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ÖNSÖZ 

 

Bu araĢtırma, Birinci Dünya SavaĢı‟nın en önemli cephelerinden 

Çanakkale‟nin pek bilinmeyen yüzü olan deniz cephesinin faaliyetlerini 

içermektedir. SavaĢın bu cephesinde büyük yararlılık gösteren deniz gücünün o 

dönemin imkânsızlıklarına rağmen vermiĢ olduğu mücadele çalıĢmada bütün 

ayrıntılarıyla Türk, Ġngiliz ve Amerikan belgeleri ıĢığında incelenmiĢtir. Ülkemizde 

Çanakkale (Kara) SavaĢları‟na iliĢkin çok sayıda araĢtırma yapılmıĢ olmasına 

rağmen Çanakkale SavaĢları‟nı deniz yönüyle inceleyen çok az çalıĢma mevcuttur. 

Yine genel olarak yazılmıĢ “Çanakkale SavaĢları” adlı birçok çalıĢmada Osmanlı 

Donanması‟nın faaliyetlerinin sadece Nusret Mayın Gemisi‟nden ibaret olduğu 

veya donanmanın gerçekleĢtirmiĢ olduğu diğer faaliyetlerinde kara harekâtının 

gölgesi altında kaldığı değerlendirilmektedir.  

 

Halbuki 18 Mart Çanakkale Boğazı Muharebesi‟nin yanı sıra Türk 

denizcilerinin sekiz buçuk ay süren Çanakkale Kara Muharebeleri sırasında 

yaptıkları hizmet de çok değerli olmuĢtur. Bir baĢka ifadeyle, 20. yüzyılın ikinci 

yarısında II.Dünya, Kore, Vietnam SavaĢları ile Kıbrıs BarıĢ Harekâtı‟nda 

görülecek “Amfibi harekâtı” Çanakkale‟de denenmiĢtir. Bu çalıĢma ile bu alandaki 

boĢluk bir nebze olsun doldurulmaya gayret edilmiĢ ve bundan sonra yapılacak 

çalıĢmalara ıĢık tutulmaya çalıĢılmıĢtır.  

 

 

Sultan Abdülhamit döneminde Haliç‟te hareketsiz bir durumda kalmıĢ olan 
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Osmanlı Donanması, Haliç‟ten çıktıktan üç yıl sonra henüz tam bir muharebe 

yeterliliği elde edememiĢ durumda iken 1911- 1912 Osmanlı-Ġtalyan (Trablusgarp) 

Harbi‟ne girmiĢ, 18 Nisan 1912 tarihinde Ġtalyan Donanması‟nı Çanakkale 

Boğazı‟nda durdurmuĢtur. Müteakiben 1912-1913 Balkan Harbi‟ni yaĢamıĢ ve tam 

bu harplerin yaralarını sarmakta olduğu sırada Ġngiliz ve Fransız gemilerinden 

oluĢan Ġtilâf Devletleri Armadası‟nı durdurma görevi ile karĢı karĢıya kalmıĢtır.  

 

 Bu dönem ayrıca Osmanlı Bahriyesi‟ndeki Ġngiliz teknik danıĢmanların 

uzaklaĢtırılıp, yerlerini savaĢtan birkaç ay önce Alman bahriye danıĢmanlarına 

bıraktığı zaman dilimine de rast gelmiĢtir. Bir diğer önemli husus ise Osmanlı 

Donanması‟nın bu savaĢta güçlerinin çok önemli bir kısmını Karadeniz‟de Ruslar 

ile yapılan mücadeleye ayırmak zorunda kalmıĢ olmasıdır. Bu durumda Osmanlı 

Donanması doğrudan savaĢacak güçte olmadığından arkada Marmara Denizi‟nde 

bir müdafaa hattı oluĢturmuĢtur. Çanakkale‟de denizde yürütülen savunma 

savaĢının asli unsurları ise top, mayın silahı ve ağ manialarından ibaret olmuĢtur. 

 

 Yaptığımız bu çalıĢma ile sadece mevcut kaynakların bir mütalaası, bir 

muhasebesi değil, aynı zamanda yerli ve yabancı yeni, kullanılmamıĢ arĢiv 

belgeleriyle konuya özgün bir bakıĢ açısı getirmek; “Çanakkale SavaĢları” veya 

“Çanakkale Efsanesi”ni ilk elden kaynaklarla doğru, tarafsız ve orijinal yönleriyle 

aydınlatmak ve en azından, bu konudaki araĢtırmalara bir nebze de olsa katkıda 

bulunmak amaçlanmıĢtır.  

 

 Bu çalıĢmanın yapılmasında her türlü katkı ve yönlendirmelerinden dolayı 
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KAYNAKLARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ  

 

 Ġncelediğimiz konu ile ilgili baĢvurulan kaynakları dört gruba ayırmak 

mümkündür. Bu ayırımın ilk grubunu arĢiv belgeleri, ikinci grubunu konu ile ilgili 

yazılmıĢ olan baĢvuru eserleri ile anılar ve hatırât, üçüncü grubunu dergi ve gazete 

yazıları ile sempozyum bildirilerinden derlenen süreli yayınlar kısmı, dördüncü 

grubunu da elektronik iĢletim sistemi aracılığıyla elde ettiğimiz Internet 

adreslerindeki bilimsel çalıĢmalar oluĢturmaktadır.   

1. ArĢiv Belgeleri 

 1.1.Yerli ArĢivler 

  1.1.1. BaĢbakanlık Osmanlı ArĢivi Daire BaĢkanlığı 

BaĢbakanlık Osmanlı ArĢivi‟nin konuyla ilgili belgeler açısından oldukça 

zengin olduğu tespit edilmiĢtir. Konu ile ilgili olarak DH. EUM. VRK (Dahiliye 

Emniyet-i Umumiyye Evrâk Odası), HR.SYS (Hariciye Siyasî), HR. MA (Hariciye 

Matbuât), DH. EUM. 3. ġube (Dahiliye Emniyet-i Umumiyye 3. ġube) Ġ. TAL 

(Ġrâde Taltifât) klasörleri incelenmiĢ, bu klasörlerden  24 adet belge temin edilmiĢtir.  

 

 1.1.2. Genelkurmay BaĢkanlığı ArĢivleri 

     1.1.2.1.Askerî Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) BaĢkanlığı ArĢivi  

Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) BaĢkanlığı ArĢivi 

konuyla ilgili belgeler açısından çalıĢmanın ana kaynağını oluĢturmuĢtur. 

Genelkurmay ATASE BaĢkanlığı ArĢivi‟nde mevcut Birinci Dünya SavaĢı 

koleksiyonunda 20 adet klasörün doğrudan Çanakkale Deniz SavaĢları ile ilgili 

olduğu tespit edilmiĢtir.  
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Klasörler ağırlıklı olarak Çanakkale Boğaz Müstahkem Mevkii Komutanlığı 

tarafından yazılan kıyı gözetleme raporları, deniz bombardımanlarına ait Harp 

Cerideleri, Çanakkale deniz muharebelerine iliĢkin istihbarât raporları, Marmara‟da 

Ġtilâf denizaltılarının faaliyet raporlarını içermektedir. Bahse konu klasörlerden konu 

ile ilgili olarak 50 adet belge temin edilmiĢtir.  

 

1.1.2.2. Ġstanbul Deniz Müzesi Komutanlığı Deniz Tarihi ArĢivi  

Ġstanbul BeĢiktaĢ‟ta bulunan Deniz Müzesi Komutanlığı Deniz Tarihi ArĢivi 

Osmanlı Devleti‟nin özellikle XVI.yüzyılın ortalarından 1922 yılına kadarki 

döneme ait deniz harp tarihi ile ilgili binlerce belgeyi muhafaza etmektedir. 

Türkiye‟nin önemli arĢivlerinden birini oluĢturan Deniz Müzesi Komutanlığı ArĢivi 

kaynak ağırlığı açısından Bahriye Nazırlığı (1867-1922) dönemini kapsamaktadır. 

Kaba tasnif adı verilen dosya/defterlerin ayırımı sırasında belgeler Mülga Bahriye 

Nezareti adı altında çeĢitli bölümlerde toplanmıĢtır. Ancak bu belgelerin çoğunun 

hâlen tasnifi yapılmamıĢ olduğundan bu belgelerin çoğuna ulaĢılmamıĢtır. Yine de 

bahse konu arĢivde özellikle dönem olarak Mülga Bahriye Nezareti Defterleri, 

harekât-ı bahriyye emirleri, kıyı savunması, denizaltı harekâtı, Alman Amiral 

Souchon‟un donanma hakkındaki raporları ile gemi jurnalleri ve personel künyeleri 

incelenmiĢ olup, konu ile ilgili olarak 15 adet belge temin edilmiĢtir. Ayrıca  konu 

ile ilgili olarak çok zengin olduğu düĢünülen fotoğraf arĢivi, atlas ve haritalar arĢivi 

ile el yazması eserlerin bulunduğu Deniz Ġhtisas Kütüphanesi‟nden de 

faydalanılmıĢtır.   
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1.2.Yabancı ArĢivler 

 1.2.1. The National Archives (Ġngiliz Ulusal ArĢivleri)  

 Londra/Ġngiltere‟de bulunan Ulusal ArĢivler (The National Archives); Tarihî 

El Yazmaları Komisyonu, Kamu Sektörü Bilgi Dairesi, Kamu Kayıtları Daire 

BaĢkanlığı ile Kraliyet Yazı ĠĢleri Dairesi‟nin bir arada toplanmasıyla Ġngiliz 

Hükûmeti‟nin bir birimi olarak teĢkil edilmiĢtir. Ġngiltere tez konumuzun baĢ aktörü  

olduğundan bahse konu arĢivde Çanakkale Kara ve Deniz SavaĢları‟na ait çok fazla 

belge bulunduğu tespit edilmiĢ ve yerinde incelemelerde bulunulmuĢtur. Bu belgeler 

arasında “War Diary” adı altında Çanakkale deniz operasyonları hakkında savaĢ 

günlükleri, istihbarât raporları, muhtelif telgraflar, raporlar, gemi jurnalleri, gazete 

haberleri ile savaĢ kabinesinin gizli görüĢme toplantı kararları ile SavaĢ Bakanı 

Kitchener‟in Çanakkale Seferi hakkındaki yazıĢmalarını içeren mikrofilmlerden 

faydalanılmıĢtır. Bahse konu arĢivden 80 adet belge ile “Gallipoli Photographs” adlı 

Çanakkale Albümü‟ndeki daha önce yayınlanmamıĢ olan orijinal fotoğrafların 

görüntüleri dijital ortamda temin edilmiĢtir.  

