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ŞU BOĞAZ HARBİ: ÇANAKKALE

C

anakkale ismini önce ilkokul sınıflarında,
müsamerelerde duyduk… 18 Martlarda
düzenlenen bu programlarda Mehmed
Âkif’in meşhur şiiri dramatize edilirdi:

Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi?
En kesif orduların yükleniyor dördü beşi.
Mısralarıyla başlayan bu şiiri kim bilmez ki… Duyguları
şaha kaldıran şu mısraları bir daha terennüm edelim:

Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor;
Bir hilâl uğruna yâ Rab, ne güneşler batıyor!
Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker!
Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer.
Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhîd’i...
Bedr’in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi.
Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?
‘Gömelim gel seni tarihe!’ desem, sığmazsın.
Herc ü merc ettiğin edvâra da yetmez o kitâb...
Seni ancak ebediyyetler eder istiâb.
Ey şehîd oğlu şehîd, isteme benden makber,
Sana âguşunu açmış duruyor Peygamber.
Yine müsamere korolarında Yemen Türküsü ile
beraber söylenen meşhur Çanakkale Türküsü:

Çanakkale içinde vurdular beni
Ölmeden mezara koydular beni
Of gençliğim eyvah!
Çanakkale içinde aynalı çarşı,
Ana ben gidiyom düşmana karşı,
Of gençliğim eyvah!
Çanakkale’nin ne olduğunu, sosyal hayatımızda
nasıl onulmaz yaralar açtığını zamanla anlayacak, bu
savaşın bir nesli nasıl mahvettiğini düşünecektik. Hakikaten bu pahalı zafer, tahsil hayatına devam etmekte
olan binlerce gencimizi elimizden almıştı.
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Nusret KOPUZLU
Çanakkale’de kaybettiğimiz eğitimli insan tabakasını telâfi etmek bir daha mümkün olmadı. O ruha
sahip yetişmiş bir münevver zümresini meydana getiremedik. Tam aksine Çanakkale ruhunu anlamayan
ve adeta Çanakkale’de bizi yiyip bitiren düşman topları
gibi, sonraki nesilleri zehirleyen çeyrek aydınlar sınıfı
ortaya çıktı.
İşte o devir hâlâ sürüp gitmektedir. Medya ve
akademik kurumların dünyasına bakınız… Bağırıp çağıran, ortalığı toz dumana katan, içinde yaşadığı toplumun mazisinden, hâlinden ve istikbalinden habersiz
birçok aydın!
Neyse, biz Çanakkale’nin gerçek hikâyesine dönelim.
*
1912-13’te Balkan Savaşı felâketini yaşamış ve Avrupa kıtasındaki topraklarımızı terk ederek çekilmiştik.
Bu fecî mağlûbiyetin birçok sebebi var. Ama bilinen o
ki ordumuz ve subay kadromuz bu muharebelerde iyi
bir imtihan verememiştir.
Devlet-i Aliye, 1914 yılına yaralı, yorgun ve bitkin
olarak girmişti. Üstelik onu yeni bir cihan savaşı bekliyordu. Ama ne gücü takati ve ne de müttefiki vardı…
Ekonomi, silâh, asker… Velhasıl ne lâzımsa işte o yok!
Hâlbuki birileri Osmanlı’nın taksim plânını yapmış,
bu plânı uygulamaya başlamıştı.
Büyük hikâyecimiz Ömer Seyfeddin, Çanakkale’den Sonra adlı hikâyesinde o günleri hikâye kahramanının ağzından şöyle tasvir eder: “Yarın Ruslar
gelecek, İstanbul’u alacak; İngilizler ve Fransızlar
Anadolu’yu yağma edecekler. Namımız tarihten silinecek./ Ticaret, zenginlik, para, saadet tamamiyle yabancıların eline geçmiş. Kapitülasyonlar bir milleti yavaş
