
18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ’Nİ 
ANARKEN

 Nusret KOPUZLU

Çanakkale Harbi, tarihimizin en önemli dö-
nemeçlerinden biridir. Bu cephe, Birinci Dünya 
Savaşı’nın düğüm noktasıdır da denilebilir. Zira bu 
cephe çökmüş olsaydı, İngiliz-Fransız müttefik ordu-
su Boğazları alıp, İstanbul’u düşüreceği gibi Çarlık 
Rusya’sına da yardım edebilecekti. Çarlığın yıkılma-
dığını düşündüğümüz zaman, yüzyıllardır Türk’ün 
kanını akıtan Rus emperyalizminin bırakın impara-
torluk coğrafyasını, Anadolu topraklarında bile neler 
yapacağı hesaba gelmezdi. 18 Mart 1915’te Çanak-
kale sularına gömülen düşman donanması, emeline 
nail olamamış ve gururu kibiri yere çakılmıştır. Böy-
lece Türk’ün yenilmez olduğu, Çanakkale’nin geçi-
lemeyeceği dünyaya duyurulmuştur. Neticede ye-
nilmez zannedilen batı emperyalizmine mağlûbiyet 
tattırılmış ve yüzyıllardır gırtlağımıza sarılmış olan 
Rus Çarlarının kanlı elleri kırılmıştır. 

Çanakkale Zaferi’nin 102. Yıldönümünde, haya-
tının baharında bu cephede kendini feda eden yiğit 
şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. 

Bu zaferin hikâyesini 18 Mart 1918 tarihli Do-
nanma mecmuasının fevkalâde (olağanüstü) nüs-
hasından olduğu gibi sunuyoruz.

DONANMA

-İstikbâlimiz denizlerdedir-
18 Mart 1334 (1918)

Şanlı bir zaferin hâtıra-i fahr-âveri:

18 Mart Zaferi
Ordu ve Donanmamızın zafer-i müştereki  

(Donanma Cemiyeti)’nin iftiharı

Karadeniz Hadise-i ma’lûmesiyle Devlet-i Osma-
niye de Harb-i Umûmî’ye iştirak ettikten sonra Os-
manlı ordusu bir taraftan Kafkasya’da Ruslara karşı 
harekât-ı taarruziyeye girişmiş diğer taraftan da Sü-
veyş Kanalı’na ve Mısır’a karşı taarruz için hazırlık 
yapmağa başlamıştır. 

Bu vaziyet karşısında İngiltere ile Fransa, 
Rusya’nın da ibrâm (zorlama) ve ısrarı üzerine Ça-
nakkale Boğazı’nı zorlayıp geçerek İstanbul’u zapt 

etmek hevesine kapılmışlardı. Bu suretle bir darbey-
le müteaddid işler görülecekti:

Evvelâ: Türkiye, kalb-gâhına bir darbe indirilerek bel-
ki de tamamen saff-ı harp haricine çıkarılmış olacaktı. 

Saniyen: Boğazlar açılarak Ruslara silâh, cepha-
ne ve sâir levâzım-ı harbiye verilebilecek, Rusya’nın 
fazla zahâiri de İngiltere’ye naklolunabilecekti.

Sâlisen: Dûçar-ı felç edilmiş olan Türkiye, 
Rusya’ya karşı yapmakta olduğu ve İngiltere’ye kar-
şı da hazırladığı taarruzlardan vazgeçecekti.

Rabian: Romanya, Yunanistan, hatta Bulgaristan 
o mühim anlarda düvel-i merkeziye aleyhine kıyam 
ettirilmiş olacaktı.

İhrâz-ı zafer mümkün olduğu takdirde bu ka-
dar büyük ve ehemmiyet-i azimeyi hâiz netâyic 
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elde edilecek olan Boğaz’ı zorlamak mes’elesi, İn-
giliz-Fransız ricali ve bilhassa o zaman İngiltere 
Bahriye Nâzırı olan Churchil için pek sehil ve adetâ 
tenezzüh ve ta’lim kabilinden bir hareket-i harbiye 
mâhiyetinde telakkî ediliyordu. Müttehid İngiliz-
Fransız donanmasının bir iki hücûmu ile Çanakkale 
istihkâmâtının zîr ü zeber edileceğine İ’tilâf mahafi-
linde hemen herkes iman etmişti. 