 

1.2.2. Imperial War Museum Document and Photograph Archive 

(Kraliyet SavaĢ Müzesi Belge ve Fotoğraf ArĢivi) 

       

Londra/Ġngiltere‟de bulunan Kraliyet SavaĢ Müzesi Belge ve Fotoğraf 

ArĢivi‟nde araĢtırmalarda bulunulmuĢtur. Belge ArĢivi‟nde konu ile ilgili olarak daha 

çok o dönemde Çanakkale‟de gemilerde görevli bulunan subay ve erlerin tutmuĢ 

olduğu günlüklerin muhafaza edildiği tespit edilmiĢtir. Fotoğraf arĢivinden ise 18 

adet Çanakkale Cephesi‟ne iliĢkin fotoğraf temin edilmiĢtir.                              
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1.2.3. Amerikan Bilgi, Belge ve Dokümantasyon Merkezi ArĢivi 

Ankara‟da Amerikan Büyükelçiliği binasında bulunan Amerikan Bilgi, Belge 

ve Dokümantasyon Merkezi‟nde Amerikan Ulusal ArĢivi‟nde yer alan konu ile ilgili 

birçok doküman ve belgenin kopyasına ulaĢılmıĢtır. Papers Relating to the Foreign 

of the United States, 1914, 1915 Supplement The World War, File No: 763-721-

447, United States Government Printing Office, Washington, 1928 (United States 

National Archive) adı altında yayınlanmıĢ olan Osmanlı Devleti‟nde görevli 

bulunan Amerikan Büyükelçileri‟nin Amerikan DıĢiĢleri‟ne yazmıĢ olduğu telgraf 

ve raporları incelenmiĢtir. Konu ile ilgili olarak 20 adet telgraf örneği temin 

edilmiĢtir.  

 

2. BaĢvuru Eserleri  

Konu ilgili temel sayılabilecek yayınlanmıĢ çalıĢmaların büyük bir kısmı 

incelenmiĢtir. BaĢbakanlık Devlet ArĢivleri Genel Müdürlüğü‟nün 2005 yılında iki 

cilt olarak yayınlamıĢ olduğu “Çanakkale Belgelerinde Osmanlı Muharebeleri”
1
 adlı 

dokümandan oldukça faydalanılmıĢtır. Konu itibariyle 1. Cilt harekât öncesinde 

Osmanlı ve Ġtilâf Kuvvetleri‟nin faaliyetleri, 19 ġubat-18 Mart 1915 dönemi deniz 

harekâtı, 18 Mart Deniz Zaferi ile ilgili yurtiçi ve yurtdıĢı tebrikler ile subay ve 

erlerin terfilerini içermektedir. 2. Cilt ise ağırlıklı olarak Marmara‟da denizaltılar ile 

mücadele, kıyı gözetleme raporları, denizden yapılan bombardımanlar ve kıyı topçu 

bataryalarının faaliyetlerini içermektedir. Kitapta ayrıca belge fotokopileri, fotoğraf 

ve haritalara da yer verilmiĢtir. 

                                                 
1
 Osmanlı Belgelerinde Çanakkale Muharebeleri, Cilt:I-II, Ankara, 2005, BaĢbakanlık Devlet 

ArĢivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı ArĢivi Daire BaĢkanlığı, Yayın No:73 
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Konu ile ilgili temel kaynaklardan biri de Genelkurmay ATASE 

BaĢkanlığı‟nın resmi belgelerden düzenleyerek yayınlamıĢ olduğu “Birinci Dünya 

Harbi‟nde Türk Harbi” adlı eserdir. Bunun ilgili ciltlerinden
2
 çalıĢma esnasında 

faydalanılmıĢtır. Yusuf Hikmet Bayur‟un “Türk Ġnkılâbı Tarihi” adlı çalıĢması da 

konu ile ilgili baĢvurulacak temel eserlerdendir.
3

 Yine o dönemde Bahriye 

Mektebi‟nde Tarih Öğretmeni olarak görev yapmıĢ Deniz Tarihçisi Fevzi 

Kurtoğlu‟nun
4
 çalıĢmasından faydalanılmıĢtır. Yabancı kaynaklar arasında Ġngiliz 

Yayın Dairesi‟nin baĢkanlığı altında resmi belgelere dayanılarak Julian Corbett 

tarafından 1921 yılında yazılan ve Genelkurmay BaĢkanlığı tarafından 1926 yılında 

Osmanlıca‟ya da çevrilmiĢ olan “Büyük Harbin Deniz Harekâtı”
5
 adlı çalıĢmadan 

faydalanılmıĢtır. Konu ile ilgili olarak dönemin olaylarına önemli bakıĢ açısı getiren 

ve olayların bizzat içinde olan yerli ve yabancı Ģahısların anıları ve hatırâtından da 

yararlanılmıĢtır. Bu konuda özellikle Çanakkale Mayın Grup Komutanı BinbaĢı 

Nazmi Bey‟in “Çanakkale Deniz SavaĢı Günlüğü”
6
 ve Esat PaĢa‟nın “Çanakkale 

Anıları”
7
 baĢta olmak üzere birçok hatırât ve anı mevcuttur.  

                                                 
2
  Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi, VIII.Cilt, Deniz Harekâtı, Ankara, 1976, Genelkurmay 

Basımevi 

Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi, V.Cilt, Çanakkale Cephesi, Ankara, 1993, Genelkurmay 

Basımevi   

3
Yusuf  Hikmet Bayur, Türk Ġnkılâbı Tarihi,  II.Cilt, Ankara, 1951, Türk Tarih Kurumu Basımevi  

4
 Fevzi Kurtoğlu, Çanakkale ve 18 Mart 1915, 336 sayılı Deniz Mecmuası Tarih Ġlavesi, Ġstanbul, 

1935, Deniz Matbaası   
5 Sir Julian Corbett, History of the Great War Based on Official Document: Naval Operations II, 

(London, 1921, Longmans),  Harekât-ı Bahriyye, Cilt: 2 (Çev:Ali Rıza Seyfi), Ġstanbul, 1926, Bahriye 

Matbaası  
6
 Deniz Mayınları Grup Komutanı BinbaĢı Nazmi Bey, Çanakkale Deniz SavaĢları Günlüğü 1914-

1922, Ġstanbul, 2004, Deniz Basımevi Müdürlüğü 

7
 Ġhsan Ilgar, Esat  PaĢa’nın Çanakkale Anıları,  Ġstanbul, 1975, Baha Matbaası   
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Çanakkale Müstahkem Mevkii Kurmay BaĢkanlığı görevini ifa etmiĢ olan          

17. Kolordu Komutanı Miralay Selahaddin Beyefendi tarafından Erkân-ı Harbiyye 

Mektebi‟nde Birinci Dünya SavaĢı‟nda Çanakkale Deniz Muharebeleri hakkında 

verilen konferans metni,
8
 Yeni Mecmua‟nın Çanakkale 5 Mart 1331 (18 Mart 1915) 

adlı fevkalâde nüshası,
9
 çalıĢmada faydalanılmıĢ anı ve hatırât arasındadır. 

  

Çanakkale Kara SavaĢları‟nın baĢlangıcından itibaren bölgede görev yapan 

Ġngiliz gazeteci ve savaĢ muhabiri Ashmead Bartlett‟in Çanakkale‟de Müttefik 

ordusuyla birlikte geçirdiği günlerde Ġngiliz kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla 

gazetesine gönderdiği harekâtla ilgili haberler ve Ģahsi yorumlarını içeren 

raporlardan oluĢan çalıĢmasından faydalanılmıĢtır.
10

 Bahse konu raporlar, 1915 

Ocak ayında “Ashmead Bartlett‟s Despatches From the Dardanelles” adıyla 

Londra‟da yayımlanmıĢtır. Yayınlanan bu kitap aynı yıl Osmanlı BaĢkumandanlık 

Vekâleti Ġstihbarât ġubesi tarafından Ġngilizce‟den Osmanlıca‟ya çevrilmiĢtir. 

ÇalıĢmada faydalanılan el yazması eserlere Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi, 

Genelkurmay ATASE Kütüphanesi ile Deniz Müzesi Komutanlığı Ġhtisas 

Kütüphanesi‟nden ulaĢılmıĢtır.  Yine Fransız L‟illustration Dergisi‟nde 1916 yılında 

yayınlanmıĢ olan Fransız deniz subayı Emile Vedel‟in “Çanakkale‟de 

Bahriyelilerimiz” adlı eseri
11

 aynı yıl BaĢkumandanlık Genel Karargâhı Ġstihbarât  

ġubesi‟nde görevli Teğmen Ahmet Lütfullah Bey tarafından Osmanlıca‟ya 

                                                 
8
 Selahaddin Adil, Harb-i Umumî’de Çanakkale Muharebât-ı Bahriyyesi, Ġstanbul, 1920, Erkân-ı 

Harbiyye Mektebi Matbaası  
9
 Çanakkale 5 Mart 1331 (18 Mart 1915), Yeni Mecmua‟nın Fevkalâde Nüshası, Ġstanbul, 1918, 

Hilal Matbaası  
10

 Ellis Ashmed Barlett, Despatches From the Dardanelles, London, 1915, George Newnes; 

Çanakkale Harekât-ı Bahriyyesi’ne Dair ĠfĢaât, (Çev.Rahmi), Ġstanbul, 1331, Matbaa-ı Âmire  
11

 Emile Vedel,  Çanakkale’de Bahriyelilerimiz, Ġstanbul, 1332, Matbaa-ı Âmire  
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aktarılarak, Ġstanbul‟da Matbaa-ı Âmire‟de basılmıĢtır. Eser genel anlamda savaĢa 

birebir katılmıĢ çeĢitli görevlerdeki subayların hatıralarından yazılmıĢ, deniz 

savaĢının yanı sıra kara savaĢlarında Fransız bahriyesinin üstlendiği rolü de 

irdelemiĢtir. Bu yönüyle eser Çanakkale SavaĢlarıyla ilgili olarak elde çok az 

bulunan Fransızca kaynaklardan biri olmasının yanında temelde hatıralara 

dayanması açısından önemli bir çalıĢmadır.     

