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ÖNSÖZ

T
ürk tarihinin en büyük destanlarından birinin 
yazıldığı topraklar üzerinde görev yapmak üzere 
teşkil olunan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihî 

Alan Başkanlığının kuruluş amacı; Çanakkale Muharebele-
ri’nde şehit düşen, yaralanıp gazi olan on binlerce Mehmet-
çiğin hatırasını yaşatmak ve Tarihî Alanı’nın tarihi, kültürel 
ve manevi değerleri ile doğal dokusunun korunması, yaşatıl-
ması, geliştirilmesi, tanıtılması ve gelecek kuşaklara en iyi şe-
kilde aktarılmasını sağlamaktır. 
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Çanakkale Muharebeleri kuşkusuz sıradan bir askeri 
harekât, bir harp değildir. Dünya tarihi açısından I. Dün-
ya Savaşı’nın seyrine, süresine, sonuçlarına doğrudan tesir 
etmiştir. Türk tarihi açısından ise içinde bulunulan umumi 
harp yıllarında tek bağımsız İslâm Devleti olan Osmanlı 
Devleti’nin görünürde devletin başkenti olan İstanbul’u sa-
vunurken arka planda da tüm İslâm âlemini müdafaa ettiği 
bir savaştır. Çanakkale Muharebeleri Türk milleti ve İslâm 
âlemi için bir hayatta kalma mücadelesiydi. Burada kazanı-
lan zafer, hâli kurtardığı gibi kazanılan özgüven ve manevi 
kuvvetle geleceğe emniyetle ve ümitle bakılmasını da sağla-
mıştır. Kurtuluş Savaşı’nı kazandıran kadrolar, ruhunu ve 
referansını Çanakkale’den almıştır.

Çanakkale; binlerce evladımızı kaybettiğimiz, dört bir 
tarafı acılarla sarılmış, korkuyla cesaretin, ölümle yaşamın 
bazen ince çizgilerle ayrıldığı ve bazen de iç içe geçtiği bir 
mücadele alanı olmuştur. Tüm imkânlar seferber edilerek 
ortaya konan bu mücadele milletimiz için adeta bir direnç 
noktası olmuştur. Burada çarpışan ecdadımız, vatanın kut-
siyetini ve bölünmezliğini bir kez daha bütün cihana hay-
kırmıştır. Öyle ki aynı siperde yarenlik ettiği arkadaşlarını, 
ateşler ve acılar içinde görmek, ölmemek için öldürmek zo-
runda kalmak, savaşın en dayanılmaz noktasıdır.

Çanakkale Muharebelerinin acıları, inançları, yiğitlik-
leri ve insana dair tüm duyguları bugün her ortamda söy-
lenen, tekrarlanan ulusal bir yangına dönüşmüştür. Burada 
ortaya konan cansiperane mücadele, bugün milletimiz adına 
sarsılmaz bir aidiyet duygusu yaratmış olup; Yüce Türk mil-
letinin geleceğe yönelik ülkü birliğine de katkı sağlamıştır. 

Bu şanlı mücadelenin manevi yönünün hep canlı kalma-
sını, nesilden nesile aktarılmasını sağlayacak; şehitlerimi-
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zin kanlarıyla sulayarak emanet ettiği vatanımızın sonsuza 
kadar korunması için hep birlikte çalışacağız.

Bu vesileyle burada hayatını vatan savunmasına adamış 
ve geride vatansever kuşaklar bırakmış olan tüm komutan-
larımızı, hayatlarıyla bize vatan topraklarını ve özgürlüğü 
armağan eden aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve şük-
ranla anıyor, ruhlarınız şad olsun diyorum…

İsmail KAŞDEMİR
Çanakkale savaşları Gelibolu

Tarihî alan başkanı
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TAKDİM

Ç anakkale Savaşı sadece Türk tarihinin değil, 
dünya tarihinin de en önemli olaylarından biridir. 
Çanakkale Savaşı; dünyanın en büyük orduları-

nın kara, hava, deniz ve denizaltı unsurlarıyla saldırıları karşı-
sında; çok sıkıntılı bir dönem geçirmekte olan Osmanlı Devle-
ti’nin gerçekleştirmiş olduğu büyük direnişi simgeler. Türkleri 
Balkanlardan ve Anadolu’dan söküp atmak isteyen emperya-
list devletler Çanakkale’de büyük bir hezimete uğramışlardır. 

