
ÇANAKKALE GEÇİLMEZ 
 

SAVAŞ ÖNCESİ GENEL DURUM 

Yirminci yüzyılın başlarında Avrupa ekonomik rekabet, sömürgecilik ve milliyetçilik 
akımları Avrupa’yı ikiye bölmüştü. Almanya-Fransa ve Rusya-Avusturya arasındaki yeni 
pazarlar elde etme çekişmeleri bu devletlerarasında ki ilişkilerin kopma noktasına getirmişti. 
Aslında her an çıkması beklene savaş 28 Haziran 1914’te Avusturya-Macaristan 
İmparatorluğu Veliahdı Arşidük Ferdinand’ın bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi ile 
Avusturya’nın 28 Temmuz 1914’te Sırbistan’a seferberlik ilanının ardından 1. Dünya Savaşı 
başlamış oluyordu. Bir yandan Almanya, Avusturya-Macaristan ve İtalya’dan oluşan üçlü 
İttifak Devletleri, bir yanda da İngiltere, Fransa ve Rusya’dan oluşan Üçlü İtilaf Devletleri 
sonunda Avrupa’yı ikiye bölmüşlerdi. Savaş ilanlarının ardından İtalya tarafsızlığını ilan 
ettiyse de bir yıl sonra İtilaf Devletleri’ne katıldı. Osmanlı İmparatorluğu tarihin gördüğü en 
geniş sınırlara sahip olmuş, her çeşit milleti ve inanışı içinde barındırmış ve yaklaşık 600 yıl 
süren saltanatını 20. Yüzyılın başında kaybediyordu. Dışta ve içte yaşadığı mücadeleler 
Osmanlı Devleti’ni çökertiyor, topraklarını ve gücünü dağıtıyordu. Son olarak Trablusgarp ve 
Balkan Savaşları ile arka arkaya yenilgiler alan Osmanlı Devleti, Doğu Trakya dışında 
Avrupa’daki bütün topraklarını kaybetmiş, saygınlığını ve gücünü yitirmişti. Öyle ki Edirne 
bile Bulgar, Yunan ve diğer Balkan Devletlerinin kendi aralarındaki anlaşmazlık sonucu son 
anda kurtarılmıştı.  Artık Osmanlı Devleti’nin ölümü bekleniyor ve diğer ülkeler tarafından 
paylaşım planları hazırlanıyordu. Rusya boğazları ele geçirip sıcak denizlere inmeyi 
hedeflerken, İngiltere Süveyş Kanalı ve Hint yolunun güvenliği için Filistin’i ele geçirmeyi 
tasarlıyor, Fransa; Lübnan, Suriye ve Kilikya’nın kontrolünü düşlüyor; Almanlar milli 
birliklerini geç tamamlamalarından kaynaklanan gecikmeyle doğuda yeni Pazar ve maden 
kaynakları arıyordu. İtalyanlar yine birliklerini geç tamamlamış ve yeni sömürge toprakları 
için durumun elverişli olmasını bekliyorlardı. Birinci Dünya Savaşı’nın patlamasının ardından 
Osmanlı Devleti önce İtilaf Devletleri ile birlikte olmaya niyetlendiyse de, Rusya’nın bu 
duruma soğuk bakması Osmanlı’yı Almanya’ya doğru yönlendirdi ve 2 Ağustos 1914’te 
yapılan gizli bir antlaşma ile Alman-Türk ittifakı kesinleşti.  

 

 
 

Bu tarihten sonra, güvenliği açısından seferberlik ve silahlı tarafsızlık ilan eden Osmanlı 
Devleti, 10 Ağustos 1914’te İngiliz donanmasından kaçan GOEBEN (YAVUZ) ve 
BRESLAU (MİDİLLİ) adlı Alman savaş gemilerinin boğazlardan geçmesine izin verir ve 
boğazları tüm yabancı gemilere kapatır. GOEBEN ve BRESLAU’ın boğazlardan geçmesi 
üzerine İtilaf Devletleri Osmanlı Devletine ültimatom (kesin uyarı) verir. Bunun üzerine 
Osmanlı Devleti, bu iki gemiyi, daha önce İngilizlere sipariş ettikleri ve hatta parasını 
ödedikleri halde alamadıkları iki gemi yerine satın aldıklarını açıklar.  
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GOEBEN (YAVUZ) 

 

 
BRESLAU (MİDİLLİ) 
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Böylece, Yavuz ve Midilli adı verilen bu iki savaş gemisi Osmanlı Donanması’na katılmış 
olur. 27 Eylül 1914’te Amiral Souchon “Alman Goeben savaş gemisinin Komutanı, 
gemilerin bandırası değiştirilmesine rağmen mürettebatın tamamı Alman 
Ordusundandır. Bu konuda Talat ve Cemal Paşalar gemilerin Hükümetin bilgisi 
haricinde Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın özel izniyle Boğazlardan geçtiklerini 
hatıralarında naklederler.”  komutasındaki Yavuz, tatbikat amacıyla çıktığı Karadeniz’de 
Ruslar’a ait Sivastopol ve Novorosisk limanlarını bombalayınca 1 Kasım 1914’te Ruslar 
Kafkasya’da sınırı geçerek fiilen savaş başlatmış ve Osmanlı Devleti de sıcak savaşın içine 
çekilmiş olur. 
 

 
BRESLAU (MİDİLLİ) 

 
Osmanlı Devleti’nin elinde bulunan boğazlar, konumları nedeniyle özellikle Avrupa için çok 
büyük bir önem taşıyorlardı. Tarih boyunca uğurlarında nice savaşlar verilen boğazlar 
stratejik, ekonomik ve kültürel açıdan paha biçilmez değerdeydiler. Bugün bile bakıldığında 
değerlerini korumaya devam ettikleri açıktır. İtilaf Devletleri’nin Boğazları açma nedenlerinin 
başında, elbette ki boğazların sahip olduğu bu stratejik önem yatıyordu. Rusya’ya yardım 
edebilmek hedefiyle yapılanan bu düşünce; aynı zamanda Almanya’dan yeterli yardım 
alamayacağı ve fazla direnemeyeceği düşünülen Osmanlı’yı tek başına ve planlanmış bir 
barışa mahkûm etmeyi planlıyordu. Ayrıca boğazları kazanmak demek, İstanbul’u ele geçirip 
Osmanlı ve tüm Avrupa üzerinde manevi bir yıkıma sebep olmak demekti. Tarafsız kalan pek 
çok ülke bu başarıya kayıtsız kalamayacak ve İtilaf Devletleri’ne katıldıklarını 
açıklayacaklardı.  

 
 
ÇANAKKALE DENİZ SAVAŞLARI (19-ŞUBAT 1915 18 MART 1915)
 
 
Doğu Cephesinde zor durumda olan Rusya’ya bir an önce yardım etmek, Osmanlı Devletini 
teslim alarak savaş dışına çıkarma ve Almanya’yı doğudan kuşatarak savaşı bir an önce 
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tamamlama düşüncesinde olan İtilaf Devletleri başta İngilizler olmak üzere, boğazları ele 
geçirmek için donanmanın yeterli olacağına inanıyorlardı. 
 

 
 Bahriye Nazırı Churchill 

 
 
 

 
Amiral Sackville Carden 
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Bahriye Nazırı Churchill’in planları Akdeniz filosu komutanı Amiral Carden tarafından da 
desteklenince, Lord Fisher’ın şüpheli gördüğü bu harekâtın donanma ile yapılmasına karar 
verildi. Tarihinde hiçbir yenilgi almamış olan İngiliz donanmasının silah, teknoloji ve başarı 
açısından kendine güveni tamdır. Fakat unuttukları bir konu vardır o da Türkün vatan 
topraklarını korumak için canını seve seve verebileceği gerçeği ve göğsünde taşıdığı çelik 
imanıdır.  
 

 
Lord Fisher 

 
Dünyanın yenilmez donanması, Fransa’nın da desteği ile dünyanın en büyük armadasını 
oluşturuyordu. Bu donanmaya karşı gelebilecek hiçbir güç bulunmamakla birlikte Balkan 
Savaşlarında kendisine tabii olan ufak Balkan devletleri karşısında bile tutunamamış ve batıda 
Edirne sınırlarına kadar gerilemiş olan Osmanlı Devletinin İtilaf Devletleri ile baş etmesi ise 
asla düşünülmüyordu. İtilaf Devletleri’nin deniz harekâtı 19 Şubat 1915’te başladı. 13 Mart 
1915’e kadar düşman gemileri tabyaları top ateşine tuttu, mayın tarama gemileri olabildiğince 
yol açtı. Boğazları zorlayarak geçebileceklerine inanan düşman kuvvetlerinin, kararlı ve 
dirençli bir karşılık almaları bu işin o kadar da kolay olmadığını gösteriyordu. 
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SEDDÜLBAHİR 

 
  Bir ay boyunca yapılan binlerce mermi atışının ardından çok da büyük bir gelişme 
elde edilememişti. 18 Mart’a kadar geçen bu dönemde boğazın girişinde bulunan Rumeli 
yakasındaki Seddülbahir ve Ertuğrul tabyaları ile Anadolu yakasındaki Kumkale ve Orhaniye 
tabyaları tahrip edilmişti. Boğaza giriş kapıları aralanmış ama hala ilerde olacaklar belirsizdi. 
Ve 18 Mart 1915 sabahı geldiğinde kimse günün sonunda neyle karşılaşacağını bilmiyordu. 
17 Mart 1915’te Amiral Carden’in yerine Amiral De Robeck’in atanmasıyla 18 Mart da 
gerçekleşecek plan uygulamaya konuluyordu. 