   

3. Süreli Yayınlar  

Konu ile ilgili olarak Deniz Kuvvetleri Dergisi, Donanma Dergisi, Deniz 

Mecmuası, Askerî Tarih Belgeleri Dergisi, Harp Mecmuaları, Askerî Tarih Bülteni, 

Atatürk AraĢtırma Merkezi Dergisi, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi ve birçok 

sempozyum bildirisinden faydalanılmıĢtır. Yine The War Illustrated, The Illustrated 

London News dergilerinin ve Ġngiliz Times gazetesinin konu ile ilgili sayılarından 

faydalanılmıĢtır. Dönemin Türk basını kapsamında Tanin, Ġkdâm ve Tasvîr-i Efkâr 

gibi gazete koleksiyonları incelenmiĢtir.   

 

4. Elektronik Yayınlar 

Uluslar arası belge ve bilimsel makale temini konusunda baĢvurulabilecek 

önemli bir kaynak olan elektronik ortamdaki konu ile ilgili yayınlar incelenmiĢ,  tez 

çalıĢmamız boyunca değerlendirilmiĢ ve güncelleĢenler takip edilmiĢtir.  

Kullandığımız bütün kaynak ve araĢtırmalar, “Kaynaklar Bölümü”nde ayrıntılarıyla 

verilmiĢtir. 
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KISALTMALAR 

 

ADM.    Admiralty (Amirallik)  

a.g.e.    Adı geçen eser 

a.g.m.    Adı geçen makale 

a.g. t.    Adı geçen tez  

B.    Belge  

BDH.    Birinci Dünya Harbi  

BOA.    BaĢbakanlık Osmanlı ArĢivi  

Bkz.    Bakınız 

Çev.    Çeviren 

CAB.    Cabinet (Hükûmet) 

DMA.    Deniz Müzesi Komutanlığı Deniz Tarihi ArĢivi 

D.D.    Donanma Dergisi 

DH.EUM.3.ġube  Dahiliye Emniyet-i Umumiyye 3.ġube  

Dz.M.     Deniz Mecmuası 

Dz.K.Dergisi    Deniz Kuvvetleri Dergisi 

Dz.K.K.lığı   Deniz Kuvvetleri Komutanlığı   

F.    Fihrist   

FO.    Foreign Office (DıĢ ĠĢleri Dairesi) 

Gnkur.ATASE BĢk.lığı Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt BaĢkanlığı 

Haz.    Hazırlayan 

HR.MA.   Hariciye Matbuât 

HR.SYS   Hariciye Siyasî 

HTVD    Harp Tarihi Vesikaları Dergisi  

Kls.    Klasör  

IWMPA   Imperial War Museum Photograph Archive (Kraliyet 

    SavaĢ Müzesi Fotoğraf ArĢivi)  

Ġ.Tal    Ġrade-i Taltifât 

NA    The National Archives (Ulusal ArĢivler/Londra)   

PRO.    Public Record Office (Kamu Kayıtları Dairesi)  

T.T.K.    Türk Tarih Kurumu  

USNA.   United States National Archive (Amerika BirleĢik  

    Devletleri Ulusal ArĢivi)  

WO.    War Office (SavaĢ Dairesi) 

 

 



 

GĠRĠġ  

19. yüzyıl sonları ile 20. yüzyıl baĢlarında uzun yıllar Haliç‟te hareketsiz 

kalan Osmanlı Donanması, Birinci Dünya SavaĢı‟nda harbe hazırlık ve personel 

eğitim seviyesi yeterli olmadığından Karadeniz, Boğazlar ve Marmara dıĢında 

varlık gösterememiĢ, denizlerden gelen tehdidi en ileriden karĢılayamamıĢtır. Bu 

sebeple Çanakkale SavaĢları süresince Boğazlar bölgesinin savunulması 

kapsamında Boğaz‟ın mayın ve top bataryalarından oluĢan bir tahkimât sistemi ve 

bu iki silahın müĢterek tesirinden yararlanılarak savunulması, donanmanın 

bunların gerisinde bekletilmesi ve harekâtı desteklemesi esas alınmıĢtır.  

 

Bu nedenlerle bir savunma savaĢı niteliğinde gerçekleĢmiĢ olan 18 Mart 

1915 Çanakkale Boğazı Muharebesi‟ne hazırlık kapsamında donanma gemileri ve 

personeli tarafından Boğaz‟ın en kritik bölgelerinde Ġngiliz ve Fransız 

gemilerinden teĢkil edilen BirleĢik Filo‟nun ilerleme istikâmetini kesecek bir 

anlayıĢla  mayın engelleri tesis edilmiĢtir. BirleĢik Filo gemilerinin bozma 

giriĢimlerine karĢı bu engeller, tabya ve kalelerdeki top bataryalarının ve zaman 

zaman da denizde, Boğaz içerisinde konuĢlandırılmıĢ gemilerin top ateĢleriyle 

korunmaya çalıĢılmıĢtır.  

 

Bu kapsamda donanma tarafından Boğaz tahkimâtı içerisinde deniz topçu 

bataryaları tesis edilmiĢ ve bu bataryalar, gemilerden sökülen toplar ve bu 

gemilerin topçu personeli ile desteklenmiĢtir. Geceleri dev ıĢıldaklarla Ġngiliz ve 

Fransız gemilerinin mayın tarama ve tarayıcılarını koruma giriĢimleri görülmeye 
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ve engellenmeye çalıĢılmıĢtır.  

 

Diğer yandan Ġngiltere‟de 1914 Ağustos ayından itibaren Kilitbahr‟ın zaptı 

ile Boğaz‟ın açılarak, Alman gemilerinin de içinde bulunduğu Osmanlı 

Donanması‟nın imha edilmesini takiben Rus kara birliklerinin de iĢtirakiyle 

Ġstanbul‟un iĢgal edilmesi ve sonunda Osmanlı Devleti‟nin savaĢ dıĢına 

çıkarılması düĢüncesi hâkim olmuĢtur. Bu amaçla, Ġngiliz ve Fransız gemilerinden 

teĢkil edilen BirleĢik Filo 19 ġubat 1915‟ten itibaren 17 Mart 1915‟e kadar 

Çanakkale Boğazı‟nın iki tarafındaki Türk tabyalarını bombardıman etmiĢ ve 

büyük bir çalıĢma içine girerek, Boğaz ağzından Kepez‟e kadar uzanan bölgenin 

mayınlarını temizlemiĢtir. Ancak Kepez açıklarına BirleĢik Filo gemilerinin geri 

dönüĢ manevra alanının tam içine on birinci hat olarak 8 Mart 1915 sabahı Nusret 

mayın gemisi tarafından yerleĢtirilen son 26 mayın, 18 Mart günü Ġngiliz ve 

Fransız gemilerinden oluĢan BirleĢik Filo‟nun Boğaz‟a gerçekleĢtirdiği büyük 

taarruzda savaĢın kaderini değiĢtirecek derecede rol oynamıĢtır.  

 

Top ve mayın silahının ortak baĢarısı olan bu harekât sonrasında batırılamaz 

denilen zırhlı kruvazörler bu ilave mayın engelinde birçok isabet alarak batmıĢ ve 

BirleĢik Filo bir anda kayıp ettiği gemi sayısından dehĢete kapılarak, savaĢ 

meydanından süratle geri çekilmek zorunda kalmıĢtır. 18 Mart yenilgisi üzerine 

müttefikleri olan Ruslara denizden yardım götürme, Ġstanbul‟u alarak Osmanlı 

Devleti‟ni savaĢ dıĢı bırakma hayalleri suya düĢen Ġngiltere ve Fransa, donanma 

ile zorlayarak geçemeyeceklerini anladıkları Boğaz‟ı bu defa karadan geçmeye 

karar vermiĢlerdir. Ancak, kader bu kez de karĢılarına büyük bir askerî deha olan 
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Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal‟i ve onun emrindeki vatan sevgisiyle bir 

irade abidesi olan Mehmetçiği çıkarmıĢtır.  

 

Çanakkale Kara SavaĢları süresince de Türk denizcileri büyük hizmetler ifa 

etmiĢlerdir. Bu çalıĢma ile 18 Mart 1915 Boğaz Muharebesi‟nin yanı sıra Kara 

SavaĢları‟nın sürmekte olduğu dönemde Boğaz içerisinde yapılan deniz 

mücadelesi, Marmara Denizi‟ndeki deniz ulaĢtırması, Ġtilâf denizaltılarına karĢı 

yapılan mücadelenin bilinmeyen bazı yönlerine, bilimsel verilere dayalı olarak 

Türk ve yabancı arĢiv belgelerinden istifade ile ıĢık tutulması amaçlanmıĢtır. 

ÇalıĢmamız,  29 Ekim 1914 tarihinde Yavuz (Goeben) ve Midilli (Breslau) 

zırhlılarının da içerisinde bulunduğu Osmanlı Donanması‟nın Karadeniz‟de Rus 

limanlarını bombardımanı üzerine Osmanlı Devleti‟nin savaĢa girmesi süreci ile 

baĢlayıp, 1916 Ocak ayında Ġtilâf Devletleri‟nin Gelibolu Yarımadası‟nı tahliye 

ettiği 15 aylık süredeki deniz faaliyetlerini içermektedir.  