yavaş öldüren bir idam makinesi, bir gasp müessesesi.
Hakikati kimse görmüyor. / Ruslar Ayasofya’ya haçlarını asacaklar. Garbî Asya’nın bu köşesindeki bin senelik bir Türk tarihi kapanacak…/ Çanakkale’yi İngiliz
ve Fransız topları dövüyor. / Anadolu’ya hicret başlıyor,
yavaş yavaş mahalleler boşanıyordu.”
Böyle bir ‘ahval ve şerait içinde’ Osmanlı yönetim
kadrolarında beklenmedik bir değişiklik olmuş, bu değişikliğin üzerinden henüz birkaç ay geçmişti.
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Bu, genç bir kumandanın ortaya çıkması ve orduyu
sil baştan yenilemesidir.
1914’ün ilk günü Başkumandan Vekili olan Enver
Paşa’dan bahsediyoruz. Onun aleyhinde bir kitap yazan Şerif Bey bile hakkını teslim eder: “Ordu, yeni bir
dünyaya doğdu. Herkese bir çeviklik, bir sür’at, bir askerlik geldi. Zabit zabite, asker askere benzedi. Enver,
Osmanlı tarihinin ilk defa gördüğü yenileştirici, yetiştirici, çalışkan, katî ve azimkâr bir Harbiye Nazırı idi.”
İşte Çanakkale ve sonra da İstiklâl Harbi’mizi bu
ordu zafere götürecekti.
Evet, Osmanlı, birçok milleti barındıran bir imparatorluktu. Ama ciddî kaynaklar, cephelerde asıl yükü
çekenin Türk unsuru olduğunu ittifakla belirtir. Onun
içindir ki Şevket Süreyya Aydemir, Birinci Dünya
Savaşı’nda Osmanlı ordusunun harbini bir ‘Türk ordusu harbi’ olarak değerlendirir. Burada son günlerde
moda olan ve vatan müdafaasını bütün ekalliyetlerle birlikte yaptığımız şeklindeki çıkışları da anlamak
lâzım... Fakat tarihin yüzü soğuktur. O sizin ne zaman
ve hangi şartlar içinde bulunduğunuzu hesaba katmadan mazinin gerçeklerini olduğu gibi gözünüzün önüne koyar. Bunun en açık misali Mehmed Ârif Bey’in
Başımıza Gelenler adlı eseridir. Aynı adı taşıyan bir kitap daha var, yazarı Osmanlı’nın son Moskova Sefiri
Galip Kemalî Bey…
Çanakkale, Birinci Dünya Savaşı’nın en çetin
ve hayatî mücadelelerinin verildiği yerdir. Bu cephede İngiliz ve Fransız donanmaları önce denizden ve
sonra da karadan hücum etmişlerdir. Amaçları, Almanlarla savaşmakta olan Rusya’ya yardım etmekti. Ama
önce Rusya’ya giden yolu açmak hatta bu yolu tamamen ele geçirmek gerekiyordu. Sonra bu yoldan Rus
buğday ve petrolünü Avrupa’ya taşımak… Esas amaç
ise daha önce oturup aralarında paylaştıkları Osmanlı
Devleti’nin topraklarını başkent İstanbul’dan başlamak
suretiyle ele geçirmekti. Diğer taraftan şu hesaplar da
vardı: Kafkas cephesinde Türk ordusunu saf dışı bırakmış olan Rusya, hayalini gördüğü İstanbul’a da gelebilirdi! Rusların bu hayali, İngiliz’in kâbusuydu. Öyle bir
gelişmeye meydan vermemek için Osmanlı payitahtını
kendileri ele geçirmeliydi!
İngiliz Harbiye Nazırı Lord Kitchener, Çanakkale’yi
kolayca geçeceklerini hayal ediyordu. Hatta Hıristiyan
nüfusun (Ermenilerin), tıpkı Doğu Anadolu’da Rusların
yolunu heyecanla bekleyip canla başla onlara yardıma
koştuğu gibi şimdi de İstanbul’daki Rum ve Ermenilerin İngiliz ve Fransız savaş gemilerinin bacalarından

4

Boğaz savaşının kumandanı Cevat Paşa.

