak.” 

Mektubunu bir an önce bitirerek teslim etmesi gerektiğini bilmesine rağmen Bel-
kıs Hanım devamlı bir şeyler yazma isteğindedir. Mektubu bitirmenin bir ayrılık ol-
duğunu düşünen Belkıs Hanım eşine “sana allahaısmarladık demem lazım, ama hiç 
cesaretim yok. Beyaz sayfanın karşısında tedirgin, heyecanlı bir şekilde dakikalarca 
hayallere dalıyorum. Her zaman mektubumu bitirirken sanki beni terk ediyormuş-
sun, bir kez daha benden ayrılıyormuşsun gibi paramparça oluyorum.” demektedir. 
Tevfik Rıza Bey’in Çanakkale’ye gidişinin bir mecburiyet olduğunu düşünen Belkıs 
Hanım “fırtınadan sonra güneş gelecek, bekliyorum” diyerek hem kendine hem de 
eşine moral ve ümit vermektedir. Karışık sayfalar olarak nitelediği mektubunu bitiren 
Belkıs Hanım eşine en güzel ve saf sevgilerini göndermektedir. Her zaman, hayatın 
ötesinde bile senin olacak, Belkıs’ın30 sözleri ile sona eren mektubun sonuna koyulan 
notta mektupla beraber içinde çorapların bulunduğu bir paketin gönderildiği belir-
tilmektedir.

Çanakkale’de yaşadıklarını bir romana benzeten Tevfik Rıza Bey’in 27 Mart 1915 
tarihinde yazdıkları çok anlamlıdır.

“Daha sonraki günlerde size nasıl vakit geçirdiğimi, yaşadığım romanı defte-
rimden-mizden- okuyacağım. Defterler küçük olduklarından ben de az şeyler 
sığdırabiliyorum.”31 “Tabiat sanki cenazede gibi idi. İnce bir örtü ile insanlığın ka-
derindeki ölülerin üstünü kapatmaya çalışıyordu. Hepsi orada korkunç çukurla-
rın içinde dinleniyorlar. Oradan geçenlere yerlerini belli edecek hiç bir işaret yok. 
Arkadaşlarının gözyaşları ile sulanamayacak mezarlar... Başını, üzgün yüzünü 
toprağa süremeyecek... Uzaktan topların gümbürtüleri kalbimin derinliklerinde 
yankılanırken içimdeki sesi dinleyip oralara gitmeyi aklımdan geçirdim, ama 
daha kuvvetli bir ses beni engelledi. Bunları şimdi anlatmayacağım. Hatta dü-
şünmek bile istemiyorum. Daha sonra yuvama döndüğüm zaman konuşacağız.32”

Sonuç

Özlem, sıkıntı, merak ve kaygının yaşandığı mektuplarda akıcı bir üslup gözlen-
mektedir. Bu durum yaptıkları tasvirlerde daha çok belirginleşir. Bunda çok kitap 
okuyor olmalarının rolü büyüktür. Gerek günlüklerde gerekse mektuplarda okuduk-

30 Belkıs Hanım; Mektup 6/30.3.1915.
31 Tevfik Rıza Bey; Mektup 8/24.3.1915.
32 Tevfik Rıza Bey; Mektup 10/27.3.1915.
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ları kitaplardan alıntılara da rastlanmaktadır.33 Entelektüel birikimleri ve almış olduk-
ları eğitimin sonucu her ikisi de mektuplarını Fransızca yazmışlardır. Mektuplarında 
Tevfik Rıza Bey ve Belkıs Hanım, yaşadıklarını sıcağı sıcağına kaydetmiş, duygu ve 
düşüncelerini yalın ve içten bir dille ifade etmeyi başarmışlardır. Mektupları okur-
ken insan, kendini adeta olayların içinde hissetmektedir. Birbirlerine olan sevgilerini 
ve aşklarını ifade etmenin en güzel yolu olan mektupları ile sıkıntılarının ve kaygı-
larının üstesinden gelmeye çalışmışlardır. Zaman zaman sıkıntılarını paylaşmış, za-
man zaman hayal kurmuş; ama asla ümitsiz olmamışlardır. Tevfik Rıza Bey ve Belkıs 
Hanım’ın mektupları aynı zamanda savaşın insani boyutlarını da ortaya koymaktadır. 
Bu çalışma, sadece Çanakkale Savaşları’nın resmi tarihini değil, aynı zamanda sava-
şan askerlerin ve ailelerinin de özel hayatlarını gözler önüne sermektedir. Tevfik Rıza 
Bey ve Belkıs Hanım’ın mektuplarının arasından seçilmiş olan Mart 1915 tarihliler 
bir taraftan az da olsa bizlere savaşa gidenler ile geride bıraktıkları arasındaki özle-
mi ve aşkı anlatması, bir taraftan da hem Çanakkale Cephesi’ne hem de İstanbul’un 
günlük hayatına ait bilgiler vermesi bakımından insani ve tarihi bir değere sahiptir. 
Mektupların tamamı incelendiğinde daha detaylı bilgilere ulaşılacağı bir gerçektir.

33 “Victor Hugo’nun şiirlerinden bazı bölümleri hatırlıyor musunuz? “Bu can çekişmenin bir sarhoşluğu 
var”. Belkıs Hanım; Mektup 1/16 Mart 1915; Victor Hugo Lucie’sine; “Dünya tek bir insan etrafında 
dönüyor.” Belkıs Hanım; Mektup 6/30 Mart 1915.
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Ekler

Ek: 1 Belkıs Hanım’ın 24 Mart 1915 tarihli mektubunun zarfı

Maydos

Maydos Postahanesi Vasıtasıyla Telsiz Telgraf

İhtiyat Zabiti Tevfik Rıza Beyefendi

Ek: 2 Tevfik Rıza Beyin 14–15 Mart 1915 Tarihli Mektubu
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Goncasu, 14 Mart 1915

Nihayet dün iki mektubunuzu aldım. İkincisi 23 Şubat tarihli idi. Bugün günler-
den 14 Mart. Demek bu mektup 19 günde geldi. O zamandan beri neler yapıyorsu-
nuz? Neden bana yazmıyorsunuz? Sizi suçlamak istemiyorum, Yorgun olabilirsiniz, 
bir şeylerle meşgul olabilirsiniz. Ama her şeye rağmen bir satır da olsa yazabilirsiniz. 
Öyle değil mi dostum? Burada her şey yolunda. Hava güzel, ısınmaya başladı. Adeta 
ilkbahar gibi... Bahçemizdeki ağaçlar çiçek açtı ve terastaki arkadaşlarım bayram ha-
vasına bürünen tabiat karşısında heyecanlarını gizleyemiyorlar. Bugün sanki Mayıs 
ayında gibiyiz. “Güllerin Ayı”, hava öylesine güzel tıpkı Makri-Köy’ (Bakırköy) deki 
gibi. Hala hatırlıyor musunuz?... O gün de ne güzel bir gündü. Ne kadar mutluyduk. 
Şimdi ise büyük bir boşluk içindeyim. Kafamın içinde hep aynı soru: neden bana 
yazmıyor? Ben ise haftada iki defa muntazam olarak yazıyorum.

Dostumuz Selah Bey nasıl? O da bana yazmıyor. Acaba mektubumu aldı mı? Size 
poker oynamayı öğretti mi? Komodor’la oynuyor mu? Komodor size çok şey anlatı-
yor olmalı. Anlattıklarının sizi kaygılarınızdan kurtaracağını sanmıyorum.

 

15 Mart 1915 sabah 7

İşte bir gün daha geçti. Dün öğleden sonra terasta, güneşin altında çalıştık. Gü-
neş öyle sıcaktı ki hepimiz yandık. Derim öyle kalınlaştı ki, vahşi bir görünüm kazan-
dım. Kilit’de tek bir insan bile kalmadı. Herkes gitti. Zorunlu olarak sakin bir hayat 
sürüyoruz. İstasyondan ayrılamadığımız için karşıya da geçemiyoruz. Gazeteleri de 
okuyamadığımız için, İstanbul’da olan bitenleri takip edemiyoruz. Bu durum daha 
ne kadar devam edecek, hiç bilmiyorum. Size gelebilmek için elimden geleni yaptım, 
ama başaramadım. İlerde, bitirdiğim defterime bu konuyla ilgili yazdıklarımı okuya-
caksınız ve kararınızı vereceksiniz.

Çok sevgili annemiz nasıllar? Nankör oğluna biraz kızıyor mu? Hep M. düşünü-
yorum. Siz de düşünüyor musunuz? Herkese sevgiler. Küçük Mak’a güzel dilekler. 
Size de binlerce sevgimi gönderiyorum.

Daima sizin olacak Tevfik’iniz.

Bir an önce bu adrese yazınız:

Maydos Postahanesi Vasıtasıyla 

Telsiz Telgraf İhtiyat Zabiti Tevfik Rıza
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Ek: 3 Belkıs Hanım’ın 19 Mart 1915 Tarihli Mektubu

Davutpaşa, 19 Mart 1915 

Arkadaşım,

14 tarihli mektubunuzu, sıkıntılı ve uykusuz geçen bir gecenin ertesinde aldım. 
Aynı üzüntülü duyguları içermeseydi, çok hoş olacaktı. Neden mektuplarım elinize 
geçmiyor? Haberlerinizi oldukça düzenli alıyorum. Ben de size geçmişte olduğu gibi 
haftada iki defa yazıyorum. Ya posta zamanında gönderilmiyor, ya da mektuplarım 
kayboluyor. Elimde olmadan oluşan sessizliğimi neden başka şeylere yoruyorsunuz? 
Neden bana hak etmediğim bu sitemleri yapıyorsunuz? Yeterince acı çekmediğimi 
mi zannediyorsunuz? Sadece sizden haber aldığım zaman kendimi mutlu hissediyo-
rum, hayatımdaki bu yegâne mutluluğu da çok görüyorsunuz. Yapabileceğinizi san-
madığım bir incelikle de her şeyi zehirliyorsunuz. Sizin sağlıklı olmanızı öğrenmem 
dışında hiç bir şeyin önemi yok. Fakat uzun süre tutulan gözyaşları bir an gelip göz-
lerimizden dökülüyor. Bana ne yaptığımı soruyorsunuz? Çok cesaretlisiniz Tevfik... 
Benim karakterim ve şahsımdan bu kadar mı emin değilsiniz? İki senedir böyle ise, 
benim de kızmaya hakkım var diye düşünüyorum. Ayrıca yorgunluğuma ve işlerime 
rağmen bir satır yazmamı söylüyorsunuz. Ölene kadar da olsa düşüncelerimde hep 
sizin olduğunuzu söylememe gerek var mı? Hayatımın bütün dakikalarını size ada-
mak dışında başka ne meşguliyetlerim olabilir ki? Gittiğinizden beri kendimi hasta 
hissediyorum. Yirmi gündür şezlongdan kalkmıyorum. Aslında bunlar anlamsız pek 
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az şey... Onları düşünmüyorum bile... Bu vesile ile silinip gitmeyi hiç hak etmiyo-
rum. Uzun zamandır Ali Bey’den kesin bir cevap almam gerekiyordu. Oysa bana ha-
ber getirmek için onunla konuşmaya gidenleri beklemem lazım. Bu gecikmeler beni 
çileden çıkartıyor. Beklenilen saatler geçmek bilmiyor. İyi ki beni çok bekletmeyen 
mektuplarınız var. Mektuplarınız da olmasa acaba ne yapardım? Korkunç olurdu, dü-
şünmek bile istemiyorum. Dostum siz bizi merak etmeyin. İstanbul’da ilginç bir şey 
yok. Size gönderdiğim gazeteleri de almadığınızı görüyorum. Kader! Az önce bana 
verdiğiniz yeni adrese bir telgraf gönderdim. Umarım bir an önce mektuplarım da 
elinize geçer. Belki yakında size vereceğim güzel bir haberim olur. Gördüğünüz gibi 
üzüntülü de olsam, boş duramıyorum. Bir gün her şey unutulacak, gerekli olduğunu 
sandığım bu tecrübeden geriye üzüntülerimiz kalacak. Sabırlı olun dostum. Siz çok 
cesursunuz, şimdi bunu göstermenin zamanı. Sizin yürekli biri olduğunuzu biliyo-
rum. Bütün kalbimle sizin yanınızdayım. Mektubumda yazdıklarım belki size haksız 
gelebilir, sakın bana kızmayın. Bana söylediklerinize istinaden öyle yazdım. Zaten sizi 
affettim. Belki birbirini seven insanların arasında böyle olayların da geçmesi gereke-
bilir. Her şey unutuldu değil mi Tevfik? Bana güneşten ötürü derinizin sertleştiğini 
yazıyorsunuz. Olsun, biraz değişiklik iyi gelir. Böylece başkalarındaki değişiklikleri 
fark etmezsiniz. Ben kendime dikkat ediyorum. Gelecek görüşmemize kadar daha iyi 
olacağımı ümit ediyorum.

Allahaısmarladık dostum. Anneniz bütün samimi duygularıyla sevgili oğlunu dü-
şünüp onun için dua ediyor. Selah gecelerimi benimle paylaşıp, boş zamanlarını bana 
ayırıyor. Şevket davetim üzerine bir defa geldi. Mak ve Bidi sizi hep anıyorlar. Ara sıra 
Nesrin’i düşünüyor musunuz ve geçmişteki... Makri-Köy ve diğer güzel günlerimizi? 

Belkıs
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İstanbul’da Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Taksim ve 
Daruşşafaka Hastanelerinin Vefat Listeleri, Yaralı 

ve Hastaların Vefat Sebepleri (1915-1916)

Lokman ERDEMİR*

Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı
Yıl: 13, Bahar 2015, Sayı: 18, ss. 705-729, 100. Yıl

Öz

Çanakkale Muharebeleri Türk tarihi ve Dünya tarihi açısında önemli bir 
dönüm noktasıdır. Savaşların siyasi sonuçları yanında iktisadî ve içtimaî so-
nuçları da vardır. Bununla birlikte savaş sadece muharebe cephede harp ya da 
birliklerin ikmali ile de değildir. Yaralanmalar, hastalıklar ve bunların tedavi-
leri de savaşın bir parçasıdır. 

Osmanlı Devleti savaş sırasındaki sağlık hizmetlerinin kayıtlarını tutmuş-
tur. Özellikle İstanbul’da Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin idaresindeki hastanelerin 
sağlık kayıtları bu açıdan çok önemlidir. Cephe gerisine getirilen bir yaralının 
hastaneye girişinden hangi halde olursa olsun çıkışına kadar kaydının tutul-
ması tıp tarihi ve dönemin sağlık hizmetlerinin anlaşılması açısından da ayrıca 
önemli bir durumdur. Bu çalışma ile Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin hastanelerin-
deki kayıtlardan yola çıkarak, yaralıların cephedeki yaralanmalarını mahiyeti 
ve vefat sebepleri üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Birinci Dünya Harbi, Çanakkale Cephesi, Sağlık, Tıp, 
Yaralanma

The Deceased List of Istanbul’s Red Crescent Association, Taksim 
and Darussafaka Hospitals and the death reasons of the wounded and ill 

(1915-1916)

Abstract

The Gallipoli Battles is a turning point in Turkish history as well as the 
world history. There are economic and social outcomes of these wars. At the 

* Yrd. Doç. Dr. Lokman Erdemir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih 
Bölümü, lokmanerdemir@hotmail.com
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Giriş

Birinci Dünya Harbi’nin Türk tarihi açısından en önemli cephesi şüphesiz 
Çanakkale’dir. Cephedeki zayiat (şehit, yaralı, esir vs.) rakamlarında bile henüz bir 
netliğin olmadığı bu en hazin zaferinin kazanıldığı muharebelerin en az bilinen yönü 
ise cephe gerisinde yaşananlardır. 

Çanakkale Boğazı’na ilk ateş 3 Kasım 1914’te düşer. Çanakkale’de bir cephe açıl-
ması süreci ise Ocak 1915’teki gelişmeler ile olur. 19 Şubat’ta Boğaz’da başlayan bom-
bardıman 18 Mart 1915’te İngiliz ve Fransız gemilerinden oluşan donanmanın aldığı 
ağır bir mağlubiyet ile sonlanır. Sonrası ise Gelibolu Yarımadası’nın muhtelif sahille-
rine müttefiklerin bir kara çıkarmasıdır.

Cepheden ilk Yaralı Nakli

25 Nisan 1915 sabahı başlayan kara çıkarmasını müteakip ilk iki haftanın zayiatı 
20.000’e yakındır. Hâlbuki Çanakkale’yi savunan 5. Ordu’nun hastanelerindeki yatak 
kapasitesi Mayıs 1915 sonu itibari 5.050’dir.1 Çıkarma başladıktan bir hafta sonra 3 
Mayıs 1915 itibari ile Akbaş Nakliyat Hastanesi’nden 1.723 kişi geriye nakledilir. 5. 
Kolordu komutanı olarak Temmuz ayında cepheye gidecek Fevzi Çakmak günlükle-
rinde 7 Mayıs’a kadar Haydarpaşa İskelesi’ne nakledilen yaralı sayısını 12.000 olarak 
vermektedir.2

1 Lokman Erdemir, Çanakkale Savaşı Siyasi, Askeri ve Sosyal Yönleri, Gökkubbe Yayınları, İstanbul 
2009, s. 337-338.

2 Erdemir, s. 341, Lokman Erdemir, “Çanakkale Muharebe Meydanlarından İstanbul Hastanelerine: 
Sağlık Hizmetleri”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 2012/1, 
Sayı:15, s. 96. 

same time, the wars are not all about combatting in the battlefield and unit 
supply. Injuries, illnesses and treatment of these are a part of the wars as well. 

The Ottoman Empire took a record of health care services during the war. 
Particularly, the records of the hospitals under the management of Istanbul’s 
Red Crescent Association are very important. Besides, it equally important to 
know how the sanitation works went down in that time for the history of medi-
cine, to have a record of the wounded from his/her coming to the hospital and 
leaving.

With this study, based upon the Red Crescent Association’s hospital re-
cords, we will lay emphasis on the essence of battlefield injuries and the causes 
of deaths.

Keywords: World War I, Gallipoli Battles, Health, Medicine, Injuries
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Cephedeki sağlık kuruluşlarının kâfi gelmemesi, bazı yaralanmaların tedavisinin 
cephede imkânı olmaması yaralıları hızlı bir şekilde başta İstanbul olmak üzere cep-
he gerisindeki memleket hastanelerine naklini zorunlu kılmıştır. Cepheden ilk yara-
lılar ise çıkarmadan beş gün sonra 30 Nisan 1915’te olur.3

Bu durum seferberlik ilan edildikten üç gün sonra 5 Ağustos 1914’te ön görüle-
rek, İstanbul’da açılacak hastaneler ve işleyiş planları da yapılır: Harbiye Nezareti’nin 
İstanbul’da açılmasını planlandığı 10.000 yatak kapasitelik hastanelerin 3.000 yatak-
lık kısmını ise Hilâl-i Ahmer Cemiyeti tesis edip işletecektir.4

Yaralıların cepheden Sirkeci İskelesi’ne gelmesi üzerine Hilâl-i Ahmer Cemiyeti 
kendisinden talep edilmesi üzerine üstün gayretle Galatasaray, İstanbul ve Daruşşa-
faka Mekteb-i Sultânîlerini hastane olarak düzenlemiştir. 30 Nisan birkaç gün için-
de gelen yaralıların artması yeni hastanelerin de açılmasını gerekli kılacaktır. Bunun 
üzerine Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Cağaloğlu’ndaki İnas Sultanîsi’ni, Haydarpaşa Tıp 
Fakültesi’ni, Taksim’deki Zapyon Mektebi ve Kadırga Doğumevi’ni yaralıların tedavi-
si için hastane haline getirir.5 

Çanakkale’de muharebelerin bittiği, İngiltere ve Fransa’nın askerini cepheden ta-
mamı ile çektiği 9 Ocak 1916 tarihine kadar İstanbul hastanelerine nakledilen yaralı 
ve hasta sayısı ise 150.868’i bulur.6 İstanbul’da Hilâl-i Ahmer Cemiyeti dâhil açılan 
hastane sayısı ise kayıtlarda 52’dir.7 

Bu çalışmamız ile tüm sağlık hizmetlerini vermekten ziyade gelecekte yapılacak 
çalışmalara bir başlangıç olarak Hilâl-i Ahmer Taksim ve Daruşşafaka hastaneleri-
nin vefat listeleri verilecektir. Şu bir gerçek ki Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin İstanbul’da 
açtığı ya da idaresinde bulunduğu hastaneler bununla da ibaret olmayın yedi adet 
hastaneyi işletmiştir: 

3 Erdemir, Çanakkale Savaşı Siyasi, Askeri ve Sosyal Yönleri, s. 340.
4 Erdemir, “Çanakkale Muharebe Meydanlarından İstanbul Hastanelerine…” s. 93, ATASE, Kls. 2211, 

Dos. 34, Fih. 2-8.
5 Lokman Erdemir, “Çanakkale Savaşı Sırasında İstanbul Hastanelerinde İlk Sağlık Hizmetleri ve Şehit-

lerin Defni” Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl 17:1 (2012), s. 51-73. 
6 Erdemir, Çanakkale Savaşı Siyasi, Askeri ve Sosyal Yönleri, s. 342.
7 Erdemir, “Çanakkale Muharebe Meydanlarından İstanbul Hastanelerine…” s. 101.
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Tablo 1: Hilâl-i Ahmer hastaneleri ve tedavi edilen yaralı miktarları.
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ATASE, Kls. 2189, Dos. 41, Fih. 2-1.

Hilal-i Ahmer Cemiyeti Taksim ve Daruşşafaka Hastaneleri

İlk yaralı naklinden sonra ikinci aşamada açılan hastanelerden olan Taksim has-
tanesi Taksim’de Zapyon Mektebi’nin hastane haline getirilmesi şeklinde faaliyetine 
başlamıştır.8 

8 Türkiye Kızılay Derneği 73 Yıllık Hayatı (1877-1949), Ankara, 1950, s. 28. 
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Bu hastanelerden Taksim ve Daruşşafaka Hastanelerinin yatak kapasitesi ise 
500’dür. Daruşşafaka Hastanesi faaliyetini 2 Mayıs 1915-13 Şubat 1916 tarihleri ara-
sında yürütmüştür.9 Taksim Hastanesi ise Daruşşafaka Hastanesi ile aynı gün açıl-
makla birlikte faaliyetine ondan biraz daha fazla 9 Nisan 1916 tarihine kadar devam 
etmiştir.10 Tablo 1’de de görüldüğü üzere çalışmamızın konusunu teşkil eden Taksim 
Hastanesine 1568, Daruşşafaka Hastanesi’ne ise 2238 yaralı ve hastanın kabulü ya-
pılmıştır. Bu yaralılardan Taksim Hastanesi’nden 105’i11 (listede 118 görünse de arşiv 
belgesinde 90-102 sıra numarası yazılmamış) Daruşşfaka’dan ise 42 kişi12 vefat ettiği 
görülmektedir. Bu sayılar biraz sonra vereceğimiz vefat listeleri ile de uygunluk gös-
termektedir. 

Bu iki hastanenin vefat listelerinin bir kısmında yaralıların yaralarının vasfı ile 
yaralının vefat sebebi yazılmıştır. Bu ise bize cephede askerin aldığı yaraların vasfı 
ve yoğunluğunu göstermesi bakımından önemlidir. Ayrıca bu yaralanmaların neden 
olduğu ölüm sebeplerinin de yazılmış olması ayrıca önemli bir durumdur. 

9 Osmanlı Hilâl-i Ahmer Mecmuası, (OHAM), Numara 5, s. 114; Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Ha-
nımlar Heyet-i Merkeziyesi Tarafından Tertib Edilen Takvim, c. II, 1332, s. 123-125; Türkiye Kızılay 
Derneği, s. 28; Kızılay Arşivi 617/3.