  

AraĢtırma konumuz beĢ bölümden oluĢmaktadır. Birinci Bölüm: “Birinci 

Dünya SavaĢı‟nın Sıklet Merkezi: Boğazlar” baĢlığı altında Osmanlı Devleti‟nin 

Birinci Dünya SavaĢı‟na girme süreci ile baĢlayıp, Ġngiliz ve Fransız gemilerinden 

oluĢan BirleĢik Filo‟nun 3 Kasım 1914 tarihinde Çanakkale Boğaz giriĢini 

bombardımanına kadar olan dönemi  kapsamaktadır. Bu bölümde genel olarak 

Birinci Dünya SavaĢı öncesi Türk deniz gücünün kısa bir değerlendirmesinden 

sonra Birinci Dünya SavaĢı öncesi genel siyasi durumu ve savaĢın baĢlamasını 

müteakip Alman gemilerinin Çanakkale Boğazı‟na sığınmaları sürecinden 

Osmanlı Devleti‟nin harbe giriĢine kadar geçen olaylar üzerinde yoğunlaĢılmıĢtır.  
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Ġkinci Bölüm: “Çanakkale Deniz SavaĢları‟na Uzanan Süreç” baĢlığı altında 

Çanakkale Cephesi‟nin açılması kararı ve tarafların Çanakkale‟ye dair harekât ve 

savunma planlarını içermektedir. Bu bölümde, Çanakkale Boğazı‟nın stratejik 

önemi, Çanakkale Cephesi‟nin açılıĢ nedenleri, Ġngiliz ve Fransız gemilerinin 

Çanakkale önlerinde toplanmalarının yanı sıra Osmanlı tarafının Çanakkale 

Boğazı savunma tertibâtını takviye ve güçlendirme faaliyetlerine yer verilmiĢtir.        

 

Üçüncü Bölüm: “18 Mart Öncesi BirleĢik Filo‟nun Çanakkale Boğazı Deniz 

Harekâtı ve 18 Mart Boğaz Muharebesi” adı altında 18 Mart öncesi BirleĢik 

Filo‟nun Boğaz bombardımanları ve mayın tarama faaliyetleri ile 18 Mart Boğaz 

Muharebesi ve sonuçları üzerinde yoğunlaĢmaktadır. Bu bölümde, BirleĢik 

Filo‟nun 19 ġubat 1915 tarihinde Boğaz dıĢ tabyalarını bombardımanından 

itibaren 18 Mart Boğaz Muharebesi‟ni de kapsayan dönemin Türk ve Ġngiliz 

belgeleri ıĢığında incelenmesi esas alınmıĢtır.     

 

Dördüncü Bölüm: “Marmara‟da Ġtilâf ve Alman Denizaltı  Harekâtı” baĢlığı 

altında Çanakkale Boğazı‟nın denizaltılarla geçilme teĢebbüslerini ve bu tehlikeye 

karĢın Osmanlı Donanması‟nın deniz nakliyâtını ifa etmesine dair bilgileri 

kapsamaktadır. Bu bölümde genel olarak Birinci Dünya SavaĢı‟nda etkin olan 

denizaltıların Marmara‟daki faaliyetleri ile buna karĢın Osmanlı Devleti‟nin almıĢ 

olduğu tedbirlere yer verilmiĢtir.  

 

Ġtilâf Kuvvetleri‟nin 25 Nisan 1915‟te denizden çıkarma yaparak baĢladıkları 

kara harekâtının deniz desteğine değinilmiĢ olan “Çanakkale SavaĢları‟nda Kara 
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Harekâtı‟nın Deniz Desteği-Amfibi (Deniz Piyade) Harekâtı” adlı BeĢinci Bölüm 

ise, Gelibolu Yarımadası‟nın tahliye edilmesine kadar olan dönemdeki olayları 

içermektedir. Bu bölüm genel olarak Ġtilâf Devletleri tarafından kara harekâtına 

karar verilmesi süreci ile baĢlayıp, tarafların harekât planları, Gelibolu 

Yarımadası‟na amfibi (deniz piyade) çıkarma ve kara harekâtının detayı ile 

Çanakkale SavaĢları‟nın Ġtilâf Devletleri açısından yenilgiyle sonuçlanması 

sürecini içermektedir.  

 

ÇalıĢmanın “Ekler” kısmında BaĢbakanlık Osmanlı ArĢivi, Genelkurmay 

ATASE BaĢkanlığı ArĢivi, Deniz Müzesi Komutanlığı Deniz ArĢiv 

Müdürlüğü‟nden temin edilen konu ile ilgili orijinal belgelerin yanı sıra yine bu 

çalıĢma ile ilk defa tarafımızdan yayımlanmıĢ olan Ġngiliz resmî arĢivlerinden 

temin edilen belge ve  fotoğraflara yer verilmiĢtir.     

 

 Ġngiliz arĢivlerinde yerinde yapılan çalıĢmalarla konuya Birinci Dünya 

SavaĢı‟nın baĢ aktörü olan Ġngiltere‟nin bakıĢ açısıyla da açıklık getirilmeye 

çalıĢılmıĢtır. Bu kapsamda çalıĢmada bütün bu konular Türk, Ġngiliz ve Amerikan 

arĢiv belgeleri ıĢığında değerlendirilmeye çalıĢılmıĢtır. BaĢbakanlık Osmanlı 

ArĢivi Daire BaĢkanlığı, Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Dairesi 

BaĢkanlığı (ATASE) ArĢivi, Ġstanbul Deniz Müzesi Komutanlığı Deniz Tarihi 

ArĢivi, Amerikan Büyükelçiliği Bilgi, Belge ve Dokümantasyon Merkezi, 

Londra‟da bulunan Ġngiliz Ulusal ArĢivleri (The National Archives) ve Kraliyet 

SavaĢ Müzesi Doküman ve Fotoğraf ArĢivi (Imperial War Museum Document and 
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Photograph Archive)‟nde yapılan çalıĢmalar sonucu toplanan belgeler ile 

Çanakkale SavaĢları‟nda deniz harekâtı her yönüyle incelenmiĢtir.  

 

Burada bir hususu da itiraf etmek gerekir ki, zaman ve dil kısıtlılığı 

nedeniyle giremediğimiz Fransız arĢivlerindeki eksiklikler, en azından konuyla 

ilgili yayımlanmıĢ Fransız kaynakları gözden geçirilerek, giderilmeye 

çalıĢılmıĢtır. 

 

ÇalıĢmamız konu ile ilgili yapılan arĢiv araĢtırmasının yanı sıra, Millî 

Kütüphane, Türk Tarih Kurumu, Genelkurmay ATASE BaĢkanlığı, Deniz 

Kuvvetleri Komutanlığı, ODTÜ, Bilkent, Ankara Üniversiteleri Kütüphaneleri‟nin 

taranması, gazete ve dergilerden alınan makaleler ve Internet üzerinden elde 

edilebilen yerli ve yabancı kaynakların, bilgi ve belgelerin derlenmesi, 

değerlendirilmesi, mevcut kaynaklarla karĢılaĢtırılması ve yorumlanması ile 

gerçekleĢtirilmeye çalıĢılmıĢtır. 
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1.BÖLÜM 

BĠRĠNCĠ DÜNYA SAVAġI’NIN SIKLET MERKEZĠ: BOĞAZLAR  

    

1.1.  Birinci Dünya SavaĢı Öncesi Türk Deniz Gücü’ne Genel Bir BakıĢ   

Osmanlı Devleti‟nin geliĢme ve gerileme süreci ile deniz gücü arasında çok 

ilginç bir paralellik vardır. Osmanlı Devleti bir “Cihan Devleti” unvanı kazanarak, 

baĢarıdan baĢarıya koĢtuğu XV. ve XVI. yüzyıllarda çok güçlü bir deniz gücüne 

sahip olmuĢtur. Bu dönemde Türk savaĢ gemileri Akdeniz, Kızıldeniz ve Hint 

Okyanusu‟nda faaliyet göstermiĢ, bu denizlerdeki üstünlüğünü rakiplerine kabul 

ettirmiĢ, devletin dıĢ politikasının bir aracı olarak güç göstererek veya güç 

kullanarak siyasi hedeflerin ele geçirilmesinde önemli rol oynamıĢtır. XVII. ve 

XVIII. yüzyıllarda yaĢanan denizlerdeki duraksama ve gerileme ise benzer Ģekilde 

devletin diğer kurumlarında da bozulma ve çürümelere yol açmıĢtır.  

 

30 Kasım 1853 tarihinde Osmanlı Donanması‟nın Sinop limanında Ruslar 

tarafından ani bir baskınla yakılması sonucu Osmanlı Devleti, tarihinde ilk defa Batı 

ülkeleri ile iĢbirliği yapmıĢtır. Bu baskın üzerine Ġngiltere ve Fransa, Osmanlı 

Devleti‟nin yanında Rusya‟ya karĢı harbe girmiĢlerdir. 1854-1856 Kırım SavaĢı‟nda 

baĢta Mahmudiye kalyonu olmak üzere diğer Türk gemileri Ruslara karĢı önemli 

baĢarılar elde etmiĢse de bu sonuç Sinop Baskını‟nın ağır maddi ve manevi 

kayıplarını hafifletmemiĢtir. Kırım SavaĢı aynı zamanda donanmadan yoksun bir 

kuvvetin Osmanlı Devleti‟nin bekâsını koruyamayacağının da bir göstergesi 

olmuĢtur. Bu harpte, Osmanlı Donanması, Ġngiliz ve Fransız Donanmaları‟na ait 

buhar makineli ve zırhlı gemiler ile birlikte harekât yapmıĢ; bu harekâttan alınan 

dersler ıĢığında, donanmanın özellikle buharlı ve zırhlı gemiler ile güçlendirilmesi 
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yönünde planlamalar yapılmıĢtır. Donanmanın geliĢmesine ve modernize edilmesine 

büyük önem veren ve bu konuda her türlü imkânı seferber eden Sultan Abdülaziz 

(1861-1876) döneminde dıĢ borç alınarak gerek yabancı ülke tersanelerinde, gerekse 

de Ġstanbul, Ġzmit, Gemlik ve Mudanya Tersaneleri‟nde 25‟i zırhlı olmak üzere 

100‟ü aĢkın gemiyi ihtiva eden bir gemi inĢa programı gerçekleĢtirilmiĢ ve büyük 

bir deniz gücü oluĢturulmuĢtur. Bu donanma, o dönem için nicelik bakımından 

dünyanın üçüncü, Akdeniz‟in ise ikinci büyük donanması olarak gösterilmiĢtir. 