 

   
Amiral de Robeck 

 
Plana göre; 18 Mart sabahı 3 deniz tümeninden oluşan düşman filosu boğazda belirdi. Filonun 
en güçlü gemilerinden oluşan 1. Tümen bizzat Amiral de Robeck tarafından kumanda 
ediliyordu. 
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Queen Elizabeth, Agamemnon, Lord Nelson muharebe gemileri ve Inflexible muharebe 
kruvazöründe oluşan 1. Tümen, saat 10.30’da boğazdan içeri girdi. Filonun önündeki 
Muhripler savaş alanını tanıyorlardı. Planlanan noktaya ulaşıldığında Queen Elizabeth’in 
hedefi Rumeli Mecidiye Tabyası, Lord Nelson’un hedefi Namazgâh Tabyası, İnflexible 
hedefi ise Rumeli Hamidiye Tabyası idi. “A Savaş Hattı” olarak adlandırılan bu plan 11.30’da 
uygulanmaya başlandı ve 11.30’da merkez tabyalarına ateş başladı. Bu arada düşman gemileri 
Kumkale’den gelen tedirgin edici ateş hattına da girmişlerdi. 

 
 

 
Lord Nelson 

 
Obüslerden üstlerine ateş yağıyordu. Yine de mesafe uzak olduğundan Türk bataryaları savaş 
gemilerine karşılık veremiyordu. Saat 12.00 sularında Çimenlik, Rumeli Hamidiye ve 
Anadolu Hamidiye ateş almıştı. B Hattı diye adlandırılan Amiral Guepratte komutasındaki 3. 
Tümen Suffren, Bouvet, Goulois, Charlemagne adlı dört Fransız gemisiyle Triumph ve Prince 
George adlı iki İngiliz muharebe gemisinden oluşuyordu. Plana göre bu tümen 1. Tümenin 
arkasından hareket geçti ve B hattı önündeki yerini aldı. Yavaş yavaş yaklaşan gemiler 
ilerleyişlerinde Türk bataryalarından düşen mermi ateşi altında B hattına vardılar. Şiddetli 
yapılan karşılıklı çatışmalarda aradaki bataryalar sustuysa da merkez bataryalar ateşe devam 
ediyorlardı. 800 metre kadar içeri sokulduklarından şiddetli ateş bu gemilerin üzerine 
yağıyordu. 3. Tümene ait olan iki İngiliz gemisi Triumph ve Prince George A hattının kıç 
omuzluklarında yerlerini almış Rumeli Mesudiye ve Yıldız Tabyalarını hedeflemişlerdi. 
Rumeli merkez bataryaları çok yoğun bir ateş altındaydı. Mermilerin çoğu tabyalar içine 
düşmüş, telefon hatlarını bozmuş, yangınlar çıkarmıştı. Rumeli Mecidiye tabyası topçuların 
şehit olması ile devre dışı kalmıştı. Planın ikinci aşamasında Türk bataryaları üzerinde yeteri 
kadar üstünlük sağlanabilirse Albay Hayes Sadler komutasındaki 2. Tümen devreye girecekti. 
Ocean, İrresistible, Albion, Vengeance, Swiftsun ve Majestic’ten oluşan 2. Tümen, 3. 
Tümenin yerini alacak ve B Hattından son olarak yakın muharebe yapılarak Tabyalar içinde 
olmayıp mayın hatlarını savunan toplar tahrip edilerek bombardımandan hemen sonra mayın 
tarama işlemlerine başlanacaktı. Fakat 3. Tümenin yerini alacak 2. Tümen gelmeden önce 
beklenmedik bir şey oldu. Saat 14.00’e doğru Suffren büyük bir hızla boğazı terk etmekte ve 
Bouvet’de onu izlemekteydi. A hattını geçmek üzereyken Fransız gemisi Bouvet’de bir iki 
patlama oldu ve Anadolu Hamidiye tabyasınca ateş altındayken 3 dakikada suların altına 
gömüldü. Derin bir şaşkınlık yaşanıyordu. Queen Elzabeth ve Agamemnon dışındaki bütün 
gemiler ateşi kestiler. Muhripler ve istimbotlar personeli kurtarmaya gittiklerinde 20 kişi 
kurtarılabilmiş, 603 kişi sulara gömülmüştü. Bu arada 12.30 sularında Goulois isabet almış ve 
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ağır yaralarla boğazı terk ediyordu. 15.30 sularında mayına çarpan Inflexible’ın durumu 
kötüydü ama yoğun çabayla Bozcaada’ya ulaştı.  
 

 

 
İnflexible 

 
2. Tümen İngiliz gemileri, 3. Tümenin yerini aldığında bu manzara ile karşılaşmıştı. Saat 
14.30’da ateşe başlayarak 10 yardaya kadar yaklaştılar. Namazgâh tabyasını bombardıman 
ediyordu. Saat 15.00’te Rumeli Hamidiye daha sonra da Namazgâh aldığı isabetle savaş 
dışına kalmıştı. 
 

 
Queen Elizabeth 

 
Anadolu Hamidiye tabyası hasar görmemişti ve İrrisistible’a ateş ediyordu. Saat 15.14’de 
İrrisistible’ın yanında korkunç bir patlama duyuldu. Saat 16.15’te tabyalarda uzaklaşmak 
isterken bir mayına çarptı. Bu bölgede bir gece önce Nusret’in döktüğü mayınlar hiç hesapta 
yokken can alıyordu. Bölgenin mayınlı olduğunu anlayan Amiral de Robeck 2. Tümenin geri 
çekilmesi için emir verdi. 18.05’te geri çekilirken Ocean da mayına çarpmıştı. Güçlü top 
ateşine rağmen Ocean’ın personeli muhripler tarafından boşaltıldı.  
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Nusrat Mayın Gemisi  

18 Mart 1915 deniz zaferi, top ve mayın silahlarının müşterek çalışma mahsulü olup bunda 
mayın başrolü oynamıştır. Mayınların dâhice boğaza yerleştirilmesiyle, o tarihin en kuvvetli 
donanmasını Türk azmi ve cesareti, hayretlere bırakacak şekilde alt etmiş ve boğazı düşman 
gemilerine kapamıştı. Dönemin Fransa başbakanı; Çanakkale için "Türkler boğazı kapamakla 
savaşın iki yıl uzamasına ve müttefiklerin milyonlara varan insan gücü ve yüzlerce milyarlık 
maddi kayba uğramasına sebep olmuşlardır” demiştir. 

 

NUSRAT MAYIN GEMİSİ 

Nusrat Mayın Gemisi 3 Eylül 1914'te Çanakkale'ye gelmişti. Almanya'da özel şekilde mayın 
dökme gemisi olarak inşa edilmiş bu tekne dar alanlarda kolayca manevra yapabiliyor ve az 
su çektiğinden mayın alanları üzerinde güvenle dolaşabiliyordu. Ancak Osmanlı Devleti'nin 
mali sorunları ona boğazı mayınlayabilmesi için gerektiği miktarda mayın bulamıyordu. 
Çanakkale boğazında zaten önceden boğazı kesecek şekilde döşenmiş mayın hatları 
bulunmaktaydı. Ancak, düşman zırhlılarının devamlı şekilde hareketlerinin incelenmesiyle 
akıllara hayret verecek bir gerçekle karşılaşılmıştı. 6 Mart gecesi Cevat Bey, mayın grup 
komutanı Hafız Nazmi Bey'e "Oğlum, diyordu. Sana çok önemli bir görev veriyorum. 
Vatanın selameti bu görevin başarıyla yerine getirilmesine bağlıdır. Yarın akşam, Nusrat'le 
son 26 mayını şu gördüğün Erenköy Mevkii de kıyıya paralel olarak dökeceksin. Düşman 
hareketinizi seçer, size saldırıya kalkışırsa kıyı toplarımız önceden aldıkları talimata uygun  
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olarak hareket edecek ve sizi himaye ateşiyle koruyacaklar. Kendinizi göstermemeye çaba 
harcayın. Allah yardımcınız olsun." Evet. Bu sefer mayınların boğazı kesecek şekilde değil de 
kıyıya paralel olarak Erenköy Mevkii'ne dökülmesi fikri, mayın uzmanlarının ince bir 
çalışmayla ortaya çıkardıkları mükemmel bir fikirdi. Çünkü düşman zırhlıları boğaza gurup 
gurup giriyor ve görevini tamamlayan grup ikmal yapmak için geriye dönerken arkadaki 
grupların yollarını kesmemek için boğazın en geniş yerlerinden biri olan Erenköy Mevkii 'da 
manevra yapıyordu. İşte mayınlar da bu manevra sahasına kıyıya paralel ancak manevra 
hattına dik olarak yerleştirilecekti. Fakat bu işin sonu her ne kadar büyük bir zaferi 
getirebilecek olsa da bir o kadar zordu. Nazmi Bey, ertesi gün Nusrat mayın gemisi 
komutanlığı yapacak olan Tophaneli Yüzbaşı Hakkı'yı buldu. Her iki subayda çok iyi 
arkadaştılar. İki gün önce kalp krizi geçiren Nusrat'ın genç komutanı Yüzbaşı Hakkı Bey, 
sağlığı için yerine bir başkasını görevlendirmeyi önceden Çanakkale müstahkem mevki 
komutanı Cevat Bey'in ısrarlarına rağmen, savaşın ve ülkenin sorumluluğunu omuzlarında 
duyarak görevi kabul etti. 7 Mart'ı 8'e bağlayan gece yarısı Nusrat demir alarak Çanakkale'den 
uzaklaştı. Bütün ışıklarını söndürüp kıvılcım atmasın diye ocaklarını bastırmış, maskeli ışıklar 
altında rota izleyerek hedefine doğru ilerliyordu. Gemi daha önce döşenen mayın hatlarından 
geçiyor ve Erenköy Mevkii 'a giriyordu. Deniz sakin, hava simsiyah, zifiri karanlıktı. 
Uzaklarda dolaşan düşman devriye gemileri pırıl pırıl yanan projektörleri ile suyun yüzünü 
aydınlatmaktaydı. Bir an, suyun yüzüne değen ışık silindirler hemen ardından denizi 
yalayarak, havaya kalkıp yeniden denizin yüzeyinde başka bir noktayı aydınlatıp derinlere 
inmekte ardından yine uzaklara gitmekteydi. Daha yakınlarda devriyeye çıkmış düşman 
gemilerinin projektör ve ışıldakları zaman zaman Nusrat'ın olduğu kıyının karşısını 
noktalamaktaydı. Son kontroller bittikten sonra ilk mayın platforma alınmış ve atış anı 
beklenmeye başlamıştı. Heyecan son haddindeydi. Vatanın selameti için gerekli olan zafer 
kilidi, Nusrat'ın elindeydi. Onu mutlaka sessizce yerine bırakmalıydı. Sonunda Anadolu 
yakasındaki Akyarlara, yeni mayın hattını hazırlanacağı noktalara geldiler. Teker teker 
sessizce elinde kalan son 26 eski tip mayını suya bırakmaya başladı. Suya düşen her mayın 
belli bir sıra halinde kendisini asılı tutacak ağırlığın gerdiği teller üzerinde yer almaya 
başladılar. Birkaç dakika sonra tüm mayınlar belirlenen rota doğrultusunda dökülmüştü. 
Makinalar tekrar ulaşabilecekleri en yüksek devirde çok hızlı tempoda çalıştırılmıştı. Şimdi en 
az mayınlar dökülüşü kadar tehlikeli olan geri dönüş yolculuğu başlamıştı. Daha önceki 
dökülen mayınlar ve düşman devriye gemileri Nusrat'ın yolu üzerinde kol geziyordu. Bir an 
için Nusrat'ın çok yakınında bir karaltı ortaya çıktı. Düşman gemisi olmalıydı bu. Büyük 
olasılıkla düşman zırhlıları geri dönmüşlerdi ve devriye görevine devam etmekteydiler. Ara 
verdikleri projektörle taramaya yeniden başladıkları zaman Nusrat'ı görecekler ve her şey 
bitecekti. Bütün personelden buz gibi terler boşanıyordu. Nihayet korktukları başlarına geldi 
ve düşman gemisinin projektörleri yandı.  
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Ocean 