çıkan dumanları gözlediklerini tahmin ediyordu! Bu
tespit aslında yanlış değildi; fakat Mehmetçik faktörünü hesaba katmayan bir hesaptı…
Rus Çarının yardım talebi üzerine İngiliz savaş
gemileri, 1914 yılı ağustos ayı ortalarında Çanakkale
Boğazı önlerine geldi. Bundan sonra olacakları tahmin
eden Osmanlı Devleti boğazları yabancı gemilerin giriş çıkışına kapattı.
Batıda bunlar olurken doğuda Rusya, Bayezid ve
Pasinler sınırından Türkiye sınırına taarruz etti. Meşhur
Sarıkamış muharebeleri cereyan etti. Ruslar, pahalı da
olsa bu muharebeyi kazandı.
Aziz yurdumuzu işgal etmeye gelen bu kuvvetler,
İngiliz, İskoç, İrlandalı, Fransız, Hintli, Kuzey Afrikalı,
Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlerle Rum ve Yahudi gönüllülerden meydana gelmekteydi. Tâun (veba)
hastalığının bile yüzünü kızartacak bu teşebbüsü Şâir
Mehmed Âkif iki mısrayla şöyle tasvir ediyor:
Kimi Hindû, kimi yamyam, kimi bilmem ne belâ…
Hani, tâuna da züldür bu rezil istilâ!
İstilâcıların deniz taarruzu 19 Şubat 1915 sabahı
başladı. Şiddetli bir ateşle birlikte Seddülbahir ve
Kumkale’ye asker çıkarmaya teşebbüs etiler. Fakat
bu çıkarma hareketleri geri püskürtüldü. Düşman, 13
Mart’a kadar Türk tabyalarını dövmeye devam etti.
Onlar boğazı geçebileceklerini düşünüyorlardı. Fakat Mehmetçiğin ne yapacağını hesap edemiyorlardı.
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Nusret mayın gemisinin döşediği mayınlarla kıyılardaki topçularımız, boğazın sularında onlara beklemedikleri felâketi hazırlamıştı. Nitekim son ve en şiddetli
saldırıya geçtikleri 18 Mart günü her şey anlaşılacaktı.
Dünyanın en güçlü donanması perişan hâldeydi.
Bu manzara Çanakkale’yi savunan Mehmetçiğin zaferiydi. Bu zaferle Çanakkale’nin geçilmez olduğu
dünyaya duyurulmuştur.
Adeta bütün dünyanın hücumuna göğüs geren askerin başında Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanı
Miralay İsmail Cevat Bey (1870-1938) bulunmaktaydı. Bu sebeple kendisine “18 Mart Kahramanı” unvanı ve mirliva/paşa rütbesi verilmiştir. Cevat (Çobanlı)
Paşa, Mondros Mütarekesi’nden sonra İngilizler tarafından tehlikeli kişilerden biri olarak görülmüş ve tutuklanarak Malta’ya sürülmüştür. Malta’dan döndüğünde

de İstiklâl Savaşı’na katılmıştır. Onun Kurmay Başkanı
Selâhaddin Âdil Bey (1882-1961)’i de burada anmalıyız. Yine bu muharebelerde insan gücünün üzerinde
bir gayretle 276 kiloluk top mermisini taşıyan Mehmed
oğlu Seyid Çavuş tarihe geçmiş yiğitlerdendir.
İşgalcilerin kaybı çoktu. Büyük zırhlı savaş
gemilerinin kimi yüzlerce mürettebatıyla birlikte
batırılmış, kimi ağır yara aşmış, kimi karaya oturmuş ve
kimisi de kaçmıştı. O zamanlar yıldızı sönen ve ancak
yıllar sonra başbakan olan meşhur İngiliz Bahriye Nazırı Churchill, Enver Paşanın oğlu Hava Yüzbaşısı Ali
Enver’e, “Senin baban benim siyasî hayatımı tam yirmi
yıl geriye attı!” demiştir.*
* Bu haberi Prof. Akdes Nimet Kurat’tan dinlediğini belirten Şevket Süreyya
Aydemir, “Enver Paşa'nın oğlu Ali Enver, 1971 Aralık ayında Avustralya’da bir
kaza neticesinde öldü. Prof. Kurat da aynı yılın sonlarında Anadolu’da bir trafik
kazasına kurban gitti.” diyerek bu iki vefatın esrar perdesine dikkat çekmiştir
(Makedonya’dan Orta Asya’ya Enver Paşa, c. III).

.

Çanakkale deniz
ve kara savaşlarının yapıldığı
boğaz ve Gelibolu Yarımadası.

"Kal'a-yı Sultaniye
Boğazı haritası".