Gemilerin bakım ve onarımını yapacak tersanelerde uzman personel olmadığından 

dolayı doğal olarak gemilerde görevli baĢçarkçı, elektrikçi gibi teknik personelin 

önemli bir bölümünü Ġngiliz, Fransız ve Ġsveçli yabancı personel oluĢturmuĢtur.
12

 

Yine de bu sırada Osmanlı Donanması herhangi bir savunma harekâtı gösterecek 

güçte bulunmamıĢtır.  

 

Sultan Abdülaziz (1861-1876) döneminde ağır dıĢ borç yükü ile oluĢturulan ve 

sayıca dönemin güçlü donanmaları arasında gösterilen Osmanlı Donanması,  1877-

1878 Osmanlı-Rus Harbi‟nde etkin bir rol oynayamadığı ve yenilgiyi önleyemediği 

gerekçesiyle, Sultan II.Abdülhamit (1876-1909) tarafından otuz üç yıl boyunca 

Haliç‟te hapsedilmiĢtir. Donanma gemilerinin Haliç‟te uzun yıllar hareketsiz 

tutulması, Osmanlı Devleti‟nin denizcilik faaliyetlerine büyük bir darbe indirmiĢtir. 

1897 yılındaki Osmanlı-Yunan Harbi‟ne kadar yaklaĢık 20 yıl süre zarfında 

donanma Haliç‟ten dıĢarı çıkarılmamıĢ, yabancı mühendis ve iĢçilerin mukaveleleri 

yenilenmemiĢ, donanma her ne kadar sayı ve görünüm itibariyle büyük de olsa 

                                                 
12

 Celalettin Yavuz,  Osmanlı Bahriyesi’nde Yabancı Misyonlar, Ġstanbul, 2000, Ġstanbul Deniz 

Ġkmal Grup Komutanlığı Basımevi, s.135 
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kalite ve muhtevası bakımından bitmiĢ ve tükenmiĢ bir durum arz etmiĢtir.
13

 Ne bir 

tatbikat, ne silah atıĢları, ne de taktik eğitimler yapılmamıĢtır. Yunanistan‟ın 1897 

yılında Girit‟i iĢgal etmesi ile baĢlayan Osmanlı-Yunan Harbi‟nde ise Osmanlı 

Donanması Çanakkale‟den Ege‟ye çıkamamıĢ, sadece Çanakkale Boğazı‟ndan 

olabilecek muhtemel bir Yunan Donanması zorlamasına karĢı bir “Sahil Bataryası” 

gibi kullanılmıĢtır.  

 

Donanmanın yeniden güçlendirilmesi maksadıyla Ġngiltere, Amerika, Almanya 

ve Ġtalya‟dan 1903-1908 döneminde alınan muhtelif savaĢ gemilerinin diğer gemiler 

gibi Haliç‟te tutulması, donanmanın harbe hazırlık seviyesi ve personel eğitiminin 

yetersiz olmasına neden olmuĢtur.
14

  

 

23 Temmuz 1908 tarihinde II.MeĢrutiyet ilan edildiği zaman Osmanlı 

Donanması harekât kabiliyeti ve harbe hazırlık seviyesi düĢük olan gemiler ile 

eğitimsiz personel yığınından ibaret olmuĢtur. II.MeĢrutiyet‟in ilanını takiben devam 

eden toprak kayıplarının önlenmesi için güçlü bir donanma oluĢturmak maksadıyla 

çalıĢmalar baĢlatılmıĢtır. “Güçlü bir donanma için ayda bir kuruĢ” kampanyası ile  

19 Temmuz 1909 tarihinde “Donanma Cemiyeti (Donanma-i Osmanî Muâvenet-i 

Milliyye Cemiyeti)” kurulmuĢtur.
15

 Donanma Cemiyeti‟nin faaliyetleri Osmanlı 

Hükûmeti tarafından da on yıllık bir program yapılarak desteklenmiĢtir. Cemiyet, ilk 

aĢamada satın aldığı “Yadigâr-ı Millet”, “Gayret-i Vataniyye”, “Numûne-i 

Hamiyyet” ve “Muâvenet-i Milliyye” torpido muhriplerinden sonra çağın 

                                                 
13

 Metin Hülagü, “1897 Osmanlı-Yunan SavaĢı Çerçevesinde Sultan II.Abdülhamit Dönemi Osmanlı 

Donanması Hakkında Bir Değerlendirme”, Türkler , XIII.Cilt, 2000, Yelken Matbaası, s.833 
14

 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Resmi Tarihçesi,www.dzkk.tsk.tr/tarihimiras  
15

 Fahri Çoker, Bahriyemizin Yakın Tarihinden Kesitler, Ankara, 1994, Deniz Kuvvetleri 

Komutanlığı Yayını, s.158 
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gereklerine uygun olarak zırhlı gemiler satın alınması için teĢebbüse geçmiĢ, bedeli 

yine Cemiyet tarafından ödenerek Almanya‟dan “Barbaros Hayrettin” ve 

“Turgutreis” zırhlı gemileri ve ayrıca askerî ulaĢtırmada kullanılmak üzere “ReĢit 

PaĢa”, “Mithat PaĢa” ve “Giresun” vapurları satın alınmıĢtır.
16

 

 

Yine bu dönemde Alman ordularının kara muharebelerindeki maharetlerinden, 

Ġngilizlerin de denizciliklerinden yararlanılması yoluna gidilmiĢtir. Harbiye Nezareti  

Alman, Bahriye Nezareti Ġngiliz sistemlerine göre kurulmuĢ; Kara Kuvvetleri 

Alman generallerinin, Deniz Kuvvetleri de Ġngiliz amirallerinin yönetimleri altında 

çalıĢmaya baĢlamıĢtır. Birinci Dünya SavaĢı‟nın baĢlangıcından itibaren devletin 

siyasi tercihleri doğrultusunda bu kez de bir Alman heyeti, donanmanın yeniden 

teĢkilatlanma çalıĢmalarında yer almıĢtır.
17

 Birinci Dünya SavaĢı öncesinde 

donanmanın modernizasyon faaliyetleri devam ederken Trablusgarp (1911-1912) ve 

Balkan (1912-1913) SavaĢları‟na iĢtirak edilmiĢ, donanma bu savaĢlarda Boğaz‟ın 

savunulması, Kara Kuvvetleri‟ne asker ve silah nakliyâtı yapılması gibi lojistik 

faaliyetlerde varlık göstermeye çalıĢmıĢtır.
18

  

 

Sonuç itibariyle önceden olduğu gibi II.MeĢrutiyet‟in ilanı sonrasında da 

büyük tehdit ve tehlikeler, Osmanlı Devleti‟ne denizyolu ile gelmiĢtir. Ancak, 

Osmanlı Devleti bu tehditleri savuĢturacak donanmayı, Sultan II.Abdülhamit 

yönetimi altında otuz yıl süre ile Haliç‟te hapsederek, kendi kendine yok etmiĢtir. 

YaklaĢan Birinci Dünya SavaĢı öncesinde kendisini “Donanmasız bir deniz 

                                                 
16

 Selahattin Özçelik, Donanma-yı  Osmanî Muâvenet-i Milliyye Cemiyeti, Ankara, 2000, Türk 

Tarih Kurumu Basımevi, s.156    
17

 Afif Büyüktuğrul, Osmanlı Deniz Harp Tarihi, Cilt:IV, Ġstanbul, 1974, Deniz Basımevi, s.17 
18

 Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi (Osmanlı Devri) 1911-1912 Osmanlı-Ġtalyan Harbi Deniz 

Harekâtı, III. Cilt, Ankara, 1980, Gnkur.Basımevi, s.28 
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imparatorluğu” hâline getirdiğinin farkında bile olmamıĢtır. 

 

1.2. Birinci Dünya SavaĢı Öncesinde Genel Siyasi Durum   

 

20. yüzyılın baĢlarında Avrupa‟da siyasi hava iyice gerginleĢtiğinden büyük 

devletlerin jeopolitik ve ekonomik alanlara egemen olma hırsları, Avrupa 

Devletleri‟ni iki gruba ayırmıĢtır. Bir taraftan büyük sömürgeci devletlerden 

Ġngiltere ve Fransa, dünyadaki egemenliklerini korumak ve paylarını artırmak için 

uğraĢırlarken, diğer taraftan sömürge yarıĢında geç kalmıĢ olan Almanya ve 

Avusturya-Macaristan Ġmparatorluğu da bu rekabete dahil olmuĢlardır. Yüzyıllar 

boyunca Türk Boğazları‟ndan Ortadoğu, Akdeniz ve açık denizlere yayılmayı 

hedefleyen Rusya ise Avrupa‟da oluĢan gruplara ters düĢmüĢ ve onlar için tehlikeli 

görülmüĢtür. Muhtemel Dünya Harbi‟nde Rusya‟nın sınırsız insan kaynaklarını 

kullanabilmek düĢüncesiyle dönemin iki büyük sömürgeci devleti Ġngiltere ve 

Fransa, Türk Boğazları‟ndan ödün vermeyi göze alarak, Rusya‟yı da kendi aralarına 

çekmiĢlerdir. Almanya ise gözünü Orta Doğu‟ya ve Hindistan‟a çevirmiĢ ve en 

büyük rakibi olan Ġngiltere‟nin imparatorluk sistemini ve gücünü Orta Doğu ve 

Hindistan yolunda kırmayı hedeflemiĢtir. Almanya, Avusturya-Macaristan ve 

Ġtalya‟nın oluĢturduğu “Üçlü Ġttifaka” karĢı tedbir olarak Ġngiltere, Fransa ve Rusya 

aralarında yaptıkları anlaĢmalar ile “Üçlü Ġtilâfı” meydana getirmiĢlerdir. 

Avrupa‟daki bu gruplaĢma hareketleri Birinci Dünya SavaĢı‟nın da temelini 

oluĢturmuĢtur.
19

 Osmanlı Devleti ise Birinci Dünya SavaĢı öncesinde birbirini 

izleyen savaĢlarda uğradığı yenilgiler yüzünden yalnız büyük toprak kaybıyla 

                                                 
19

  Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1914-1995), Ankara, 2005, Alkım Yayınevi, s.105 
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kalmamıĢ, düĢtüğü ekonomik sıkıntılar onu güçsüz bir devlet durumuna getirmiĢtir. 