10 Kızılay arşivi, 702/1.
11 Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin Taksim Hasatanesinde 22 Nisan [1]331 tarihinden 28 Mart 

[1]332 tarihine kadar taht-ı tedaviye alınan yedi yüz doksan altı mecruhinden vefat edenlerin künye-
leri miktarı ve sebebi vefatları hakkında cetveldir. Mecmuu vefat adedi 118. Kızılay Arşivi 617/3

12 Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin Daruşşafaka Hastahanesi’nde 19 Nisan [1]331 tarihinden 21 
Kânunusani [1]331 tarihine kadar [2 Mayıs 1915- 4 Şubat 1916] taht-ı tedaviye alınan iki bin iki 
yüz otuz sekiz mecruhinden vefat edenlerin künyeleri miktarı ve sebebi vefatları hakkında cedveldir. 
Mecmuu vefat adedi 42, Kızılay Arşivi 617/2 .
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Tablo 2: Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Taksim Hasatanesi Vefat Listesi
Pr

ot
ok

ol
 N

os
u

Sı
nı

fı

A
la

yı

Ta
bu

ru

Bö
lü

k 
ve

 M
an

ga

Rü
tb

e

İsmi ve şehri, pederinin 
ismi, memleketi ve tarih-i 
tevellüdü

A
it 

ol
du

ğu
 re

di
f 

ta
bu

ru
 d

ai
re

si

Ta
ri

h-
i d

üh
ûl

ü

Ta
ri

h-
i v

ef
at

ı

Sebeb-i Vefâtı

1 91 İh
tiy

at

19 1 2/
7

N
ef

er
Bursa, Bilecik, İnegöl, 
Latife karyesinde Salih 
oğlu Ömer 
Tevellüdü [12]96

İnegöl

22
 N

is
an

 [1
]3

31

7 
M

ay
ıs

 [1
]3

31

Şarapnelden mütehassıl 
sâk-ı eymende vasi’ ve gayr-ı 
muntazam cerha-i nariye 
Tetenoz- Küzaz Cerhî

2 96 M
uv

az
za

f

57 3 3/
25

N
ef

er

Bursa, Balıkesir, Bandırma, 
Aşin karyesinden Mehmet 
oğlu Kasım
Tevellüdü 308

Bandır-
ma

24
 N

is
an

 [1
]3

31

8 
M

ay
ıs

 [1
]3

31

Deren cidar-ı cephesi hiza-
sından dühûl eden mermi 
hacib-i (kaş) eysardan hurûc 
etmiştir. 
İltihab-ı sehaya cerhi (Beyin 
zarı yarası)

3 2 İh
tiy

at

5 2 4/
25

N
ef

er

Bursa, Kütahya, Eskişehir, 
Hamidiye karyesinden 
Hüseyin oğlu Abdülhakim 
Tevellüdü [1]302

Eskişe-
hir

7 
M

ay
ıs

 [1
]3

31

10
 M

ay
ıs

 
[1

]3
31

… kebir-i içine duhul eden 
mermi-yi nariye … huruç 
etmiştir. 
(İltihab … afeni)

4 21
1

İh
tiy

at

5 3 11
/1

1

N
ef

er

Bursa, Kütahya, Eskişehir, 
Seyitgazi karyesinden 
Mustafa oğullarından 
İsmail oğlu İbrahim 
Tevellüdü [1]305

Eskişe-
hir

7 
M

ay
ıs

 [1
]3

31

10
 M

ay
ıs

 [1
]3

31 Fahz içinden vasat-ı vah-
şisinden nahiye-i elviyeye 
kadar mümted şarapnelden 
mütehassıl vasi’ bir cerha-i 
nariye 
İntan-ı afeni (enfeksiyon)

5 23
3

İh
tiy

at

1 3 9/
10

N
ef

er

Bursa, Afyonkarahisar, 
Menelke! karyesinden 
İmam oğullarından Halil 
oğlu Mehmet 
Tevellüdü [1]300

Sandıklı 

7 
M

ay
ıs

 [1
]3

31

11
 M

ay
ıs

 
[1

]3
31

Şarapnelden mütehassıl 
fahz-ı eysarda cerha-i 
nariye-i vasia 
Kangren-i … ve intan-ı afeni

6 30
4

M
uv

az
za

f

1 1 2/
1

N
ef

er

Kastamonu, Bolu, Göynük 
Bulanık karyesinden 
Osmanoğlularından Yakup 
oğlu Mustafa.
Tevellüdü [1]308

Göynük

7 
M

ay
ıs

 [1
]3

31

11
 M

ay
ıs

 [1
]3

31 Şarapnelden mütehassıl 
fahz-ı eymanın ulvisinde 
kesr- azm-ı fahz …. … fah-
zının harabatıyla müterafık 
cerha-i nariye. 
Kangren…

7 18
8

İh
tiy

at

1 1 3/
7

N
ef

er

Konya, Ilgın,
 Sarı Ali oğlu Süleyman. 
Tevellüdü [1]304

Ilgın

7 
M

ay
ıs

 
[1

]3
31

M
ay

ıs
 [1

]3
31 Said-i eysarda gayet vasi 

harabat ince ızam ile müte-
rafık şarapnelden mütehassıl 
cerha-i nariye 
Küzaz-ı cerhi

8 34
1

İh
tiy

at

13 1 4/
9

N
ef

er

İstanbul, Hırka-i şerif, Çu-
kurçeşme Mahallesi’nden 
Ahmet oğlu Arif. 
Tevellüdü [12]98 

Hırka-i 
şerif

13
 M

ay
ıs

 [1
]3

31

28
 M

ay
ıs

 [1
]3

31 Zahrının sol tarafında …. dal’ 
üzerine isabet eden kurşun 
... eysarı cerh ederek dahilde 
kalmıştır. Cerha-i nafize-i 
sadr-ı eysar 
Zatü’r-rie cerhi
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9 38
5

İh
tiy

at

22 1 4/
8

N
ef

er

Bursa, Kütahya, Uşak, 
Hacı Sefer mahallesinden 
Tahtaoğullarından Hacı 
Mehmet oğlu İbrahim.
Tevellüdü [12]95.

Uşak

7 
M

ay
ıs

 [1
]3

31

31
 M

ay
ıs

 [1
]3

31

Sağ kolunun kadem u 
vasatına isabet eden şarapnel 
azm-i … müttefikan kesr et-
miş azm-ı kehri-i … niyayet-i 
süfli üzerine … bir ceriha-i 
nariye şarapnel
Küzaz-ı cerhi

10 39
4

M
uv

az
za

f

8 1 … N
ef

er

Mamuretülaziz, Soran, 
Çemişgezek karyesinden 
Evliyaoğullarından Musta-
fa oğlu Mehmet. 
Tevellüdü [1]308

Çemiş-
gezek

28
 M

ay
ıs

 [1
]3

31

4 
H

az
ira

n 
[1

]3
31

Sak-ı eyserin half ve ulvi-
sine gayetle vasi’ şarapnel 
cerihasıyla sa’k-ı eymanın .. 
ve vasatının sathi şarapnel 
cerihası 
İntan-ı afeni

11 39
6

M
uv

az
za

f

22 8 Ye
k…

N
ef

er

Bursa, Balıkesir, … … 
Ahmet oğlu Şakir. 
Tevellüdü [1]309

Balıke-
sir

28
 M

ay
ıs

 [1
]3

31

6 
H

az
ira

n 
[1

]3
31

Kesr-i azm-ı kasaba-ı eysar 
ile müterafık şarapnelden 
mütehassıl cerha-i nariye-i 
muhtelita. Şarapnelden 
mütehassıl cerha-i nariye-i 
basîta
Küzaz cerhi

12 39
3

İh
tiy

at

36 7 12
/6

N
ef

er

Konya, Antalya, Yasnılı 
karyesinden
Hüseyin oğlu Hasan. 
Tevellüdü [1]304 

… 

28
 M

ay
ıs

 
[1

]3
31

10
 H

az
ira

n 
[1

]3
31

.. bağının kamilen haraba-
tıyla müzâk şarapnelden 
mütehassıl cepha-i nariye-i 
muhtelita 
İntan-ı afeni 

13 32
5

İh
tiy

at

13 3 10
/3

N
ef

er

Erzurum, Erzincan, Ke-
mah Uzman karyesinden 
İsmetoğullarından İsmail 
oğlu Mustafa. 
Tevellüdü [1]300

Kemah

8 
M

ay
ıs

 [1
]3

31

21
 H

az
ira

n 
[1

]3
31

…-el- kadem içinden duhul 
eden mermi birinci ve ikinci 
‘ızâmı şattu’l- kademi kesr ile 
zahrında huruç etmiştir.
Zatü’l-rie

14 55
2

İh
tiy

at

10 2 5/
26

N
ef

er

Edirne, Uzunköprü, 
Değirmenci karyesinden 
Süleyman oğlu Âdem.
Tevellüdü [1]304

Uzun-
köprü

3 
Te

m
m

uz
 

[1
]3

31

4 
Te

m
m

uz
 

[1
]3

31

Şarapnelden müstahsil sağ 
omzunda cerha-i (yara) 
nâriye-yi amîka
Kangren…

15 4.
.

İh
tiy

at

10 1 4/
17

O
nb

aş
ı

Edirne, Tekfurdağı, Hüse-
yin Çavuş mahallesinden 
Hüseyin oğlu Mehmed. 
Tevellüdü [12]99

Tekfur-
dağı 

26
 H

az
ira

n 
[1

]3
31

8 
Te

m
m

uz
 

[1
]3

31

Ketf-i eymenin ensesine 
isabet eden şarapnel parçası 
aksâm-ı ruhveyi kâmilen 
tahrîb ederek gayetle vâsi’ bir 
cerha-i… girmiştir.
Kangren…

16 43
1

İh
tiy

at

48 2 8/
4

O
nb

aş
ı

Adana, Kozan, Fetçe, 
Yeniköy karyesinden Âşık 
Yusuf oğullarından Hüse-
yin oğlu Mehmed.
Tevellüdü [1]302

Kozan

8 
H

az
ira

n 
[1

]3
31

12
 T

em
-

m
uz

[1
]3

31

Mermiden mütehassıl 
cerha-i nâriye-yi basîta-i 
sâk-ı eyser.
Fakrü’d-dem …

17 44
3

M
uv

az
za

f

3 1 1/
3

N
ef

er

Edirne, Tekfurdağı, Malka-
ra, Donköyü karyesinden 
Dimitri oğlu Hristo. 
Tevellüdü [1]308

Malkara

10
 H

az
ira

n 
[1

]3
31

21
 T

em
m

uz
 [1

]3
31

Zaviye-i fekki-i süfli-i 
eysarda cüruh-ı neriye-i 
basita, fahz-ı eysarın sülüs-ü 
süflisi ense ve haşiyesinde üç 
adet cüruh-u nariye-i basîta 
rahfa-ı eymanın fevkine 
isabet eden mermi…
İntan-ı afeni
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18 60
0

İh
tiy

at

30 2 3/
6

N
ef

er

İzmir, Aydın, Kuruşlu 
karyesinden Hâcı Mustafa 
oğlu Süleyman. 
Tevellüdü [12]98.

Aydın

26
 T

em
m

uz
 

[1
]3

31

1 
A

ğu
st

os
 [1

]3
31 Şarapnelden mütehassıl 

cerha-i nâriye-i basîta-i 
unuk-u eysar.
İltihab-ı ema-i müzmin 
(bağırsak yangısı)

19 60
9

İh
tiy

at

12 3 … …

Edirne, Uzunköprü, Küçük 
Mendes karyesinden Ali 
oğlu Yunus.
Tevellüdü [1]302

Uzun-
köprü

30
 T

em
m

uz
 

[1
]3

31

11
 A

ğu
st

os
 

[1
]3

31

Kurşundan mütehassıl 
cerha-i nariye-i … fahz-ı 
eysar.
İntan-ı afeni.

20 63
9

İh
tiy

at

46 4 16
/8

N
ef

er

Kastamonu, Bolu, Zağf-
ranbolu Akviran Karyesi 
Recep oğlu Halil. 
Tevellüdü [12]97

Zağr-
ranbolu

4 
ağ

us
to

s 
[1

]3
31

16
 a

ğu
st

os
 

[1
]3

31

Şarapnelden mütehassıl 
aduvv ve said-i eymende 
curuh-ı nariye-i vâsia’ 
Kangren…

21 63
1

İh
tiy

at

13 3 12
/6

N
ef

er

Bursa, Kirmastı, Alasin 
karyesinden Salih oğlu 
Mustafa. 
Tevellüdü [12]93

Kir-
mastı

4 
ağ

us
to

s 
[1

]3
31

9 
ağ

us
to

s 
[1

]3
31

Şarapnelden mütehassıl 
izâm-ı said-i eyserin kesriyle 
müterafık cerhaâ-i nariye-i 
muhtelita İntan-ı afeni.

22 70
5

İh
tiy

at

41 10 3/
19

N
ef

er

Adana, Mersin, Tarsus,
Kapu karyesinden Velio-
ğullarından Ahmet oğlu 
Hasan.
Tevellüdü [1]305

Tarsus
4 

A
ğu

st
os

 
[1

]3
31

14
 A

ğu
st

os
 

[1
]3

31

Şarapnelden mütehassıl 
cerha-i nariye-i vasi’ kadem-i 
eyman
Küzaz-ı cerhi.

23 56
5

İh
tiy

at

10 4 13
/1

1

N
ef

er

İzmir, Manisa, Soma, Cina 
karyesinden
Ahmed oğlu Ali
Tevellüdü [1]303

Manisa 

14
 A

ğu
st

os
 [1

]3
31

17
 A

ğu
st

os
 [1

]3
31

Nasiye-i ebtiyye-i eysarda 
duhul eden mermi adalet-i 
zahriyyeyi tahrib ve azm-i 
ketfi … kesr ederek dördün-
cü … zahriyye hizasından 
huruç etmiştir. 
İntan-ı afeni.

24 84
1

M
uv

az
za

f

29 2 8/
13

N
ef

er

İstanbul, İzmit,
.. Koloğullarından Mustafa 
oğlu Ahmed. 
Tevellüdü [1]307

İzmit

17
 a

ğu
st

os
 

[1
]3

31

24
 a

ğu
st

os
 

[1
]3

31

Fahz-ı eysarın taraf-ı süflisi-
ne mafsal-ı rükbenin fevkine 
isabet eden şarapnel ….. 
zorlamıştır.
Kangren…

25 83
7

İh
tiy

at

46 4 1/
2

N
ef

er

Bursa, Eskişehir, Cünun 
karyesinden velibaba 
oğullarından Hüseytin 
oğlu Mustafa. 
Tevellüdü [12]90

Eskişe-
hir

17
 A

ğu
st

os
 [1

]3
31

24
 A

ğu
st

os
 [1

]3
31

Ka’b-ı vahşi-i eysara 
isabet eden kurşunun ka’b-ı 
mezkur ile azm-ı kasabanın 
sülüs-ü süflisini kesr ederek 
sa’k-ı eysarın sülüs-ü süflisi 
kademinden huruç etmiştir.
İntan-ı afeni.

26 54
6

M
uv

az
za

f

32 3 11
/2

0

N
ef

er

Bursa, Bilecik, … Güzelce 
karyesinden Zağzarancı 
oğullarından Osman oğlu 
Mustafa. 
Tevellüdü [1]307

…

30
 …

[1
]3

31

26
 a

ğu
st

os
 

[1
]3

31

Fahz-ı eysarın kesr-i 
tefennütü ile müterafık kur-
şundan mütehassıl cerha-i 
nariye-i muhtelita.
İntan-ı afeni.

27 84
.

İh
tiy

at

13 10 1/
9

N
ef

er

Trabzon, Rize, Salhan, 
Kaçarçırak karyesinden 
Sadıkoğullarından Hüseyin 
oğlu İsmail.
Tevellüdü [1]306

Rize

17
 a

ğu
st

os
 

[1
]3

31

27
 a

ğu
st

os
 

[1
]3

31

Mermiden mütehassıl 
cerha-i nariye-i amika-i 
fahz-ı eyman. 
İntan-ı afeni.
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28 77
.

İh
tiy

at

12 2 7/
15

N
ef

er

İstanbul, Eyüp civarında 
Hacı İsa Mahallesi’nde 
Mehmed oğlu Ali
Tevellüdü [12]96

Eyüp-
sultan

14
 A

ğu
st

os
 

[1
]3

31

20
 A

ğu
st

os
 

[1
]3

31

Şarapnelden mütehassıl 
cerha-i nariye-i nafize-i sadr- 
eyman
Nezf-i dahil (İç kanama) 

29 64
1

İh
tiy

at

41 3 10
/1

6

N
ef

er

Kastamonu, Bolu, Taş-
köprü Bataklı karyesinden 
Mehmet oğlu İsmail. 
Tevellüdü [12]94

Taşköp-
rü

4 
A

ğu
st

os
 

[1
]3

31
 

2 
Ey

lü
l [

1]
33

1 Bombadan müthassıl curuh-ı 
nariye-i menkude-i naciye 
…. eymen.
İntan-ı afeni.

30 72
3

İh
tiy

at

48 9 8/
5

N
ef

er

Bursa, Bilecik, Gölpazar, 
Konuzlar karyesinden 
İsmail oğlu Mustafa.
Tevellüdü [12]95

Gölpa-
zar

4 
A

ğu
st

os
 [1

]3
31

2 
Ey

lü
l

Sekizinci dalın kesriyel mü-
terafık şarapnelden mütehas-
sıl cerha-i nariye-i nafize-i 
sadr-ı eysar şarapnelden 
mütehassıl cerha-i nariye-i 
basita-ı fahz-ı eysar.
Zatü’r-rie cerhi (Akciğer 
yangısı)

31 71
1

İh
tiy

at

17 2 2/
16

N
ef

er

Adana, Mersin, Tarsus, 
Egerhan karyesinden Hacı 
Mehmet oğlu Mehmet. 
Tevellüdü [1]305

Tarsus

4 
A

ğu
st

os
 

[1
]3

31

5 
Ey

lü
l [

1]
33

1 Şarapnelden mütehassıl 
naheye-i katıne-i eymenda 
cerha-i nariye-i vasia. 
Zatü’r-rie 

32 86
0

M
uv

az
za

f

48 2 8/
25

N
ef

er

Ankara, Kırşehir, Ömer 
Çamlı karyesinden Hasan 
Kethüdaoğullarından
Kadir oğlu Mehmet. 
Tevellüdü [1]308

Kırşehir

4 
A

ğu
st

os
 

[1
]3

31
 

9 
Ey

lü
l [

1]
33

1 Mafsal-ı ….. … hizasında 
isabet eden şarapnel… tahrip 
ile müterafık cerha-i nariye.
İltihab-ı ema-i müzmine

33 72
1

İh
tiy

at

48 3 12
/1

8

N
ef

er

Adana, Osmaniye, Hassa 
Taban! karyesinden Hay-
dar Kızıloğulları
Yusuf oğlu Ahmed. 
Tevellüdü [12]96

Hassa

4 
A

ğu
st

os
 

[1
]3

31

9 
Ey

lü
l [

1]
33

1 Şarapnelden müte-
hassıl ceha-i nariye-i 
muhtelitamafsal-ı rükn-ü 
eymem.
 İntan-ı afeni

34 73
5

İh
tiy

at

41 2 12
/2

1

N
ef

er

Kastamonu, Gerze karye-
sinde Çolaoğullarından Ali 
oğlu Kadir.
Tevellüdü [1]305

Gerze

5 
ağ

us
to

s [
1]

33
1

12
 a

ğu
st

os
 [1

]3
31

Azm-i şazıyye-i eysarın kes-
riyle müterafık şarapnelden 
mütehassıl cerha-i nariye-i 
muhtelita. Şarapnelden 
mütehassıl cerha-i nariye-i 
amika-i fahz-ı eyman
İntan-ı afeni

35 14
7

M
uv

az
za

f

6 1 2/
8

N
ef

er

Ankara, Beypazarı, Kırbası 
karyesinden Osmanzade-
oğullarından Hasan oğlu 
Ramazan .
Tevellüdü [1]307

Beypa-
zarı

7 
M

ay
ıs

 [1
]3

31

12
 E

yl
ül

 [1
]3

31
 

Mermiden mütehassıl 
aza’m-ı eysarın kesriyle 
müterafık cerha-i nariye-i 
muhtelita.
İltihab-ı ema-i müzmine

36 33
0

İh
tiy

at

47 3 8/
10

N
ef

er

Adana, Mersin, Tarsus, 
Bağçe karyesinden Ali oğlu 
Yusuf.
Tevellüdü [12]99 

Tarsus

4 
A

ğu
st

os
 

[1
]3

31

14
 E

yl
ül

 [1
]3

31

Azim-i cephenin kesriyle 
müterafık mermiden 
mütehassıl cerha-i nariye-i 
muhtelita
Hurac-ı dimaği (Beyin 
yangısı)

37 70
6

İh
tiy

at

13 5 11
/7

N
ef

er

Konya, Antalya, Elmalı, 
Selamlar karyesinden Veli 
oğlu İbrahim.
Tevellüdü [1]305

Elmalı

4 
A

ğu
st

os
 

[1
]3

31

22
 E

yl
ül

 [1
]3

31
 

Mermiden mütehassıl 
cerha-i nariye-i muhtelita-i 
mafsal-ı rükb-i eymen 
İntan-ı afeni
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38 84
4

M
uv

az
za

f

46 2 8 N
ef

er

İzmir, Manisa, Milas, Av-
şar karyesinden Hüseyin 
oğlu Veli. 
Tevellüdü [1]307

Milas

17
 A

ğu
st

os
 

[1
]3

31
 

23
 E

yl
ül

 [1
]3

31

Bombadan mütehassıl 
curuh-ı nariye-i adîde-i 
fahz-ı eyman ve ızam-ı … 
kesriyele müterafık cerha-i 
nariye-i kadem-i eyman …
Küzaz-ı cerhi

39
 

8… İh
tiy

at

45
 

3 1/
11

N
ef

er

Kastamonu, Safranbolu, 
Uzunismail oğullarından 
Hasan oğlu İbrahim 
Tevellüdü [12]96

Zağf-
ranbolu

23
 A

ğu
st

os
 

[1
]3

31

17
 E

yl
ül

 [1
]3

31 Mermiden mütehassıl seki-
zinci dal’-ı eymanın kesriyele 
müterafık cerha-i nariye-i 
nafize-i sadr-ı eyman. 
Zatü’r-rie cerhi

40 89
8

M
uv

az
za

f

45 2 2/
12

N
ef

er

Bursa, Balıkesir, Bandırma 
Manyas karyesinden 
İsmail oğlu Osman 
Tevellüdü [1]308

Bandır-
ma

7 
Te

şr
in

ie
vv

el
 

[1
]3

31

8 
Te

şr
in

ie
vv

el
 

[1
]3

31

İntan-ı afeni

41 69
2

İh
tiy

at

48 1 2 N
ef

er

Bursa, Afyonkarahisar, 
Sandıklı Cuma karyesin-
den İdris oğlu Ahmet 
Tevellüdü [1]93

Sandıklı

4 
A

ğu
st

os
 

[1
]3

31

9 
Te

şr
in

ie
vv

el
 

[1
]3

31

İntan-ı afeni

42 54
9

M
uv

az
za

f

70 1 3/
6

N
ef

er

Ankara, Kayseri, 
Fehimli karyesinden.
Tufanoğullarından Hasan 
oğlu Seyfullah.
Tevellüdü [1]307

Kayseri
30

 H
az

ira
n 

[1
]3

31

13
 T

eş
rin

ie
vv

el
 

[1
]3

31

43 76
9

İh
tiy

at

41 3 2/
13

N
ef

er

Konya, Akşehir, Ayılan 
Yusuf karyesinden To-
paloğullarından Mustafa 
oğlu Süleyman Tevellüdü 
[1]303

Akşehir

22
 E

yl
ül

 [1
]3

31

13
 T

eş
rin

ie
vv

el
 

[1
]3

31

44 89
1

İh
tiy

at

5 M
ek

ka
ri

N
ef

er

Ankara, Sungurlu,
Arapoğullarından Ahmed 
oğlu Mehmed. 
Tevellüdü [1]95

Sun-
gurlu

7 
Te

şr
in

ie
vv

el
 

[1
]3

31

13
 T

eş
rin

ie
vv

el
 

[1
]3

31

45 88
4

M
uv

az
za

f

41 2 2/
16

N
ef

er

İzmir, Manisa, Kula, Balal-
nı karyesinden Ömero-
ğullarından Mehmet Oğlu 
Hüseyin Tevellüdü [1]307

Kula

7 
Te

şr
in

ie
vv

el
 

[1
]3

31

13
 T

eş
rin

ie
vv

el
 

[1
]3

31

46 73
1

İh
tiy

at

70 1 2/
9

N
ef

er

Konya Çatlıkarası mahal-
lesinden Sarıoğullarından 
Mustafa oğlu İsmail 
Tevellüdü [1]301

Konya

5 
A

ğu
st

os
 

[1
]3

31

18
 T

eş
rin

ie
vv

el
 

[1
]3

31

47 85
8

İh
tiy

at

55 3 11
/2

N
ef

er

Ankara, Sivrihisar, Balçık, 
Narlı karyesinden Hacı 
Mustafa oğullarından Os-
man oğlu Hasan Hüseyin
Tevellüdü [1]301

Sivrihi-
sar

23
 A

ğu
st

os
 

[1
]3

31

18
 T

eş
rin

ie
vv

el
 

[1
]3

31

48 55
5

İh
tiy

at

10 14 2/
6

N
ef

er

Bitlis, …Şirvan, Ğane 
karyesinden Ahmet oğlu 
Hüseyin
Tevellüdü [1]302

……

6 
te

m
m

uz
 

[1
]3

31

19
 T

eş
ri

ni
ev

ve
l 

[1
]3

31
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100. Yıl

50 59
6

İh
tiy

at

12
0

3 4/
6

N
ef

er

Kastamonu, Ayancık, 
Karamollaoğlularından 
Hüseyin oğlu Mehmet 
Tevellüdü [1]305

Ayancık

18
 T

em
m

uz
 

[1
]3

31

25
 T

eş
ri

ni
ev

ve
l 

[1
]3

31

51 97
6

İh
tiy

at

72 3 3/
1

N
ef

er

Bursa, İnebolu, Karacahi-
sar yolu, Işıklar karyesin-
den Yahya oğlu Pala! 
Tevellüdü [1]93

…..