Tarihî anlamda, bu tarz bir değere sahip Çanakkale Sava-
şı’nın, Türk toplumu tarafından gereği gibi bilinmesi hayli önem-
lidir. Çünkü bu savaş Türk Milleti’nin, eski parlak zaferlerini 
aratmayacak tarzda bir başarı kazanmak suretiyle hâlâ dünya-
nın büyük güçleri ile rekabet edebilecek bir konumda olduğunu 
göstermiştir. Çanakkale’de kazanılan zafer aynı zamanda Türk 
Milleti’nin geleceğini de kurtarmıştır. 

Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasından sonra, İtilaf dev-
letleri Çanakkale cephesini açarak savaşı kısa sürede bitirme 
çabası içine girmişlerdi. Onlara göre, Çanakkale Boğazı’nı ele 
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geçirmek İstanbul’u ele geçirmekle eş anlamlı idi. İstanbul’un 
düşmesi ise Osmanlı Devleti’nin savaş dışı kalması demekti. Bu 
da müttefiklerin işini büyük oranda kolaylaştıracak, Almanya ile 
daha rahat mücadele edebilecekler, savaşı da kısa sürede kaza-
nabileceklerdi. Dünyanın en güçlü donanmasına sahip İngiliz-
ler, Çanakkale’den zorlanmadan geçebilecekleri inancında idi-
ler. İngiltere Deniz Bakanı Churchill, donanmanın Boğaz’dan 
zorla geçerek İstanbul’a ulaşmasının fikir babası idi. Bir iki yıl 
önce Balkan Devletlerine kolayca yenilen bir ülke olan Osmanlı 
Devleti’nin hemen teslim olacağını düşünüyordu. Churchill’e 
göre, zırhlıların büyük topları karşısında Türk askeri cephe-
den hemen kaçacaktı.

Fakat gelişmeler hiç de müttefiklerin bekledikleri gibi ol-
madı. Zırhlı gemilerin topları görülünce hemen cepheden ka-
çacağı düşünülen Türk askeri, ülkesini kahramanca savundu. 
Öyle ki 18 Mart 1915 tarihinde kesin sonuç almak üzere var güç-
leriyle Çanakkale Boğazı’na saldıran müttefik donanması, bü-
yük kayıplar vererek geri çekildi. Yenilmez armada olarak ni-
telenen İngiliz donanması, Fransızlardan da destek almasına 
rağmen tarihi bir mağlubiyete uğramıştı. 

Sonrasında Çanakkale’nin karadan aşılması planları hayata 
geçirildi. 25 Nisan 1915 tarihi itibarıyla Gelibolu Yarımadası’na 
çıkartma harekâtı başlatıldı. Aynı deniz savaşlarında olduğu 
gibi, burada da Türk askeri ve subayının kahramanca mücade-
lesi ön plana çıktı. Çanakkale Savaşı sırasında; maneviyat her 
zaman üst düzeyde olmuş, savaşan askerler şehit olup cennete 
gidecekleri inancıyla hiçbir korku ve tereddüt göstermeden düş-
mana saldırmış, karşı koymuş ve neticede ülkelerini kurtarmış-
lardır. Denizden sonra kara savaşlarını da kaybeden İtilaf Dev-
letleri, aldıkları yenilginin utancını da yanlarından taşıyarak 
gizlice Çanakkale cephesinden geri çekilmişlerdir. 
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İşte tarihi anlamda bu derece değer taşıyan Çanakkale Sava-
şı’nı, genç nesillere en iyi şekilde öğretmek bir vecibedir. Atala-
rının büyük güçler karşısında başarıyla mücadele edebildiklerini 
hakkıyla öğrenmek genç nesiller üzerinde ciddi bir motivasyon 
kaynağı oluşturacaktır. Diğer taraftan hiçbir başarının fedakâr-
lık göstermeden kazanılmayacağını da bu vesile ile idrak ede-
cek genç nesiller, atalarına layık evlatlar olmanın, onlar gibi 
ülkeleri için hiçbir fedakârlıktan kaçınmamakla mümkün ola-
bileceğini idrak edeceklerdir. Çanakkale Savaşı, bütün bu un-
surları ve örnekleri içinde barındıran yönüyle gençlerimiz için 
önemli bir ders niteliğindedir. 