Devletin en buhranlı ve hassas olduğu bu dönemde, Ġtalya‟nın fırsattan istifade ile 

1911 yılında Trablusgarp‟ı iĢgali ve 1912 yılında da dört Balkan Devleti‟nin 

Osmanlı Devleti‟ne savaĢ ilan etmesi neticesinde Afrika‟daki Osmanlı hâkimiyeti 

sona ermiĢ, Batı Trakya ve Makedonya Balkan Devletleri arasında paylaĢılmıĢ, 

Ege‟deki Osmanlı Adaları Ġtalya tarafından iĢgal edilmiĢ, Arnavutluk‟un 

bağımsızlığı tanınmıĢtır. Durum böyle iken Avrupa Devletleri nezdinde müttefik 

arayıĢı içine girildiğinde, bir kez daha çabalardan sonuç alınamamıĢ, büyük devletler 

hatta küçük devletler bile, Osmanlı Devleti‟nin ittifak önerisini geri  

çevirmiĢlerdir.
20

   

 

Avrupa‟da “Hasta Adam” adı ile anılan Osmanlı Devleti, içeride ve dıĢarıda 

iyice saygınlığını yitirmiĢ olduğundan bu durum onu aynı zamanda elinde kalan 

toprakları üzerinde büyük devletlerin ulusal emelleri bulunan bir ülke hâline 

getirmiĢtir.
21

 Bu devletlerden Ġngiltere, Basra Körfezi‟ni, Hindistan‟ın bir parçası 

olarak saymıĢ, SüveyĢ Kanalı ve Hint yolunun güvenliği açısından Filistin‟i ele 

geçirmeyi tasarlamıĢtır. Fransa, Suriye ve Çukurova‟ya göz dikerken, Rusya ise 

ezelden beri Boğazlar‟a egemen olmak ve Akdeniz‟e inmek amacını gütmüĢtür. 

Almanya, Osmanlı Devleti‟ni Hint Denizi ve Asya‟ya ulaĢtıran bir köprü olarak 

gördüğünden Hindistan‟ın güvenlik yolu, Almanya‟nın Berlin-Bağdat projesi ile 

hayata geçirdiği Drang Nach Osten (Doğu‟ya  Doğru) yayılma politikası ile çatıĢma 

durumuna girmiĢtir. Osmanlı Devleti‟nin paylaĢılması, Almanya‟nın güneyden 

                                                 
20

 Yusuf Hikmet Bayur, Türk Ġnkılâbı Tarihi, Cilt:III, Kısım:1, Ankara, 1953, TTK Basımevi, s.218 
21

 Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi, (Çanakkale Cephesi Harekâtı), V.Cilt,  Ankara, 1993, 

Genelkurmay Basımevi, s.6  
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kuĢatılması anlamına gelmiĢtir. Avusturya-Macaristan, Selanik‟i ele geçirmek 

istemiĢ ve Slav Birliği‟ne engel olmak için Rusya‟ya karĢı Balkanlar‟da egemenlik 

kurmayı tasarlamıĢtır. Ġtalya, Ege Bölgesi ile Antalya‟ya sahip olma arzusunda 

bulunmuĢtur.
22

 Ayrıca büyük devletlerin Osmanlı Devleti üzerindeki siyasi 

çatıĢmalarında etken olan baĢlıca öğelerden biri de kuĢkusuz Türk Boğazları‟nın 

taĢıdığı önem olmuĢtur.  

 

Osmanlı Devleti ise bu kritik dönemde mevcudiyetini daha ziyade büyük 

devletler arasındaki güç dengelerine ve kuracağı ittifaklara dayandırmıĢtır.
23

 

Avrupa‟daki siyasi geliĢmeler karĢısında kendini iyice yalnız hisseden Osmanlı 

Devleti, bu durumdan kurtulmak için dönemin iktidar partisi Ġttihat ve Terakki‟nin 

dıĢ politikası gereği Almanya ile yakınlaĢmıĢtır. Bu dönemde Almanya, bir taraftan 

Osmanlı Devleti ile daha sıkı askerî ve iktisadi iliĢkilere girerken, diğer taraftan 

Bağdat‟a kadar uzanacak ve Osmanlı Devleti‟ni boydan boya kat edecek büyük bir 

demiryolu Ģebekesi yapılması iĢini üstlenmiĢtir. Bunun sonucu olarak Almanya, 

Osmanlı Devleti‟nin askerî, siyasi ve ekonomik hayatında önemli bir etkinliğe sahip 

olmuĢtur.
24

 Yine Osmanlı Devleti‟nin, Balkan SavaĢları‟nda uğradığı ağır yenilgi 

sonunda Ege Adaları‟nı yitirmesinde donanmanın zayıflığının en büyük etken 

olduğu görülmüĢtür. Yunanlıların Averof zırhlısını donanmalarına katmaları Türk 

milletindeki modern gemi arzusunu kamçılamıĢ, Osmanlı Donanması‟nın 

                                                 
22

 Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi, Cilt:1, Ankara, 1989, Genelkurmay Yayınevi, s.32-33 
23

 Armaoğlu, a.g.e., s.107 

24
 1913 yılından itibaren Almanya, Osmanlı Devleti‟nin hem askerî hem de ekonomik hayatında 

önemli bir rol üstlenmiĢtir. Yapılan beĢ yıllık sözleĢme gereği General Liman Von Sanders 

komutasındaki bir askerî heyet Osmanlı Kara Kuvvetleri‟ni ıslâh etme çalıĢmalarında 

görevlendirilmiĢtir. Bülent Daver, “I.Dünya SavaĢı‟nda Osmanlı Ġmparatorluğu‟nda Siyasal Hayat ve 

Siyasal Partiler”, Çanakkale SavaĢı Sebep ve Sonuçları Sempozyumu, 14-17 Mart 1990, Ankara, 

1993, TTK Basımevi, s.106 
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güçlenmesi milli bir dava hâline gelmiĢtir. 1909 yılında teĢkil edilen Donanma 

Cemiyeti tarafından “Müslümanlara Mahsus KurtuluĢ Yolu” baĢlıklı halka ücretsiz 

dağıtılmıĢ olan broĢürde Ģu sözlere yer verilmiĢtir: “Balkan Harbi sırasında Averof 

zırhlısı nedeniyle Osmanlı Donanması Ege‟ye açılamamıĢ, Selanik ve Ege‟deki 

Osmanlı Adaları‟nı savunamamıĢtı. Yine Averof nedeniyle Ġzmir‟den, Beyrut‟tan, 

Rumeli‟ye asker sevkiyatı yapılamamıĢtı. Tek bir Yunan gemisi Osmanlı 

Donanması‟nın elini kolunu bağlamıĢtı.”
25

  

 

Bu sebeplerden dolayı donanmadaki gemileri yeni, modern ve vuruĢ gücü 

yüksek gemilerden teĢkil etme gayreti içinde olan Osmanlı Hükûmeti, Ġngiltere‟ye 

Mesecs Vickers Ltd. Gemi ĠnĢaat ġirketi‟ne iki dretnot
*
 sipariĢinde bulunmuĢtur. Bu 

dretnotlardan birincisine “Sultan V. ReĢat” kısaca “ReĢadiye”, diğerine de “Fatih” 

adı verilmiĢtir. Arjantin ile arasındaki sorunları çözümleyerek saldırmazlık paktı 

imzalayan Brezilya, Ġngiltere‟de inĢası devam eden Rio de Jenerio‟yu satıĢa 

çıkarmıĢtır. 28 Aralık 1913 tarihinde açılan ve Yunanistan‟ın da iĢtirak ettiği ihalede 

Osmanlı Hükûmeti‟nce 3.387.475 liraya satın alınan gemiye ise “Sultan I.Osman” 

adı verilmiĢtir.
26

 Dönemin son teknolojisi ile yapılacak olan “dretnot”
 
tipi bu 

gemiler ile Osmanlı Donanması‟nın modernize edileceği ve güçlendirileceği 

düĢünülmüĢtür. Sultan Osman ve ReĢadiye‟nin 3 Ağustos 1914 tarihinde Osmanlı 

Devleti‟ne teslim edilmesi kararlaĢtırılmıĢtır. Gemilerin son taksiti olan yedi yüz bin 

liranın 2 Ağustos 1914 tarihinde ödenmesinden yarım saat sonra Ġngiltere Deniz 

                                                 
25

 Zafer Toprak, “Balkan Harbi, Averof Zırhlısı ve Osmanlı Kimliği”, Donanma Komutanlığı I. 

Deniz Harp Tarihi Semineri, Gölcük/Kocaeli, 2003, s.1   
*
 Dretnot: Ağır silahları olan bir çeĢit savaĢ gemisi.     

26
Saim Besbelli, Çanakkale’de Türk Bahriyesi (1914-1918) , Ankara, 2005, Dz.K.K.lığı Basımevi , 

s.8 
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Bakanı Winston Churchill, Ġngiltere‟nin yakın bir tehlikenin eĢiğinde olduğunu ileri 

sürerek, Ġngiltere Hükûmeti‟nin gemiye ambargo koyduğunu açıklamıĢtır.
27

 Sultan 

Osman ile birlikte ReĢadiye ve kızakta bulunan Fatih zırhlısına da el konulmuĢtur. 