Karalığı yaran projektör ışığı az öteden, hızla, üzerlerine doğru, denizi tarayarak geliyordu. 
Işık dalgası kıyıları, dalgaları taraya taraya, arada bir durarak, arada bir gerileyerek ağır ağır 
üzerlerine geliyordu. Bu ışık silindiri ölüm kılıcına dönüşmüş, Nusrat'ın böğrüne saplanacaktı 
ki bir mucize gerçekleşti. Ölüm ve ışık dalgasını içine girmelerine saniye kala, Türk 
kıyılarında yanan projektör bir mucize yarattı. Bizim kıyıda birden bire yana projektörümüz 
birkaç saniye içinde, düşman projektörünü deniz üstünde yakaladı. İki projektör şimdi göz 
gözeydiler. Ortalığı sise yakın yoğun bir beyazlık kapladı. Beklenmedik bu ışık kavgası 
Nusrat'a yaşam umudunu geri verdi. Şimdi karşılaşan iki projektör, iki düşman göz 
birbirinden kurtulmak için olağanüstü bir savaşa başladılar. Düşman projektör, kurtulmak için 
yoğun çaba harcıyor, bir türlü başaramıyordu. Nusrat, bu bazen üstünde, bazen yanında süren 
ışık çarpışmasının altından sessizce sıyrıldı. Olanca islim üstünde, Çanakkale yönünde yol 
almaya başladı. Tehlike geçmiş verilen görev büyük bir başarıyla yapılmıştı. Nazmi Bey 
büyük bir sevinçle kader arkadaşını tebrik etmek istedi. Ancak Hakkı Bey cevap veremedi. 
Nusrat mayın gemisinin başkomutanının hasta kalbi bu ışık savaşındaki heyecan 
dayanamamış, heyecan kasırgası içinde duruvermişti. Bu olaydan on gün sonra müttefik 
donanması saldırıya geçmişti. Savaş tam istediği şekilde, kontrollü olarak devam etmekteydi 
ki, birden ikmal için geri dönen gemilerde büyük patlamalar meydana gelmişti. Bunların 
nedeni, 7–8 Mart gecesinde dökülmüş ve bundan sonrada gerek düşman pilotlarının fark 
edemediği gerekse 17–18 Mart gecesi mayın gemilerinin yaptığı mayın kontrolünde 
bulunamayan Nusrat'ın mayınlarıydı. Düşmanın yüzen kaleleri birer birer batmaya başlamıştı.  
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Bouvet 

 

Önce Bouvet 639 kişilik mürettebatı ile denizin derinliklerine gömüldü. Bu andan itibaren her 
şey ters gitmeye başlamıştı. Bouve'in battığı yerin yakınında manevra yapmakta olan 
Inflexible bir mayına çarpıştığını rapor etti ve çok tehlikeli bir şekilde yan yatmaya başladı ve 
üç dakika sonrada Irrestable'nda yana yatmakta olduğu ve sancak tarafından mayına 
çarpıştığını bildiren yeşil flamanın sancak seren cundasında dalgalandığı görüldü.  

 
Irrestable 

Daha sonra da mürettebatı kurtarılan gemi boğazın sularına gömüldü. İtilaf Devletleri üç 
büyük savaş gemisini (Irrestable, Ocean, Bouvet) kaybetmiş, üç tanesi de (Inflexible, Golva, 
Suffen) ağır yaralanmış şekilde eldeki gücün üçte biri yitirilmişti. Nusrat'ın yapmış olduğu 
görev tarihi değiştirmişti. İtilaf donanması 18 Mart günündeki başarısızlıklarından çok şey 
öğrendiler. İngilizler bu yenilginin tüm faturasını son keşfini yapıp mayın yoktur raporunu 
veren pilota çıkardılar ve onu idam ettiler. Nusrat'ın 7–8 Mart gecesi bir şehit vermek uğruna 
yaptığı iş ve Türk topçusunun başarısı, bir vatanın selametini sağlamış ve düşman 
donanmasının Marmara'ya bayraklarını dalgalandırarak girmesine izin vermemişti. 

 
 
  

KARA ŞAVAŞLARI 

ARIBURNU ÇIKARMASI 
.  
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Daha önce yabancı kaynaklardan ve Anzakların anılarından yapılan aktarmalarla nasıl 
başlandığı ve ilk günleri açıklanan Arıburnu’ndaki Anzak Kolordusunun Nisan’da yaptığı 
çıkarmanın temel amacı önce, Kabatepe ile Küçük Arıburnu arasındaki kumsallık bölgeye 
çıkmaktı. İlk aşamada Conkbayırı- Kocaçimentepe çizgisi denetim altına alınıp, oradan 
Maltepe bölgesi ele geçirilecek, böylece, Kuzeydeki Türk kuvvetlerinin Güneyde, 
Seddülbahir bölgesindeki Türk birliklerine yardımı engellenmiş olacaktı. 25 Nisan sabahı 
savaş gemilerinin, Türk mevzilerini sürekli vuran koruyucu ateş altında, Anzak 
Kolordusu’nun 1. Tugayından 1500 kişilik ilk hücum dalgası, çıkarma botlarının bir şekilde 
kuzeye kayması sonucu, saat 05.00’te, Kabatepe bölgesi yerine Arıburnu kesimine çıkmak 
zorunda kalır. 

 
ARIBURNU 

Bu noktada kıyı gözetlemesi yapan bir Türk takımının direnişine karşın, karaya çıkan Anzak 
birlikleri belirli bir noktaya kadar ilerler. Diğer taraftan, Bigalıda bulunan ordu yedeği 19. 
Tümen, 24–25 Nisan gecesi Conkbayırı yönünde tatbikat yapmakta idi. Gün ağarırken, 
Arıburnu yönünden top seslerinin gelmesi üzerine, 19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa 
Kemal, bir çıkarma yapıldığını anlayıp durumu Ordu Komutanına bildirir, ancak bir yanıt 
alamaz.  
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19. TÜMEN KOMUTANI MUSTAFA KEMAL 

Durum çok kritiktir. Mustafa Kemal, kıyıda çok zayıf gözetleme ve koruma birlikleri 
olduğunu düşünerek ve geniş bir sahile yayılmış olan 27. Alayın da, ağır kayıplar verdiği 
haberini alınca, düşmanın Conkbayırı-Kocaçimentepe çizgisi ve uzantısını ele geçirmesi 
durumunda, onarılamayacak durumlarla karşılaşacağını kavrar. Ordudan emir gelmemiş 
olmasına karşın girişimi ele alıp tüm sorumluluğu yüklenerek, 57.Alayı bir batarya ile 
Kocaçimentepe yönünde harekete geçirir. Kendisi de durumu izlemek üzere Conkbayırı’na 
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çıktığında, Arıburnu kesiminden bazı askerlerin çekilmekte olduklarını ve düşman 
birliklerinin de bunları izlediklerini görür.  

 

O anı Mustafa Kemal, Ruşen Eşref Ünaydın ile yaptığı görüşme sırasında şöyle 
anlatmaktadır.  