Bu düşüncelerden yola çıkılarak Çanakkale kitabı hazırlan-
mıştır. Kitabın kolay okunur olması yanında, Çanakkale ru-
hunu en iyi şekilde verecek bilgilerle donatılmasına çaba göste-
rilmiştir. Dolayısı ile gerek deniz, gerekse kara savaşlarının ne 
şekilde cereyan ettiği anlatıldıktan sonra; ayrıca her bölümün 
bir değerlendirilmesi yapılmıştır. Bunun yanında, gerek savaşın 
kahramanları, gerekse savaşın gidişatı ile ilgili birçok anekdota 
değinilerek olayların daha canlı olarak algılanmasını sağlaya-
cak ve insani yönünü ortaya koyacak örnekler de verilmiştir. 

Çalışmada önce; Birinci Dünya Savaşı’na giden süreç ele 
alınmış, sonrasında da Birinci Dünya Savaşı’nın çıkışı, Osmanlı 
Devleti’nin savaşa girişi ve Çanakkale cephesinin açılması ko-
nularına yer verilmiştir. Sonrasında deniz savaşları ele alınmış-
tır. Bilahare de kara savaşları, her cepheye özel bir yer ayırmak 
suretiyle anlatılmıştır. En nihayetinde ise, genel bir değerlen-
dirme ile kitap sonuçlandırılmıştır. 

Şu da bir gerçektir ki, 1915 Şubat’ında başlayıp 1916 Ocak 
ayına kadar devam eden savaşın her safhasını teferruatıyla an-
latmak ciltler dolusu kitap yazmayı gerektirecek bir durum-
dur. Hâlbuki hedeflenen, genç nesillere tek bir kitapla Çanak-
kale ruhunu ve gerçeğini en iyi şekilde verebilecek, sıkılmadan 
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okunabilecek bir çalışma meydana getirmekti. Bütün bunların 
yapılabilmesi için azami gayret gösterilmiştir. 

Son sözü de bu kitap vesilesiyle hatırlatmaya çalıştığımız 
Çanakkale kahramanları için söylemek gerekir. Çanakkale Sa-
vaşı’nda din ve vatan uğruna hayatını hiçe sayarcasına düş-
mana göğsünü siper ederek harikulade bir destan yazan Türk 
ordusunun, erinden subayına her bir kahramanına olan min-
net ve şükran borcumuzu asla ödeyemeyeceğimizin bilincinde 
olarak Çanakkale’nin aziz şehit ve gazilerini saygı ve rahmetle 
yâd ediyoruz. Ruhları şâd olsun.

Ocak 2016
Vahdettin ENGİN

Muzaffer ALBAYRAK
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I. DÜNYA SAVAŞI’NA GİDEN YOL 

Ç anakkale Savaşı I. Dünya Savaşı’nın en önemli 
cephelerinden birini oluşturur. 1915 yılı Şubat 
ayı ile 1916 yılı Ocak ayı arasında yaklaşık bir 

yıllık bir sürede dünyanın önde gelen güçlü ülkeleri burada 
savaştılar. Gelibolu Yarımadası bu süre içinde, bir milyondan 
fazla insanın denizde, karada, havada ve denizaltında birbirle-
riyle kıyasıya savaşmasına sahne oldu. İngiltere ve Fransa’nın 
saldırılarına Osmanlı Devleti, müttefiki Almanya’nın da des-
teğini alarak karşı koydu. Her iki taraftan binlerce insan ha-
yatını kaybetti veya yaralandı. Sonuçta, dönemin büyük dev-
letleri arasında yer alan İngiltere ve Fransa ağır bir yenilgi 
alırken Osmanlı Devleti Çanakkale Savaşı’ndan galip olarak 
ayrıldı. Bu zafer Türk tarihinin en büyük başarılarından biri 
olarak tarih sahnesindeki yerini aldı. 

Çanakkale Savaşı niye çıkmıştı? Büyük devletlerin burada 
ne işi vardı? Bu sorulara cevap vermek için öncelikle I. Dünya 
Savaşı’na giden sürece bir göz atmak gerekir. 