Ġngiltere‟nin bu kararı Ġstanbul‟da Ģok etkisi yapmıĢtır. 
28

 Harbe katılmadığı ve 

seferberliğini dahi ilan etmediği bir sırada Osmanlı Donanması‟nın güçlenebilmesi 

için son çare olarak görülen ve parası peĢin olarak ödenen bu gemilere el konulması, 

Osmanlı kamuoyunda Ġngiltere‟ye karĢı büyük bir öfke ve hayal kırıklığı 

yaratmıĢtır.
29

 Ġngiltere‟ye sipariĢ edilen bu gemilere el konulması olayı donanmasını 

ne pahasına olursa olsun güçlendirmek isteyen Osmanlı Devleti‟ni zor duruma 

düĢürmüĢ, 4 Ağustos 1914‟te Londra‟daki Türk elçiliğine gönderilen bir telgraf ile 

bu gemilerin tüm personeli yurda çağrılmıĢtır. Deniz Albay Rauf (Orbay) 

komutasındaki personel, 21 Ağustos‟ta “ReĢit PaĢa Vapuru” ile Ġngiltere‟den 

ayrılarak, Ġstanbul‟a dönmek zorunda kalmıĢtır. 
30

  

   

Bu el koyma kararı sonuçta hukuki değil, siyasi bir karar olarak tarihe 

geçmiĢtir. Özellikle barıĢ döneminde savaĢ gemilerine el konulmasının o güne dek 

bir emsali görülmemiĢtir. Bu açıdan bakıldığında Ġngilizlerin el konulan gemileri, 

Almanya ile giriĢtikleri deniz silahlanma yarıĢında yaĢamsal bir konu kabul ettiği 

anlaĢılmaktadır. Ġngiltere‟nin bu kararında parçalanmasını istediği Osmanlı 

Devleti‟nin Akdeniz‟deki egemenliğine engel olma düĢüncesi de etkin olmuĢtur. 

Gemilere el konulmasını müteakip patlak veren Birinci Dünya SavaĢı‟nda Türk 

                                                 
27

 The National Archives, FO 371/2137  
28

 Osman ÖndeĢ, “Dretnot SavaĢı”, Hayat Tarih Mecmuası, Cilt:1, Sayı:2 , 1 ġubat 1976, s.83 
29

 Bahri Noyan, “Birinci Dünya Harbi‟ne Nasıl Girdik?”, Hayat Tarih Mecmuası, Sayı :19, Eylül 

1977, s.48 
30

 Kemal Öke-Erol Mütercimler, Sultan Osman, Ġstanbul, 1991, e Yayınları, s.75 
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Ordusu‟nun cepheleri düĢünüldüğünde söz konusu gemilerin varlığının ne denli 

önemli anlaĢılmaktadır.
31

 Bahse konu gemilerin teslim edilmemesi, Osmanlı 

Devleti‟ni Ġngiltere aleyhine savaĢa sürükleyen önemli nedenlerin baĢında gelmiĢtir. 

Ġngiltere‟nin gemilere fiilen el koyduğu 2 Ağustos 1914 tarihinde Osmanlı-Alman 

Ġttifak AntlaĢması imzalanmıĢtır.
32

 SavaĢın patlak vermesiyle birlikte Türk-Alman 

ittifakının varlığını bilmeyen Ġngiltere, Türk Boğazları‟ndan dolayı Osmanlı 

Devleti‟nin tarafsızlığını sağlamak için yoğun çaba harcamıĢtır. Müttefiki Rusya‟ya 

yardım edebilmek için Boğazlardan serbestçe geçebilmesi gerektiğinden Osmanlı 

Devleti‟nin tarafsız olması Ġngiltere için büyük önem arz etmiĢtir.
33

   

 

Bu aĢamada milletin tek tesellisi, Ġngiliz Donanması tarafından takip 

edilmeleri nedeniyle 10 Ağustos‟ta Çanakkale‟ye sığınan Alman “Goeben” ve 

“Breslau” muharebe gemilerinin “Yavuz Sultan Selim” ve “Midilli” adı verilerek, 

donanmaya katılmaları olmuĢtur. Bu durum, 12 Ağustos 1914 tarihli Ġkdam 

Gazetesi‟nin haberinde Ģöyle verilmiĢtir: “Esasen Sultan Osman ve ReĢadiye 

dretnotları haksız yere gasp edilmemiĢ olsalardı, bugünlerde limanımıza 

geleceklerdi. Osmanlı Hükûmeti, donanmasını takviye etmeyi Ģimdi değil, ne 

zamandan beri arzu ediyordu.”
34

 Bu sebeple bahse konu haberde tesadüfen Türk 

sularına gelmiĢ gibi gösterilen iki yeni Alman kruvazörünün satın alındığı 

müjdelenmiĢtir.  

                                                 
31

 Serhat Güvenç, ReĢadiye ve Sultan Osman SavaĢ Gemilerinin Öyküsü, Ġstanbul, 2005, Deniz 

Basımevi, s.6  
32

 Avusturya‟nın da katılması ve gizli tutulması kararlaĢtırılan bu ittifaka göre Rusya, Almanya ve 

Avusturya-Macaristan‟a karĢı savaĢ açtığı takdirde Osmanlı Devleti‟nin de kendisini Rusya‟ya karĢı 

savaĢ hâlinde sayması öngörülmüĢtür  (Bayur, a,g,e., Cilt:II, Kısım III, s.643).  

33
 Büyüktuğrul, a.g.e., Cilt:IV, s.308 

34
 Ġkdâm, 30 Temmuz 1330 (12 Ağustos 1914), Numara:6277  
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 1.3. Genel Seferberliğin Ġlanı’nı Takiben Boğaz Önünün Takviye ÇalıĢmaları 

Ve  Alman Gemilerinin Osmanlı Donanması’na Katılmaları Olayı   

 

1914 Temmuz ayında Yunan harp gemilerinin Çanakkale Boğazı önündeki 

faaliyetlerinin artması üzerine 28 Temmuz‟da Çanakkale Boğazı için kısmî 

seferberlik emri verilmiĢtir. Aynı gün Draç, Akhisar, Musul ve Kütahya 

torpidobotlarından
*
 kurulu bir filotilla, Boğaz dıĢında keĢif ve emniyet hizmetinde 

kullanılmak üzere Akdeniz Boğazı (Çanakkale) Müstahkem Mevkii Komutanlığı 

emrine girmiĢtir. 

 

Osmanlı Hükûmeti‟nin 2 Ağustos 1914‟te Almanya ile ittifak antlaĢması 

imzalamasının ardından 3 Ağustos 1914‟te Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri için 

Genel Seferberlik ilan edilmiĢtir. Genel Seferberlik ilanını müteakip Osmanlı 

Devleti, Harbiye Nazırı Enver PaĢa‟nın BaĢkomutan Vekilliği‟ne atandığı 4 Ağustos 

1914‟te tarafsızlığını ilan ederek, kendisini siyasi alanda tarafsız olarak göstermiĢtir. 

Bu da kendisini harbe hazır görmemesi ve eksikliklerini tamamlama kaygısından 

kaynaklanmıĢtır. Bu kararı aynı gün Ġstanbul ve Çanakkale Boğazları önünün 

kısmen mayınla kapatılması hakkındaki BaĢkomutanlık emri takip etmiĢtir.
35

  

 

Boğaz, yabancı savaĢ gemilerine 4 Ağustos‟tan itibaren kapatılmıĢ, tesis edilen 

mayın hatlarında ticaret gemilerinin geçebilmeleri amacıyla Rumeli kıyısında bir 

geçit bırakılmıĢ, iĢaret Ģamandıraları kaldırılarak, fenerler söndürülmüĢtür. Bu 

dönemde Çanakkale‟de Bahriye Nezareti‟ne bağlı Mayın Grup Komutanlığı ile 

                                                 
*
 Torpidobot: Küçük, orta süratte, karakol ve refakat görevleri alabilecek nitelikte ağır silahları olan 

bir gemidir. 
35

 Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi , a.g.e., V.Cilt, s.22 
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emrinde Giresun mayın depo gemisi ile Selanik ve Ġntibah mayın gemileri 

bulunmuĢtur. Selanik mayın gemisi, 4 Ağustos günü Boğaz önüne döktüğü 22  

mayınla Çanakkale Boğazı‟nda ilk mayın hattını oluĢturmuĢtur. Bu hattın teĢkili 

Osmanlı Donanması‟nın Çanakkale‟de gerçekleĢtirdiği ilk görev olmasından dolayı 

büyük önem arz etmiĢtir. Sonradan Nusret, Samsun, Nilüfer mayın gemileri ile 

Sivrihisar torpidobotu da çeĢitli zamanlarda Boğaz‟da mayın dökme faaliyetinde yer 

almıĢlardır. Ġstanbul‟dan gelen Giresun gemisinden alınan 26 mayın, yine Selanik 

gemisi tarafından dökülerek, 6 Ağustos‟ta ikinci hat oluĢturulmuĢtur.
 
Bu durum, 

Boğaz‟ın tamamen kapatıldığı 27 Eylül 1914 gününe kadar devam etmiĢtir. 
36

  

 

Konu ile ilgili olarak Harbiye Nazırı Enver PaĢa tarafından Bahriye Nezareti 

ile Üçüncü Kolordu Komutanlığı‟na Ģu emir verilmiĢtir:
37

 “Bahr-i Sefîd (Akdeniz) 

ve Bahr-i Siyah (Karadeniz) Boğazları derhal kapatılacaktır. Torpil (mayın) hattında 

ticaret gemilerinin geçiĢine müsait bir yol açık bırakılacaktır. ĠĢaret Ģamandıraları 

kaldırılacak ve fenerler söndürülecektir,” 22 Temmuz 1330  (4 Ağustos 1914).  

  

O dönemde Çanakkale‟de Mayın Grup Komutanı olarak görev yapan BinbaĢı 

Nazmi Bey 1914-1922 yılları arasında tuttuğu dört defterden oluĢan günlüğünde 

mayın hattının tesis edilmesi ile ilgili olarak Ģu açıklamayı yapmıĢtır: “4 Ağustos 

1914 günü Pazartesi, iki saat on dakikada Müstahkem Mevkii Komutanlığı 

mayınların hazırlanmasını emretti. 12.45‟de mayınların döĢenmesi için Müstahkem 

Mevkii Komutanlığı‟ndan emir verildi. Saat 14.00‟de dokuz dakika içinde yirmi iki 

                                                 
36

 Besbelli, a.g.e.,s.8  

37
 ATASE ArĢivi: BDH Koleksiyonu II, Klasör:1560, Dosya:193, Fihrist No:5-002  
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mayın alınarak birinci hat oluĢturuldu.”
38

 Bu tarihlerde Osmanlı Donanması‟na ait 

gambot
*
 ve muhripler

**
 de Boğaz giriĢinde gözetleme ve kılavuzluk hizmetinde 

bulunmuĢlardır. Osmanlı Devleti savaĢ karĢısında tarafsızlığını ilan etmekle beraber 

Ağustos‟un ilk haftasından itibaren olaylar ve Almanya‟nın çabaları Osmanlı 

Devleti‟ni savaĢa katılmaya sürüklemiĢtir. Bu olayların ilkini iki Alman savaĢ 

gemisinin Çanakkale Boğazı‟na sığınması teĢkil etmiĢtir. Almanların Akdeniz 

Tümeni‟ni teĢkil eden ve Amiral Souchon‟un komutasındaki Goeben muharebe 

kruvazörü
***

 ile Breslau hafif kruvazörü
39

 Avrupa‟da geliĢmekte olan siyasi ve 

askerî olaylar nedeniyle Akdeniz‟de konuĢlandırılmıĢlardır.  