“...Bu esnada Conkbayırının güneyindeki 261 rakımlı tepeden sahilin gözetleme ve 
korunmasıyla görevli olarak orada bulunan bir müfreze askerin Conkbayırına doğru 
koşmakta, kaçmakta olduğunu gördüm... Bu askerlerin önüne kendim çıkarak: 

—Niçin kaçıyorsunuz? Dedim. 

—Efendim düşman dediler! 

—Nerede? 

—İşte! Diye 261 rakımlı tepeyi gösterdiler. 

Gerçekten de düşmanın bir avcı kuvveti 261 rakımlı tepeye yaklaşmış ve tam bir 
serbestlik içinde ileriye doğru yürüyordu. Şimdi vaziyeti düşünün. Ben kuvvetleri 
(geride) bırakmışım, askerler on dakika istirahat etsin diye... Düşman da bu tepeye 
gelmiş... Demek ki düşman bana benim askerlerimden daha yakın! Ve düşman benim 
yere gelse kuvvetlerim çok kötü bir duruma düşecekti. O zaman artık bilemiyorum, 
bilinçli bir düşünme ile midir, yoksa önsezi ile midir, bilmiyorum. Kaçan askerlere: 

— Düşmandan kaçılmaz, dedim. 

— Cephanemiz kalmadı, dediler. 

— Cephaneniz yoksa süngünüz var, dedim. 
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Ve bağırarak bunlara süngü taktırdım. Yere yatırdım. Aynı zamanda Conkbayırına 
doğru ilerlemekte olan piyade alayı ile dağ bataryasının yetişebilen askerlerinin ‘ marş 
marşla’ benim bulunduğum yere gelmeleri için, yanımdaki emir subayını geriye 
yolladım. Bu askerler süngü takıp yere yatınca, düşman askerleri de yere yattı. 
Kazandığımız an, bu andır...” 

 

KABATEPE 
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KABATEPE 

Gerçekten de, çekilen Türk askerleri mevzi alınca, karşı taraf ta mevzi alıp duraklar. Böylece, 
57. Alay Öncü Bölüğü'nün Conkbayırı’na yerleşmesi için gereken süre kazanılmış olur. İşte 
bu an, Çanakkale Savaşları Kara Harekâtı’nın kaderini belirleyen önemli anlardan birisidir. 
Böylesine önemli anda kilit rolü oynayan kişi ise, tartışmasız Mustafa Kemal’dir. (Bu husus, 
Türk ve yabancı tarihçiler tarafından doğrulanmaktadır.) 

Daha sonra, Kolordu Komutanı Esat Paşa'nın izniyle, 27. Alay’dan geri kalan birlikleri de 
emrine alan Tümen Komutanı Mustafa Kemal, karşı saldırıya geçmek üzere 57.Alay'a şu emri 
verir: 

“ Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek 
zaman zarfında, yerimize başka kuvvetler ve komutanlar kaim olabilir.” 

25 Nisan 1915 günü, vakit ikindiye yaklaşırken, ilk çıkarma kademesi olan tümenin sahile 
çıkışı da tamamlanmıştır. Ne var ki, 27. Alayın birlikleri ve 57. Alayın yaptığı karşı saldırı ile 
süngü hücumları sonucu Anzaklar çok sayıda kayıp vermiş ve sahile çekilmişler, kritik ve 
endişeli anlar yaşamaktadırlar. Gene de gün batarken, Anzak Kolordusu’nun sahile çıkan 
Tümeni, Arıburnu’nun sarp yamaç ve tepelerinde yerleşme olanağı bulur. Bu tarihten 
başlayarak harekât, 1915’in Ağustos ayına kadar dört ay boyunca, Conkbayırı- 
Kocaçimentepe-Kabatepe bölgelerinde, tarafların karşılıklı saldırı ve özellikle gece yapılan 
süngü hücumlarıyla, yakın boğuşmalar şeklinde ve çok kanlı çarpışmalarla geçecektir. Bu 
çarpışmalar sırasında Türkler de, Anzaklar da ağır kayıplar vermişlerdir. Ağustos ile birlikte 
ise savaş şiddetli çarpışmalara dönüşür. Tıpkı Seddülbahir’de olduğu gibi, Anzak ordusu da 
taarruz hedeflerine varamamış, çıktıkları yerlerde 3–4 km.lik bir mesafe ilerleyip, o noktada 
çakılı kalmışlardır.  

 
 
SEDDÜLBAHİR SAVAŞLARI 
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5 Nisan günü, Müttefik Kuvvetleri Donanmanın koruyucu bombardımanı altında, beş ayrı 
yerden Gelibolu Yarımadası’na çıkmaya başladılar. İngiliz ve Hint birliklerinin çıkarıldığı ilk 
hedef, güneyde Alçıtepe’yi ele geçirip Kilitbahir platosuna ilerlemek, oradaki merkez 
tabyalarını susturduktan sonra Boğaz’ın giriş bölgesini ele geçirmekti. Burada Müttefik  

 
 

SUVLADAKİ TÜRK ASKERLERİ( Ceddine RAHMET) 
 

Donanmasına bağlı savaş gemilerinin yaptığı bombardımanın şiddetine bir örnek vermek 
gerekirse; sadece Ertuğrul Koyu sırtlarındaki 26. Alayın 10.Bölüğünün savunma mevzilerine 
4650 mermi atılmıştı. Buna rağmen Türk bataryaları ve kuvvetleri imha olunamadığından 
İngiliz Birlikleri ağır kayıplar vermişler bu durum İtilaf Devletlerinde büyük bir hayal 
kırıklığı yaratmıştı. Bu günlerde, gerçek bir kahramanlık destanı yaratan Yahya Çavuş’un 
takımı, işte bu 10. Bölüğün takımıdır. Temmuz 1915 sonuna kadar, çok kanlı geçen, göğüs 
göğse süngü hücumları ve karşı hücumlarla süren Kirte-Kerevizdere- Zığındere Muharebeleri, 
özellikle Türk birliklerinin, Müttefik Donanması’nın ateşinden korunmak amacıyla, gece 
yaptıkları süngü hücumlar şeklinde olmuştur. Sekiz gün, geceli gündüzlü süngü hücumlarıyla 
geçen Zığındere muharebesi, iki taraf için de kayıpların en fazla olanı ve en kanlı geçenidir. 
Bu bölgedeki harekât ağustos ayıyla birlikte mevzi muharebesine dönüşür. Böylece işgal 
kuvvetleri, 3–4 kilometrelik bir arazide çakılıp kalmışlardır. 
KUMKALE SAVAŞLARI 
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KUMKALE 

5 Nisan 1915 günü saat 04.30’da Fransız filosu Kumkale önlerinde savaş düzeni almıştı. 
Kumkale ve Kumkale-Orhaniye arasını hedef alan şiddetli donanma ateşinin ardından Fransız 
birlikleri karaya çıktılar. Kumkale’deki Türk takımı Fransız bombardımanlarına ve karaya 
çıkan iki Fransız bölüğüne karşı kahramanca dayandıysa da, sürekli takviye edilerek tabur 
seviyesine çıkan Fransızlar karşısında kaleyi bırakarak Kumkale köyüne çekilmek zorunda 
kaldı. Sadece yarım takımlık 6. Bölük’ün ihtiyatıyla takviye edilebilen takım, Kumkale 
sokaklarında Fransızlarla kısa süren sokak muharebelerine girdi. 6. Bölük komutanı, 
birliklerini Kumkale mezarlığına çekti. Takım komutanlarından birinin şehir düşmesine, 
diğerinin de yaralanmasına ve cephane sıkıntısına rağmen, bölük inatla savunmasını sürdürdü 
ve Fransız kuvvetlerinin kanadını Kumkale’de bastırıp, bütün cephesini hareketten alıkoydu. 
Türk birlikleri Kumkale’yi geri almak için taarruza geçince Kumkale sokaklarında göğüs 
göğse yakın muharebe başladı. Fransızlar da direnişlerini sertleştirmişlerdi. Türk 
hücumlarının en şiddetli bir anında Fransızlar beyaz bayrak çektiler. Üst rütbeli Fransız 
subayı da kendi rütbesine denk bir Türk subayına teslim olmak istedi, fakat dil farkı yüzünden 
anlaşılamadı. Teslim alma olayı uzayınca Fransızlar tekrar toplanarak mevzilerine döndüler 
ve yer yer ateş muharebeleri başladı. Fransız filosu da kendi birlilerine zayiat verdirme 
pahasına, Fransız ve Türk birliklerinin birbirine girdiği Kumkale’ye şiddetli ateşlere başladı. 
Türk birlikleri Mezarlık-Kumkale-Orhaniye hattına çekilmek zorunda kaldılar. Fransızlar da 
Kumkale’de kıyı başı tutmuşlar ama ilerleyememişlerdi. Gelibolu Yarımadası’na çıkarma 
yapan İngiliz kuvvetlerinin takviye edilmesi amacıyla, Seferi Kuvvetler Başkomutan’ı 
General Hamilton’un emriyle, Fransız kuvvetleri 26/27 Nisan 1915 gecesi çekilme 
harekâtıyla geri alındılar.  

