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Dr. Ahmet SALTIK 

T e ş e k k ü r ... 
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I. Dünya Savaşı sırasında 

1915-1916’da  

Gelibolu Yarımadası'nda 

Osmanlı İmparatorluğu ile  

İtilaf Devletleri arasında yapılan 

deniz ve kara savaşlarıdır. 
  

Çanakkale Savaşı.. 
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3 Kasım 1914 ve 18 Mart 1915 

arasında Çanakkale Boğazı'nda 

yaşanan ardışık deniz savaşlarıyla 

Gelibolu Yarımadası'nda  

25 Nisan 1915 - 8/9 Ocak 1916 

arasında yapılan kara savaşları,  

Türk tarihinin en şerefli sayfalarını 

dolduran birer zafer destanıdır. 
 

Çanakkale Savaşı.. 
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Çanakkale Savaşları,  

yüzyılımızın  

en büyük savaşlarındandır.  

1. Dünya Paylaşım Savaşı’nı  

kazanmak isteyen düşman  

devletler, gemileriyle  

Çanakkale Boğazı’nı geçip 

İstanbul’u almak istiyorlardı. 

Osmanlı ordusu, İngiliz  

ve Fransız donanmalarına 

karşı Çanakkale Boğazı’nda  

aylar süren bir dizi deniz  

ve kara savaşı yapmıştır.  
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ŞU BOĞAZ HARBİ NEDİR? 

VAR MI Kİ DÜNYADA EŞİ?  

EN KESİF ORDULARIN 

YÜKLENİYOR DÖRDÜ BEŞİ,  

-TEPEDEN YOL BULARAK 

GEÇMEK İÇİN 

MARMARA'YA-  

KAÇ DONANMAYLA 

SARILMIŞ  

UFACIK BİR KARAYA 
 

Mehmet Akif ERSOY 
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300 bin askerimizin  

şehit olduğu  

bu savaşlarda, düşman 

donanmaları çok ağır yitikler  

vererek geri çekilmiştir. 

Çanakkale Savaşlarının  

denizle ilgili bölümü,  

18 Mart 1915’te,  

düşman gemilerinin 

çekilmesiyle sonuçlanmıştır.  

Bu nedenle,  

her yıl 18 Mart günü 

Çanakkale şehitlerimizi 

minnetle anmaktayız. 
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İtilaf Devletleri; Osmanlı 

İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'u 

alarak Boğazları denetlemek, Rusya'yla 

güvenli bir tarımsal ve askeri ticaret yolu 

açmak, Alman müttefiki Osmanlı’yı 

savaş dışı bırakarak İttifak Devletleri’ni 

zayıflatmak amaçları ile ilk hedef olarak 

Çanakkale Boğazı'na girmişlerdir. 
 

Osmanlı’yı hızla çökertmek.. 
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Ancak saldırıları başarısız olur,  

iki tarafın da çok ağır yitikler 

vermesiyle İtilaf Devletleri geri çekilir. 

Çanakkale Savaşları, ilgili bütün 

ulusları derinden etkilemiştir. 

Avustralya ve Yeni Zelanda'da  

Anzak Günü adıyla  

her yıl düzenli törenler yapılır.  
 

Paralı sömürge lejyonları.. 
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Ayrıca Avustralyalı ve  
Yeni Zelandalılar o gün toplanarak 

Gelibolu Yarımadası'ndaki 
Anzakların (ANZAC: Australian 
and New Zeland Army Corps) 

çıkartma yaptıkları Anzak Koyu'na 
gelerek atalarının savaştıkları  

bu yeri ziyaret ederler.. 
 

Anzak nostaljisi.. 
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Çanakkale Zaferini, büyük  
Türk Ulusu’na, Atatürk gibi  

dahi bir önder armağan etmiştir. 
Türk bağımsızlık savaşının 

temelleri, Çanakkale'nin sularında, 
Conkbayırı'nda ve Anafartalar'da 

atılmış; bu utkular Türk Kurtuluş 
Savaşı’na maya çalmıştır. 

Çanakkale Savaşı.. 
17 



  koca seyit onbaşı 
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Türk Ulusu; İstanbul'u kurtaran 
Anafartalar kahramanı Mustafa 
Kemal Paşa’yı Çanakkale'den 
tanımış; 19 Mayıs 1919'da O, 
Samsun'a çıktığı gün Suriye  

ve Filistin cephelerinden terhis olarak 
Anadolu'ya dönen Türk halkı,  

"bu benim kahraman komutanımdı" 
diyerek O'nun etrafında kenetlenip 

İstiklal Savaşı'na katılmıştır. 