25
 T

Eş
ri

ni
ev

-
ve

l [
1]

33
1

27
 T

eş
ri

ni
ev

ve
l 

[1
]3

31

52 98
0

İh
tiy

at

29 2 6/
14

N
ef

er
İzmir, Manisa, Bayındır, 
Dereköyü karyesinden 
Hasançavuşoğullarından 
İbrahim oğlu Hüseyin

Bayın-
dır

25
 T

eş
rin

ie
vv

el
 

[1
]3

31

27
 T

eş
rin

ie
vv

el
 

[1
]3

31

Unukdan ( boyundan)….

53 96
6

İh
tiy

at

36 3 10
/9

N
ef

er

Konya, Isparta, Karaağaç, 
Medire karyesinden Usta 
Ahmed oğlu Salih

Karaa-
ğaç

25
 T

eş
rin

ie
vv

el
 

[1
]3

31

28
 T

eş
rin

ie
ve

l 
[1

]3
31

54 98
4

M
uv

az
za

f

25 2 4/
11

N
ef

er

Ankara, Haymana, Alaca! 
karyesinden Çanakoğul-
larından Süleyman oğlu 
Tahir. 
Tevellüdü [1]303

Hayma-
na

25
 T

eş
rin

ie
vv

el
 

[1
]3

31

30
 T

eş
rin

ie
vv

el
 

[1
]3

31

49 89
6

M
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f

60 2 6/
3

N
ef

er

Ankara, Kayseri, Yolu! kar-
yesinin İzmiroğullarından 
Ali oğlu Ahmed. 
Tevellüdü [1]309

Kayseri

7 
Te

şr
in

ie
vv

el
 

[1
]3

31

24
 T

eş
rin

ie
vv

el
 

[1
]3

31

55 89
5

İh
tiy

at

73 1 1/
1

N
ef

er

Ankara, Kayseri, Havran 
karyesinden Tulyacı! 
Oğullarından İsmail oğlu 
Osman. 
Tevellüdü [1]94

Kayseri 

7 
Te

şr
in

i E
vv

el
 

[1
]3

31

2 
Te

şr
in

is
an

i 
[1

]3
31

Azm-ı kasaba-ı eymanın 
kesriyle müterafık bombar-
dımandan mütehassıl cerha-i 
nariye
 İntan-ı afeni

56 87
9

İh
tiy

at

1 1 1/
5

N
ef

er

Kala-i sultaniye, Biga, 
Yüzerçeşme karyesinden 
Ali oğlu Ahmed .
Tevellüdü [1]95

Biga

7 
Te

şr
in

ie
vv

el
 

[1
]3

31

8 
Te

şr
in

is
an

i 
[1

]3
31

Bombardımandan mütehas-
sıl cerha-i nariye-i vasia-i 
fahz-ı eyman
İntan-ı afeni

57 87
1

M
uv

az
za

f

12 3 4/
19

N
ef

er

Edirne, Uzunköprü ahali-
sinden… Raif oğlu Hüseyn 
Tevellüdü [1]309

Uzun-
köprü

18
 T

em
m

uz
 

[1
]3

31
 

8 
Te

şr
in

is
an

i 
[1

]3
31

Şaranpnelden mütehassıl 
cerha-i nariye-i mutelita-i 
mafsal-ı … fahz-i eysar.
İntan-ı afeni

58 67
1

İh
tiy

at

6 1 1/
9

N
ef

er

Bursa, Bilecik, İnegöl, 
Sülüklü karyesinden Meh-
med Sefer oğlu Şakir.
Tevellüdü [1]304

İnegöl

8 
M

ay
ıs

 [1
]3

31

11
 T

eş
ri

ni
sa

ni
 

[1
]3

31

Kesri azm’ı kasaba ve 
şaziyye-i eymen ile müte-
rafık mermiden mütehassıl 
cerha-i narie-i sak-ı eymen 
İltihab-ı …
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59 96
4

İh
tiy

at
 

76 3 2/
8 

N
ef

er

Ankara, Çorum, Sungurlu, 
İğneağzı karyesinden 
Korucu oğullarından Ali 
oğlu Ali 
Tevellüdü [12]98

Sun-
gurlu

25
 T

eş
ri

ni
ev

ve
l [

1]
33

1

21
 T

eş
ri

ni
sa

ni
 [1

]3
31

Azm-ı fahızın kesriyle müte-
rafık bombadan mütehassıl 
cerha-i nariye-i muhtelita-i 
fahzın bombadan mütehassıl 
cüruh-u nariye –i muhtelita 
 İltihab-ı sehaya ve dimağî 
cerhi 
(Beyin zarı yarası)

60
 

97
8

İh
tiy

at
 

77 6 5/
4

N
ef

er

Bursa, Balıkesir, Soma 
Sarıbeyler karyesinden 
Molla Halil oğullarından 
İsmail oğlu İsmail.
Tevellüdü [12]93

Soma

25
 T

eş
rin

ie
vv

el
 

[1
]3

31

11
 T

eş
rin

is
an

i 
[1

]3
31

Bombardımandan mü-
tehassıl cerha-i nariye-i 
muhtelita-i münfasıl rükbe-i 
eyser.
İntan-ı afeni

61 98
7

İh
tiy

at

29 3 47
5

N
ef

er

İzmir, Muğla, Milas, Sa-
pancılar karyesinden Veli 
oğlu Mustafa 
Tevellüdü [1]306

Milas

26
 T

eş
rin

is
an

i [
1]

33
1

13
 T

eş
rin

is
an

i [
1]

33
1

Bombardımandan müte-
hassıl nasiye-i … eymende 
cüruh-u nariye-i amika
İshal-i müzmin

62 86
4

İh
tiy

at

A
m

el
e 

T
b.

3/
13

N
ef

er

Kal’a-i Sultani, Malkara, 
Düziçi karyesinden Zisva! 
oğluYorgi. 
Tevellüdü [12]99

Malkara
22

 E
yl

ül
 [1

]3
31

 

13
 T

eş
rin

is
an

i 
[1

]3
31

Mermiden mutahassıl 
curuh-u nariye-i basita-i 
sak-ı eymen ve fahz-ı eysar. 
İntan-ı afeni

63 52
9

İh
tiy

at

12
6

1 4/
3

N
ef

er

Konya, Niğde, Aksaray, 
Köseler karyesinden Hacı 
Süleyman oğlu İbrahim 
Tevellüdü [1]301

Aksaray

30
 H

az
ira

n 
[1

]3
31

 

4 
Te

şr
in

is
an

i 
[1

]3
31

 

64 55
8

İh
tiy

at

16 3 4/
7

N
ef

er

İzmit, Adapazarı, Ömerli 
karyesinden Mollahalil 
oğullarından Ali oğlu 
Mehmed 
Tevellüdü 96

Adapa-
zarı

6 
Te

m
m

uz
 

[1
]3

31

14
 T

eş
rin

is
an

i 
[1

]3
31

 

65 10
36

İh
tiy

at

17 3 5/
10

N
ef

er

Konya, Ilgın, Başoyolu! 
Mecidiye karyesinden 
Çaycı! oğlu İsmail.
Tevellüdü [12]91

Ilgın

9 
Te

şr
in

is
an

i 
[1

]3
31

15
 T

eş
rin

is
an

i 
[1

]3
31

 

66 89
0

İh
tiy

at

47 3 6 Ç
av

uş

Adana, Silifke, Saraylı 
karyesinden İbrahim oğlu 
Veysi 
Tevellüdü [12]94

Silifke

7 
Te

şr
in

ie
vv

el
 

[1
]3

31

17
 T

eş
rin

is
an

i 
[1

]3
31

67 10
45

İh
tiy

at

4.
 F

ırk
a 

…

N
ef

er

Edirne, Samanlı, Canbarlar 
karyesinden Kasım 
oğullarından Mehmet oğlu 
Recep 
Tevellüdü [1]306 

Samanlı 

10
 T

eş
rin

is
an

i 
[1

]3
31

18
 T

eş
rin

is
an

i 
[1

]3
31

 

68 87
0

M
uv
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za

f

46 3 9/
13

N
ef

er

Konya, Sultaniye, Armudlu 
karyesinden Muttalip 
Oğullarındna Ahmet oğlu 
Mustafa.
Tevellüdü [1]308

Sulta-
niye

22
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yl
ül

 [1
]3

31
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 T

eş
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an

i 
[1

]3
31
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69 11
12

İh
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at

5.
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m
el

e 
Ta
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ru

N
ef

er

Ankara, Çorum Ğukune! 
karyesinden Ümmeto-
ğullarından İbrahim oğlu 
Mehmet.
Tevellüdü [12]90

Çorum

21
 T

eş
ri
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sa

ni
 

[1
]3

31
 

25
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eş
ri
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[1
]3

31

70 10
97

İh
tiy

at

14 6 5\4

N
ef

er

Kastemonu, Sinop, 
Fazile karyesinden Nuh 
oğullarından Muhammed 
oğlu Ali
Tevellüdü [1]300

Boya-
bad

21
 T

eş
rin

is
an

i 
[1

]3
31

27
 T

eş
rin

is
an

i 
[1

]3
31

71 11
13

M
uv

az
za

f 38 3 9\22

N
ef

er

Ankara, Kayseri, Aziziye, 
Vekili karyesinden Bekir 
oğlu Vahid. 
Tevellüdü [1]310

Aziziye 

21
 T

eş
rin

is
an

i 
[1

]3
31

27
 T

eş
rin

is
an

i 
[1

]3
31

72 10
52

İh
tiy

at

36 4 3\14

N
ef

er

Konya, Isparta, Hisarkaya 
mahallesinde Haliloğulla-
rından Hasan oğlu Ali 
Tevellüdü [12]99

Isparta

10
 T

eş
rin

is
an

i 
[1

]3
31

27
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eş
rin

is
an

i 
[1

]3
31

73 11
??

İh
tiy

at

36 3 12\14

O
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aş
ı

Konya, Antalya, Akseki, … 
Hacı Osmanoğullarından 
İbrahim oğlu Muhammed. 
Tevellüdü [12]95

Akseki

21
 T

eş
rin

is
an

i 
[1

]3
31
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eş
rin

is
an

i 
[1

]3
31

74 11
49

İh
tiy

at

77 1 2/10

N
ef

er

Konya’nın Seyidler mahal-
lesinden Ömer oğlu Ali. 
Tevellüdü [12]97

Konya

25
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eş
rin
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an

i 
[1

]3
31
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i 
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]3
31

75 10
1…

İh
tiy

at

77 1 2\10

N
ef

er

Halep, Kilis, Orasi! karye-
sinden Seyho oğlu Şeyh 
Hasan. 
Tevellüdü [12]97

Kilis

9 
Te

şr
in
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an

i 
[1

]3
31

29
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rin
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an

i 
[1

]3
31

76 87
7
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-
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er

2\10

N
ef

er

Trabzon, Tirebolu, 
Civil karyesinde Arif oğlu 
Tevfik.
Tevellüdü [12]97

Tire-
bolu

7 
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şr
in
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vv
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]3

31
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31

77 11
41

İh
tiy

at

35 4 2\16

N
ef

er

Bursa, Kütahya, Gördes!, 
Sarıçam karyesinden Mu-
hammed oğlu Hüseyin. 
Tevellüdü [1]315

Gördes!
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]3
31
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78 50
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İh
tiy

at
32 3 9\12

N
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er

Kastamonu, Bolu, Edremit 
Yenice karyesinden Kadir 
oğlu Muhammed 

Taraklı

27
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31

79 82
9
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tiy

at

55 2 5\16
N
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er

Ankara, Kayseri Kalecik 
Uster karyesinden Mustafa 
oğullarından İsmail oğlu 
Murtaza.
Tevellüdü [1]305

Kalecik

17
 A

ğu
st

os
 [1

]3
31

9 
K

ân
un

ue
vv

el
 

[1
]3

31

80 10
86

İh
tiy

at

35 2 5\5

N
ef

er

İzmir, Aydın Nazilli Cibarlı 
karyesinden koca Muham-
med oğullarından Yusuf. 
Tevellüdü [1]308

Nazilli

12
 T

eş
rin

is
an

i 
[1

]3
31

14
 k

an
un

i e
vv

el
 

[1
]3

31

81 12
22

İh
tiy

at

35 4 3\7

N
ef

er

İzmir, Aydın, Demirci 
karyesinden Halil oğlu 
Kamil. 
Tevellüdü [12]90

Çine

11
 K

ân
un

ue
vv

el
 

[1
]3

31

14
 K

ân
un

ue
vv

el
 

[1
]3

31

82 54
3

İh
tiy

at

İs
tih

kâ
m 4 2\20

O
nb

aş
ı

İzmir, Kula, Hacı Ab-
durrahman karyesinden 
Katırcı oğullarından Mu-
hammed oğlu Mustafa 
Tevellüdü [1]301

Kula

22
 E

yl
ül

 [1
]3

31

16
 k

an
un

i e
vv

el
 3

3

83 87
2

İh
tiy

at
 

46 2 7\6

N
ef

er

Ankara, Yozgat, Akdağ, 
Sakallıoğullarından Osman 
oğlu Muhammed 
Tevellüdü [1]305

Yozgat

22
 E

yl
ül

 [1
]3

31

19
 k

an
un

i e
vv

el
 

[1
]3

31

84 99
7

İh
tiy

at
 

57 3 2\1 

N
ef

er

İzmir, Manisa Gördes 
karyesinden Karacaoğul-
larından İsmail oğlu Ömer 
Faruk,
Tevellüdü [12]92

Gördes

20 K
ân

un
ue

vv
el

 [1
]3

31

19
 k

an
un

i e
vv

el
 

[1
]3

31

85 97
1

M
uv

az
za

f 57 3 3/7

N
ef

er

Bursa, İnegöl, Karalar 
karyesinden… Şakir oğlu 
Ahmet. 
Tevellüdü [1]307

İnegöl

25
 T

eş
ri

ni
ev

ve
l 

[1
]3

31

20
 K

an
un

ue
vv

el
 

[1
]3

31

86 10
43

İh
tiy

at

… 3 4/
2

N
ef

er

Kütahya, Uşak, Yozgat 
karyesinden … Osman 
oğlu Ahmet. 
Tevellüdü [12]96

Uşak

17
 T

eş
rin

is
an

i 
[1

]3
31

20
 K

ân
un

ue
vv

el
 

[1
]3

31
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87 11
80

İh
tiy

at

38 3 10
/7

N
ef

er

Koya, Isparta, Yalvaç … 
karyesinden …oğulların-
dan Osmanoğlu Ali.
Tevellüdü [12]91

Yalvaç

9 
K

ân
un

ue
vv

el
 

[1
]3

31

27
 K

ân
un

ue
vv

el
 

[1
]3

31

88 12
51

İh
tiy

at

71 1 1/
1

N
ef

er

Bursa, Bilecik, Gölpazarı, 
Çıkarlar karyesinden Ha-
san Hüseyin oğlu Mustafa. 
Tevellüdü [1]309

Gölpa-
zarı

21
 K

ân
un

ue
vv

el
 

[1
]3

31

29
 K

ân
un

ue
vv

el
 

[1
]3

31

89 81
4

İh
tiy

at

23 3 2/
1

N
ef

er

Bursa, Balıkesir Surbey 
karyesinden Kocaömero-
ğullarından İbrahim oğlu 
Hasan. 
Tevellüdü [1]302

Balıke-
sir

26
 K

ân
un

ue
vv

el
 

[1
]3

31

1 
K

ân
un

us
an

i 
[1

]3
31

90 12
57

M
uv

az
za

f 

36 3/
3

N
Ef

er

Bursa Balıkesir Körüm 
karyesinden Gülismailo-
ğullarından Mehmet oğlu 
Raşid. 
Tevellüdü [1]309

Balıke-
sir

31
 K

ân
un

ue
vv

el
 

[1
]3

31

1 
K

ân
un

us
an

i 
[1

]3
31

10
3

74
7

İh
tiy

at

23 1 1/
8

N
ef

er

Musul, Süleymaniye, … 
kariyesinden Hasan oğlu 
Mahmut.
Tevellüdü [12]89

Süley-
maniye

4 
A

ğu
st

os
 [1

]3
31

4 
Şu

ba
t [

1]
33

1

 

10
4

12
91

İh
tiy

at

71 1 1/
5

N
ef

er

İzmir, Ödemiş, Kayaköy 
karyesinden Ali oğlu 
Hüseyin.
Tevellüdü [12]94

Ödemiş

…
[1

]3
31

7 
Şu

ba
t [

1]
33

1

10
5

13
44

m
uv

az
za

f

71 3 3/
6

N
ef

er

İzmir, Denizli, Bozdoğan, 
Buldan oğullarından … 
oğlu Mustafa.

Denizli

13
 K

ân
un

us
an

i 
[1

]3
31

9 
Şu

ba
t [

1]
33

1

10
6

13
72

İh
tiy

at

10 4 12
/4

N
ef

er

İzmir, Aydın, Taka mahal-
lesinden Mustafa oğlu…
Tevellüdü [1]302

İzmir

18
 K

ân
un

us
an

i 
[1

]3
31

11
 Ş

ub
at

 
[1

]3
31

10
7

13
74

İh
tiy

at

4 2 2/
15

N
ef

er

Kastamonu, Cide, Gerede 
Makamlar kariyesinden 
Nebi oğullarından Rüstem 
oğlu Muhammed. 
Tevellüdü: [1]300

Gerede

18
 K

ân
un

us
an

i 
[1

]3
31

12
 Ş

ub
at

 
[1

]3
31

10
8

39
2

İh
tiy

at

38 1 2/
8

N
ef

er

Kastamonu, … kariyesin-
den Ömerağa oğullarından 
Mustafa oğlu Hasan.
Tevellüdü: [1]305

Kenferi

28
 M

ar
t [

1]
33

1

12
 Ş

ub
at

 
[1

]3
31
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10
9

13
64

İh
tiy

at

47
0

1 1/
10

N
ef

er

Bursa, Bilecik, Sükût Ha-
rameyn karyesinden Molla 
Osmanoğullarından Halid 
oğlu Muhammed.
Tevellüdü [12]97

Sükût

12
 K

ân
un

us
an

i 
[1

]3
31

15
 Ş

ub
at

 
[1

]3
31

11
0

13
70

İh
tiy

at

33 1 2/
6

N
ef

er

İzmir, Aydın, Nazilli, 
Çuhan kariyesinden hoca 
Bekir oğullarından Bekir 
oğlu Muhammed 
Tevellüdü [1]307

Nazilli

12
 K

ân
un

us
an

i 
[1

]3
31

16
 Ş

ub
at

 
[1

]3
31

11
1

13
49

M
uv

az
za

f

77 1 2/
8

N
ef

er
İzmir, Denizli, Buldan, 
Arapilyas karyesinden 
Musa oğlu… 
Tevellüdü [1]308

Buldan

16
 K

ân
un

us
an

i 
[1

]3
31

20
 Ş

ub
at

 
[1

]3
31

11
2

11
60

İh
tiy

at

1 3 To
pç

u/
2

N
ef

er

Erzurum, Kiğı, Hasköyü 
karyesinden Korkmaz 
oğullarından Muhammed 
oğlu İbrahim.
Tevellüdü [1]303

Kiğı

25
…

[1
]3

31

24
 Ş

ub
at

 
[1

]3
31

11
3

12
79

İh
tiy

at

47 2 4/
10

N
ef

er

Ankara, Maden, İsmail 
oğlu Razettin.
Tevellüdü [12]90

Maden
2 

K
ân

un
us

an
i 

[1
]3

31

7 
M

ar
t 3

32

11
4

13
71

İh
tiy

at

41 1 1/
13

N
ef

er

Kastamonu, İnebolu, … 
karyesinden Murat oğulla-
rından Emin oğlu Ahmet.
Tevellüdü [1]300

İnebolu

18
 K

ân
un

us
an

i 
[1

]3
31

8 
M

ar
t 3

32

11
5

96
9

İh
tiy

at

33 1 2/
15

N
ef

er

İzmir, Denizli, Sarayköy, 
Eman oğullarından Ali 
oğlu Salih.
Tevellüdü [1]305 

Saray-
köy

25
 T

eş
rin

ie
vv

el
 

[1
]3

31

16
 M

ar
t 3

32

11
6

75
2

İh
tiy

at

57 3 2/
6

N
ef

er

Bursa, Kütahya, Uşak, Er-
ciye kariyesinden Ali Kadir 
oğullarından Muhammed 
oğlu Arif. 
Tevellüdü [12] 99

Uşak

7 
M

ar
t [

1]
33

1

19
 M

ar
t 3

32

11
7

13
45

M
uv

az
za

f

17 3 4/
16

N
ef

er

İzmit, Adapazarı, Başlı ka-
riyesinden … Oğullarından 
Ramazan oğlu Salih.
Tevellüdü [1]308

Adapa-
zarı

13
 K

an
un

us
an

i 
[1

]3
31

19
 M

ar
t 3

32

11
8

14
37

M
uv

az
za

f

45 2 5/
6

N
ef

er

Konya, Karaman, Suruçlu 
kariyesinden Yusuf oğul-
larından Muhammed oğlu 
Mustafa.
Tevellüdü [1]307

Kara-
man

K
ân

un
us

an
i

21
 M

ar
t 3

32
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Tablo 3: Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Daruşşafaka Hastanesi Vefat Listesi
Pr

ot
ok

ol
 N

os
u

Sı
nı

fı

A
la

yı

Ta
bu

ru

Bö
lü

k 
ve

 M
an

ga

Rü
tb

e

İsmi ve Şehri, pederinin 
ismi, memleketi ve tarih-i 
tevellüdü

A
it 

ol
du

ğu
 re

di
f 

ta
bu

ru
 d

ai
re

si

Ta
ri

h-
i d

uh
ul

ü

Ta
ri

h-
i v

ef
at

ı

Sebeb-i Vefâtı

1 12
1

Pi
ya

de

27 3 3/
7

N
ef

er

Edirne, Gelibolu, Maydos 
ahalisinden Hacı Hasan 
oğlu Hüseyin. 
Tevellüdü

Maydos

19
 N

is
an

 [1
]3

31

25
 N

is
an

 [1
]3

31 Şarapnelden 
mütehassıl sak-ı 
eysarda cerha-i 
nariye-i vasi’a ve 
İntân-ı umumi.