ANAFARTALAR ZAFERİ 

25 Ağustos 1915’ten Ağustos sonuna kadar, İtilaf Kuvvetleri hem Seddülbahir hemde 
Arıburnu’nda başarılı olamayınca, Çanakkale Boğazı’nı, geriden sarkarak ele geçirmek 
amacıyla harekete geçerler. Bu arada General Hamilton, Türk Ordusu’nun gerilerine sarkmak 
ve çember içine alıp yok etmek için, Büyük ve Küçük Kemikli Burunları arasında yer alan 
Suvla sahillerine çıkıp, Anafartalar’da üçüncü bir cephe açmaya karar verir. Hedef, 
Conkbayırı ve Koçaçimentepe blokunu ele geçirerek buradan ilerleyip, Çanakkale Boğazı’na 
inerek hâkim olmaktır. Bu amaçla da, 9.İngiliz Kolordusu’nu, 6–7 Ağustos gecesi karanlıktan 
yararlanarak bölgeye çıkartır. Amaç, sabah gün ağarmadan von Sanders, Saroz Grup  
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Komutanına 7. ve 12. Tümenlerle süratle Anafartalar kesimine gitmesini ve karaya çıkan 
İngiliz birliklerine 8 Ağustos sabahı erkenden taarruz edilmesi emrini verir. Anafartalar 
Müfrezesi komutanı Yarbay Vilmer’e de, Saroz’dan iki tümenin gelişine kadar, İngilizlerin 
ilerleyişine engel olunmasını emreder. Liman von Sanders, bundan sonra, Kurmay Albay 
Mustafa Kemal’i, 8 Ağustos 1915 günü saat 21.45’de, Anafartalar Grup Komutanlığına atar. 
Anafartalar Grup Komutanı Kurmay Albay Mustafa Kemal, 9 Ağustos sabahı,12. tümenle 9. 
İngiliz Kolordusuna. 7.Tümenle de Anzak Kolordusu ile işbirliği yapmasına engel olmak 
amacıyla, damakçılık Bayırı yönünde saldırıya geçer. Her iki tümenin saldırıları da başarılı 
olur. İngiliz Birlikleri, beklemedikleri bu karşı Türk taarruzu ile şaşkına dönmüş, ağır kayıplar 
vermişlerdir. Birinci Anafartalar Muharebeleri olarak adlandırılan bu harekat sonunda, durum 
değerlendirmesi yapan Mustafa Kemal şöyle demiştir: “...Gerçekte, düşmanın bir 
kolordusunu zayıf bir tümenimle Kireçtepe-Azmak arasında yenmiş, Tuzla Gölüne 
kadar takip ederek orada tespit etmiştim.” Diğer taraftan yeni çıkan birliklerle 
güçlendirilen 9. İngiliz Kolordusu, Anafartalar yönünde iki kanat harekâtı daha denediyse de 
başarılı olamamıştır. Ancak, Türk Kuvvetleri açısından bu bölgede durum, savunulması güç 
bir konum olduğu için tehlikeli sayılırdı.  
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Liman von Sanders 

Tehlikeli durumu düzeltmek için Liman von Sanders, Kuzey Grubundaki 8 Tümeni iki alayla 
takviye ederek, Anafartalar grup Komutanı Mustafa Kemal’in emrine verir. Tümen 
karargâhına 9–10 Ağustos gecesi gelen Grup Komutanı Mustafa Kemal, takviyeli 8. 
Tümeni10 Ağustos sabahı karanlıkta, sadece süngü kullanarak hücuma geçirir. İngilizlere çok 
ağır kayıplar verdirilerek harekât başarılı olur.  

 
General Ian Hamilton 

Daha sonra, savunma yapılabilecek ek arazinin ele geçirilmesi üzerine, ulaşılan bu ileri 
çizgide de destek ve güçlendirmeler yapılarak savunmaya geçilir. Böylece, diğer bölgelerde 
olduğu gibi Anafartalar Bölgesinde de savaş, boşaltmaya kadar, siper ve mevzi savaşına 
dönüşmüş olur. Diğer bir deyişle, General Hamilton’un İkinci Planı da başarısız olmuş, 
hedefine ulaşmamıştır.  

İTİLAF DEVLETLERİNİN GERİ ÇEKİLMESİ 

Anafartalar’da yaşanan zaferin ardından, İtilaf Kuvvetlerinin hem moralleri bozulmuş, hem de 
Çanakkale’nin geçilebileceği umutları yok olmuştur. General Hamilton’un bütün ısrarlarına 
rağmen cepheye artık tek bir asker bile gönderilmediği gibi, Çanakkale’den iki tümen alınmış 
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ve batı cephesine gönderilmişti. Kısacası Ağustos’tan sonra çekilme planları yapılmaya 
başlanmıştı.  

 
Harbiye Nazırı Lord Kitchener 

Harbiye Nazırı Lord Kitchener, son defa bölgeyi ziyaret etmiş, artık Çanakkale bölgesindeki 
Türk savunmasını sökmenin ve buradan boğaz harekâtını bir neticeye vardırmanın mümkün 
olmadığını anlayarak, Ocak 1916’da Çanakkale’deki kuvvetlerin, Selanik çıkarmasında 
kullanılmak üzere gönderilmesinin kararını komiteye sunmuştur. Müttefik askerleri 8 
Aralık’tan 20 Aralık’a kadar Anafartalar ve Arıburnu bölgelerini, 28 Aralık’tan, 9 Ocak 
1916’ya kadar da Seddülbahir bölgesini tahliye etmişlerdir. 

ÇANAKKALE ZAFERİNİN TARİHSEL ÖNEM VE SONUÇLARI ÜZERİNE KISA 
BİR DEĞERLENDİRME 

Çanakkale Cephesi’nin deniz harekâtı boğazların konumu ve tarihi önemi itibariyle 
değerlendirmek gerekir. İstanbul Karadeniz kapısı, Çanakkale de Ege Denizi kapısı olarak 
büyük bir stratejik önem ve değer taşımaktadır. Her iki boğaz da sadece Karadeniz’i Egeye 
Egeyi Karadeniz’e bağlayan suyolları değil, bölge haritası dikkatli olarak incelendiğinde 
görülebileceği gibi Cebelitarık ve Süveyş kanallarıyla bir bütünü oluşturmaktadır. Bu sebeple 
Çanakkale boğazı sadece Karadeniz’e açılan bir deniz yolu olmayıp tüm Ortadoğu, Kıta 
Avrupa sına giden Balkanlar ve Avrasya’nın kilidi durumunda bulunmaktadır. Avrupa ve 
Asya ülkeleri arasında başlamış olan ekonomik, ticari ve siyasi ilişkilerle, askeri hareketler, 
sürekli olarak Boğazlar bölgesinde cereyan etmiştir. Tarihin daha ilk sayılabilecek 
dönemlerinden itibaren Dünyaya egemen olmak isteyen uluslar ve devletler sürekli bu 
bölgede Boğazlar ve Anadolu da çatışma halinde bulunmuşlardır. Çünkü bu bölgeye egemen 
olan devletler Dünyaya da Egemenliklerini kabul ettirmişlerdir. Tarihte büyük devletler 
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incelendiğinde Pers İmparatorluğu, İskender İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu, Bizans 
İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu gibi devletlerin boğazlara da hâkim oldukları 
gözükmektedir. Bu bağlamda Çanakkale ve İstanbul Boğazı için “Dünyanın Altın 
Anahtarı” demek yanlış olmayacaktır. 

 Boğazların jeopolitik konumuyla ilgili olarak 19. yy sonu ve 20.yy sonu itibariyle 
Dünya üzerinde egemenlik kurmak isteyen devletlerinde politikalarına baktığımızda. 
Almanya’nın, “Drang Nach Osten (doğuya doğru) politikası”, Rusya’nın ılık denizlere 
ulaşma emelleri; İngiltere’nin, “denizlere egemen olan dünyaya hâkim olur” politikasına 
baktığımızda Çanakkale Savaşlarının neden bu kadar kanlı olduğu sorusunun cevabı da ortaya 
çıkar. Savaş sonunu değerlendirdiğimizde; 

1. İtilaf Devletlerinin Marmara’ya girerek, Başkent İstanbul’u bir ay içinde ele geçirme 
planları başarısızlıkla sonuçlanmış,  İstanbul’u kaybetme korkusu ortadan kalkmıştır. 

2. Türk ordusunun Balkan Savaşı’nda zedelenen saygınlığı tekrar kazanılmıştır. 
3. Bu savaş soncunda adı Anafartalar Kahramanı olarak tarihe geçecek olan Gazi 

Mustafa Kemal ATATÜRK Dünya Harp Tarihindeki yerine adım atmıştır. 
4. Çanakkale Zaferi, Anlaşma Devletleri’nin Almanya’yı güneydoğudan kuşatarak savaşı 

hemen bitirme stratejilerini boşa çıkarmış ve savaş en az iki yıl daha uzamasına neden 
olmuştur. 

5. Çanakkale Boğazı’nın kapatılması neticesinde İtilaf Devletleri silah ve mühimmat 
yönünden zor günler yaşayan Rusya’ya yardım edememişlerdir. Karşılında Rusyanın 
gıda desteğinden yararlanamamışlardır.  Böylelikle Almanlar Doğu Harekâtlarını daha 
rahat şekilde gerçekleştirmişlerdir. 

6. Çanakkale Zaferi, İtilaf Devletlerinin Rusya’ya yardım edememeleri sonucu iç savaşa 
sürüklenen Çarlık Rusya’sında tarihe Bolşevik Devrimi meydana gelmiş ve Çarlık 
Rusya’sı yıkılmıştır. 

7. Çanakkale’de Türk savunması aşılabilse ve Boğaz açılabilmiş olsaydı, savaş kısa 
sürede bitecek ve Rusya’ya gerekli yardım yapılmış olacaktı. Bunun sonucu, Rusya da 
ihtilalin ortaya çıkmayacak çıksa bile kuvvetle muhtemelen, İngiltere ve Fransa’nın 
işe karışmasıyla bu ihtilal ölü doğacaktı. Böylece müttefikleriyle birlikte zaferi 
paylaşmakta gecikmeyecek olan Ruslar, Çarlarının taksim planı gereği kendilerine 
daha işin başında söz verilen Boğazlar ve İstanbul’u işgal etmiş ve Deli Petro’dan 
(Bizler tarihte Petro ya Deli lakabını kullanmışken, Ruslar kendisine Büyük 
lakabını yakıştırmıştır.) beri izledikleri, “Açık denizlere ulaşma” politikalarını 
gerçekleştirmiş olurlardı. 