BAHAR 2013

5

Bizim AHISKA
Bu ağır mağlÛbiyete rağmen düşman kuvvetleri,
İstanbul’a ulaşmak emelinden vazgeçmedi. Bu defa
25 Nisan’da Gelibolu Yarımadası’na asker çıkarmak
suretiyle karadan gitmeyi denediler. Seddülbahir ve
Arıburnu’na çıkarma yaptılar.
İşgal Kuvvetleri Komutanı Hamilton, burada başarılı olduğu takdirde yarımadaya biraz kuvvet bırakarak
İstanbul’a yürüyecek ve orada Ruslarla buluşacaktı!
Deniz savaşları düşmanın aleyhine sonuçlanmış,
bu defa kara savaşları başlamıştır. Bu savaşlarda Osmanlı ordusuna bir Alman generali olan Mareşal Liman
Von Sanders komuta etmektedir. Fakat bu komutanla
emrindeki Türk komutanların plânları ve tahminleri çok
farklıdır. Nitekim cephedeki Türk ve Alman subayları
arasında birtakım sürtüşmelerin olduğu bilinmektedir.
Alman subaylarının, daha ziyade Alman emelleri doğrultusunda hareket ettiklerine dair bilgiler var. Yaşanan
tecrübeler ve cereyan eden taarruzlar, Türk kurmay
hey’etini haklı çıkaracak, bu cephede de zafer Türk’ün
olacaktır.
Düşman zaferden ümidi kestiğinden 27 Aralık 1915
günü bu cephedeki kuvvetlerin tahliyesine karar vermiş, tahliye işlemleri 9 Ocak 1916 sabahı tamamlan-

mıştır. Böylece Gelibolu Muharebeleri de Osmanlı ordusunun zaferiyle sonuçlanmıştır.
Ömer Seyfeddin’in hikâye kahramanı rahatlamıştır:
“İngiliz, Fransız zırhlıları Çanakkale’yi geçemedi.
Hicret edenler döndüler. Bir sene, her gün başka bir
muzafferiyet haberi getirerek geçti. Çanakkale’de
hemen bir milyonluk düşman ordusu eritildi. Denize
döküldü. Büyük zırhlılar battı. Mağlûp edilemez
zannedilen İngilizlerin bayrakları yere düşürüldü.
Hele Ruslar… Yalnız İstanbul’u ele geçirmek için bu
muharebeye girdiklerini nutuklarla ilân etmekten başka
bir şey yapamadılar…”
Çanakkale Savaşlarının Gelibolu Yarımadası’nda
cereyan eden muharebelerin her biri ayrı birer destandır. Bu cephede unutulmaz isimleri olan Üçüncü
Kolordu Komutanı Esat (Bülkat) Paşa (1862-1952) ile
kardeşi Tümen Komutanı Vehip Paşa (1877-1940) ve
Anafartalar, Arıburnu ve Conkbayırı savaşlarının komutanı Mustafa Kemal Bey’i tarih sayfaları parlak harflerle yazmıştır.
Bu cephenin diğer şanlı komutanlarını da analım:
Tümen komutanları Albay Halil Sami Bey, Yarbay Hasan Basri Bey, Albay Refet Bey; alay komutanları Albay