Cepheden cepheye.. 
19 
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Türk Ulusu ve dünya O'nu böylece tanırken,  
O da Conkbayırı'nın, Kocaçimen'in,  

kan deryası can pazarında ulusunun  
ve Türk askerinin asıl cevherini yakından 

tanıyarak daha sonra girişeceği  
Bağımsızlık Savaşı’nı kesin utkuyla 

sonuçlandıracağı inancını o zamandan 
edinmiştir. 18 Mart utkusu kazanılmasaydı,  

düşman donanması,  
daha 1915 Mart’ında İstanbul'a girerek  

Osmanlı İmparatorluğu'nu çökertebilecekti. 
 

Osmanlı’yı çökertmek.. 
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Çanakkale Boğazı'nı aşıp İstanbul'a giremeyen 
İtilaf Devletleri, 25 Nisan 1915'ten başlayarak 

8-9 Ocak 1916'ya dek süren Çanakkale  
kara savaşlarında Mustafa Kemal tarafından 

durdurulamasaydı, 1. Dünya Paylaşım 
Savaşı’nda Çarlık Rusyası en kısa yoldan 
müttefiklerin yardımına kavuşacağı için 

yıkılmayacak, olasılıkla Ekim 1917 Bolşevik 
Devrimi de olmayabilecekti. Almanya'nın 
yenilgisi hızlanacak ve 1. Dünya Paylaşım 

Savaşı belki de 1915'te sona erecekti.  
 

Utkunun olası sonuçları.. 
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Çanakkale Zaferi; harbin 4 yıl sürmesine,  

3 imparatorluğun (Osmanlı, Çarlık ve 

Avusturya/Macaristan İmparatorlukları)  

tarihten silinmesine neden olmuştur.  

Gelibolu Yarımadası'nda düşmana kesin  

darbeler vurarak onları yenilgiye uğratan  

Alb. Mustafa Kemal'in Anafartalar’da yaktığı 

zafer meşalesi, Kurtuluş savaşımızın da  

yolunu aydınlatmıştır. 

3 İmparatorluk çöktü.. 
25 
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Çanakkale savaşlarında  

250 bini aşkın askerimiz şehit düştü!  
Düşman kayıpları ise bu rakamın üstündedir. 
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Çanakkale savunmasında Türk askerleri üzerine  

İngiliz ve Fransız donanmalarından yağdırılan ve yaklaşık  

200 bin askerimizin ölümüne neden olan klasik (konvansiyonel)  

bombalar toplamda 2-3 Hiroşima bombası eşdeğerindeydi! 
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Böylece 18 Mart 1915 deniz utkumuzu 

taçlandıran 25 Nisan’dan sonraki  

kara savaşlarında, Mustafa Kemal'in 

etkin önderliği ile kazanılan zaferlerin, 

ulusal tarihimize ve dünya tarihine  

yön veren etkin rolü, yukarda 

açıklanan noktalarda toplanabilir. 
 

Alb. Mustafa Kemal.. 
28 
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 “Bombasırtı Olayı (14 Mayıs 1915) çok önemli  
ve dünya harp tarihinde eşine rastlanması 

mümkün olmayan bir hadisedir.  
Karşılıklı siperler arasındaki mesafe 8 metre,  
yani ölüm muhakkak. Birinci siperdekilerin 
hiçbirisi kurtulmamacasına hepsi düşüyor.  

İkinci siperdekiler  yıldırım gibi onların yerine 
gidiyor. Fakat ne kadar imrenilecek bir 

soğukkanlılık ve tevekkülle biliyor musunuz? 
Bomba şarapnel,kurşun yağmuru altında öleni 
görüyor, üç dakikaya kadar öleceğini biliyor  
ve en ufak bir çekinme bile göstermiyor...  

SÖYLEV’den : 
30 
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''Biz Anafartalar'da bir dar-ül fünun  

(Üniversite) gömdük‘!‘ 

G a z i  M u s t a f a  K e m a l  ATAT Ü R K  
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“... Sarsılma yok. Okuma bilenler Kuran-ı Kerim okuyor  

ve Cennet’e gitmeye hazırlanıyor. Bilmeyenler ise,  

Kelime-i Şahadet getiriyor ve ezan okuyarak yürüyorlar. 

Sıcak cehennem gibi kaynıyor. 20 düşmana karşı  

her siperde 1 nefer süngü ile çarpışıyor.  

Ölüyor, öldürüyor. İşte bu Türk askerinde  

ruh kuvvetini gösteren dünyanın hiçbir askerinde 

bulunmayan tebrike değer bir örnektir.  

Emin olmalısınız ki Çanakkale Muharebelerini  

kazandıran bu yüksek ruhtur.” 
 