8. İtilaf Devletlerinin ağır yenilgisiyle sonuçlanan Çanakkale Savaşları İngiltere ve 
Fransa’nın, siyasi ve askeri saygınlığı sarsılmış, İngiltere’nin denizlerdeki tartışılmaz 
üstünlüğü imajını ortadan kaldırmıştır. 

9. Avustralya ve Yeni Zelanda gibi İngiliz deniz aşırı sömürge ülkelerinde askerlerinin, 
sırf İngiliz çıkarları uğruna Çanakkale’de Türklere karsı savaşmaları sonucu bu 
ülkelerin kamuoyunda İngiliz politikaları sorgulanmaya başlanmış ve bu ülkelerde 
ulusal bilinç hareketleri ortaya çıkmaya başlamıştır. Öyle ki Eylül 1922’de Yunanlılar 
İzmir’de denize döküldükten sonra, Kahraman Türk Ordularının Boğazlar bölgesine 
doğru yönelmesi üzerine, İngiliz Başbakanı Churchill sömürgelerden yardım istemiş, 
Avusturalya Başbakanı ise  “Tek bir askerin hayatına tehlikeye koymayacağını ve 
savaşa karar verilirse, ülkelerinden iş birliği istenmemesi gerektiğini” belirten cevabını 
vermiştir. 

Çanakkale savaşlarının sonucunda Türk Devleti 250 bine yakın evladını kaybetmiştir. 250 
bin şehit içerisinde ise kesin olmayan rakamlara göre, 100.000’den fazla öğretmen, 
mülkiyeli, tıbbiyeli, hukukçu, polis ve okur-yazar yitirildiği sanılmaktadır. Bu dönemde 
Galatasaray Lisesi, Balıkesir Lisesi gibi ülkenin güzide okulları mezun vermemiş bu 
dönemde mezun olması gereken bütün öğrenciler Çanakkale’de Şehit olmuşlardır. 



 

MİLLİ ANITLARIMIZ 

 
Çamburnu Anıtı 

 
Eceabat - Seddülbahir yolunun 2.nci km.sinde yer alır. Anıt, Balkan ve Çanakkale Şehitleri 
adına 1962 yılında yaptırılmıştır. Bir kaide üzerine oturtulmuş olan Anıtın boyu 2,5 dir. 
Çevresi demir motiflerle süslenmiştir. Anıtın bir yüzünde, "Burada Balkan ve Çanakkale 
Harplerinde şehit düşen binlerce kahramanlar yatar" yazısı, diğer yüzünde de "DUR 
YOLCU" şiirinin birinci kıtası yer alır. 
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   Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın, 
   Bu toprak, bir devrin battığı yerdir. 
   Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın, 
   Bir vatan kalbinin attığı yerdir. 
 
   Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda, 
   Gördüğüm bu tümsek, Anadolu’nda, 
   İstiklal uğrunda, namus yolunda, 
   Can veren Mehmet’in yattığı yerdir. 
 
   Bu tümsek, koparken büyük zelzele, 
   Son vatan parçası geçerken ele, 
   Mehmet’in düşmanı boğuldu sele,  
   Mübarek kanını kattığı yerdir. 
 
   Düşün ki, hasrolan kan, kemik, etin 
   Yaptığı bu tümsek, amansız, çetin, 
   Bir harbin sonunda, bütün milletin, 
   Hürriyet zevkini tattığı yerdir 
 

  NECMETTİN HALİL ONAN 
 

 
Havuzlar Şehitliği 

 
Kerevizdere savaşlarında yaralanıp bu yerde vefat eden 2 subay ve 8 er anısına 1961 yılında 
dikilmiştir. 
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Sığındere Sargı Yeri Anıtı 

Alçıtepe köyünün kuzeybatısındadır. 1947 yılında yapılmıştır. 25 ve 26. Piyade Alaylarında 
şehit düşen tüm personel ve 2. Tümen Kurmay Başkanı Kurmay Yüzbaşı Kemal Bey ile 
Sığındere'deki ilk yardım istasyonunda tedavi görmekte iken düşmanın açtığı ateş esnasında 
şehit olan askerlerimiz anısına, 1995'de T.C Kültür Bakanlığı'nca inşa edilmiştir. 
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İlk Şehitler Anıtı 

 
Seddülbahir köyündedir. 1986 yılında, Çanakkale Savaşlarında ilk olarak canlarını veren 5 
Subay, 81 er olmak üzere toplam 86 şehidimiz anısına dikilmiştir. Cephanelik Şehitliği olarak 
da adlandırılmaktadır.  
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Çanakkale Şehitler Abidesi 
 
Morto koyu önündeki Hisarlıktepe üzerinde Çanakkale Savaşlarında bu cennet vatan için 
canlarını veren 253.000 şehidimizin anısına izafeten yaptırılmıştır. Temeli 19 Nisan 1954 
tarihinde atılmış ve 21 Ağustos 1960 tarihinde ziyarete açılmıştır. Yüksekliği 41,70 cm. dir. 
Çanakkale Şehitleri anısına yapılan Anıtın altında SAVAŞ ESERLERİ MÜZESİ 
bulunmaktadır. Abidenin girişte sol tarafında ise T.C Kültür Bakanlığınca 1992 yılında 
yaptırılan Çanakkale Şehitliğinde yurdumuzun her bir köşesinden vatan savunması için 
Çanakkale'ye koşan ve en kıymetli varlıklarını, canlarını veren aziz şehitlerimiz huzur 
içerisinde dinlenmektedirler. 

Şehitler Abidesi Müzesi 

Müze, Şehitler Abidesi'nin altındaki salonda hizmet vermektedir. Salonun girişinde 
Çanakkale Savaşlarını gösteren krokiler ile savaş anında çekilmiş fotoğraflar yer alır. Salonun 
sağındaki vitrinlerde, İngilizlere ait harp esnasında kullanılan ilaç, içki, karavana kapları 
vardır. Diğer vitrinlerde şehitlerimize ait kan dolu saatler, savaşın vahşetini gösteren 
kemiklere saplanmış mermi ve şarapnel parçaları ve mermi çekirdeklerinin havada birbirleri 
ile çarpışmalarıyla meydana gelen ilginç şekiller, Mehmetçiğin kahramanlığının delilleri 
olarak sergilenmektedir. 
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Yahya Çavuş Anıtı 

 Bir kahraman takım ve de YAHYA ÇAVUŞ'tular, 
 Tam üç alayla, burada gönülden vuruştular. 
 Düşman, tümen sanırdı bu şaheser erleri, 
 ALLAH'ı arzu ettiler, akşama kavuştular. 
 
       VALİ NAMIK MEMİK 
 
19.Tümen komutanı Albay Mustafa Kemal 24 Nisan 1915 günü bütün birliklere "karaya 
ayak basacak her işgalci düşman askerinin yok edilmesi" emrini verdi.25 Nisan 1915 
sabahı, düşman savaş gemileri Ertuğrul Koyuna tonlarca bomba yağdırdı.26.alayın 3.taburu 
bu bölgeyi koruyordu. Tabur komutanı Mahmut Bey ile asteğmen Hüseyin Bey'in şahadeti 
üzerine komuta Ezineli YAHYA ÇAVUŞ'un eline geçti. Yahya Çavuş Galiçya ve Balkan 
savaşına katılmış 28 yaşında cesur bir asker. Sağ kalan 67 arkadaşıyla siperlerde 
mevzilenmiştir. Albion ve River gemilerinden şafakla beraber karaya çıkmaya başlayan 3000 
düşman askerini Ertuğrul Koyu'nun (bu resimlerin bulunduğu yer) sularına gömmüş, deniz 
kızıla boyanmıştır. 48 saat düşmanın binlerce top mermisi ve askerine karşı kıyı ve siperleri 
korumuştur. Düşman bir tümen bildiği Türk birliğini; Yahya Çavuşun siperlerinde 62 
kahraman şehidin cesedi ile karşılaşınca hayretler içinde kalmıştır. Yahya Çavuş kopan diğer 
bacağını; Tüfeğinin kayışı ile bağlamış olarak, diğer beş arkadaşıyla birlikte, Alçı tepesi 
eteklerinde 27 Nisan günü, şahadet mertebesine ermiştir. 
 
Seddülbahir köyünün karşısında, Ertuğrul Koyuna hâkim tepecik üzerinde yer alır. Anıt, 25 
Nisan 1915 günü çıkartma yapan İngiliz kuvvetlerine kahramanca karşı koyan ve büyük 
kayıplar verdiren Yahya Çavuş ve takımı adına, T.C Kültür Bakanlığı'nca 1993 yılında 
yaptırılmıştır.  
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Son Ok Anıtı 

 
Alçıtepe köyünün yanındadır. Mülga 7. Tümen Komutanlığı 1948 yılında 10.000 şehidimizin 
anısına inşa olmuştur. 

 
Nuri Yamut Anıtı 
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26 Haziran - 12 Temmuz 1915 tarihleri arasında yapılan Sığındere savaşlarında şehit düşen 
10.000 kahramanımız adına yaptırılmıştır. Alçıtepe köyünün 2,5 km batısındadır. 