2 29
5

Sü
va

ri

4 Sü
va

ri

1/
3

N
ef

er

İzmir, Denizli, Tavas, 
Fırka-i karyesinden İsmail 
oğlu Mustafa.
Tevellüdü

Baranküt

26
 N

is
an

 [1
]3

31

10
 M

ay
ıs

 [1
]3

31

Attan düşmüş ve 
arkasından gelen atlar 
çekinmiş olmasından 
mütehassıl kadem-i 
eysarda ve batında … 
nezf-i dâhili-i batn.
Fakru’d-demi amîk

3 51
3

Pi
ya

de

12
4

3 2/
3

N
ef

er

Konya, Niğde, Koçhisar, 
Gedikli karyesinden 
Mehmet oğlu Ahmed. 
Tevellüdü

Koçhisar

9 
M

ay
ıs

 [1
]3

31

24
 M

ay
ıs

 [1
]3

31

Mermiden mütehassıl 
cerha-i nariye-i basita-i 
kadem-i eysar 
küzaz-ı cerhi

4 63
4

Re
di

f

19 1 2/
8

O
nb

aş
ı

Kastamonu, Sinop, 
Ayancık Adliye 
karyesinden Bekir oğlu 
Şehmuz 
Tevellüdü

Ayancık

26
 M

ay
ıs

 [1
]3

31

3 
H

az
ira

n 
[1

]3
31

Mermiden mütehassıl 
cerha-i nariye-i 
nafize-i sadr.
Zatü’r-rie cerhi

5 59
7

Re
di

f

20 2 !/2 N
ef

er

Bursa, Karacabey Canballı 
Mahallesi Mehmet oğlu 
Nazif. Tevellüdü

Karacabey

25
 M

ay
ıs

 [1
]3

31

9 
H

az
ira

n 
[1

]3
31

Domdom 
kurşunundan 
mütehassıl cerha-i 
nariye-i nafize-i 
muhtelita-i sadr
Zatü’r-rie cerhi

6 65
9

M
uv

az
za

f

12
6

3 3/
15

N
ef

er

İzmir, Aydın, Nifevrak 
karyesinden Mehmet oğlu 
Halil.

Bergama

8 
H

az
ira

n 
[1

]3
31

16
 H

az
ira

n 
[1

]3
31

Mermiden mütehassıl 
nariye-i nafize-i sadır.
Zatü’r-rie cerhi

7 76
7

M
uv

az
za

f

16 2 7/
11

N
ef

er

Ankara, Kengırı (Çankırı), 
Çerkeş Çukur karyesinden 
Osman oğlu Arif. 
Tevellüdü

Çerkeş

18
 H

az
ira

n 
[1

]3
31

23
 H

az
ira

n 
[1

]3
31

Cerh-ı şarapnelden 
mütehassıl cerha-i 
nariye-i muhtelita-i …
Kangrenden … 

8 85
3

İh
tiy

at

81 3 1/
14

N
ef

er

Edirne, Pınarhisar, 
Celaliye karyesinden Ali 
oğlu Hasan. 
Tevellüdü 

Lüleburgaz

2 
Te

m
m

uz
 

[1
]3

31

9 
Te

m
m

uz
 

[1
]3

31

Şarapnelden 
mütehassıl cerha-i 
nariye-i basita-i kadem 
eysar 
Küzaz cerhi

9 93
4

Re
di

f

27
 

3 4/
5

N
ef

er

Kastamonu, Küre, Şenlik 
karyesinden İbrahim oğlu 
Mehmet.
Tevellüdü

Küre

8 
Te

m
m

uz
 

[1
]3

31

12
 T

em
m

uz
 

[1
]3

31
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10 60
1

Re
di

f

25 2 4/
2

Ç
av

uş

Bursa Balıkesir Gönen 
Ovhane karyesinden 
Hüseyin oğlu İsmail. 
Tevellüdü 

Gönen

25
 M

ay
ıs

 [1
]3

31

19
 T

em
m

uz
 

[1
]3

31

11 10
57

Re
di

f

47 2 6 Kü
çü

k 
Za

bi
t Adana İç-il (İçel), Anamur 

Saray Mahallesi Ahmet 
oğlu İhsan Fikri Efendi. 
Tevellüdü

Silifke

29
 T

em
m

uz
 

[1
]3

31

1 
A

ğu
st

os
 

[1
]3

31

Domdom 
kurşunundan 
mütehassıl cerha-i 
nariye-i muhtelita-i 
eyser
Küzaz cerhî

12 14
7

M
uv

az
za

f

13 3 9/
3

N
ef

er

Dersaadet’de Sarı 
Güzelde Hüseyin Halife 
Mahallesinde İsmail 
oğlu Mahmut Hamdi. 
Tevellüdü

Hırka-i 
Şerif

29
 T

em
m

uz
 

[1
]3

31

4 
A

ğu
st

os
 

[1
]3

31

Domdom 
kurşunundan 
mütehassıl vasi’i 
cerha-i nariye-i basita-i 
sak-ı eyser 
Kangrenden ... 

13 12
19

M
uv

az
za

f

12 4 N
ef

er

İzmir, Muğla, Milas, 
Hanepir karyesinden 
Mehmet oğlu Hasan 
Hüseyin. 
Tevellüdü

Milas

4 
A

ğu
st

os
 [1

]3
31

5 
A

ğu
st

os
 [1

]3
31 Mermiden mütehas-

sıl cerha-i nariye-yi 
muhtelita-i yed-i eyser 
Kangrenden …

14

12
52

İh
tiy

at

30
 

2

1/
11

N
ef

er

İzmir, Aydın, Ödemiş, 
Birgi karyesi Saferlik 
Mahallesinden Mehmed 
oğlu Raşid. 
Tevellüdü

Ödemiş
5 

A
ğu

st
os

 
[1

]3
31

11
 A

ğu
st

os
 

[1
]3

31

15

96
1

Re
di

f

12
7 3 4/
5

Ç
av

uş

Ankara Kengırı (Çankırı) 
Kastamonu, Aktaş karye-
sinden çukurcu Hüseyin 
oğlu Süleyman. 
Tevellüdü

Çerkeş

14
 T

em
m

uz
 

[1
]3

31

17
 A

ğu
st

os
 

[1
]3

31

16

12
78

Re
di

f

13 1 1/
6

N
ef

er

Konya, Ilgın, Donan 
karyesinden Mustafa oğlu 
Ahmet. 
Tevellüdü

Ilgın

14
 A

ğu
st

os
 

[1
]3

31

24
 A

ğu
st

os
 

[1
]3

31

17

13
50

İh
tiy

at

12
5 1 1/
8

N
ef

er

Kastamonu, Sinop, İne-
bolu Ceditli karyesinden 
Hasan oğlu Hasan 
Tevellüdü

İnebolu

23
 A

ğu
st

os
 

[1
]3

31

16
 E

yl
ül

 [1
]3

31 Mermiden mütehassıl 
cerha-i nariye-i basita-i 
kadem-i eyser-i
Seylü’r-rie

18

11
81

İh
tiy

at

15 3

10
/1

5

N
ef

er

Konya, Niğde, Ereğli, 
Demir Hasan karyesinden 
Mustafa oğlu Ali 
Tevellüdü

Aksaray

4 
A

ğu
st

os
 [1

]3
31

21
 E

yl
ül

 [1
]3

31

Mermiden mütehas-
sıl cerha-i nariye-i 
muhtelita-i kadem-i 
eymen
 Zatü’l-cenb-i eymen-i 
dereni
İltihab-ı emâ-yi dereni 

19

15
61

M
uv

az
za

f

12
4 1 3/
1

N
ef

er

Erzurum, Hınıs, Kababaş 
mahallesinden Ahmed 
oğlu Said 
Tevellüdü 

Kartal 

7 
Te

m
m

uz
 

[1
]3

31

10
 T

eş
ri

ni
ev

ve
l 

[1
]3

31

Bombardımandan 
mütehassıl cerha-i 
nariye-i vasi’a … taraf-ı 
süfli-yi eysar
Kangrenden … ve 
İntan-ı umumi
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20

16
70

İh
tiy

at

25 2

2/
14

N
ef

er

Bursa, Balıkesir, Bala Koca 
Uşar karyesinden Mustafa 
oğlu Adem 
Tevellüdü

Gönen

23
 T

eş
ri

ni
ev

ve
l 

[1
]3

31

19
 T

eş
ri

ni
sa

ni
 

[1
]3

31

21

16
27

Re
di

f

63 1 4/
8

N
ef

er

İzmir, Muğla, Köyceğiz, 
Karaman karyesinden 
İsmail oğlu Mustafa 
Tevellüdü

Köyceğiz

19
 T

eş
ri

ni
ev

ve
l 

[1
]3

31

26
 T

eş
ri

ni
ev

ve
l 

[1
]3

31

Mermiden mütehassıl 
cerha-i nariye-i basita-i 
sak-ı eysar ve cerha-i 
basita-i ketf-i eysar

22

13
96

Re
di

f

55 3

10
/2

1

N
ef

er

Konya Vilayeti Çoladlar 
karyesinden Osman oğlu 
Osman 
Tevellüdü
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Yaralıların Vefat Sebepleri 

Cephede yaralananların yaraları hakkındaki istatiklerde yaraların genel olarak 
baş, göğüs, yüz bölgelerinde olduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte bu iki hasta-
nenin vefat listelerindeki yaralanma çeşitleri ve ölüm sebepleri de bu husus teyit et-
mektedir. Gerek her iki hastanede vefat edenleri yaralanmaları gerekse yukarıdaki 
çizelgeden cephedeki askerin yaralarının genelde şarapnel parçalarından, kurşun ve 
mermilerden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Türk askeri arasında görülen yaraların 
çoğu bomba, şarapnel veya piyade mermilerinden meydana gelmişti. Süngü yara-
larına ise çok az rastlanıyordu13. Yaralanmaların büyük bir kısmı baş, göğüs, kol ve 
bacaklarda olmaktaydı14. 

Hastanenin listelerindeki yaralanma sebepleri ve bunlara bağlı vefat sebepleri de 
yukarıdaki bilgileri desteklemektedir. Burada yaralanma sebepleri ile vefat sebeple-
rini birbirinden ayırmak lazım. Kurşun veya şarapnelin vücutta meydana getirdiği 
tahribatın neticesi tedavinin yapılamaması, hijyen ya da gecikmesi gibi nedenlerle 
yaralılar hastanede vefat edecektir.

Listedeki kişilerin büyük bir kısmının vefat sebepleri vefatı yazılmıştır. Öncelikle 
yaralanın mahiyeti anlatılmıştır. Yaralıların yaralanma çeşitleri öncelikle kaydedildik-

13 Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi: Osmanlı Devri: Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi: Çanakkale Cep-
hesi Harekâtı (Haziran 1915 - Ocak 1916),    c. V, 3. Kitap, Ankara: Genelkurmay Askerî Tarih ve 
Stratejik Etüt Başkanlığı, 1980, s. 551.

14 ATASE, Kls. 2426, Dos. 65, Fih. 1-12.
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ten sonra yalıların bu durumlarından ve diğer sıhhi olmayan sebeplerden kaynakla-
nan vefat sebepleri ise ucu kalın bir kalemle daha koyu bir şekilde yazılmıştır. Aşağı-
daki her iki hastanenin vefat cetvellerinden istifade edilerek belli başlı vefat sebepleri 
ve miktarı verilmiştir:

Küzaz Cerhî (tetanos): 11

Kangren: 10  

Zatü’r-rie cerhi (akciğer yangısı): 11

İntan-ı afeni (enfeksiyon-yangı): 25

Fakrü’d-dem: 3

İltihab: 6

İltihab-ı emâ-i müzmine: 3

Nezf-i dâhil: 1

Hurac-ı dimaği (beyin yangısı): 1 

İltihab-ı sehaya ve dimağî cerhi: 1 

İshal-i müzmin: 1

Yukarıdaki listeden de görüleceği üzere yaralanan askerlerin genel vefatında 
birinci sırayı enfeksiyon almaktadır. İkinci sırada ise tetanos gelmektedir. Özellik-
le metal yaralanmalarında vücuttan çıkarılan metallerin etkileri inkâr edilemez. Bu 
konuda Kemal Özbay ise bazen muharebe sonrası tedavi için geriye sevk edileme-
yenlerden binlerce yaralı askerden ovalarda veya derelerde günlerce açıkta kalanlar 
arasında kangrene yakalanmalarından bahsetmektedir.15

15 Kemal Özbay, Türk Asker Hekimliği Tarihi ve Asker Hastaneleri, C. I, Yörük Basımevi, İstanbul 1976, 
s. 232.
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Tablo 4: Cephede genel yaralanmaları gösterir bir çizelge.

Nev’i Cürûh
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Baş 337 84   217     638 115 523

Yüz 31 5 2 25     63 11 52

Göğüs 151 35   97     283 49 634

Karın 32 5   31     68 19 49

Havsala-ı … 49 8   37 1   95 18 77
Etraf-ı Ul-

viyye 460 239 657 476 1   1.333 214 1119
Etraf-ı Suf-

liyye 786 134 163 610 2   1.695 307 1.388

Şedit 39 12 53 42     149    

Yekûn 1.885 422 475 1.538 4   4.324 733 3.442

ATASE, Kls. 2426, Dos. 65, Fih. 1-12.

Sonuç

Çanakkale Muharebeleri’nin cephedeki muharebeler yanında cephe gerisindeki 
gelişmeler, özellikle yaralıların tedavi sürece dönemin tıp tarihi açısından da önemli-
dir. Bu açıdan cephedeki yaralanmalar ve yaralıların vefat sebepleri de dönemin tahli-
li açısından önemlidir. Bu açıdan bu iki hastanenin kayıtları da bu açıdan esasında tıp 
doktorları tarafından incelenmesi gereken verilerdir. Bu çalışma başka çalışmaların 
da başlangıcı olacaktır.
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Öz

1886’da doğan ve 1928’de görev esnasında kaza kurşunu ile İzmir’in Gü-
zelbahçe ilçesinin Klizman bölgesinde şehit düşen Bursalı Yarbay Mehmet Ni-
hat Bey, 42 yıllık kısa hayatına harp tecrübelerinin yanı sıra çevirilerinin de 
yer aldığı 39 harp tarihi eseri sığdırmıştır. Cumhuriyet’in ilk ve en önemli harp 
tarihçileri arasında yer alan Nihat Bey, asker olmanın ötesinde bir aydındır. 
Tarafsız bir bakış açısıyla yazdığı eserlerinde, muharebelere ilişkin pek çok ha-
tayı ve ders alınması gereken noktayı titizlikle işlemiştir. Eserlerinin yazılması 
üzerinden neredeyse bir asır geçmesine rağmen araştırmacılar tarafından tam 
anlamıyla halen keşfedilememiştir. 

Cumhuriyet’in ilk harp tarihçisi Bursalı Mehmet Nihat Bey, Trablusgarp, 
Balkan Harbi, Çanakkale ve İstiklâl Savaşı’na katılmıştır. Uzun yıllar Harp 
Akademisinde öğretmenlik yapmış ve birçok kurmay subayı fikrî yönden etki-
lemiştir. Cumhuriyet’in ilk yıllarında Harp tarihi içerikli konferanslar vermiş, 
vefatından bir yıl öncesine kadar Çanakkale’yi ziyaret edenlere, çarpışmaların 
geçtiği mekânlarda, çok değerli bilgiler aktarmıştır. 

Nihat Bey, yaşadığı dönem ve katıldığı savaşlar itibarıyla döneminin ko-
şullarını objektif bir gözle analiz etmiş ve kendinden sonra gelecek nesillere bü-
yük eserler bırakmıştır. Tanık olduğu olayları kaleme alarak yakın tarihimize 
ışık tutmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Balkan Harbi, Çanakkale Savaşı, Bursalı Mehmet Ni-
hat Bey, I. Dünya Harbi

* Öğ. Yzb., Maltepe Askeri Lisesi, szgnkaya@gmail.com
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Giriş

1886’da Bursa’da doğan ve 1928’de görev esnasında kaza kurşunu ile İzmir’in Gü-
zelbahçe ilçesinde (Klizman’da)1 şehit düşen Kurmay Yarbay Bursalı Mehmet Nihat 
Bey, 42 yıllık kısa hayatına kendi harp tecrübelerinden (Trablusgarp, I. ve II. Balkan 
Harpleri, I. Dünya Harbi, Kurtuluş Savaşı) ve yabancı kaynaklardan çevirdiği 39 harp 
tarihi eserini sığdırmıştır. Aynı zamanda Cumhuriyet’in ilk harp tarihçisi olan Ni-
hat Bey’in yazdığı eserler, zamanın çok ötesinde tarafsız bir kalemle ustaca yazılmış, 
hatalar ve ders alınması gereken noktalar titizlikle işlenmiştir. Yazdığı eserlerin üze-
rinden bir asır geçmesine rağmen bu büyük insan, tarihçiler tarafından henüz tam 

1 Cumhuriyetin ilk dönemlerine kadar Güzelbahçe’ye Klizman denilmiştir.

Lieutenant Colonel Mehmet Nihat

Abstract

Lieutenant Colonel Mehmet Nihat Bey of Bursa who was born in 1886 and 
martyrized by a stray bullet during his military service at Klizman area of Gü-
zelbahçe district in İzmir, accomplished to write  39 books  about military his-
tory which are including his war experience and his translation works. Nihat 
Bey who is the first and the most important military historian in the Republic of 
Turkey, was an intellectual person rather than a soldier. He meticulously evalu-
ated many mistakes and points should be learn about war by an objective eye 
in his works. Although Altough it past a century from the time this books had 
been written this great person couldn’t have been totally discovered by research-
ers yet.

The first military historian in Republic of Turkey  Mehmet Nihat Bey, par-
ticipated in Trablusgarp, Balkan, Çanakkale and Turkish War of Independence. 
He taught in military academy for many years  and he impressed many staff of-
ficers in terms of idea. During the first years of republic era in Turkey helectured 
about military history and  until the last year before he died he had given so 
useful informations in warfare of Çanakkale for visitors.

Nihat Bey evaluated the conditions about the period of his life and the wars 
he participated  by an objective view and he left great materials for next genera-
tions succeeding him. He enlightened our recent history by writing the events 
which he had witnessed. Studies of Nihat Bey has an important impact  for the 
researchers who want to have  knowledge about Balkan and Çanakkale wars 
which fullfilled their 100 th anniversary.

Keywords: The First World War,  Balkan Wars, Gallipoli Front, Bursalı 
Mehmet Nihat Bey
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anlamıyla önemi bilinmediği söylenebilir. Hazırlamış olduğumuz makalede tarihin 
tozlu raflarında unutulan bu büyük insanı geniş kitlelere duyurmak için bir kuyumcu 
ustası titizliğinde çalıştık. Çünkü Kurmay Yarbay Bursalı Mehmet Nihat Bey hakkın-
da tarihçilerin yayınları son derece az ve bilgi yönünden kısıtlıdır. 

1. Öğrenim Hayatı

Mehmet Nihat Bey, 1886’da Bursa’da doğmuştur. Bu nedenle kendisine Bursalı 
denilmiştir. Babası Abdulvahap, dedesi Özbekistan’ın Buhara kentinde doğan Hacı 
Vikvik’tir.2 

Bursalı Mehmet Nihat Bey, 01 Kanun-i Sani 1318’de3 İstanbul’daki Kara Harp 
Okuluna başlamış4 ve 14 Mayıs 1321’de5 teğmen olarak mezun olmuştur.6 Dereceye 
girmesinden dolayı aynı yıl yine İstanbul’da yer alan Harp Akademisine başlamıştır.7 
Harp Akademisindeki eğitimi devam ederken 25 Şubat 1322’de [10 Mart 1907] Üs-
teğmen rütbesine terfi etmiştir.8 

2. Askerlik Hayatı

Üsteğmen Bursalı Mehmet Nihat Efendi,9 14 Teşrin-i Sani 1323’te [27 Kasım 
1907] 78. Alay, 2. Tabur, 5. Bölüğe tayin edilmiştir.10 Burada iyi derecede Fransızca, 

2 Nihat Bey’in Torunu Munis KİRİZMAN İle Yapılan Mülakat, Urla/İzmir, 04.12.2013.
3 14 Ocak 1903.
4 Kara Harp Okulu Cumhuriyet döneminde başkent Ankara’ya taşınmıştır.
5 27 Mayıs 1905.
6 Harp Okulundaki Sicil Nosu Piyade-1321-6 (1905-6)’dır. Ayrıntılı bilgi edinmek için bkz. “Kurmay 

Yarbay Bursalı Mehmet Nihat Bey’in Şahsi Dosyası ve Emeklilik İşlem Dosyası”, T.C. Millî Savunma 
Bakanlığı Arşivi, Ankara.

7 Günümüzde Harp Akademisi halen İstanbul’da eğitimine devam etmektedir.
8 Bursalı Mehmet Nihat Bey’in Harp Akademisinde okuduğu 64. Dönem, özelliği olan bir sınıftı. “Bu 

sınıf 7 Kasım 1909’dan itibaren tamamıyla yeni yöntemler uygulanarak yetişen bir sınıftır. Ancak bu 
dönemin öğrencileri Trablusgarp ve Balkan Savaşları’na rastladığı için Genelkurmay Başkanlığında 
staj görmemiştir. Sınıfın öğrencileri peyderpey kurmay olmuşlardır. Ekim 1909’a kadar Harp Oku-
lunda öğrenim gören kurmay subay sınıfları, bu tarihte Yıldız Sarayı Şehzadeler Dairesine taşınarak 
Erkan-ı Harbiye Mektebi (Harp Akademisi) adını alıp doğruca Genelkurmay Başkanlığına bağlı ola-
rak öğrenime başlamıştır ve giriş sınavlarını kazanan iki yıl kıta hizmeti görmüş, 25 yaşını geçmemiş 
teğmen ve üsteğmenlerle bir defaya mahsus olmak üzere 30 yaşını geçmemiş yüzbaşılar, sınavlarda 
başarı kazanmak koşuluyla akademiye alınmışlardır.”, 64. Dönem öğrencilerinden 7’si şehit düşmüş-
tür. 64. Dönemden bir korgeneral (Harp Akademisinde iki kez komutanlık yapmış olan M. Kenan 
Dalbaşlar), iki tümgeneral (Refet Bele ve Kazım Dirik), dört albay, 3 yarbay, 8 binbaşı (3’ü şehit) ve 3 
yüzbaşı (3’ü de şehit) çıkmıştır. Ayrıntılı bilgi edinmek için bkz. Nurettin Türsan, Büyük Askeri Tarih 
Öğretmeni Bursalı Kurmay Yarbay Mehmet Nihat Bey, Harp Akademisi Yayınları, İstanbul, 1996, 
s.10.; Ayrıntılı bilgi edinmek için bkz. “Kurmay Yarbay Bursalı Mehmet Nihat Bey’in … 

9 Cumhuriyetin ilk dönemlerine kadar orduda Yüzbaşı ve aşağı rütbedeki subaylara “Efendi”, Binbaşı ve 
Albay rütbesindeki subaylara “Bey”, General rütbesindekilere ise “Paşa” denilmiştir.