Kolordu Kumandanı Esat Paşa ve erkânı. (Harp Mecmuası'ndan)
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Ali Şefik Bey, Yarbay Hafız Kadri Bey, Yarbay Hüseyin
Avni Bey; tabur komutanı Binbaşı Mahmut Sabri. Bunlardan Yarbay Hüseyin Avni Bey, kumanda ettiği 57.
Alay ile birlikte şehit olmuştur. Bu alay tarihe ‘Şehit
Alay’ olarak geçmiştir.
Çanakkale savaşlarında 1.Takım Komutanı Ezineli
Yahya Çavuş’tu. Sahile çıkmak isteyen düşmanı, piyade tüfekleriyle cehennem ateşi içinde bırakan Yahya
Çavuş ve bölüğü, bir tabur düşmanı perişan etti.
Onun hatırasına dikilen abidede yer alan Nail
Memik’e ait şu dörtlük her şeyi özetliyor:
Bir kahraman takım bir de Yahya Çavuş’tular,
Üç alayla burada gönülden vuruştular,
Düşman tümen sanırdı, bu şahane erleri,
Allah’ı arzu etti, akşama kavuştular.
Tarihçi Ziya Nur, Başkumandan Vekili Enver Paşa’nın,
“Tarihe İngiliz donanmasının yenilebileceğini ispat eden
kimse olarak geçeceğim.” dediğini nakleder ve ilâve
eder: “Enver Paşa, İngiliz ve Fransız donanması Çanakkale Boğazı’na hücum edince, asla boğazı geçemeyeceklerini ısrarla söyleyen hemen tek adamdır. O güne
kadar mağlûbiyeti tatmamış olan İngiliz donanması,
Fransız donanmasının da desteğine rağmen hücumda
muvaffak olamamıştır.”
Nedense Enver Paşa’nın adı Sarıkamış’la birlikte
olumsuz anlamda anılagelmiş, Çanakkale ile hemen
hiç anılmamasına adeta dikkat edilmiştir! Hâlbuki
Şevket Süreyya Beyin ifadesiyle, “Enver Paşa bu harpte Osmanlı ordularının Harbiye Nazırı ve Başkumandan
Vekili olarak ön plânda ve en yüksek sorumluluk ve kumanda mevkiindedir.”
*
Çanakkale savaşları, çok önemli gelişmelere sebep
olmuştur. Bunların en önemlisi şüphesiz Rusya’da
Çarlığın yıkılmasıdır. Müttefiklerinden yardım alamayan
Rusya’da bir ihtilâl patlak vermiş ve 1917 Şubat’ında
çarlık devrilmiştir. Aynı senenin Ekim'inde Bolşevikler yönetimi ele geçirmişlerdir. Bolşevik yönetim savaşa son vererek cephelerden çekilmiştir. O zaman
Anadolu’da Rus ordu karargâhı Erzincan’daydı. 18 Aralık 1917’de bu şehirde imzalanan bir mütarekeyle Rus
askeri Anadolu’dan çekilmeye başlamıştır.
1918 Mart’ında Brest-Litovsk’ta yapılan görüşmelerle Kars, Ardahan ve Batum vilâyetleri de Türkiye’ye
bırakıldı. Bu arada 1828’de elimizden çıkmış olan Ahıska da anayurda kavuştu.
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Böyle mutlu gelişmeler devam ederken Batılı devletlerin müdahalesiyle müttefikimiz olan Almanlar yenildi. Birinci Dünya Savaşı artık sona eriyordu.
30 Ekim 1918’de Mondros Mütarekesi imzalandı.
Mondros Mütarekesi’nde alınan kararlarla Türk yurdu, İngiliz, Fransız ve Yunan işgaline açık hâle getirildi.
13 Kasım 1918’de İstanbul işgal edildi. Tarih, muhteşem Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasını seyrediyordu! Tarihçi Halil İnalcık’ın şu sözü çok anlamlıdır:
“Tarihe mal olmuş bütün imparatorluklar içinde sadece
Osmanlı Devleti, Çanakkale gibi muhteşem bir zaferi
yaşadıktan sonra son bulmuştur.”
Böylece Çanakkale savaşlarında Türk’ün bileğini bükemeyen İngiliz ve Fransızlar, bu uğursuz mütareke sonucunda emellerine ulaşmış oldular. Artık
Çanakkale’nin intikamını alacaklardı. Öyle de oldu!
Zira Çanakkale savaşlarının Başkumandanı da karşılarında olamayacak, kader onu çok uzaklara savuracaktır. Türkistan’da, 1922 Ağustos'unda bir kurban bayramı günü Ruslarla yaptığı bir savaşta şehit düşecektir.
Daha sonra Anadolu’da cereyan edecek olan İstiklâl
Savaşı, Çanakkale savaşlarındaki ordu, kumanda
heyeti ve Çanakkale ruhu ile zafere ulaşacaktır. Şu husus da çok anlamlıdır: Çanakkale’nin destanını yazan
şâir, İstiklâl Savaşı’nın da destanını yazacak ve biz bu
destanı millî marşımız olarak terennüm edeceğiz.
Her senenin 18 Mart’ı, Çanakkale Şehitlerini Anma
Günü olarak değerlendirilmektedir.
Hazin olan şudur: Biz, şehit ve gazilerini hatırlamayı,
işgal kuvvetlerinin torunlarından öğrendik. Zira diri olarak ele geçiremedikleri Gelibolu Yarımadası’nı ölüleri ve
onların hatırasına diktikleri anıtlarıyla doldurdular. Üstelik her sene 25 Nisan’da gelip buralarda parlak törenler
yapmaktadırlar. Biz ise bu toprakların muzaffer sahibi
olarak şehitliklerimizi son zamanlarda düzenlemeye
başladık!
Çanakkale’ye gidenleri Kilitbahir sahilinde bir
Mehmetçik, Necmettin Halil Onan’ın şu mısralarıyla
karşılamaktadır:
Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın
Bu toprak, bir devrin battığı yerdir!
Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın,
Bir vatan kalbinin attığı yerdir!
Çanakkale’de savaşan bütün şehit ve gazilerimizi
dua, hürmet ve şükranla anıyoruz.
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