 

 
Mehmet Çavuş Anıtı 

  
ÇANAKKALE Savaşlarında bir değil birçok Mehmet Çavuş vardır. Bu anıt 1919 yılında 
yapılmış olup 650 şehidi temsil eder. 600 metrekarelik bir alanda yapılmıştır. KABATEPE 
önlerine çıkarma yapılacak yeri belirlemek için 24 NİSAN günü bu sahilin biraz açığına bir 
şamandıra konulmuştur. Aynı gün akşamı, bu bölgede kıyı gözetlemesi yapan Mehmet Çavuş, 
güneşin batışı sırasında denizde parlayan bir cisim görür. Arkadaşlarına bu cismin yanına 
gitmek istediğini, çünkü bundan şüphelendiğini söyler. Yüzme bilen bir arkadaşı ile beraber 
bu cismin yanına gider. Bunun deniz dibine tespit edilmiş fosforlu bir şamandıra olduğunu 
görür. Arkadaşı bunu hemen batırmayı ya da alıp karaya çıkarmayı teklif eder. Mehmet Çavuş 
ise bu fikri beğenmez. Bunun İngilizler tarafından konulmuş bir işaret olduğunu anlamıştır. O 
halde düşmanı şaşırtmak lazımdır. Şamandıranın ipini keser ve serbest bırakır. 25 NİSAN 
sabahı çıkarma şamandıranın bulunduğu yere ARIBURNU bölgesine yapılır. Kayalık bir yer 
olan bu bölgeye çıkılmasına sebep olur. Böylece Mehmet Çavuşun yaptığı bu akıllıca iş 
Çanakkale savaşlarının sonucu üzerinde büyük etki yapar.  

Anıtın üç yönündeki kitabelerde şunlar yazılıdır: 

Kuzeyinde: Boğazın ilk bombardımanı 19 Şubat 1915, Donanma ile Boğazın zorlanması 18 
Mart 1915. 

Doğusunda: Arıburnu ve Seddülbahir’e ilk çıktıkları gün 25 Nisan 1915. Seddülbahir’den 
çekildikleri gün 10-11 Kanun 1916.  

Batısında: Anafartalar’a ilk çıktıkları gün 7 Ağustos 1915 Anafarta ve Arıburnu’nda 
çekildikleri gün 10-11 Kanun 1916. 
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ANZAKLAR 

25 Nisan 1915 sabahı Bombasırtı’ndan hücuma kalkan bazı birliklerimiz, arazinin fundalık 
oluşu ve iyi bilinmemesi sebebi ile büyük bir coşku ile koşarken arazinin durumunu fark 
edememiş ve boşluğa uçmuşlardır. Ana komuta gemisi Queen Elizabeth’den dürbünle 
çıkarmayı (sahili) seyretmekte olan General Hamilton, ilk bu anı, “Gelibolu Günlüğü” isimli 
hatıratında şöyle bahsetmektedir : “Türkler çok cesur ve iyi savaşan insanlar. Karada 
hırsla üzerimize saldırdıkları yetmiyormuş gibi, şimdi de uçarak üzerimize geliyorlar.” 
26 Şubat 1915 günü boğazın denizden zorlanması sırasında düşman, donanma toplarıyla 
bataryalarımızı döverken, SEDDÜLBAHİR’ de bir akıncı müfrezesi çıkarır. Bu müfrezeye 
takımı ile karşı koyan ve geri püskürten Mehmet Çavuş’u Mustafa Kemal, hatıralarında şöyle 
anlattır; “Gece karanlığında yaralıları dolaştığım sırada Mehmet Çavuş adında birinin 
takımıyla düşmana atılışında, elindeki silahının kullanılmaz hale gelmesinden 
hücumuna taş ile devam ettiğini öğrendim. Emsallerine örnek olur düşüncesiyle hemen 
orada, kendisinin nişanla taltifini yukarı makamlara yazdım. Sonraları çok nam 
kazanan Mehmet Çavuş budur.”Bundan başka, GELİBOLU muharebelerinde “Bombacı 
Mehmet Çavuş” adlı birinin kahramanlıkları da anlatılır. Karşılıklı siperlerin yasak olduğu 
kesimlerde, özellikle KANLISIRT ve CONKBAYIRI bölgelerinde (buralardaki mevziler 
arası 30–40 m, hatta bir ara 8–10 metreye kadar düşmüştü. İngilizler bol miktarda el bombası 
kullanıyorlardı. Birliklerimizde ise son derece kısıtlı el bombası vardı. Bazı gözü pek 
erlerimiz, mevzilerine düşen el bombalarını hemen kapıp, patlayıncaya kadar geçen beş-altı 
saniyelik kısa süre içinde tekrar geldiği yere, geri atıyorlardı. İşte bombacı Mehmet bunların 
ünlülerinden biriydi. Türk siperlerine düşen pek çok bombayı gerisin geriye düşman 
mevzilerine geri atmış, arkadaşlarının hayatını kurtardığı gibi, sayısı belirsiz düşman askerini 
de saf dışı etmişti. Gene bir gün bombayı düşmana geri gönderirken, biraz gecikmiş ve bomba 
sağ elinde patlamıştır. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mehmet Çavuş gözlerini açtığında 
sağ kolu yoktur. Artık bomba atamayacağı için üzülür, gözlerinden yaşlar boşanır. Ne var ki 
o, Bombacı Mehmet Çavuş olarak cephede nam salmıştır. Hastaneden çıkınca tekrar eski 
birliğine gönderilmesini ister ve cephe gerisinde, taş ve bomba kullanarak sol eli ile günlerce 
çalışır. Bölük Komutanına çıkıp bomba atacağı en ön siperlerde görevlendirilmesini ister. Tek 
kolu ile nice bombaları gene düşmana iade etmeyi başarır. Mehmet Çavuş sonunda bomba 
atarken şehit olur. 
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57. Piyade Alayı Şehitliği 

 

 
57. Piyade Alayı 

 

 
Çanakkale'yi denizden geçemeyen İtilaf Devletleri'nin 25 Nisan 1915 günü Gelibolu 
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Yarımadası'na ve Kumkale'ye asker çıkarmalarıyla Çanakkale kara savaşları başlamıştı. 25–
26 Nisan 1915 tarihlerinde Arıburnu'nda karaya çıkıp Conkbayırı'nda ilerleyen çıkarma 
kuvvetleri, 19. Tümen Komutanı. Kurmay Yarbay Mustafa Kemal'in 25 Nisan günü verdiği 
“Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek 
zaman zarfında yerimize başka kuvvetler ve komutanlar geçebilir” emrini uygulayan 
Türk birliklerince durduruldu. 

 
57.Piyade Alayı Sancağı 

 
Yarbay Hüseyin Avni Bey 

 Bu birliklerden biri Yarbay Hüseyin Avni Bey'in komutasındaki 57. Alay'dı. 57. Alay'ın 
başta komutanları olmak üzere 628 kişilik mevcudunun tamamı 25 – 28 Nisan 1915 tarihleri 
arasında şehit düşmüştü. Gelibolu Yarımadası'nda Kanlısırt'ta 57. Alay için yaptırılan şehitlik; 
Mehmetçik Anıtı (Prof. Tankut Öktem), Gazi Hüseyin Kaçmaz Anıtı (Metin Yurdanur) ile 
donatılmıştır. Heykeltıraş Metin Yurdanur tarafından yapılan bir rölyef de şehitliğin 
ihtişamını artırmıştır. 57. Alay Şehitliği 10 Aralık 1992 tarihinde düzenlenen bir törenle 
halkın ziyaretine açılmış, 25 Temmuz 1994 tarihindeki orman yangınında hasar görmüş, 
onarılarak 11 Kasım 1994'te tekrar hizmete sunulmuştur. 
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Seyit Onbaşı Anıtı 

Seyit Onbaşı, 1889 yılının Eylül ayında Havran İlçesi Çamlık (Manastır) köyünde dünyaya 
geldi. Babasının adı Abdurrahman, annesinin ki Emine idi. Seyit, 1909 yılının Nisan ayı 
başlarında askere alındı. 1912'de Balkan Savaşları'na katıldı. Savaş bitiğinde terhis edilmedi 
ve topçu eri olarak Çanakkale Cephesi'nde görev aldı. Çanakkale Savaşları'nda gösterdiği 
kahramanlıkla adını Türk tarihine yazdırdı. 18 Mart Deniz Savaşı sırasında, Rumeli Mecidiye 
Tabyası'nda ayakta kalabilen tek top vardı onun da mermi kaldıran vinci bozulmuştu. Seyit 
Onbaşı büyük bir güçle 215 Okkalık mermiyi üç kez kaldırarak namlunun ucuna sürmüş ve 
bu kahramanlığı ile Ocean gemisi büyük bir yara almıştı. Seyit Onbaşı 1918 sonbaharında 
köyüne döndü. Sanatı olan ormancılık ve kömürcülüğe devam etti. 1934 tarihinde yürürlüğe 
konan soyadı yasasıyla "Çabuk" soyadını aldı. 1939 yılında akciğerlerindeki rahatsızlık 
nedeniyle vefat etti. 
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Burada, 257 okkalık bir mermiyi kaldırarak olağanüstülük gösteren Seyit Ali Onbaşı ile ilgili 
menkıbeyi Mehmet İhsan GENİŞÇAN, eserinde şöyle anlatıyor:  

" Ne hikmetse bataryada tek top ayakta kalabilmiş, fakat onun da vinci kırılmış olduğundan 
mermileri namluya sürülemiyordu. Yüzbaşı Hilmi Bey, etrafından birilerinden yardım 
alabilmek düşüncesiyle bataryadan uzaklaştığı sırada Niğdeli Ali ile Koca Seyit ümitsiz ve 
perişan ne yapacaklarını düşünüyorlardı.  
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" Ulu ve yüce Allah' tan başka hiçbir güç ve kuvvet yoktur. " duası Seyit' in ağzından nur 
tanesi gibi dökülmeye başladı.  