Düşmen matbuatı, Çanakkale istihkâmatının 

hatta yalnız Queen Elizabeth diretnotunun 38’lik top-
larının bir iki endahtıyla târumâr ve perişan olaca-
ğını bâlâ-pervâzâne iddia edip duruyorlardı. İşte 
bu zafer-füruşâne muhakemât ve mütâlaâtın sev-
kıyledir ki Churchil, İngiliz-Fransız donanmasının 
Çanakkale’yi bir hamlede iskat edeceğini zannede-
rek bi’n-nisbe kısa bir hazırlıktan sonra hücûm-i 
cebrî icrâsını emrediyordu. 

Düşmenlerimizi vesait-i müdafaasını eski, çü-
rük ve kuvvetsiz addettikleri Çanakkale’de Türk 
şehâmet ve hamasetiyle karşılaştılar ve Türk kah-
ramanlığının yalnız Queen Elizabeth’in 38’lik topla-
rından değil, bütün donanmalarından çok kuvvetli, 
çok metîn olduğunu, acı bir tecrübe ile öğrendiler. 
Bu acı tecrübenin vuku bulduğu 18 Mart 1331 (1915) 
Muharebesi, Harb-i Umûmî’de Türk silâhlarının 
ihrâz ettiği en büyük ve en şanlı zaferi teşkil eder.

18 Mart Muharebesi neticesinde düşmen kuvâ-yi 
bahriyesi mühezimen ric’at etmiş, bir daha Boğaz’a 
denizden hücûm etmeyi hatırından bile geçirme-
miştir. 18 Mart Muharebesi’nde düşmen pek azim 
zayiata uğradığı hâlde Osmanlı kuvâ-yi müdafaası 
hiç denilecek derecede az ve ehemmiyetsiz hasar ile 
bu müthiş musâraadan muzaffer çıkmıştır.

*
18 Mart muzafferiyetini ordu ve donanmamız 

müştereken ihrâz etmişlerdir. Bir taraftan tabya ve 
istihkâmlardaki toplarımızla seyyar bataryalarımız 
düşmene mermi yağdırırken diğer taraftan da ma-
yın gemilerimiz, düşmen zırhlılarının rehgüzârına 
müthiş ve bî-aman silâhlarını serpmişlerdi. 

Milletin ruh-i hamiyetinden doğmuş olan Do-
nanma Cemiyeti için ne kadar şâyân-ı iftihardır ki 
bu büyük ve şanlı zaferin istihsâlinde Donanma 
Cemiyeti’nin de bir hisse-i iştiraki vardır.

Fîlhakika Donanma Cemiyeti, Balkan yolunun ka-
palı olduğu ve müttefiklerimizden esliha ve levâzım-ı 
harbiye cihetiyle hiç muavenet gelmediği bir sırada 

Bir Türk ve Müslüman san’atkârının ihtirâ-
gerdesi olan ve icrâ edilen muhtelif tecrübelerde ha-
riçten gelen emsaline faikıyyeti kat’i surette anlaşılan 
sâbih torpil numûnesi üzerine birçok torpiller yap-
tırmış ve bu torpillerle Çanakkale’de mayın tarlaları 
vücuda getirilmiştir. 

18 Mart Muharebesi’nde batan düşmen sefâin-i har-
biyesinin hep sâbih torpillere çarparak dûçâr-ı hasâr 
ve harabî oldukları nazar-ı dikkate alınırsa Donanma 
Cemiyeti’nin bu hizmetiyle iftihar etmekte ne kadar 
haklı olduğu tezahür eder. 18 Mart Muharebesi’ne ait 
düşmen neşriyatından anlaşıldığı üzere hasım filolarını  

Ressam Cemal Beğ’in 18 Mart Muharebesi’ni gösterir temsilî bir levhası.

Geçilmez

Biz Türk eriyiz, şanlı, güzel bayrağımız var,
Tarihimize nâm verecek sancağımız var.

Düşmen! Seni kahreyleyecek kuvvetimiz var,
Dünyaları tedhiş edecek satvetimiz var!

Türk’ün ezecek kuvveti var, kendi ezilmez,
Dünya şunu bilsin ki: Çanakkale geçilmez!

        Necmeddin Sâhir
Donanma mecmuası, 

Bizim AHISKA
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o gün bilhassa mayınlar zebun ve perişan etmiştir. 
İngiliz-Fransız torpil taharri gemileri, her ne kadar 
hücûmun vukuundan birkaç gün mukaddem Boğaz’ın 
yukarı kısmını torpillerden tathir etmişlerse de 18 Mart 
gecesi Nusret mayın gemisi kemâl-i cesaret ve fedakârî 
ile o temizlenen sahaya yeniden torpil dökmeye mu-
vaffak olmuştur. İşte Nusret’in bu muvaffakiyeti, ertesi 
günkü büyük muzafferiyetin vâlidi olmuştur. 