10 78. Alayın 2. Orduya mı yoksa başka bir birliğe mi ait olduğu arşiv kayıtlarında rastlanamamıştır. 
Ayrıntılı bilgi edinmek için bkz. “Kurmay Yarbay Bursalı Mehmet Nihat Bey’in … 
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Almanca ve İngilizce öğrenmiştir.11 Mart 1325’te [1919] Adana ve havalisinde gelişen 
olaylar üzerine taburuyla beraber İskenderun ve Bilan bölgelerinde görevlendirilmiş-
tir.

07 Teşrin-i Sani 1326’da [20 Kasım 1910] Harp Akademisi nizamnamesi gereğin-
ce staj eğitimi için Makedonya’da bulunan 2. Ordu, 78. Alay, 2. Tabur, 1. Bölüğe tayin 
edilmiştir.12 6 Mayıs 1327’de [19 Mayıs 1911] görev yaptığı birliğin adı değişmiş ve 3. 
Kolordu, Nizamiye 20. Alay, 1. Tabur olmuştur. 

1910’da Ayşe Sıdıka Hanım’la (Kirizman) evlenmiştir.13 Aynı yıl Üsteğmen Bursa-
lı Mehmet Nihat Efendi, stajını tamamladığı için İstanbul’a dönmüş ve Harp Akade-
misindeki tahsiline devam etmiştir. 01 Temmuz 1912’de hayattaki tek çocuğu Orhan 
doğmuştur. Ancak kendisi bu doğum hadisesi esnasında Harp Akademisi 3. sınıf öğ-
rencisi olmasına rağmen 31 Mayıs-06 Eylül 1328 [13 Haziran-19 Eylül 1912] tarih-
leri arasında İtalya’ya karşı kurulmuş olan “Çanakkale Ordusu”’na14 tayin edilmiştir. 
Böylece Üsteğmen Bursalı Mehmet Nihat Efendi, meslek hayatındaki ilk harbi olan 
Trablusgarp Harbi’ne katılmış oluyordu.15 

16 Eylül 1328’de [26 Eylül 1912] Balkan Harbi Seferberliği dolayısıyla Büyük 
Karargâh-ı Umumi Erkan-ı Harbiyesine (Başkomutanlık-Genelkurmay) tayin edil-
miştir.16 09 Teşrin-i Evvel 1328’de [19 Ekim 1912] Yüzbaşı olmuş ve 19 Teşrin-i Evvel 
1328’de [1 Kasım 1912] kurmaylığı onaylanmıştır. Kurmay Yüzbaşı Bursalı Mehmet 
Nihat Efendi, böylece Harp Akademisini 7 yılda bitirmiş oluyordu.17 Balkan Harbi 
esnasında Kurmay Yüzbaşı Bursalı Mehmet Nihat Efendi, Türk ordusunun eksiklikle-
rini ve hatalarını yakından takip ederek ileride yetişecek subayların, yapılan hatalar-
dan ders alabilmesi için kendince harp tarihi raporları tutmaya başlamıştır. Gördüğü 
hataları dönemin şartlarından sıyrılarak tarafsız bir gözle yazdığı için hatalı hareket 
eden üstleri tarafından sevilmeyen, doğru hareket eden üstleri tarafından ise çok se-
vilen bir insan olmuştur.18 Kurmay Yüzbaşı Bursalı Mehmet Nihat Bey’in bir özelliği 

11 Yabancı dili eser çevirecek kadar iyi olduğu için birçok harp tarihi eserini ülkemize kazandırmıştır. 
Bkz. “Eserleri” kısmına ve bu eserlerden örnekler için ise Ekler Bölümü Ek 8-9.

12 Üsteğmen Bursalı Mehmet Nihat Efendi’nin staja gönderildiği 78. Alay’ın 2. Ordu’ya bağlı olduğu 
bilgisine ulaşılmıştır. Ayrıntılı bilgi edinmek için bkz. “Kurmay Yarbay Bursalı Mehmet Nihat Bey’in 
…. 

13 Kurmay Yarbay Bursalı Mehmet Nihat Bey’in ailesi ile çektirmiş olduğu fotoğraf için bkz. Ekler Bölü-
mü Ek 1.

14 Çanakkale Ordusu, Trablusgarp Harbi sırasında güç durumda kalan İtalya’nın Osmanlıyı barışa zor-
lamak için donanması ile İstanbul’u tehdit etmek istemesi üzerine kurulmuştur. Bu ordunun görevi 
Çanakkale Boğazı’nı korumak ve düşmanı boğazdan geçirmemekti. Çanakkale Ordusu’nun kuvveti 
ise 6 fırkadan oluşan 2 kolordudan ibaretti. Ayrıntılı bilgi edinmek için bkz. Cemalettin Yıldız, Bir 
Komutanın Gözünden Çanakkale Savaşları, Emre Basımevi, Çanakkale, 2007, s. 21. 

15 “Kurmay Yarbay Bursalı Mehmet Nihat Bey’in … 
16 “Kurmay Yarbay Bursalı Mehmet Nihat Bey’in … 
17 64. Dönemden önceki dönemler Harp Akademisini 3 yılda bitiriyorlardı.
18 Kurmay Yarbay Bursalı Mehmet Nihat Bey’in 1928’de şehadetinden kısa bir süre önce yazdığı ve 

en büyük telif eseri olan Balkan Harbi, 1328-1329” Trakya Seferi (Lüleburgaz Meydan Muharebe-
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de sadece Türk ordusunun manevraları ve hatasını değil, düşman unsurların faaliyet-
lerini de tarafsız bir gözle yazmasıdır. Yazmış olduğu raporların bir kısmı sonradan 
kitap olarak Osmanlıca basılmıştır.19 Günümüzde tarih anlayışının gelişmesiyle araş-
tırmacılar, Balkan Savaşları’na ve Çanakkale Harbine ait ayrıntılı bir biçimde kaynak 
incelemesine başlamıştır. Bu vesileyle Bursalı Mehmet Nihat Bey’in yazmış olduğu 
eserler tanınmaya başlamıştır. 

Genç Kurmay Yüzbaşı Mehmet Nihat Efendi, Balkan Harpleri sonunda henüz 1 
yıl önce Harp Akademisinden mezun olmasına rağmen, yeteneği ve kabiliyeti dikkati 
çektiğinden 09 Teşrin-i Evvel 1329’da [22 Ekim 1913] Kara Harp Okulu’na “Harp 
Tarihi” ve “Coğrafya” Öğretmen Vekilliğine tayin edilmiştir.20 

I. Dünya Harbi öncesi Kurmay Yüzbaşı Bursalı Mehmet Nihat Efendi, 02 Kanun-i 
Sani 1329’da [15 Ocak 1914] Karargâh-ı Erkân-ı Harbiye Umumiye Dairesi 1. Şubeye 
tayin edilmiştir. 26 Mayıs-15 Haziran 1330 [8-20 Haziran 1914] tarihleri arasında 
Topçu Atış Okulu Küçük Ümera Kursu’na katılmıştır. 21 Temmuz 1330 [3 Ağustos 
1914] Seferberliğinde Karargâh-ı Umumi 1. Şubeye tayin edilmiştir. Bu görev esna-
sında 25 Şubat 1331’de [10 Mart 1915] Kıdemli Kurmay Yüzbaşı rütbesine terfi et-
miştir.21

15 Mart 1331’de [28 Mart 1915] Çanakkale’de Truva yakınlarındaki Kalvert Çift-
liği’ndeki22 15. Tümen’e Harekât Şube Müdürü, olmuştur. Kıdemli Kurmay Yüzbaşı 
Bursalı Mehmet Nihat Efendi, 12 Nisan 1331’de [25 Nisan 1915] yaşadığı sıcak çatış-
mayı şu şekilde yazmıştır:

Pazar günü saat sabah 05.00’ten önce, birdenbire şiddetli top sesleri ile uyandık. 
Henüz alacakaranlıktı. Bu sırada bende 15. Tümen’in 1. Şube Müdürü olarak 
Anadolu tarafında Kalvert çiftliğinde idim. Fırkaların durumunda değişiklik 
olmadığını, 3. Fırka boğaza 27 harp gemisinin girdiğini bildirdi. İlk duygu yine 
bir deniz hücumu başladığı merkezinde idi. Ancak sabah saat 10.00’a doğru 15. 

si) adlı eserinin 3. Cildi (Karargâh-ı Umumi Darülharekatta-Lüleburgaz Meydan Muharebesi)’nin 
“Başlangıç“ (önsöz) kısmında verdiği şu bilgiler manidardır. “Söze son vermeden şunu da eklemeyi 
gerekli görürüm: Bu ciltte de beni iten içtenlik ve iyi niyettir. Kendimce yanlış gördüğüme yanlış, kötü 
saydığıma kötü dedim. Hüküm ve kanaatlerimin kişilerle ilişkisi yoktur. Harekât ve muharebelerden 
sorumlu olan komutan ve kişilerin içinde kişisel olarak tanıdığım ve tanımadığım da vardır. Hepsinin 
yurtseverliği, kişisel değerleri, çaba ve fedakârlığı söz ve kuşku götürmez. Nitekim içlerinde, bu savaşta 
aldığı derslerle Büyük Harp’te, İstiklal Muharebeleri’nde yüksek nitelik göstererek Tanrı’nın hakkına 
kavuşmuş ya da hâlen hayatta olan birçok kişi vardır. Dolayısıyla hafif ya da sert eleştiri ve düşün-
celer filana değil, ancak Balkan Harbi’nde filan gün, filan kıtanın başında bulunan kişiliklere yöne-
liktir. Öte yandan bu düşüncelerimde, elbet, hatasız, olamayacağım gibi elime geçirmiş bir belgenin 
ortaya çıkmasıyla da görüşlerimin kısmen ya da tamamen değişmeye mahkûm olabileceği de açıktır. 
Yeter ki gerçek belirlensin…” Ayrıntılı bilgi edinmek için bkz. Yarbay Mehmet Nihad, Balkan Har-
bi-1328-1329 Trakya Seferi (Lüleburgaz Meydan Muharebesi), c. 3, Askerî Matbaa, İstanbul, 1928.

19 Kurmay Yarbay Bursalı Mehmet Nihat Bey’e ait eserler için bkz. Eserleri kısmına ve bu eserlerden 
örnekler için ise bkz. Ekler Bölümü Ek 2, 3, 4.

20 “Kurmay Yarbay Bursalı Mehmet Nihat Bey’in ….
21 “Kurmay Yarbay Bursalı Mehmet Nihat Bey’in …
22 Şimdiki Taştepe Köyü yakınlarındaki TİGEM’in olduğu yer.
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Tümen, Kabatepe ve Seddülbahir taraflarına çıkarma yapıldığını, boğazda bir 
deniz muharebesi olmadığını haber aldı. Ve daha garibi ancak öğleye doğru düş-
manın Kumkale’ye de Fransız askeri çıkardığı anlaşılabildi. Seddülbahir güne-
yinde çeşitli düşman harp gemileri öğleye kadar öteye beriye mermi savurmuş, 
başka bir olay olmamıştı. Şu olay bize Anadolu tarafındaki gözetleme tedbir-
lerinin ve muharebe işlerinin iflasını bildiriyordu. Sonradan anlaşıldığına göre 
fırkaların elindeki toplam 15-20 km.lik tel ve kablo ile kurulan açık asma telefon 
hatları ilk bombardımanda kopmuş, Kumkale’deki gözetleme birlikleri ilk düş-
man baskısının altında ezilmiş ve geriye haber göndermek ya akla gelmemiş ya 
da gönderememiştir.

Bunun üzerine 15. Tümen ve 3. Fırka bu gece Kumkale’ye taarruz edilerek düşma-
nın mutlaka geri püskürtülmesini emretti…. 26-27 Nisanda düşman bu bölgeden 
püskürtüldü.23

Anadolu tarafında düşman tehlikesi kalmayınca Kıdemli Kurmay Yüzbaşı Bur-
salı Mehmet Nihat Efendi, 15 Nisan 1331’de [28 Nisan 1915] Gelibolu’da bulunan 
Seddülbahir Mıntıkası Erkan-ı Harbiyesine gönderilmiş ve birkaç gün sonra Cenup 
(Güney) Grubu 1. Şube Müdürlüğü görevine tayin edilmiştir.24 Bursalı Mehmet Ni-
hat Efendi, kendisine verilen görevleri icra ederken kimseden çekinmeyerek gördüğü 
hataları düzeltmesi için yaptığı uyarılar üstlerinin hoşuna gitmese de, zamanla haklı 
olduğu görülünce büyük bir saygınlık kazanmaya başlayacaktır. Bu duruma en güzel 
örnek Cenup Grubu 1. Şube Müdürlüğü esnasında yaşadığı şu hadise verilebilir:

“Bu geceki taarruza katılma emrini alan 15. Tümen Komutanı saat 17.00’de Böl-
ge Komutanlığı karargâhına geldi. Karargâh, bir tepenin eteğinde küçük bir eski 
cephanelikti. Komutan tümeninin ancak 21.00’de cephe gerisine yanaşabileceğini 
bildirdi.

Almanlar bir sakınca görmediler. Taarruz bundan iki saat sonra, saat 23.00’te 
başlayacaktı. Komutana harita üzerinde savaş düzenini ve görevi anlattılar:

 “Tümenimiz cephenin doğu kesiminde yer alacak, Fransız cephesini yararak ilk 
aşamada Morto Koyu sırtlarını ele geçirecek, bu kesimde bulunan Fransızları yok 
edecek, sonra batıya, İngilizleri de son erine kadar temizleyecek.”

İki Kurmay Albay ile bir Kurmay Binbaşının, üç Almanın kafa kafaya vererek 
yaptığı plan buydu. 8.000 kişilik 15. Tümenden, Seddülbahir’e çıkmış ve yerleşmiş 
bütün düşmanı yok etmesi isteniyordu. 

Bu hayalci, hesapsız plan Yüzbaşı Mehmet Nihat’ın (Bursalı Mehmet Nihat Efen-
di) kanını dondurdu.

23 Ayrıntılı bilgi edinmek için bkz. Yıldız, Bir Komutanın Gözünden …, s. 32 vd.
24 Ayrıntılı bilgi edinmek için bkz. “Kurmay Yarbay Bursalı Mehmet Nihat Bey’in … 



Bursalı Mehmet Nihat Bey

737

100. Yıl

15. Tümen Komutanı Albay, nazik biriydi. Tartışma açmadı. İtiraz etmedi. Düş-
manının gücünü sormadı. Belki Almanlara güvendi, belki telaştan söylenenleri 
iyi anlamadı. “Hay hay, tamam, olur” gibi yanıtlar vererek tümeninin zamanın-
da gelmesini sağlamak için karargâhtan ayrıldı.

Yüzbaşı Mehmet Nihat, Tümeni olası bir felaketten kurtarmak ümidiyle Albay 
Von Sodenstern’i uyarmaya çalıştı, Tümeninin dinlendirilmesi ve bir gece taarru-
zunun gerektirdiği ön hazırlıkların yapılması için taarruzun hiç olmazsa bir gün 
sonraya ertelenmesini önerdi ama sustular:

 “Düşmana daha fazla vakit kazandırmak doğru değil. Bu gece taarruz edilecek! ”

Saat 19.00’da Bölge Komutanı kesin taarruz emrini verdi. Taarruz gece 23.00’te 
başlayacaktı.

Bunca soruna, yoksunluğa karşı taarruzda ısrar edilmesi birliklerde tepki uyan-
dırdı. Henüz son iki günün yaraları sarılamamıştı. Liman Paşa’ya ve Üçlüye küf-
rü bastılar…”25 

Beklenen sonuç maalesef gerçekleşerek birçok vatan evladı harman zamanı ke-
silen ekinlerin başakları gibi toprağa düşerek şehit olacaktır. Çanakkale Cephesinde 
yapılan harplere ilişkin en değerli bilgiler kuşkusuz, Bursalı Mehmet Nihat Bey, yaz-
mıştır. Kendisi yaşananları şöyle ifade etmektedir:26

“Siperler muharebede derin birer mezbaha hâlindeydi…. Bombardıman o kadar 
güçlü olurdu ki bu ateşin altında ileri hatlarda canlı insan kalacağına ihmal 
verilmezdi.”

Bursalı Kıdemli Yüzbaşı Mehmet Nihat Efendi, 03 Temmuz 1331’de [16 Temmuz 
1915] 6. Fıkra Erkan-ı Harbiyesine tayin edilmiştir. Bu Fırka ile birlikte Saroz Körfe-
zi ve Anafartalar Bölgesinde görev yapmıştır. Göstermiş olduğu başarılardan dolayı 
Kurmay Albay Mustafa Kemal (Atatürk) kendisine takdirname vermiştir. 21 Kanun-i 
Evvel 1331’de [3 Ocak 1916] Fırkasıyla birlikte Tekirdağ’a gitmiştir.27

01 Mart 1332’de [14 Mart 1916] 13. Kolordu Nizam-ı Harbine iştirak etmek 
için Tekirdağ’dan Resulayn’a birliğiyle birlikte hareket ederek Hanekin ve İran 
Harekâtlarına katılmıştır.28 01 Eylül 1332’de [14 Eylül 1916] Binbaşı rütbesine terfi 

25 Genelkurmay Başkanlığı ATASE Arşivi, Çanakkale 22, s. 381 vd.; ayrıca Turgut Özakman, Diriliş 
Çanakkale 1915, Bilgi Yayınevi, İstanbul, 2011, s. 352 vd.

26 Kurmay Yarbay Bursalı Mehmet Nihat Bey, Büyük Harpte Çanakkale Seferi, İlhami Fevzi Matbaası, 
İstanbul, 1926.; Raif Kaptanoğlu, http://bursazamandergisi.com/yazarlar/bursanin-kinali-kuzula-
ri-2057.html, 16.01.2014.

27 “Kurmay Yarbay Bursalı Mehmet Nihat Bey’in …
28 Kurmay Yarbay Bursalı Mehmet Nihat Bey’in katıldığı seferler ve bu seferler esnasında tuttuğu harp 



Sezgin Kaya

738

Çanakkale 2015

etmiştir. 20 Mart 1333’te [20 Mart 1917] Cebel-i Hamrin Muharebesine katılmıştır.29 

Kurmay Binbaşı Bursalı Mehmet Nihat Bey, 29 Haziran 1333’te [29 Haziran 
1917] Kafkas Grubu 1. Şube Müdürlüğüne, 03 Ağustos 1334’te [03 Ağustos 1918] 
Genel Karargâh Kurmay Vekilliğine tayin olmuştur.30 Bu görevini sürdürürken üs-
tün askerî stratejisinden dolayı 30 Eylül 1918’de İstanbul’da Yıldız Sarayı’nda bulunan 
Harp Akademisi Müdür Yardımcılığı’na da atanmıştır. Harp Akademisi ile ilgisi sür-
mek koşuluyla Aynı yıl Erkânı Harbiye, 16. Şubede (Tarihi Harp) görevlendirilmiş ve 
daha sonra Genelkurmay 3. Şube Müdür Yardımcılığı, Veliaht Şehzade Ömer Faruk 
Efendi’nin Öğretmenliği ve Harp Akademisi Öğretmenliği görevlerinde bulunmuş-
tur.31 

Kurmay Binbaşı Bursalı Mehmet Nihat Bey, I. Dünya Savaşı esnasında iyi bir 
subay olmanın yanında bir öğretmen titizliği içinde hem savaştaki askerî stratejiler 
ve harekâtlarla ilgili eserler yazmış hem de I. Dünya Savaşı ile ilgili yabancı harp ta-
rihçilerin eserlerini Türkçeye çevirerek ülkemize kazandırmıştır.32 Öyle ki bu eserler 
gelecek kuşaktaki subayların aynı hataları tekrarlamaması için büyük dersler içiren 
ana kaynak olmuştur.

Mustafa Kemal (Atatürk) Paşa, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak başlattığı 
Millî Mücadele’ye birçok gönüllü subay gibi Kurmay Binbaşı Bursalı Mehmet Nihat 
Bey’de katılmak istemiştir. Bunun için Mustafa Kemal Paşa’dan izin istemesi üzerine 
kendisine şu haber gönderilecektir; 

“Bursalı Binbaşı Mehmet Nihat Bey gibi değerli bir zabitimizin Anadolu’ya 
geçmemesi gerekir. Millî Mücadele’de savaşacak düzenli ordunun, eğitim gör-
müş tecrübeli kurmaylara daha çok ihtiyacı vardır. Böyle kıymetli zabitimizin 
İstanbul’da kalarak Harp Akademisinde yetiştireceği öğrencilerini Anadolu’ya 
göndermesi daha faydalı olacaktır.”33

Mustafa Kemal Paşa, Yunanlıları Anadolu’dan atmak için Doğu ve Güney cep-
helerindeki kuvvetleri, Kocaeli bölgesindeki kuvvetleri Büyük Taarruzdan önce bir 
noktaya toplamaya başlayacaktır. Harp tecrübesi olan değerli komutanlara ihtiyaç 

tarihi notlarını I. Dünya Harbi’nin akabinde eser olarak yayınlayacaktır. Ayrıntılı bilgi edinmek için 
bkz.: 13’üncü Kolordu’nun İran Seferi, Askerî Matbaa, İstanbul, 1920.; “Irak Cephesi Muharebatın-
dan”, Mecmua-i Askeriye, Sayı: 15–16, İstanbul, 1 Haziran- 1 Temmuz 1920.

29 “Kurmay Yarbay Bursalı Mehmet Nihat Bey’in ….
30 “Kurmay Yarbay Bursalı Mehmet Nihat Bey’in …; M. Şahin Aldoğan, “Bursalı Mehmet Nihat Bey, 

Unutulan Türk Büyüğü”, NTV Tarih Dergisi, Sayı 15, İstanbul, Nisan-2010, s. 67.
31 “Kurmay Yarbay Bursalı Mehmet Nihat Bey’in …
32 Kurmay Yarbay Bursalı Mehmet Nihat Bey’e ait örnek eserler için bkz. Ekler Bölümü Ek 5, 6, 7, 8.
33 Bursalı Mehmet Nihat Bey’in Torunu Munis KİRİZMAN İle Yapılan Mülakat, Urla/İzmir, 04.12.2013. 

Nihat Bey’in Mustafa Kemal ATATÜRK ile birlikte olduğu fotoğraf için bkz. Ekler Bölümü Ek 9.;
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duyduğu için Kurmay Binbaşı Bursalı Mehmet Nihat Bey’inde Anadolu’ya geçmesini 
ister. Böylece 03 Mayıs 1338’de [3 Mayıs 1922] Büyük Taarruz’dan önce Mehmet Ni-
hat Bey, Anadolu’ya geçmiş ve 6. Kolordu Kurmay Başkanı görevine tayin edilmiştir. 

 Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nden bir gün sonra 31 Ağustos 1338’de [31 
Ağustos 1922] Yarbay rütbesine terfi etmiş ve İstiklâl Madalyası almaya hak kazan-
mıştır.34 

Kurtuluş Savaşı’ndan sonra 17 Teşrin-i Evvel 1338 - 07 Mayıs 1339 [17 Ekim 
1922 - 07 Mayıs 1923] tarihleri arasında Balıkesir’de bulunan 2. Ordu Kurmay Baş-
kanlığını, 07 Mayıs - 19 Ağustos 1339 [07 Mayıs – 19 Ağustos 1923] tarihleri arasında 
Genelkurmay Talim Terbiye Şubesi Müdürlüğü görevlerini yürütmüştür.35 

Cumhuriyet döneminde ise Kurmay Yarbay Bursalı Mehmet Nihat Bey, sırasıyla: 
29 Ağustos 1339 [29 Ağustos 1923]– 06 Şubat 1926 yılları arasında Harp Akademile-
ri Harp Tarihi Öğretmenliği ve Genelkurmay Neşriyat Şube Müdürlüğü yapmıştır. 36

1926’da I. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’nda ülkesi için şehit düşen vatan ev-
latlarına şehitlikler yapmak için Mustafa Kemal (Atatürk)’in emriyle37 “Şehitleri İmar 
Cemiyeti” (Türk Şehitlikleri İmar Vakfı) kurulmuştur. Bugün halen faal olan yurdu-
muzda birçok şehitliği imar eden ve yüzlerce şehit çocuklarının eğitim masraflarını 
karşılayan bu derneğin kurucu üyeleri arasında Bursalı Yarbay Mehmet Nihat Bey 
de yer almıştır.38 Aynı yıl Bursalı Yarbay Mehmet Nihat Bey, Atatürk’ün emri üzerine 
Çanakkale Cephesindeki harplerin milletimiz tarafından unutulmaması ve yaşanan-
ları objektif bir biçimde yazılarak, gelecek nesillerin hadiselerden ders alması için bir 
eser yazmıştır. 1926’da Kurmay Yarbay Bursalı Mehmet Nihat Bey, “Büyük Harpte 
Çanakkale Seferi” adlı eserini yazarak “Şehitleri İmar Cemiyeti”ne teslim etmiştir. 
Cemiyetin 1926’daki ilk yayınladığı ve Atatürk’e sunduğu çalışma bu eser olmuştur. 
Kurmay Yarbay Bursalı Mehmet Nihat Bey, Büyük Harpte Çanakkale Seferi adlı ese-
rini çok titizlikle yazmıştır. Eserde: Savaşın nedenlerini, boğazın coğrafi konumunu, 

34 “Kurmay Yarbay Bursalı Mehmet Nihat Bey’in …; Ayrıca bkz. Ekler Bölümü Ek 22.
35 “Kurmay Yarbay Bursalı Mehmet Nihat Bey’in …
36 “Kurmay Yarbay Bursalı Mehmet Nihat Bey’in …; Nurettin Türsan, Büyük Askeri Tarih Öğretme-

ni Bursalı Kurmay Yarbay Mehmet Nihat Bey, Harp Akademisi Yayınları, İstanbul, 1996, s. 22 vd.; 
Ayrıca söz konusu görevler esnasında Kurmay Yarbay Bursalı Mehmet Nihat Bey’in 1924 yılına ait 
fotoğrafı için bkz. Ekler Bölümü Ek 10. 

37 Mustafa Kemal Atatürk’ün cemiyetin faaliyetinden dolayı Cemiyet Başkanı Diyarbakır Milletvekili 
İbrahim Tali Bey nezdinde cemiyet üyelerine (Kurmay Yarbay Bursalı Mehmet Nihat Bey, eski İstan-
bul Saylavı Ziya, Süleyman Nazif, eski İstanbul Merkez komutanı General Şakir, İstanbul Müftüsü 
Fehmi, İtfaiyeci Ziya, tüccar Cemal Menoğlu, Yüzbaşı Naci, tüccar Tülbent Ali Haydar Muhittin, 
Muallim Kemal, Yüzbaşı Hulisi, Esat Serezli, Ekrem Fazıl, Osman Nuri, Muallim Ali Fırat) teşekkür 
ettiği telgraf haberi için bkz. Vakit, 18 Eylül 1927.; Ayrıca cemiyet hakkında ayrıntılı bilgi edinmek 
için bkz.:www.tsiv.org.tr 28.02.2014.

38 Cemiyet hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için bkz. Mithat Atabay, Mustafa Kemal’in Himayelerinde 
Şehitlikleri İmar Cemiyeti Nasıl Kuruldu? Nasıl Gelişti?, Türk Şehitlikleri İmar Vakfı Yayınları, İstan-
bul, 2012, s. 5 vd.
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Anadolu ve Gelibolu Yarımadasının arazi arızalarını, Türk ve İtilaf devletlerinin kuv-
vetlerini, hangi araziye yerleştiklerini, iki tarafın savaş planlarını, 18 Mart 1915’teki 
deniz savaşını, 25 Nisan 1915’ten itibaren başlayan kara muharebelerini (Kumkale, 
Sedülbahir, Arıburnu ve Anafartalar) iki tarafın savaş teknolojilerini ve savaş sonu-
cundaki tarafların kayıplarını ayrıntılı bir biçimde yazmıştır. Eserin önsözünde Nihat 
Bey, şu sözleri Önsöz’de dile getiriyor.:39

“Şehremeni

15 Ağustos 1926

Her sene Çanakkale Şehitliği’nin –ki bütün olarak Gelibolu Yarımadası ve boğa-
zın Anadolu sahilindeki arazinin önemli bir kısmı, bizim için başlı başına bir tek 
şehitlikten ibarettir- ziyareti önemli bir millî ve vatanî görev sayılmakla yüksek 
bir değerbilirlik gösteren Şehitlikleri İmar Cemiyeti’nin bu davetine katılmakla 
aynı suretle ilmî, millî ve vatani görevi yerine getiren ve getirecek olan kişiler için 
Çanakkale Seferi’nin genel gelişimini anlatacak kısa bir kitap yazılması emrini 
alınca, itiraf ederim ki, başlı başına çok önemli bir tarih safhası olan bu seferin 
gelişim tarzını bir program ve fihrist halinde dahi böyle birkaç sayfaya nasıl sığdı-
rabilirim endişesiyle çok zor bir vaziyette kaldım. Nihayet bana bu kitabı yazma 
cesareti veren sebep, seferin henüz yakın olan bir geçmişte yapılmış olması ve bir-
çok canlı şahidinin henüz hayatta bulunması oldu. Eserin kusur ve eksiklerini bu 
şanslı şahitler elbette tamamlar ve affederler.”

 

Kurmay Yarbay Bursalı Mehmet Nihat Bey, 06 Şubat 1926 – 08 Temmuz 1927 
tarihleri arası 13. Kolordu, 1. Fırka, 5. Alay Komutanlığı görevlerinde bulunmuştur.40 
İstanbul ve Çanakkale’de Harp Tarihi ile ilgili konferanslar da vermeye başlamıştır. 

09 Temmuz 1927’de son görev yeri olan İzmir Müstahkem Mevzi Mevki Piya-
de Liva Komutanlığı’na (Tugay Komutanı) atanmıştır. Ailesini yanına alarak İzmir 
Karşıyaka’ya yerleşmiştir. Torunu Emekli Binbaşı Munis Kirizman’ın babaannesin-
den ve babasından duyduğu bilgilere göre;

“Her sabah evinden çıkarak, Karşıyaka iskelesinden motorla Konak yakasına 
geçip, Sarıkışla’ya giden ve Urla’da bulunan Menteş bölgesindeki askerî tatbi-
katları takip eden Kurmay Yarbay Bursalı Mehmet Nihat Bey, akşam yine aynı 
yolla evine geri dönmektedir. Haziran 1928’de Mustafa Kemal Atatürk’ün, Af-
ganistan Kralı Amanullah Han ile yapmış olduğu müzakere sonucu Türkiye’den 
Afganistan’a kıymetli subay, öğretmen ve doktorun gönderilerek bu dost ülkeyi 

39 Bursalı Mehmed Nihad, Büyük Harpte Çanakkale Seferi, (çev. Elif Berfin – haz. Murat Karataş), Türk 
Şehitlikleri İmar Vakfı, İstanbul, 2012, s.15.

40 “Kurmay Yarbay Bursalı Mehmet Nihat Bey’in …
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kalkındırması hedeflenmiştir.41 Afganistan’a gönderilecek subaylar arasında Kur-
may Yarbay Bursalı Mehmet Nihat Bey’de vardı. Temmuz ayının ilk haftası bu 
bilgi kendisine geldiği zaman taşınmak için eşyalarını toplamaya başlamıştır. 
Ancak Urla’dan bir gece, tatbikat dönüşü nöbetçi jandarma eri tarafından atılan 
bir kaza kurşunuyla 14 Temmuz 1928’de şehit düşerek o akşam evine dönemeye-
cektir. Acı haberi Karşıyaka’da eşini merakla bekleyen Ayşe Sıdıka Hanım ile 16 
yaşındaki oğlu Orhan’a ulaşacaktır.”42

3. Bursalı Mehmet Nihat Bey’in Katıldığı Savaşlar-Aldığı Nişan, Madalya ve 
Aldığı Takdirnameler43

a-) Katıldığı Savaşlar:

•	 Trablusgarp Savaşı : 31.05/06.09.1328 [13 Ağustos-19 Kasım 1912] 

•	 Balkan Savaşı : 18.09.1328/02.11.1329 [1 Aralık 1912–15 Ocak 1914] 

•	 I. Dünya Savaşı : 28 Mart 1915-03 Ağustos 1918

•	 İstiklal Savaşı : 30.05.1338/30.08 1339 [30 Temmuz 1922-30 Ekim 1923] 

b-) Aldığı Nişan, Madalya ve Takdirnameler:

•	 Muharebe Gümüş İmtiyaz Madalyası

•	 Harp Madalyası 03 Temmuz 1331 [16 Temmuz 1915] 

•	 Çanakkale’de Kurmay Albay Mustafa Kemal’in (Atatürk’ün) Takdirnamesi

•	 Alman Muharebe Gümüş Liyakat Madalyası

•	 2. Rütbeden Alman Demir Salip Nişanı

•	 Bronşvilt Grant Dükalığı Harp Nişanı 

•	 3. Rütbeden Avusturya Liyakat Madalyası 

•	 3. Rütbeden Kılıçlı Mecidiye Nişanı

•	 İstiklal Madalyası (Madalya Numarası: S-1019 Numaralı İstiklal Madalyası 
ile taltif edilmiştir.)

41 Aliye Yılmaz, “Amanullah Han’ın Islahatları ve Atatürk ”, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler 
Dergisi, Sayı:21, Isparta, Mayıs 2010, s. 163 vd.

42 Bursalı Mehmet Nihat Bey’in Torunu Munis KİRİZMAN …
43 Kurmay Yarbay Bursalı Mehmet Nihat Bey’in …
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4. Bursalı Mehmet Nihat Bey’in Modern Anlamda Cumhuriyetin İlk Harp 
Tarihçisi Olma Hadisesi

Osmanlıda, harp tarihi zaman içinde gelişerek Bursalı Mehmet Nihat Bey’in dö-
nemine intikal etmiştir. Bu başlık altında Osmanlıda harp tarihinin gelişme süreci ve 
Bursalı Mehmet Nihat Beyin neden modern anlamda Cumhuriyetin ilk harp tarihçisi 
olarak nitelendirildiği incelenmiştir.

 II. Mahmut döneminde 1826’da Yeniçeri Ocağı kaldırılınca Askerî Mansure-i 
Muhammediye ordusu kurulmuştur. Avrupa’nın en güçlü kara ordusu olan Fran-
sız ordusunu, Osmanlı yeni kurulan orduya örnek almıştır. Ancak Fransız or-
dularının 1870–1871 Sedan Savaşı’nda Alman ordularına yenilmesinden son-
ra, Osmanlı Erkânı Harbiyesi, II. Abdülhamit dönemi (1882) bir süre tereddüt 
ettikten sonra yönünü Alman ordularına çevirmiştir. Osmanlı Erkânı Harbiyesi,  
II. Abdülhamit’in de onayıyla Alman İmparatorluğu’nun Başbakanı Bismark’tan 
askerî uzmanlar istemiştir. 1882’de çeşitli ordu sınıflarına mensup yüksek rütbeli su-
baylardan kurulan bir Alman heyeti İstanbul’a gelmiştir. Heyetin başkanı Süvari Al-
bay Köhler; üyeleri Süvari Binbaşısı Hobbe, Topçu Binbaşısı Restow, Piyade Binbaşısı 
Kemphoevener idi. Bir yıl sonra da Osmanlı ordusunda uzun müddet hizmet edecek 
olan Albay Colmar von Der Goltz gelmiş ve Köhler’in ölümü üzerine heyet başkanı 
olmuştur. Alman heyet başkanı Colmar von Der Goltz, adını Türk tarihine “Golç 
Paşa” olarak yazdırmıştır.44 

Goltz, Berlin Askerî Üniversitesi’nde harp tarihi öğretmenliği yapmıştır. Aynı 
zamanda Alman İmparatoru II. Wilhelm’e de harp tarihi dersleri vermiştir. Alman 
heyeti başkanı olduktan sonra Osmanlı ordusuna ait askerî eğitim kurumlarında 
reformlar yapmaya başlamıştır. Osmanlı ordusuna uygulamalı eğitim (tatbikat, atış, 
harp oyunu vb.) vermiştir. Goltz, Harp Akademisi’nde (Erkan-ı Harbiye Mektebi) ilk 
kez tabiye ve harp tarihi derslerini, 1907’de nazarî ve tatbiki olarak okutmuştur.45 
Ancak burada harp tarihi bir ders konusu olarak kurmay subayların yetiştirilmesine 
yardımcı olmak maksadıyla görülmüştür.

Osmanlı ordusunda gerçek anlamda harp tarihinin, teşkilat halini alması ise I. 
Dünya Savaşı döneminde (29 Mart 1916’da) İstanbul’da Karargâhı Umumiye’nin 
(Erkânı Harbiye) 16. Şubesi olarak “Tarihi Harp”’in kurulmasıyla başlamıştır. Bu 
teşkilat askerî tarih olaylarına ait belgeleri toplayarak bir arşiv kurmaya çalışmıştır. 
1917’de “Harp Cerideleri ile Vesaik-i Harbiye Dosyaları Hakkında Talimat” (Harp 

44 Baron Colmar von der Goltz (Golç Paşa), 1870–1871 Alman-Fransız Savaşı’na katılmıştır. 1883’te 
Osmanlıya gönderilen Alman heyetinde görev almıştır. Erkan-ı Harbiye Harp Tarihi Dairesinde ça-
lışmış, Erkan-ı Harbiye, II. Başkanlığında, askerî öğretim kurumlarında, Türk ordusunun ıslahın-
da görev almıştır. 1911’de Alman ordusuna katılarak Feldmareşal olmuştur. 1914’de Türk Umumi 
Karargâhına atanmış; 1. ve 6. Ordu Komutanlıklarında bulunmuştur. 1916’da Bağdat’ta ölmüştür.

45 Muzaffer Erendil, Askerî Tarih ve Türklerde Askerî Tarih Çalışmaları, Genelkurmay Basımevi, Anka-
ra, 1990, s. 13 vd.
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Cerideleri ile Harp Belgeleri Dosyaları Hakkında Yönetmelik) çıkarılarak askerî tarih 
çalışmaları yönlendirilmiştir. 16. Şube, 10 Kasım 1919’da 8. Şubeye dönüştürülmüş 
ve olaylara ait belge tasnifine başlanmıştır. Olayların gruplandırılmasında “Balkan 
Harbinden Önceki Harpler”, “Balkan Harbi”, “1. Dünya Harbi”, “Sağlık Harp Tarihi”, 
“Veteriner Harp Tarihi” ve “Arşiv” başlıkları saptanmıştır. Erkânı Harbiye-i Umumi-
ye, Tarihi Harp Şubesi, 3 Temmuz 1920 yılında, “Tarih-i Harp Tahrir Heyeti” (Harp 
Tarihi Yazma Kurulu) adıyla, askerî tarih çalışmalarını sürdürmüştür. Adı geçen ku-
rul, 1921’de Tarihi Asker’i Encümeni; 1922 yılında “Genelkurmay Encümeni” adını 
aldıktan sonra aynı yıl “Tarihi Harp Şubesi”, 1926 yılında da “Harp Tarihi Dairesi” 
olmuştur.46

Kısaca anlatılan bu süreçte Bursalı Mehmet Nihat Bey, ilk harp tarihi çalışmala-
rının içinde olmuş ve bizzat kurucuları arasında yer almıştır. Nihat Bey, 1907’de Harp 
Akademisi’nde öğrenci olmasından dolayı sınıf arkadaşlarıyla birlikte ilk kez nazarî 
ve tatbiki harp tarihi alan şanslı öğrencilerden olmuştur. Harp tarihinin önemini bu 
dönemde kavramıştır. 

Bursalı Mehmet Nihat Bey, askerlik hayatı boyunca harp tarihi açısından önemli 
olan kişisel notlarını harp tarihine vesika oluşturması bilinciyle hazırlamaya başla-
mıştır. Özellikle Balkan ve I. Dünya Harpleri esnasında gelecek kuşakların ders ala-
bilmesi için tanık olduğu olayları objektif bir biçimde yazmıştır. Osmanlı Erkânı Har-
biyesi, Bursalı Mehmet Nihat Bey’in bu özelliğini takdir etmesinden olacaktır ki genç 
bir subay olmasına rağmen 30 Eylül 1918’de İstanbul’da Yıldız Sarayı’nda bulunan 
Harp Akademisi Müdür Yardımcılığı’na atamış ve ardından Harp Akademisi ile ilgisi 
sürmek koşuluyla Erkânı Harbiye, 16. Şubede (Tarihi Harp) görevlendirmiştir. Bu 
şubenin gerçek anlamda Harp Tarihi şubesi olması için çok çalışmış, bilgi ve tecrübe-
lerini aktarmıştır. 1918’den itibaren Harp tarihi açısından önemli yabancı kaynakları 
Türkçeye çevirmeye ve tanık olduğu savaşları yazmaya başlamıştır. 10 Kasım 1919’da 
16. Şubenin 8. Şubeye dönüştürülmesi ve modern anlamda harp tarihi için arşiv oluş-
turmak üzere, olaylara ait belge tasnifine başlanmasında etkin rol almıştır. Kurtuluş 
Savaşı’nda Büyük Taarruz’a da katılan Bursalı Mehmet Nihat Bey, Cumhuriyet döne-
minde harp tarihi çalışmalarına hız vermiştir. 29 Ağustos 1923 – 06 Şubat 1926 yıl-
ları arasında Harp Akademileri Harp Tarihi Öğretmenliği ve Genelkurmay Neşriyat 
Şube Müdürlüğü yapmıştır. 1928’e kadar İstanbul ve Çanakkale’de harp tarihi konfe-
ransları vermiş, bizim tespit edebildiğimiz kadarıyla 39 harp tarihi eserini ülkemize 
kazandırmıştır. Kendisinden sonra harp tarihçisi olacak öğrenciler yetiştirmiştir.47

46 Erendil, Askerî Tarih ve …, s.15.
47 Emekli Tuğgeneral Nurettin TÜRSAN İle Yapılan Mülakat, Konak/İzmir, 05.03.2014.
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5. Şehit Olduğu Hadise

Kurmay Yarbay Bursalı Mehmet Nihat Bey’in şehadet olayı şu şekilde cereyan 
etmiştir;

Cumhuriyet Döneminde, Türk ordusunda yeni bir teşkilatlanma anlayışına gi-
dilerek Kara Kuvvetlerine bağlı, üç ordu ve bunlara bağlı kolordular, bağımsız tü-
menler ve müstahkem mevki komutanlıkları kurulmuştur. Bunlardan biri de İzmir 
Müstahkem Mevki Komutanlığı’dır. Bu komutanlığa bağlı birlikler piyade ve topçu 
kıtalarından oluşmuştur. Komutanlığın görevi İzmir şehrini ve körfezini korumaktır. 

14 Temmuz 1928’de İzmir Müstahkem Mevki Komutanı Tümgeneral Ali Fuat 
(Erden) Paşa, beraberindeki askerlerle kendisine bağlı Urla civarındaki birlikleri İz-
mir Müstahkem Mevzi Mevki Piyade Liva Komutanı Kurmay Yarbay Bursalı Mehmet 
Nihat Bey ile denetlemek için, İzmir Müstahkem Mevki Komutanlığı’nın karargâhı 
olan Konak’ta bulunan Sarıkışla’dan48 iki araçla yola çıkmıştır. Birinci araçta Müstah-
kem Mevki Komutanı Tümgeneral Ali Fuat Paşa, Kurmay Başkanı Kurmay Yarbay 
Çobanoğlu Ömer Zeki Bey, Ali Fuat Paşa’nın emir subayı ve şoför; ikinci arabada 
ise İzmir Müstahkem Mevzi Mevki Piyade Liva Komutanı Kurmay Yarbay Bursalı 
Mehmet Nihat Bey, Topçu Binbaşı Abdullah Bey ve şoför İzmirli Rıfat Efendi vardır. 
Denetlemelerini bitiren ekip dönüş yolculuğu için tekrar araçlarına binmiştir. Urla’ya 
giderken Tümgeneral Ali Fuat Paşa’ya Kurmay Başkanı Kurmay Yarbay Çobanoğlu 
Ömer Zeki Bey eşlik etmiştir. Fakat dönüş yolculuğuna Zeki Bey üst rütbeli bir su-
bayla denetleme hakkında konuştuğu için geç kalmış ve Ali Fuat Paşa’nın aracına bi-
nememiştir. Bu sebeple Ali Fuat Paşa, emir subayıyla birlikte yola çıkmıştır. Kurmay 
Yarbay Bursalı Mehmet Nihat Bey ise Kurmay Yarbay Çobanoğlu Ömer Zeki Bey’in 
konuşmasını bitirmesini beklemiş ve Çobanoğlu Ömer Zeki Bey’i kendi aracına al-
mıştır. Kurmay Yarbay Çobanoğlu Ömer Zeki Bey, şoförün yanına sağ ön tarafa arka 
sağ koltuğa ise Kurmay Yarbay Bursalı Mehmet Nihat Bey ve sol arka koltuğa Topçu 
Binbaşı Abdullah Bey oturmuştur.49 Üç subay ve şoförün bulunduğu araç Urla’dan 
geç hareket ettiği için ilk araçla arasında yaklaşık 1 km’lik bir fark olmuştur. Öndeki 
araç, İzmir’in Güzelbahçe semti sınırları içinde bulunan ve o günkü adıyla Klizman 
denilen sahil civarına saat 21.00 sıralarında gelmiştir. Araç yola devam ederken kes-
kin bir düdük sesi ve ardından dur ihtarı duyulmuştur. Tümgeneral Ali Fuat Paşa, 
şoföre durması için hemen emir vermiştir. “Dur” ihtarının yapılmasının nedeni: 

İzmir ve çevresinde bir süredir aranmakta olan Kozanlı Kör Mümin adında bir 
kaçak ve adamlarıdır. Hapishane firarisi olan Kozanlı Kör Mümin’in, Seferihisar 

48 Sarıkışla hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için bkz. İsmail Hakkı Akansel, İzmir Tarihî Sarıkışla ve 
Tarihî Orduevi, Harp Akademileri Basımevi, İstanbul, 2010, s. 28 vd.