Seyit Ali, bu duayı defalarca okudu. Bu yakarış şüphesiz hiç kimseninkine benzemiyordu. 
Aşk ile kendinden geçmesi ve 257 okkalık top mermisini kucaklayıp omzuna alması bir oldu. 
Demir basamakları tam üç kez inip çıktı. Yanında bulunan Niğdeli Ali, Seyit ' in göğüs ve 
omuz kemiklerinin çatırtısını duyuyor, hayret ve dehşet içinde kalıyordu. Topun namlusuna 
sürülen üçüncü mermi savaşın kaderini böylece değiştiren olayı yaratmış ve İngilizler' e ait 
"Ocean" isimli zırhlı, bu merminin isabetiyle korkunç yara almıştır.  

Aynı gün geç saatlerde Çanakkale Boğazı Müstahkem Mevki Kumandanı Cevat Paşa, ödül 
olarak Seyit' e onbaşılık rütbesini verdi. Merminin bir defada kendi huzurunda kaldırılmasını 
istedi. Bunun üzerine Seyit Onbaşı, Cevat Paşa' ya şu cevabı verdi:  

" Ben bu mermileri kaldırırken gönlüm, Allah'ın feyziyle doldu. Ancak bu kuvvetin sırrı o 
anda bana Allah' ın ihsan ettiği bir vergi idi. Bu ağırlığı kaldıracak kadar bir makam 
varmışsam bu dua ve rıza ile olmuştur. Ancak şimdi kaldırmam mümkün değildir 
kumandanım."    

 
Kabatepe Tanıtma Merkezi 

Çanakkale Savaşları sonrası harp sahasında bulunan çeşitli silah, mermi, giysi, vb. 
malzemeler ile Çanakkale Savaşları'nın çeşitli sahnelerini gösterir fotoğrafların sergilendiği 
bir müzedir.  

Çamyayla Atatürk Evi 

Çanakkale Savaşları sırasında Mustafa Kemal'in 19. Tümen Karargâhı olarak kullandığı ve bir 
odasında ikamet ettiği ev, 1973 yılında Müze haline getirilmiştir. Müzede Atatürk'ün şahsi 
eşyaları, sivil ve askeri kıyafetleri ile fotoğrafları sergilenmektedir.  

TÜRK ŞEHİTLİK VE ANITLARI   
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18 Mart 1915 Yazıtı 
57. Piyade Alayı Şehitliği ve Anıtı  
Akbaş Şehitliği ve Mezarı 
Alçıtepe Garnizon Anıtı 
Alman Hemşire Erika’nın Mezarı 
Anafartalar Köy Mezarı Şehitlikleri 
Asteğmen Halit Efendi Mezarı 
Atatürk Anıtı 
Barbaros Deniz Şehitleri Anıtı 
Binbaşı Çırpanlı Ali Zeynel Abidin Mezarı 
Büyükkemikli Anıtı 
Conkbayırı Anıtları 
Conkbayırı Mehmetçik Anıtı 
Çamburnu Balkan Harbi Şehitler Anıtı  
Çamtekke Şehitliği 
Çanakkale Şehitleri Anıtı 
Çanakkale Şehitliği 
Damakçılık Bayırı Anıtı 
Dur Yolcu Yazısı 
Eceabat Yüzbaşı Şehitliği 
Er Halil İbrahim Mezarı 
Erenköy Şehitliği 
Gözetleme Tepe Şehitliği ve Anıtı 
Hamidiye Şehitliği ve Anıtı  
Hasan Mevsuf Şehitliği ve Anıtı 
Hastane Bayırı Şehitliği 
Havuzlar Şehitliği ve Anıtı 
İlk Şehitler Anıtı 
İsimsiz Topçu Şehitliği 
İsimsiz Topçu Yüzbaşı Şehitliği 
İstihkâm Yüzbaşısı Tahir Bey Anıtı 
Kabatepe Arıburnu Sahil Anıtı 
Kabatepe Tanıtma Merkezi Anıtı 
Kanlısırt Anıtı 
Kemalyeri Anıtı 
Kireçtepe Jandarma Anıtı ve Şehitliği 
Kumkale İntepe Batarya Şehitliği 
Küçük Arıburnu Anıtı 
Mareşal Fevzi Çakmak Anıtı 
Mecidiye Şehitliği ve Anıtı 
Mehmet Çavuş Anıtı 
Mehmetçiğe Derin Saygı Anıtı 
Mesudiye Tabya Anıtı 
Müftü Efendi’nin Mezarı 
Mülazım Üsteğmen Mustafa Efendi’nin Mezarı 
Onbaşı Seyit Anıtı  
Sargıyeri Anıtı ve Şehitliği 
Seddülbahir Cephanelik Şehitliği 
Sonok Anıtı ve Şehitliği 
Suyatağı Anıtı 
Talat Göktepe Anıtı  
Topçu Üsteğmen Hasan Tahsin Mezarı  
Turgut Reis Anıtı 
Türk Askerlerine Saygı Anıtı 



Üsteğmen Nazif Çakmak Anıtı 
Üsteğmen Rıza Efendi’nin Mezarı 
Yahya Çavuş Şehitlik ve Anıtı 
Yalova Köy Mezarlığı Şehitlikleri 
Yarbay Hüseyin Avni Bey’in Mezarı 
Yarbay Halit Bey Mezarı 
Yarbay Hasan Bey Mezarı 
Yarbay Ziya Bey Mezarı  
Yusufçuktepe Anıtı 
Yüzbaşı Mehmet Şehitliği 
Zığındere Nuri YAMUT Anıtı 
 

MEHMETCİĞE DERİN SAYGI 

 
 
23 Nisan 1915 günü Conkbayırı’nda Türkler ve İtilaf Kuvvetleri arasında korkunç siper 
savaşları oluyor. Siperler arasında 8–10 m. mesafe var. Süngü hücumundan sonra savaşa ara 
verildi. Askerler siperlerine çekildi. Yaralılar ve ölüler toplanıyor. İki siper arasında açıkta 
ağır yaralı ve bir bacağı kopmak üzere olan İngiliz Yüzbaşı avazı çıktığı kadar bağırıyor, 
ağlıyor, kurtarın diye yalvarıyordu. Ancak hiçbir siperden kimse çıkıp yardım edemiyor. 
Çünkü en küçük bir kıpırdanışta yüzlerce kurşun yağıyordu. Bu sırada akıl almaz bir olay 
oldu. Türk siperlerinden beyaz bir iç çamaşırı sallandı. Arkasından aslan yapılı bir Türk askeri 
silahsız siperden çıktı. Hepimiz donup kaldık. Kimse nefes alamıyor, ona bakıyorduk. Asker 
yavaş adımlarla yürüyor siperdekiler kendisine nişan almış bekliyordu. Asker yaralı İngiliz 
subayını okşar gibi yerden kucakladı, kolunu omzuna attı ve bizim siperlere doğru yürümeye 

 39



 40

başladı. Yaralıyı usulca yere bırakıp geldiği gibi kendi siperlerine döndü. Teşekkür bile 
edemedik. Savaş alanlarında günlerce bu kahraman Türk askerinin cesareti güzelliği ve insan 
sevgisi konuşuldu. Dünyanın en yürekli ve kahraman askeri Mehmetçiğe derin sevgi ve 
saygılar.  
Üsteğmen COSEY  
(Sonradan Avustralya Genel Valisi olmuştur)  

Hazırlayanın Notu: Bu çalışma genel hatları itibariyle bir derlemedir. Bu çalışmanın 
hazırlanmasındaki amaç, genel hatları ile Çanakkale Deniz ve Kara Savaşları hakkında genel 
bir bilgilendirme ve 19 Şubat 1915 de başlayıp, İtilaf Devletlerinin 9 Ocak 1916 da tamamen 
geri çekilmeleri ile sonuçlanan dünya harp tarihinin en büyük deniz ve kara savaşlarından 
birinin gerçekleştiği bu savaşa dikkat çekmektir. Öyle bir savaş düşünün ki ölmenin 
kaçınılmaz olduğunu bile bile her türlü bombaya, mermiye, süngüye kucak açan vatanı, 
milleti için seve seve can veren kahramanların destanlaştığı bir savaştır. Milletin tüm yüksek 
tahsil ihtisas eden evlatlarının doktorların, öğretmenlerin, mühendislerin, polisleri, 
hukukçularının, iktisatçılarının kısacası ilimden irfandan nasip almış kahramanların, Devletini 
ve Milletini daha iyi yaşam standartlarına ulaştırmak için harcayacakları terleri yerine, Her 
türlü zorluğa, açlığa, soğuğa, kara, tipiye, sıcağa, susuzluğa göğüs gererek Mehmet Akif inde 
dediği gibi tertemiz alınlarından vurularak, ancak Bedr’in Aslanlarına yakışacak bir cesaretle 
kanlarını bu mukaddes topraklara akıtarak şehitlik makamına yükselmişlerdir. Hepsine minnet 
ve vefa duygularımı sunarken, Dedelerine layık torunlar olarak bizlerde yeri geldiğinde 
Vatan,  Millet, Bayrak aşkına canımızı seve seve vereceğiz. Ruhları Şad Olsun.   

Kaynakça: 

Büyük Türkiye Tarihi Yılmaz ÖZTUNA 

Balkan Savaşları İkinci Balkan Savaşı Prof. Dr. Yusuf Hikmet BAYUR 

Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal ile Mülakat, Ruşen Eşref ÜNAYDIN 

Bir Devletin Yeniden Doğuşu, Arnold J. TOYNBEE 
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