Düşmenlerimize Karadeniz yolunu kapaması iti-
bariyle Rusya’nın mağlûbiyet-i kat’iyesini intâc etmek 
ve nâ-mağlûp addedilen İngiliz filosunu -Fransız do-
nanmasının da mazhar-ı muaveneti olduğu hâlde- 
münhezim ederek kuvâ-yi berriye ve bahriyemize 
ebedî bir şan ve şeref kazandırmak gibi maddî ve 
manevî fevaid-i azîme te’min eylemiş olan 18 Mart 
zaferini, her devr-i seneviyesinde tes’îd etmek bir 
vazife-i millîye olduğu için mecmuamız, o büyük gü-
nün hatıra-i mefahirini yâd eylemek maksad-ı mübec-
celiyle şu nüsha-i fevkaladeyi tertip ve neşr etmiştir. 

Kelimeler:
Bi’n-nisbe  : Nispeten, bir derece.
Bâlâ-pervâzâne : Yüksekten uçma, atıp tutma.
Dûçar-ı felç : Felç olma.
Düvel-i merkeziye : Türkiye, Almanya, Avusturya.
Ehemmiyet-i azimeyi hâiz  : Çok ehemmiyetli, büyük öneme sahip.
Esliha : Silâhlar.
Hâtıra-i fahr-âver : Şeref getiren hâtıra.

Faikıyyet : Üstünlük.
Fevaid-i azîme : Büyük faydalar.
Hadise-i ma’lûme : Bilinen hadise.
Hamâset : Kahramanlık.
Harb-i umûmî : Birinci Dünya Savaşı.
Harekât-ı taarruziye : Taarruz hareketleri.
Hücûm-i cebrî : Mecburî saldırma.
İ’tilâf mahafili : İngiliz-Fransız tarafı.
İbrâm  : Zorlama.
İhrâz-ı zafer : Zafer kazanma.
İhtirâ-gerde : İcat etme.
Kalb-gâh : Canevi, merkez.
Kuvâ-yi bahriye : Deniz kuvvetleri.
Kuvâ-yi berriye : Kara kuvvetleri.
Levâzım-ı harbiye : Savaş malzemesi.
Mağlûbiyet-i kat’iye : Kesin yenilgi.
Musâraa : Güreşme.
Mühezimen : Bozguna uğrayarak.
Müteaddid : Birçok.
Müttehid : Birleşik.
Netâyic : Neticeler, sonuçlar.
Ric’at etmek : Geri çekilmek.
Sâbih : Yüzen.
Saff-ı harp : Savaş hattı.
Sefâin-i harbiye : Savaş gemileri.
Sehil  : Kolay.
Şehâmet : Cesaret ve yiğitlik.
Tathir etmek : Temizlemek.
Tenezzüh  : Gezinti.
Vâlid : Baba.
Zafer-füruşâne : Muzafferlik satan.
Zafer-i müşterek : Ortak zafer.
Zahâir : Zahireler, yiyecekler.
Zîr ü zeber : Altüst.

Estiler, rüzgâr gibi doğunun çocukları!
Geldiler, ırmaklar aşarak, Atıl’ı atlayarak.
Bir kıta olmuştu geride koydukları!
Kimi atlı, kimi yaya, kimi yalın ayak.

Buldular yeni ülke, dediler Deşt-i Kıpçak!
Bir uçsuz düzlüktü sadece buldukları.
Verdiler yeni bir ad, yeni vatan sayarak!
Yerde değil, gökte idi umdukları.

Vardılar, boy boyladılar, soy soyladılar!
Ancak bozkır yoksunuydu ovaları.
Derya gibi bir nüfus ki adı Slavlar
İdi yan yana konup kaldıkları.

Geçti aylar, geçti yıllar, yüzyıllar!
Kaldı bir kıta ileride bozkırın çocukları.
Oldu çocuğu ovanın, torunlar!
Bir yangındı geride, serap sandıkları.

Hikâyesi, Kıpçak’ın, ez-cümle budur!  
Her katresinde bir hicran, hüzün doludur.
Hatırası heyhat güneşleri soldurur!
Dostu ağlatır, düşmanları güldürür.

      Prof. Dr. Yücel Öztürk

Deşt-i Kıpçak  : Kafkas Dağları ile Hazar Denizi’nin kuzeyinde, Din-
yester ile İrtiş ırmakları arasındaki bölgenin tarihî ismi.

Atıl : İdil, Volga Nehri.
Slavlar : Ruslar. 

DEŞT-İ KIPÇAK DUYGULARI 
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