49 İzmir yerel gazetelerinden Ahenk, 16 Temmuz 1928 Pazartesi günü olay hakkında çıkan haber için 
bkz. Ekler Bölümü Ek 11-12; Ayrıca araçlardaki oturma planı için bkz. İsmail Hakkı Akansel, Güzel-
bahçe Şehitleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, 1996, s.75. vd., Ekler Bölümü Ek 20.
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ve çevresinde saklandıkları ihbarı gelmiştir. İhbara göre Kör Mümin ve adamla-
rı Seferihisar’dan otomobil ile İzmir’e kaçacaktır. İhbar üzerine jandarma harekete 
geçmiş ve sıkı bir takip içinde Kozanlı Kör Mümin ve adamlarının geçiş güzergâhı 
olan noktaları aramaya başlamıştır. Arama noktalarından biri de bugün İzmir’den 
sahil yolu ile Urla yönüne giderken Güzelbahçe’nin merkezine, sola dönmeden önce-
ki trafik ışıklarının 50 m gerisinde bulunan dere üzerindeki köprü olmuştur.50 İzmir 
jandarma ekipleri kaçakların geçişini engellemek amacıyla bu köprüde pusu kurmuş-
lardır. 

Ali Fuat Paşa’nın aracını da şüphe üzerine durdurmuşlardır. İzmir Jandarma bir-
liğinden Yahya Çavuş, araca yaklaşmış ve Tümgeneral Ali Fuat Paşa’yı görünce ken-
disini saygıyla selamlayarak araca yol vermiştir.

Kurmay Yarbay Çobanoğlu Ömer Zeki Bey, Kurmay Yarbay Bursalı Mehmet Ni-
hat Bey ve Binbaşı Abdullah Bey’i taşıyan diğer araç ise süratle öndeki araçla ara-
sındaki farkı kapatmaya çalışmıştır. Araç jandarma arama noktasına ulaştığı anda 
jandarma erinin düdüğü tekrar duyulmuştur. Düdük birkaç kez çalınmasına rağmen 
araç hızı nedeniyle hemen duramamış ve 50 metre kadar ileri giderek köprüyü geç-
miştir. Otomobilin kaçtığını zanneden jandarma eri Tireli Yusuf, pusudan fırlamış, 
durdurma ve korkutma amacıyla tüfeğini doğrultarak aracın tekerleğine bir el ateş 
etmiştir. Acı bir tesadüf sonucu jandarma eri Yusuf ’un tekerleği hedefleyerek açtığı 
ateş hedefinden saparak otomobilin sağ arkasında oturan 42 yaşındaki Kurmay Yar-
bay Bursalı Mehmet Nihat Bey’in ensesinden girmiş, sağ ön koltukta oturmakta olan 
26 yaşındaki Kurmay Yarbay Çobanoğlu Ömer Zeki Bey’in ensesine isabet ederek 
boynunun ön tarafından çıkmıştır. İki subayında aldığı yara büyük olduğu için aşırı 
kan kayberek olay yerinde şehit düşmüşlerdir.51 

Olaya sebebiyet veren jandarma eri Tireli Yusuf büyük bir üzüntü içinde silahını 
Yahya Çavuş’a teslim etmiştir. Hadise derhal İzmir’e bildirilmesi sonucu Dönemin İz-
mir Valisi ve aynı zamanda Harp Akademisinden Bursalı Mehmet Nihat Bey’in sınıf 
arkadaşı olan Kazım Dirik ve beraberindeki erkân olay yerine gelmiştir. Hadisenin 
cereyanı ile ilgili tahkikatlar yapılmış ve Tireli Yusuf ölüme sebebiyet vermekten ceza 
almıştır. 

Şehitlerin naaşı Küçükyalı’da bulunan Karantina Semti’ndeki askerî hastaneye 
getirilmiştir. Kurmay Yarbay Çobanoğlu Ömer Zeki Bey’in İstanbul’daki eşi ile Kur-
may Yarbay Bursalı Mehmet Nihat Bey’in İzmir Karşıyaka’daki eşi Ayşe Sıdıka Hanım 
hadiseden haberdar edilmiştir. Cenazeler 15 Temmuz 1928 günü devlet erkânının 

50 Urla ve Seferihisar yönünden İzmir’e gidecek ve İzmir yönünden bu bölgelere gidecek taşıtların o 
dönem için tek geçiş noktası derenin üzerindeki köprüdür; Emekli Orgeneral İsmail Hakkı AKANSEL 
İle Yapılan Mülakat, Balçova/İzmir, 04.03.2014.

51 İzmir yerel gazetelerinden Anadolu, 16 Temmuz 1928 Pazartesi günü olay hakkında çıkan haber için 
bkz. Ekler Bölümü Ek -13-14.
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yanı sıra yaklaşık bin kişinin katılımıyla Bornova’nın Altındağ semtinde yer alan 
İzmir’in en eski gömü yerlerinden Kokluca Mezarlığı’na defnedilmiştir.

Kabirlerinin başında bir konuşma yapan Tümgeneral Fuat (Erden) şu sözleri söy-
lemiştir: 52 

“Dün bu saatlerde bir tepe üzerinde beraber çalışıyorduk. Orada bu kıymetli ar-
kadaşlarımızın zekâlarından, kıymetli tecrübelerimden vatan uğruna yararlanı-
yorduk. Okuldan çıktıkları bugüne kadar hemen hemen her cephede ve her saha-
da kıymetli hizmetler ifa etmiş olan bu iki arkadaştan biri Piyade Liva (Tugay) 
Komutanlığını, diğeri kurmay başkanlığını ifa ediyorlardı. Vazifeden dönerken 
hatır ve hayale gelmeyen basit bir sebeple, önemsiz bir kaza ile şehit olmaların-
dan dolayı üzüntümüz çok büyüktür.”

1Şehit düşen subaylarımızın isimleri İzmir’deki iki caddeye verilmiştir. Şehit 
Kurmay Yarbay Bursalı Mehmet Nihat Bey’in ismi Mithatpaşa Caddesi üzerindeki 
İzmir Endüstri Meslek Lisesi binasının arka tarafında bulunan Türkiye Muharip Ga-
ziler Derneği’nin önündeki caddeye verilmiştir. Aynı hadisede şehit düşmüş Kurmay 
Yarbay Çobanoğlu Ömer Zeki Bey’in ismi ise Konak’ta Saat Kulesi tarafından Ke-
meraltı Çarşı yönüne gidildiğinde ilk sağdaki binada yer alan İş Bankası’nın arkasın-
daki bir zamanlar cadde iken önüne bina yapılmasıyla çıkmaz sokak olan caddeye 
verilmiştir. Bursalı Mehmet Nihat Bey’in şahadetinin ardından 1929 Temmuz’unda 
İzmir Belediyesi bütçesinden 500 lira ayrılarak mezarı mermerden yaptırılmıştır.53 Bu 
mezarın bakım ve onarımı, temizliği ise Askerî Ağır Bakım Fabrikası Komutanlığına 
verilmiştir. Bursalı Mehmet Nihat Bey’in şehit düştüğü yerde ise bir anıt yapıldığı 
ancak bu anıtın zaman içinde kötü bir hale gelmesinden dolayı54 15 Kasım 1973’te 
İstihkâm Okulu ve Eğitim Merkezi ile Eğitim Merkezi Komutanlığı’nın ortak yürüt-
tüğü çalışma ile yeni bir anıt yapılmıştır.55 

Bursalı Mehmet Nihat Bey’in eşi Ayşe Sıdıka Hanım, geleneklere göre eşinin 
kırkının çıkmasını bekledikten sonra Karşıyaka’dan taşınarak Mehmet Nihat Bey’in 
memleketi Bursa’ya yerleşmiştir. Burada da uzun süre kalmayan Ayşe Sıdıka Hanım, 

52 İsmail Hakkı Akansel, İkinci Dünya Savaşı Öncesi ve Sonrası İzmir Gazinosu, Harp Akademileri Ba-
sımevi, İstanbul, 2012, s. 54 vd.; Anıtın fotoğrafı için bkz. Ekler Bölümü Ek 16.

53 Bursalı Mehmet Nihat Bey’in Kokluca mezarlığında mezarının yapılması hakkında gazete haberi için 
bkz. Ekler Bölümü Ek 15.

54 Emekli Orgeneral İsmail Hakkı AKANSEL …
55 Akansel, Güzelbahçe Şehitleri, s.72. vd.; Engin Berber - Serhan Kemal Saygı, Tarihten Günümüze Gü-

zelbahçe Tarihi, Güzelbahçe Belediyesi Kültür Yayınları, İzmir, 2013, s. 149.; Şehitlerin anıtı için bkz. 
Ekler Bölümü Ek 18.; Anıt yanındaki esnaflar ve semt sakinlerinden görüştüğümüz insanların Nihat 
Bey hakkında herhangi bir bilgi sahibi olmadıkları ya da olanların ise efsanevi bir şekilde gerçekle il-
gisi olmayan hikayeler anlattıkları tespit edilmiştir. Ayrıca 2014’te girişimlerimiz sonucu Güzelbahçe 
Belediyesi anıtı restore etmiştir.
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oğlu Orhan ile İstanbul’un Fatih İlçesindeki Samatya’ya göç etmiştir. Ayşe Sıdıka Ha-
nım, eşi Bursalı Mehmet Nihat Bey’in ölümünden sonra kendisinden kalan notları, 
kitap çalışmalarını ve evraklarını evine çağırdığı askerî erkâna (eşinin kılıcı, askerî 
hüviyet belgesi56 ve kaşesi haricinde) vermiştir. Bursalı Mehmet Nihat Bey’in, yazmış 
olduğu bazı eserler ve çalışma notları da dâhil olmak üzere şahsi eşyalarının bugün 
nerede olduğu bilinmemektedir. Torunu Munis Kirizman’a dedesinden kalan birkaç 
fotoğraf, kılıç, hüviyet cüzdanı ve pirinç mührü dışında Bursalı Mehmet Nihat Bey’e 
ait herhangi bir eşyası günümüze ulaşamamıştır.57 Ayşe Sıdıka Hanım, 1934’te Soyadı 
Kanunu çıkınca eşinin şehit düştüğü köyün adını, soyadı olarak almıştır.58  

6. Eserleri

Bursalı Mehmet Nihat Bey’in en büyük eseri 1213 sayfa ve 107 krokiden oluşan 
üç ciltlik “Balkan Harbi, Trakya Seferi”dir. Eserin 1. ve 2. ciltleri 1924’te 3. cildi de 
şahadetinden kısa bir zaman önce 1928’de basılmıştır. Balkan Savaşı’na ait bu eserden 
daha kapsamlı bir eser günümüze kadar yazılmamıştır. Bulgaristan Genelkurmayı 
da kendi harp tarihini yazarken bu eserden yararlandığını açıklamıştır. 42 yıllık öm-
rüne 39 eser sığdırması onun geceli gündüzlü yazdığının, aynı zamanda Fransızca, 
Almanca ve İngilizce harp tarihi eserlerinden binlerce sayfalık çeviriler yaptığının bir 
göstergesi olmuştur. Türkiye’de Bursalı Mehmet Nihat Bey’in şehit düştüğü 1928’den 
günümüze 87 yıl gibi uzun bir süre geçmesine rağmen onun kadar çok eser veren 
başka bir harp tarihçisi59 görülmemiştir;

a-) Telif Eserleri:

1. Balkan Harbi, 1328-1329 Trakya Seferi, c. 1, Askerî Matbaa, İstanbul, 1924.

2. Balkan Harbi, 1328-1329 Trakya Seferi (Kırk Kilise Muharebesi), c. 2, Askerî 
Matbaa, İstanbul, 1924. 

56 Askerî hüviyet belgesi için bkz. Ekler Bölümü Ek 21.
57 Kılıcın fotoğrafı için bkz. Ekler Bölümü Ek 17.; Ayrıca Kurmay Yarbay Bursalı Mehmet Nihat 

Bey’in, şehit düşmeden önce kaleme aldığı çalışma notları ve eserlerde teslim edilmiştir. Ölümün-
den sonra 2 eseri daha yayımlanmıştır (“1914’ten 1916’ya Kadar Balkan ve Türkiye’de Büyük Harp”,  
Mecmua-i Askeriye, Sayı: 95, İstanbul, 1934.; Albay Von Montey, Alman-Avusturya Şark Cephesi’nde 
1914 Yaz Seferi (Grafik Halinde), Askerî Matbaa, İstanbul, 1930).; Ayşe Sıdıka Hanım, eşinin eşyaları 
hangi birliğe verdiğini oğlu Orhan’a dahi söylemediğini, torunu Munis Kirizman ifade etmiştir. Bu 
makale hazırlanırken müracaat ettiğimiz askerî kaynaklardan Kurmay Yarbay Bursalı Mehmet Nihat 
Bey’e ait olan ve eşi Ayşe Sıdıka Hanım tarafından askerî erkâna verildiği söylenen eşyalar hakkında 
bir bilgiye ulaşılamamıştır. Ancak araştırmacılar bir gün söz konusu eşyalara ulaşabilirlerse belki de 
Kurmay Yarbay Bursalı Mehmet Nihat Bey’in bilmediğimiz başka eserleri de gün yüzüne çıkabilir.

58 Maalesef nüfus memuru Klizman yazacağı yerde Kirizman yazarak soyadını yanlış yazmıştır. Kurmay 
Yarbay Bursalı Mehmet Nihat Bey’in oğlu Orhan ve torunu Munis Kirizman soyadlarının düzeltil-
mesi için defalarca mahkemeye başvurmalarına rağmen olumlu bir netice alamadıkları öğrenilmiştir. 
Bursalı Mehmet Nihat Bey’in Torunu Munis KİRİZMAN … 

59 “86 Nolu Askerî Mecmua”, Genelkurmay Başkanlığı ATASE Arşivi.
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3. Balkan Harbi-1328-1329 Trakya Seferi (Lüleburgaz Meydan Muharebesi), c. 3, 
Askerî Matbaa, İstanbul, 1928.

4. Balkan Harbi’nde Çatalca Muharebesi, Konferansı, Askerî Matbaa, İstanbul, 
1925.60 

5. Büyük Harpte Çanakkale Seferi, İlhami Fevzi Matbaası, İstanbul, 1926.61 

6. Harbi Umumi’de Seddülbahir Cenup Grupları Muharebatı, İstanbul, 1920. 

7. Kadro Tatbikat ve Seyahatlerinin Tertib ve İdaresi Hakkında Ameli Muhtıra, 
Askerî Matbaa, İstanbul, 1925.

8. Trakya’da Osmanlı-Bulgar Muharebesi, İstanbul, 1919. 

9. Meşhur Osmanlı Sefer ve Muharebeleri’nde Sevk ve İdare, İstanbul, Basıldığı 
tarih tespit edilememiştir.

10. 13 üncü Kolordu’nun İran Seferi, Askerî Matbaa, İstanbul, 1920.

11. İstiklal Seferleri, Askerî Matbaa, İstanbul, Basıldığı tarih tespit edilememiştir.

12. Zabitin Harp Çantası (Kurmay Subay Muhtırası), İstanbul, Basıldığı tarih 
tespit edilememiştir.

13. Kıtaat-ı Cesime’nin Tabiyece İstihdamları Hakkında Muvakkat Talimname, 
İstanbul, Basıldığı tarih tespit edilememiştir.

14. Atlı Farazi Tatbikat ve Tatbikat Seyahatleri’nin Suret-i Tertip ve İdaresi, İs-
tanbul, Basıldığı tarih tespit edilememiştir.

15. “1870-71 Seferi”, Erkan-ı Harbiye Mektebi Külliyatı, c. 2, Sayı: 18, İstanbul, 
1925. 62

60 Söz konusu eser Balkan Harbinde Trakya Seferi eserlerinin 4. cildi durumundadır. Kurmay Yarbay 
Bursalı Mehmet Nihat Bey, katıldığı Balkan Savaşlarındaki anılarına ve resmi yazışmalara dayanarak 
hazırladığı bir konferansı içeren kitapta Lüleburgaz Muhaberebesi’nden sonra Çatalca Muhaberesi’ne 
kadar geçen süredeki olaylar ve Çatalca Muharebesi’nin safhalarını anlatmaktadır. Eser 70 sayfa, fih-
rist, metin harici 2 kroki ve kaynakçadan oluşmaktadır.; Askerî Tarih Yayınları Bibliyografyası, Ge-
nelkurmay Basımevi, Ankara, 1987, s. 49 vd.; Çatalca Kaymakamlığı katkılarıyla 2012 yılında Kurmay 
Yarbay Bursalı Mehmet Nihat Bey’in aziz hatırasını yaşatmak ve Balkan Harbi’nin 100. Yılı müna-
sebetiyle Kasım Bolat tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Eserin ilk ve yeni baskıları için bkz. Ekler 
Bölümü Ek 10.

61 Bursalı Mehmet Nihat Bey’in kurucusu olduğu Türk Şehitlikleri İmar Vakfı, 2012 yılında Elif Berfi’nin 
çevirisi ve akademisyen Murat Karataş’ın yayına hazırlamasıyla eser yeniden yayınlamıştır. 

62 Bursalı Mehmet Nihat Bey’in bu makalesi toplamda 217 sayfa, fihrist, giriş ve 6 krokiden oluşmuştur. 
Kendisinin Harp Akademisi’nde okutulan ders notlarından özel olarak hazırlanmıştır. Kitabın ko-
nusu 1870–1871 Fransız-Alman Seferi’dir. Bu harbin siyasi nedenleri Fransız ve Alman ordularının 
kuvvet durumları, her iki ordunun stratejileri ve Sedan Seferi ayrıntılı olarak incelenmiştir. Yazar 
olayları kronolojik esaslara göre anlatmaktansa, kendi şahsi görüşlerini de katıp, bir münakaşa, tetkik 
ve fikir yürütme ortamı yaratmak istediğini söylemektedir. Gerçekten savaş ve barış, siyaset ve asker-
lik konuları, karşılıklı etkileşimleri dikkate alınarak incelenmiştir. Eser yayınlandığı sırada Mehmet 
Nihat Bey, Harp Akademisi’nde yarbay rütbesiyle Askeri Tarih Öğretmenidir.; Askerî Tarih Yayınları 
…, s. 49 vd.
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16. “Irak Cephesi Muharebatından”, Mecmua-i Askeriye, Sayı: 15–16, İstanbul,  
1 Haziran- 1 Temmuz 1920.63

17. “1914’ten 1916’ya Kadar Balkan ve Türkiye’de Büyük Harp”,  
Mecmua-i Askeriye, Sayı: 95, İstanbul, 1934.64

b-) Çeşitli Dillerden Çevirdiği Harp Tarihi Eserleri: 

18. Büyük Harp, c. 1, (Almancadan çeviri), İstanbul, 1926.

19. Büyük Harp, c. 2, (Almancadan çeviri), İstanbul, 1926.

20. Büyük Harp, c. 3, (Almancadan çeviri), İstanbul, 1926.

21. Büyük Harp, c. 4, (Almancadan çeviri), İstanbul, 1926.

22. Larşer, Binbaşı M., Büyük Harp’te Türk Harbi: Harbin Anasır ve Mukadde-
madı ve Heyet-i Umumiyesinin Hülası, (Fransızcadan çeviri), c. 1, Askerî Matbaa, 
İstanbul, 1927.

23. Larşer, Binbaşı M., Büyük Harp’te Türk Harbi: Türk Cephelerindeki Harekât 
ve Muhaberat, (Fransızcadan çeviri), c. 2, Askerî Matbaa, İstanbul, 1928.

24. Larşer, Binbaşı M., Büyük Harpte Türk Harbi: Tali Darülharekâtlar ve Har-
bin Neticesi, (Fransızcadan çeviri), c. 3, Askerî Matbaa, İstanbul, 1928.

25. Stegeman, Herman, Harbi Umumi Tarihi, c. 1, (Almancadan çeviri), Askerî 
Matbaa, İstanbul, 1918.

26. Stegeman, Herman, Harbi Umumi Tarihi, c. 2, (Almancadan çeviri), Askerî 
Matbaa, İstanbul, 1918.

27. Kol, General, Harbi Umumi’nin İzhar ve İdaresinde Alman Erkan-ı Harbiyesi, 
(Almancadan çeviri), Askerî Matbaa, İstanbul, Basıldığı tarih tespit edilememiştir.

28. Laterzac, Harbi Umumi’de Fransız Sefer Planı ve Harbin İlk Ayı, (Fransızca-
dan çeviri), Askerî Matbaa, İstanbul, Basıldığı tarih tespit edilememiştir.

29. Harbi Umumi’de General Moltke’nin Mektupları ve Hatıratı, (Almancadan 
çeviri), Askerî Matbaa, İstanbul, 1924.

30. Roux-Charleroux, F., Çanakkale Seferi, (Çevirenler: Bnb. Nihat ve Yzb. Asım), 
Askerî Matbaa, İstanbul, 1921.

31. Napoleon Muharebatı, (Fransızcadan çeviri), Askerî Matbaa, İstanbul, Basıl-
dığı tarih tespit edilememiştir.

63 Eser Mehmet Nihat Bey’in konferans notlarından oluşturulan bir makaledir. Toplamda 998 sayfa; gi-
riş, 9 kroki ve 1 çizelgeden ibarettir. Mehmet Nihat Bey’in 6. Tümenin Erkan-ı Harbi olarak katıldığı,  
I. Dünya Harbindeki İran Seferini anlatmaktadır. Eser yayınlandığı sırada Mehmet Nihat Bey, Harp 
Akademisi’nde binbaşı rütbesiyle Askeri Tarih Öğretmenidir.; Askerî Tarih Yayınları …, s. 49 vd.

64 Kurmay Yarbay Bursalı Mehmet Nihat Bey’in ölümünden sonra yayımlanmıştır.
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32. Linge ve Namur’un Zaptı, (Almancadan çeviri), Askerî Matbaa, İstanbul, Ba-
sıldığı tarih tespit edilememiştir.

33. Falkenhein, Eric von, 1914-1916 Senelerinde Alman Başkumandanlığı (Ge-
neral Falkenhayn)’ın Hatıratı, (Almancadan çeviri), Askerî Matbaa, İstanbul, 1924.

34. Rus-Japon Harbi, Askerî Matbaa, İstanbul, Basıldığı tarih tespit edilememiş-
tir.

35. Nıcolaı Walter, Büyük Harpte İstihbarat Hizmeti Matbuat ve Efkârı Umumi-
ye, Askerî Matbaa, İstanbul, 1925.

36. Nıcolaı, Walter, Gizli Kuvvetler, Askerî Matbaa, İstanbul, 1925.

37. Joachım, Ritter, Harbi Umum Tenkidatı, Askerî Matbaa, İstanbul, 1923.

38. Harbi Umumi Silsiler Neşriyatı Liyej ve Namur Kalelerinin Suret-i Zabtı, 
Askerî Matbaa, İstanbul, Basıldığı tarih tespit edilememiştir.

39. Montey, Albay Von, Alman-Avusturya Şark Cephesi’nde 1914 Yaz Seferi, 
(Grafik Halinde), Askerî Matbaa, İstanbul, 1930.65

Sonuç

1886’da Bursa’da doğan Mehmet Nihat Bey, 14 Ocak 1903’te Kara Harp Okulu’na 
girmiş ve 27 Mayıs 1905’te teğmen rütbesiyle mezun olmuştur. Aynı yıl dereceye gir-
mesinden dolayı Harp Akademisi’nde öğrenim görmeye hak kazanmıştır. Kendisiyle 
birlikte Harp Akademisi’nde öğrenim gören sınıfın adı 64. Dönemdir. Bu dönem harp 
tarihini ilk kez nazarî ve tatbiki olarak görmüştür.