SÖYLEV’den : 
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Çanakkale Savaşları, 1. Dünya Savaşı’nın seyrini değiştiren,  

Türk’ün gücünü dünyaya bir daha duyuran, tarihe  

“ Ç A N A K K A L E  G E Ç İ L M E Z ”   
sözünü yazdıran büyük bir destandır. 
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“Yüzyıllar ender olarak  

dahi yetiştirir.  

Şu talihsizliğimize  

bakın ki,  

o büyük dahi çağımızda  

Türk milletine  

nasip oldu.”  
 

(Kemal Atatürk ve Milli Mücadele Tarihi, 

1958, syf. 508) 

 

  

D. Lloyd George  

İngiltere  

Başbakanı 
(1922)  
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Mustafa Kemal  

sosyalist değildi.  

Fakat görülüyor ki,  

iyi bir örgütçü,  

yüksek anlayışlı, ilerici,  

iyi düşünceli ve  

akıllı bir önderdir.  

O, soygunculara karşı bir 

kurtuluş savaşı yapıyor. 

Emperyalistlerin gururunu 

kıracağına ve Sultanı da 

yârânı ile birlikte  

alt edeceğine inanıyorum. 

  

Vladimir Ilyiç  

LENİN 

Rus Devrimi  

Önderi 
 

(Tek Adam,  

1964, syf. 378) 
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Ünlü İngiliz tarihçi  
Arnold Toynbee   :  

 

“ O, YARINI GÖRÜRDÜ.. 
 

 Atatürk, tarih boyunca gelip 

geçmiş en büyük devlet 

adamlarından biridir.  
Hiçbir zaman yaşadığı zamanın 

üzerinde durmamış, ileriyi görerek 

ona göre iş yapmıştır. 

Atatürk’ü Mussolini ve Hitler gibi 

yöneticilerden ayıran nokta işte bu 

niteliktir. Onlar her yaptıklarında 

kendilerini düşünerek hareket 

ediyorlardı. Atatürk, kendisinden 

ötesini, 20 - 30 yıl ilerisini  

görerek hareket ederdi. ” 
Seni anlayarak 

seviyoruz.. 
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“Başımıza neler örülmek 

istendiği ve nasıl 

direndiğimiz görülmeli, 

gelecek kuşaklar için  

ders oluşturmalı ve 

uyanıklık sağlanmalıdır. 

Zaten her şey unutulur, 

fakat biz her şeyi  

gençliğe bırakacağız… 
O gençlik ki, hiçbir şeyi 

unutmayacaktır.” 

Gazi Mustafa Kemal  

A T A T Ü R K 
42 
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Kemalizm,  

veya Atatürkçü  
Düşünce Sistemi, 
bir Çağdaşlaşma  

Tasarımı’dır.  
Bir Uygarlık  
Projesi’dir. 

Ata’nın deyimleriyle 
“Us ve bilim” O’nun  
manevi mirasıdır ve 
“sürekli devrimcilik” 
ile kendini sonsuza 

dek yenilemesi 
kesin güvencesidir.  



Tarih Çanakkale'de  

yeniden yazılmıştır!  

Bu heykelin altında yazılanlar tüm insanlığa verilebilecek en güzel iletidir.  

 

“ Bu memleketin 

toprakları üstünde 

kanlarını döken 

kahramanlar!..  

Burada bir dost vatanın 

toprağındasınız.  

Huzur ve sükun  

içinde uyuyunuz.  

Sizler Mehmetçiklerle  

yan yana,  

koyun koyunasınız.... 
 



Tarih Çanakkale'de  

yeniden yazılmıştır!  

Bu heykelin altında yazılanlar tüm insanlığa verilebilecek en güzel iletidir.  

 

.... Uzak diyarlardan 

evlatlarını  

harbe gönderen analar!  

Göz yaşlarınızı dindiriniz. 

Evlatlarınız bizim 

bağrımızdadır.  

Huzur içindedirler  

ve huzur içinde  

rahat rahat uyuyacaklardır.  

Onlar bu topraklarda  

canlarını verdikten sonra, 

artık bizim evlatlarımız 

olmuşlardır. ” 
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“ Benim ölümlü bedenim elbet bir gün toprak olacak,  

fakat Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek  

-özgür ve tam bağımsız- yaşayacaktır.. ”  

G a z i  M u s t a f a  K e m a l  A T A T Ü R K  
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İzlediğiniz için teşekkür ederiz, 

Soru ve katkılarınızı bekliyoruz… 
 

www.ahmetsaltik.net     profsaltik@gmail.com 
 

18 Mart 2009, Ankara Üniv. Tıp Fak. 
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