Bursalı Mehmet Nihat Bey, 1905’te Harp Akademisi’ne başlamasına rağmen an-
cak 1912’de mezun olacaktır. Çünkü dönemindeki siyasi çalkantılar ve savaşlar nede-
niyle 64. Dönem öğrencileri sürekli cephelere gönderilmiştir. Harp Akademisi’ndeki 
öğrenim hayatı içinde görevlendirildiği yerler şunlardır:

1907’de staj eğitimi için 78. Alay, 2. Tabur, 5. Bölüğe gönderilmiş ardından da 
birliğiyle birlikte Adana ve havalisinde çıkan isyanları bastırmak için İskenderun ve 
Bilan’a gitmiştir. 20 Kasım 1910’da 2. Ordu, 78. Alay, 2. Tabur, 1. Bölüğe tayin olmuş-
tur. Bu görev esnasında eşi Ayşe Sıdıka Hanım ile evlenmiştir. İstanbul’a tekrar Harp 
Akademisi’ndeki eğitimine devam etmesi için çağrılmıştır. 1912’de oğlu Orhan doğ-
muştur. Aynı yıl Harp Akademisi 3. Sınıfındayken Trablusgarp Harbi’ne katılmıştır. 
Dönüşünde ise 26 Eylül 1912’de Balkan Harplerine katılacaktır. Savaş esnasında harp 
tarihi notlarını yazmaya başlamıştır. Türk ordusundaki eksik ve hataları tarafsız bir 
gözle objektif olarak kaleme almıştır.

65 Kurmay Yarbay Bursalı Mehmet Nihat Bey’in ölümünden sonra yayımlanmıştır.
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22 Ekim 1913’te Kara Harp Okulu’na Harp Tarihi ve Coğrafya öğretmenliği ve-
killiğine tayin edilmiştir. I. Dünya Harbi başlayınca Çanakkale, Kafkas Cephelerine, 
İran ve Hanekin harekâtlarına katılmış ve bu harpler esnasında harp tarihi notlarını 
tutmaya devam etmiştir. 30 Eylül 1918’de Harp Akademileri Müdür Yardımcısı ol-
muş ve bu görevi esnasında, harp tarihi bilgisinden dolayı Erkânı Harbiye’nin yeni 
oluşturduğu 16. Şubeye (Tarihi Harp) atanmıştır. Bursalı Mehmet Nihat Bey, bu şu-
benin gerçek anlamda Harp Tarihi şubesi olması için çok çalışmış, bilgi ve tecrübe-
lerini aktarmıştır. 1918’den itibaren Harp tarihi açısından önemli yabancı kaynakları 
Türkçeye çevirmeye ve tanık olduğu savaşları yazmaya başlamıştır. 10 Kasım 1919’da 
16. Şubenin 8. Şubeye dönüştürülmesi ve modern anlamda harp tarihi için arşiv oluş-
turmak üzere, olaylara ait belge tasnifine başlanmasında etkin rol almıştır.

Kurtuluş Savaşı döneminde Mustafa Kemal Paşa’nın emriyle Anadolu’da savaşa-
cak subayları Harp Akademisi’nde yetiştirmeye devam etmiştir. Yine Mustafa Kemal 
Paşa’nın emriyle 3 Mayıs 1922’de Anadolu’ya geçerek Büyük Taarruz’a katılmıştır. 
İstiklal madalyası alan Bursalı Mehmet Nihat Bey, Cumhuriyet döneminde Harp 
Akademisi’nde harp tarihi öğretmenliğine devam etmiştir. 14 Temmuz 1928’de son 
görev yeri olan İzmir’de bir görev dönüşü kaza kurşunu ile şehit düşmüştür.

Cumhuriyetin ilk harp tarihçisi olan Bursalı Mehmet Nihat Bey, tespit ettiğimiz 
kadarıyla 39 eser kaleme almıştır. Eserlerinde katıldığı savaşlarda Türk ve düşman 
birliklerinin yapmış oldukları taktiksel ve stratejik hatalar ayrıntılı bir şekilde ince-
leyip; eserlerini eleştirel, açık ve özgün bir üslupla kaleme almıştır. Bursalı Mehmet 
Nihat Bey, yaşadığı dönem ve katıldığı savaşlar itibarıyla döneminin koşullarını ob-
jektif bir süzgeçle analiz etmesini bilmiş ve kendinden sonra gelecek nesillere büyük 
eserler bırakarak faydalı olmuştur. Bunun yanında, döneminde tanık olduğu olayları 
not etmesi itibari ile Yakın Çağ tarihine adını altın harflerle yazdırmış ve tarihimizin 
canlı tanığı olmuştur.

Balkan ve I. Dünya Harpleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyen araştırmacıların 
ilgi odağı hâline gelen Bursalı Mehmet Nihat Bey’in neşrettiği eserler harp tarihi açı-
sından büyük önem arz etmektedir. Bursalı Mehmet Nihat Bey, Cumhuriyet tarihi-
nin ilk harp tarihçisi olmasının yanında İstanbul ve Çanakkale’de I. Dünya Harbi (Ça-
nakkale Harbi) ve Balkan Harpleri hakkında ilk harp tarihi konferanslarını vermiştir. 



Sezgin Kaya

752

Çanakkale 2015

KAYNAKLAR

Arşivler:

APİKAM Arşivi.

Genelkurmay Başkanlığı ATASE Arşivi.

Kara Kuvvetleri Arşivi.

Millî Savunma Bakanlığı Arşivi.

Eserler

Akansel, İsmail Hakkı, Güzelbahçe Şehitleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Yayıncılık ve 
Tanıtım Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Aş., İzmir 1996.

Akansel, İsmail Hakkı, İkinci Dünya Savaşı Öncesi ve Sonrası İzmir Garnizonu, Harp Akade-
mileri Basımevi, İstanbul 2012.

Akansel, İsmail Hakkı, İzmir Tarihi Sarıkışla ve Tarihi Orduevi, Harp Akademileri Basımevi, 
İstanbul 2010.

Askerî Tarih Yayınları Bibliyografyası, Genelkurmay Basımevi, Ankara 1987.

Atabay, Mithat, Mustafa Kemal’in Himayelerinde Şehitlikleri İmar Cemiyeti Nasıl Kuruldu? 
Nasıl Gelişti?, Türk Şehitlikleri İmar Vakfı Yayınları, İstanbul 2012.

Berber, Engin – Saygı, Serhan Kemal, Tarih Öncesinden Günümüze Güzelbahçe Tarihi, Güzel-
bahçe Belediyesi Kültür Yayınları, İzmir 2013.

Bursalı Mehmet Nihat, Balkan Harbi, 1328-1329 Trakya Seferi, C.1, Askerî Matbaa, İstanbul, 
1924.

Bursalı Mehmet Nihat, Balkan Harbi’nde Çatalca Muharebesi Konferansı, Askerî Matbaa, İs-
tanbul 1925.

Bursalı Mehmet Nihat, Balkan Harbi’nde Çatalca Muharebesi, (Transkript eden: Kasım Bo-
lat), Çatalca Kaymakamlığı Yayınları, İstanbul 2013.

Bursalı Mehmet Nihat, Balkan Harbi-1328-1329 Trakya Seferi (Kırk Kilise Muharebesi), c. 2, 
Askerî Matbaa, İstanbul 1924. 

Bursalı Mehmet Nihat, Balkan Harbi-1328-1329 Trakya Seferi (Lüleburgaz Meydan Muhare-
besi), c. 3, Askerî Matbaa, İstanbul 1928.

Bursalı Mehmet Nihat, Büyük Harp, c. 1, (Almancadan çeviri), İstanbul 1926.

Bursalı Mehmet Nihat, Büyük Harp, c. 2, (Almancadan çeviri), İstanbul 1926.

Bursalı Mehmet Nihat, Büyük Harp, c. 3, (Almancadan çeviri), İstanbul 1926.

Bursalı Mehmet Nihat, Büyük Harp, c. 4, (Almancadan çeviri), İstanbul 1926.

Bursalı Mehmet Nihat, Büyük Harpte Çanakkale Seferi, (The Gallipoli Campaign in the Great 
War), (Çeviren: Elif Berfin), Türk Şehitlikleri İmar Vakfı Kültür Yayınları, İstanbul 2012.



Bursalı Mehmet Nihat Bey

753

100. Yıl

Bursalı Mehmet Nihat, Büyük Harpte Çanakkale Seferi, İlhami Fevzi Matbaası, İstanbul 1926. 

Bursalı Mehmet Nihat, Zabitin Harp Çantası (Kurmay Subay Muhtırası), İstanbul.

Erendil, Muzaffer, Askerî Tarih ve Türklerde Askerî Tarih Çalışmaları, Genelkurmay Basımevi, 
Ankara 1990.

Larşer, Binbaşı M., Büyük Harp’te Türk Harbi: Türk Cephelerindeki Harekât ve Muhaberat, 
(Çeviren: Mehmet Nihat), c. 2, Askerî Matbaa, İstanbul 1928.

Larşer, Binbaşı M., Büyük Harpte Türk Harbi: Tali Darülharekâtlar ve Harbin Neticesi, (çev. 
Bursalı Mehmet Nihat), c. 1, Askerî Matbaa, İstanbul 1928.

Larşer, Binbaşı M., Büyük Harpte Türk Harbi: Tali Darülharekâtlar ve Harbin Neticesi, (Çevi-
ren: Bursalı Mehmet Nihat), c.3, Askerî Matbaa, İstanbul 1928.

Özakman, Turgut, Diriliş Çanakkale 1915, Bilgi Yayınevi, İstanbul 2011.

Stegeman, Herman, Harbi Umumi Tarihi, (çev. Bursalı Mehmet Nihat), c. 1, Askerî Matbaa, 
İstanbul, 1918.

Stegeman, Herman, Harbi Umumi Tarihi, (çev. Bursalı Mehmet Nihat), c. 2, Askerî Matbaa, 
İstanbul, 1918.

Türsan, Nurettin, Büyük Askeri Tarih Öğretmeni Bursalı Kurmay Yarbay Mehmet Nihat Bey, 
Harp Akademisi Yayınları, İstanbul 1996.

Yıldız, Cemalettin, Bir Komutanın Gözünden Çanakkale Savaşları, Emre Basımevi, Çanakkale 
2007.

Dergiler

Bursalı Mehmet Nihat Bey, “Hatıralara Hürmet”, 86 Nolu Askerî Mecmua, Askerî Matbaa, İs-
tanbul.

Aldoğan, M. Şahin, “Bursalı Mehmet Nihat Bey, Unutulan Türk Büyüğü”, NTV Tarih Dergisi, 
Sayı 15, İstanbul Nisan-2010.

Yılmaz, Aliye, “Amanullah Han’ın Islahatları ve Atatürk ”, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal 
Bilimler Dergisi, Sayı:21, Isparta Mayıs 2010.

Gazeteler

Vakit, 18 Eylül 1927.

Ahenk, 16 Temmuz 1928.

Anadolu, 16 Temmuz 1928.

Anadolu, 17 Temmuz 1929.

Görüşmeler

Altındağ Kokluca Mezarlığı’nda Çalışan Personel İle Yapılan Mülakat, Altındağ-Bornova/İz-
mir, 24.10.2013.



Sezgin Kaya

754

Çanakkale 2015

Çobanoğlu Zeki Bey Caddesi’ndeki Bölge Esnafı İle Yapılan Mülakat, Konak/İzmir, 15.01.2014.

Emekli Orgeneral İsmail Hakkı AKANSEL İle Yapılan Mülakat, Balçova/İzmir, 12.01.2014.

Emekli Tuğgeneral Nurettin TÜRSAN İle Yapılan Mülakat, Konak/İzmir, 05.03.2014.

Güzelbahçe Belediyesi Kültür İşleri ve Fen İşleri Müdürleri İle Yapılan Mülakat, Güzelbahçe/
İzmir, 01.15.2014.

Güzelbahçe Şehitler Anıtı Etrafındaki Bölge Esnafı İle Yapılan Mülakat, Güzelbahçe/İzmir, 
15.01.2014. 

Nihat Bey’in Torunu Munis KİRİZMAN İle Yapılan Mülakat, Urla/İzmir, 04.12.2013.

Şehit Nihat Bey Caddesi’nde Bölge Esnafı İle Yapılan Mülakat, Konak/İzmir, 15.01.2014.

İnternet Siteleri

http://bursazamandergisi.com/yazarlar/bursanin-kinali-kuzulari-2057.html, KAPTANOĞ-
LU, Raif, 16.01.2014.

http : / /w w w.ttk .gov. tr /193 .255 .138 .2/tak v im.a sp?tak v im=3&g un=3&ay=5&y
il=1331/21.12.2014.

www.geliboluyuanlamak.com/ 12.12.2013.

www.yok.gov. tr/ 12.12.2013.

htt://www.mkutup.gov.tr/ 21.12.2013.

www.tsiv.org.tr/ 28.02.2014.



Bursalı Mehmet Nihat Bey

755

100. Yıl

Ekler 

Ek 1. Bursalı Mehmet Nihat Bey, eşi Sıdıka Hanım (KİRİZMAN) ve oğlu Orhan (KİRİZMAN) ile 
İstanbul 1914 
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Ek 2. Bursalı Mehmet Nihat Bey’in eseri 

Ek 3. Bursalı Mehmet Nihat Bey’in yazmış olduğu 
Balkan Harbi-Trakya Seferi-Kırk Kilise(Kırklareli)Muharebesi c. 2 eseri
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Ek 4. Bursalı Mehmet Nihat Bey’in yazmış olduğu Balkan Harbi-Trakya Seferi-Lüleburgaz Meydan 
Muharebesi) Muharebesi c.3 eseri
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Ek 6. Bursalı Mehmet Nihat Bey’in I. Dünya 

Ek 7. Bursalı Mehmet Nihat Bey’in, “Balkan Harbi’nde Çatalca Muharebesi” ile ilgili verdiği konferanslar 
1925 yılında eser olarak basılmıştır. 
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Ek 8. Bursalı Mehmet Nihat Bey’in yazmış olduğu Zabitin Harp Çantası adlı eseri 1925

Ek 9. Bursalı Mehmet Nihat Bey (ay yıldızlı), Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte
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Ek 10. Bursalı Mehmet Nihat Bey’in Balkan Harbi-Trakya Seferi eserinin 1. cildinde basılmış fotoğrafı, 
İstanbul 1924

Ek 11. İzmir yerel gazetelerinden Ahenk’te Bursalı Mehmet 
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AHENK

       16 Temmuz 1928 

       Pazartesi

Müessif hadise (üzücü olay) tahkikatı dün yapıldı. Jandarma Yusuf tevkif edil-
miştir.

 Kıymetli Erkan-ı Askeriyemizden (Kurmay Yarbay) Nihat ve (Kurmay Yarbay) 
Çobanoğlu Zeki Beylerin hazin ve acıklı ifâ-yi intac eden hadiseyi müessife (olayı ger-
çekleştiren) hakkında tahkikatta bulunmak üzere dün bir heyet i’zam edilmiştir. Tah-
kik heyeti vaka mahalinde uzun uzadıya tahkikat yapmış, kurşunu atan jandarmanın 
bulunduğu mevki ile hadiseye müteakip otomobilin tevkif eylediği mesafeyi ölçmüş 
ve lazım gelen tetkikat-ı saireyi bil-i’fa raporunu tanzim ve makama takdim etmiştir. 

İstihbaratlarımız, nazaran, jandarma neferi tevkif edilmiştir. Buna nazaran, me-
selenin safahat-i mahkemeden geçecek ve bu suretle neferin kabahati olup olmadığı 
anlaşılacaktır. Ancak bu meselenin divan-ı harb’de mi yoksa mahkeme-i adliyede mi 
muhakeme edeceği henüz taayyün etmemiştir. 

Mücerred kavanine göre, jandarma neferi me’murin-i mülkiyeden ma’dud oldu-
ğu için bu babda evvela jandarmaca tahkikat fezlekesi tanzim ve bu fezlekenin alelu-
sul vilayet idare heyetine verilmesi iktiza etmektedir.

Hadiseyi müteakip gerek jandarma neferi gerek şoför isticvap edilmiştir. Şoför 
verdiği ifadede jandarma neferinin düdüğünü işittiğini ve hatta düdüğü neferin ağ-
zında iken fark eylediğini söylemektedir.

Ek 12. Ahenk gazetesindeki haberin günümüz alfabesine çevrilmiş hali                    
16 Temmuz 1928.
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ANADOLU

        16 Temmuz 1928 

       Pazartesi

Feci bir kaza ordumuza iki kıymetli uzvunu kaybettirdi. Erkan-ı Harb Kayma-
kamlarımızdan (Kurmay Yarbay) Çobanoğlu Zeki ve (Kurmay Yarbay) Nihat Beyler, 
hepimizi ağlatan bir kaza kurşununa kurban olarak terki hayat ettiler. Evvel ki gece 
bütün İzmir halkını şiddetle müteessir eden bir hadise vuku bulmuş ve neticede en 
kıymetli ümerayı askeriyemizden ikisi şehit düşmüştür.

Samizde mundal cidalata resmi bil’ayan’dan da anlaşılacağı vehiçle hadise feci 
bir kazadan başka bir şey değildir. Fakat bu kaza Türk ordusuna cidden pahalıya mâl 
olmuş Erkan-ı Harbiye Kaymakamlarından Çobanoğlu Zeki Bey ve Liva Kumandanı 
Erkan-ı Harbiye Kaymakamlarımızdan Nihat Bey gibi iki güzide çok yüksek şahsi-
yet aramızdan ebediyen ayrılmıştır. Aldığımız tafsilata göre hadise şu suretle vakıa 
olmuştur:

Evvelki gece müstahkem mevki kumandanı Fuat Paşa (Tümgeneral Ali Fuat) 
hazretleri ile Kaymakam Çobanoğlu Zeki Bey bir otomobil ile Müstahkem Mevki 
Müdafaası dâhilinde bir teftişe çıkmışlardır. Arkalarından gelen ikinci bir otomo-
bilde de Liva Kumandanlarından Nihat Bey ile Binbaşı Abdullah Bey bulunuyordu. 
İcap eden teftişatın itimamından sonra Fuat Paşa Hazretleri otomobillerine binerek 
yola çıkmışlar, Zeki ve Nihat Beyler yüksek rütbeli bir zabıtla görüştükleri için biraz 
teehhür’le hareket etmişlerdir. Bu suretle iki otomobil arasında bir kilometreden faz-

Ek 13. İzmir yerel gazetelerinden 
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la bir mesafe hâsıl olmuştur. Fuat Paşa Hazretlerinin rakip oldukları otomobil tam 
Kilizman’a gelirken birdenbire keskin bir düdük sesi işitilmiş, otomobil derhal tevkif 
edilmiştir.

Son zamanlarda Urla ve havalisinde çalı kakıcılık Mümin ve himayelerinin yeni 
bir melaatına meydan vermemek ve bu haydutları yakalamak üzere Jandarma bütün 
civarda fevkalade tedabir ittihas etmiş bulunuyordu. Müteaddit mahallelerde Jandar-
ma pusuları vücuda getirilmişti. İşte düdük sesi ve tevkif emri bu Jandarma pususun-
dan geliyordu.

Kumandan Paşa’nın otomobilleri durunca, pusudan fırlayan bir Jandarma neferi, 
onlara yaklaşmış Paşa hazretlerini görünce selamlayarak devam etmelerini bildirmiş-
tir. Merhum Zeki ve Nihat Beylerle Abdullah Bey’in bulunduğu otomobil bu esnada 
henüz yola yeni çıkmış ve Kumandan Paşa hazretlerine yetişebilmek üzere süratle 
yol almaya başlamıştır. Otomobil pusu mahalline geldiği zaman altmış kilometre sü-
ratle yol alıyordu. Bu itibarla jandarma pususundan işitilen düdük sesi ve tevkif emri 
üzerine araba birdenbire tevkif edilememiş 50 metre kadar ileri gitmiştir ki otomobi-
lin durmayacağı zehabına düşen bir jandarma neferi pususundan fırlamış ve silahını 
üzerine boşaltmıştır. Ne hain bir tesadüftür ki kurşun, otomobilin arkasında otur-
makta olan Kaymakam Nihat Beyin ensesinden girmiş ve ön tarafından çıkarak (Kur-
may Yarbay) Çobanoğlu Zeki Beyi de aynı feci ensesinden yaralamış ve ön tarafından 
çıkmıştır. Gayri kabulü tedavi bir şekilde yaralanan bu iki kıymetli kumandan an ve 
uhdede vefat etmişler ve otomobilde o sırada tevkif eylemiştir. İki kıymetli Erkan-ı 
Harp Kaymakamı bu sırada vefat etmiş ve hayata ebediyen gözlerini kapamışlardır. 

Jandarma Neferi Tireli Yusuf sebebiyet verdiği bu faciayı görünce ne yapacağını 
şaşırmış ve derhal mavzerini teslim etmiştir. Hadise telefonla İzmir’e bildirilmiş ve 
İzmir’den Vali Kazım (DİRİK) Paşa sıhhiye ve muavenet-i içtimaiye müdürü Lütfü 
Bey, polis müdürü Ömer Bey vaka mahalline azimet etmişlerdir. Urla’dan bir heyeti 
askeriye hadise mahalline gelmiş tetkikat ve tahkikat icra eylemişlerdir. İzmir’e mu-
vasala eden Kumandan Fuat Paşa Hazretleri faciayı haber alınca mütessiren derhal 
geri hareket etmiştir. Sabahleyin facia şehrimizde şayi’a olur olmaz umumi bir te-
essürle karşılanmıştır. Merhum Nihat ve Zeki Beylerin ikisi de aile sahibidir. Nihat 
beyin aileleri şehrimizde bulunduğu gibi Zeki Beyin refikalarının da dün akşam şeh-
rimize muvasalatına intizar olunuyordu. 

Sabahleyin erkenden Nihat ve Zeki Beyin iaşeleri askerî hastanesine getirilmiş 
ve öğleden sonra saat 16.00’da bütün şehri matemlere boğan hazim ve muazzam bir 
cenaze alayı ile medafin-i ebediyyelerine nakil olunmuştur. 

Anadolu, Zeki ve Nihat Bey gibi kıymetli iki şahsiyetini kaybetmiş olan büyük 
ordumuza ve merhumların bütün silah arkadaşlarına ve hepimizden daha fazla 
muhtac-ı teselliye. 

Ek 14. Ahenk gazetesindeki haberin günümüz alfabesine çevrilmiş hali 16 Temmuz 
1928.
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Ek 15. İzmir yerel gazetelerinde Bursalı Yarbay Nihat Bey’in mezarının mermerden 
yapılması ile ilgili çıkan haber Anadolu gazetesi, 17 Temmuz 1929.

Ek 16. Kokluca Mezarlığı’nda Bursalı Mehmet Nihat Bey’in mezarı Bornova/İzmir 
24 Ekim 2013
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Ek 17. Bursalı Mehmet Nihat Bey’in kılıcı Urla/İzmir, 16 Ocak 2014

Ek 18. Bursalı Yarbay Mehmet Nihat Bey ile Yarbay Çobanoğlu Zeki Bey’in 
Güzelbahçe’de şehit düştükleri yerde yapılan anıt.
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Ek 19. 1- Bursalı Yarbay Mehmet Nihat Bey ile Yarbay Çobanoğlu Ömer Zeki 
Bey’in şehit düştükleri yer,  2- Güzelbahçe’de şehit düştükleri yerin karşısına 

yapılan anıt.

Ek 20. Bursalı Mehmet Nihat Bey’in şehit olduğu gün otomobildekiler ve 
oturdukları yerleri gösteren kroki
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Ek 21. Bursalı Mehmet Nihat Bey’den torunu Munis KİRİZMAN’a 
kalan askerî kimlik kartı

Ek 22. Bursalı Mehmet Nihat Bey (ay yıldızlı) ve Kurtuluş Savaşı’nda Büyük 
Taarruz’a katılan subaylar 1922
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