 

Bu gemiler, Türk-Alman ittifakının yapıldığı 2 Ağustos 1914 günü Ġtalya‟nın 

Messina limanında bulunurlarken, 3 Ağustos 1914‟te savaĢın baĢlaması ile beraber 

korsanlıkla görevlendirilmiĢlerdir. Almanya‟nın Fransa‟ya savaĢ ilanı üzerine 

Messina‟dan ayrılarak ertesi gün Fransızların nakliyâtına bir darbe indirmek üzere 

Cezayir‟in Bone ve Philippeville limanlarını bombardıman eden bu gemileri takip 

                                                 
38

 Deniz Mayınları Grup Komutanı BinbaĢı Nazmi Bey, Çanakkale Deniz SavaĢları Günlüğü 1914-

1922, Ġstanbul, 2004, Deniz Basımevi Müdürlüğü, s.15  

*
 Gambot: Küçük, orta süratte, karakol ve refakat görevleri alabilecek nitelikte ağır silahları olan  

gemi. 
**

 Muhrip: DüĢük tonajlı, sürati yüksek çok maksatlı görevler icra edebilen savaĢ gemisi. 

 
***

 Kruvazör:Muhripten büyük tonajda savaĢ gemisi. 
39

 Goeben (Yavuz) Muharebe Kruvazörü: 12 Ağustos 1909‟da Hamburg‟daki Blohm & Voss 

Tersanesi‟nde kızağa konulmuĢ, 28 Mart 1911 tarihinde denize indirilmiĢ, 2 Temmuz 1912 tarihinde 

Alman Ġmparatorluk Donanması‟na katılmıĢtır. 23.500 ton ağırlığında 1031-1053 personel kapasitesi  

ile 27 deniz mili sürate sahip geminin 10 adet 28 cm.lik, 12 adet 15 cm.lik ve 12 adet 8.8 cm.lik 

topları bulunmuĢtur. 

 

Breslau (Midilli) Hafif Kruvazörü: 16 Mayıs 1911 tarihinde Almanya‟da denize indirilmiĢtir. 

4000 ton ağırlığında 373 personel kapasitesi ile 12 adet 10,5 cm.lik toplara ve iki torpido kovanına 

sahip gemi, 27 deniz mili süratinde bulunmuĢtur (Bernd Langensiepen & Ahmet Güleryüz, Ottoman 

Steam Navy 1828-1923, London, 1995, s.141-142).  
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altına alan Ġngiliz savaĢ filosu, Akdeniz‟de Otronto Boğazı‟nda toplanmıĢtır.
40

 

Ġngiliz gemileri tarafından bağlaĢıkları olan Avusturya‟nın Adriyatik limanlarına 

gidiĢ yolları kesilen Goeben ve Breslau gemileri, Ege Denizi‟ne doğru 

seyretmekteyken Osmanlı Devleti ile bir ittifak yapılmıĢ olduğu haberini ve derhal 

Çanakkale‟ye gidilmesi emrini almıĢlardır.
41

  

 

5 ve 6 Ağustos 1914 günlerini Messina limanında kömür almakla geçiren iki 

gemiye, daha sonra buradan hareket ettiklerinde “Siyasi sebeplerden dolayı 

Ġstanbul‟a gitmenin Ģimdilik mümkün olmadığı,” telsizle bildirilmiĢtir. Alman 

Amiral Souchon buna rağmen Çanakkale‟ye gitmek kararını almıĢtır.
42

 Akdeniz‟de 

Malta‟da üslenmiĢ Ġngiliz Donanması‟nın sıkı takibi altında bulunan ve Indomitable 

ile Indefatigable adındaki iki Ġngiliz kruvazörü tarafından Akdeniz‟de kovalanan 

Goeben ve Breslau adındaki Alman savaĢ gemileri, 10 Ağustos 1914 günü saat 

12.00‟da Çanakkale Boğazı önüne gelmiĢlerdir.
43

 Harbiye Nezareti‟nin iki Alman 

gemisinin Boğaz‟dan geçebilmesi emrini
44

 vermesinden sonra iki Alman zırhlısı, 

Osmanlı Donanması‟na ait Kütahya ve Akhisar torpidobotları kılavuzluğuyla saat 

                                                 
40

 The National Archives, ADM 137/4176, Telgraf No: 196,  2 Ağustos 1914,  (Malta‟dan Alman 

gemisi “Goeben” ile ilgili gönderilen telgraflar.)   
41

 Hermann Lorey, Der Krieg in den türkischen Gewaessern, Berlin, 1928; Türk Sularında Deniz 

Hareketleri, (Çev.H.Sami Tekirdağlı), Cilt:1, Ġstanbul, 1936, Deniz Matbaası, s.6-13 
42

 Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi, Deniz Harekâtı, VIII.Cilt, Ankara, 1976, Genelkurmay 

Basımevi, s.51 

43
 BOA,DH,EUM,7.ġb,2/31: “Kala-ı Sultaniyye Mutasarrıflığı‟ndan alınan Ģifre Ģöyledir: 

“Almanya‟nın Goeben zırhlısıyla Breslau kruvazörü Boğaz‟dan içeri girerek, Ģimdi ezânî saat on ikide 

Mevkii‟-i Müstahkem Kumandanlığı‟nın iskelesi önüne vâsıl olduğu berây-ı malûmat ma‟rûzdur. 

Fî 28 Temmuz 1330 (10 Ağustos 1914)”, Ġngiliz ve Amerikan arĢiv belgelerinde de bu gemilerin 10 

Ağustos 1914 sabahı Boğaz önüne geldikleri bilgisi mevcuttur. The National Archives, ADM 

137/4176, Papers Relating to the Foreign Relations of the United States, 1914 Supplement The World 

War, File No: 763-721-447, United States Government Printing Office, Washington, 1928, s.62 
44

 BaĢkumandan Vekili Enver PaĢa tarafından Bahr-i Sefîd Boğazı Müstahkem Mevkii 

Komutanlığı‟na verilen emir Ģöyledir: “Almanya Hükûmeti‟nin (Goeben) ve (Breslau) ismindeki 

sefâin-i harbiyyenin (harp gemilerinin) düĢmanla muharebeye tutuĢmuĢ olmaları muhtemeldir.  

Sefain-i mezkûre (adı geçen gemiler) Boğaz‟a iltica ederlerse duhûllerine (giriĢlerine) müsaade ve 

kabul ediniz.”  ATASE ArĢivi, BDH Koleksiyonu I, Klasör No: 4611, Dosya No: 9, Fihrist No: 20-1  
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17.20‟de içeri alındıktan sonra Nara Koyu‟na demirlemiĢtir. 
45

 Dünyanın savaĢ 

politikasını değiĢtirecek olan Goeben zırhlısı ile Breslau muharebe kruvazörünün 

Boğaz‟dan giriĢinden hemen sonra Boğaz giriĢine gelen Amiral Milen emrindeki üç 

kruvazörden biri olan Ġngiliz Weymouth kruvazörünün Çanakkale Boğazı‟na girmek 

için kılavuz isteği, Boğaz‟ın kapalı olduğu gerekçesiyle reddedilmiĢtir. Ġki Alman 

gemisinin Boğaz‟dan girip girmediği sorusuna ise “girdiği” cevabı verilince, Ġngiliz 

gemisi Boğaz giriĢinde beklemeye baĢlamıĢtır. Konu ile ilgili olarak Çanakkale 

Müstahkem Mevkii Komutanı Albay Cevat Bey‟den BaĢkomutanlık Vekâleti‟ne Ģu 

telgraf gönderilmiĢtir:
 46

 

 

“ġimdi bir Ġngiliz zırhlısı medhal önüne gelerek bir kılavuz talep etmiĢtir. 

Boğaz‟ın kapalı olduğu iĢaretine mukabil Boğaz‟dan bir Alman bandıralı zırhlının 

geçip geçmediğini sual etmiĢ ve kendisine geçtiği cevabı verilmiĢtir. Zırhlının hâlen 

medhalde bulunduğu maruzdur.” Alman Akdeniz Filosu‟nun Messina‟dan kaçarak 

Çanakkale Boğazı‟na girmeyi baĢarmasına iliĢkin olarak Ġngiliz Times Dergisi yıllar 

sonra Ģu satırları yazmıĢtır:
47

 “Bizim için utanç verici bir olay olmasına rağmen 

hiçbir milletin Goeben ve Breslau gibi iki gemisinin harbin mukadderatına bu kadar 

etkili olmadığını itiraf etmek lazımdır. Bu konu deniz harp tarihindeki önemini 

daima koruyacaktır. Onların Messina‟dan kaçıp kurtulmaları büyük sorumluluklar 

yüklemiĢtir. Dahası var. Messina Boğazı‟nda yaptığımız büyük hata Gelibolu‟daki 

müthiĢ baĢarısızlığımızı hazırlamıĢtır. Hiçbir harpte yapılan tek hata, buradaki gibi 

büyük ve geniĢ sonuçlar doğurmamıĢtır.”   

                                                 
45

 Fevzi Kurtoğlu, Çanakkale ve 18 Mart 1915, 336 sayılı Deniz Mecmuası Tarih Ġlavesi, Ġstanbul, 

1935, Deniz Matbaası, s. 12 
46

 ATASE ArĢivi, BDH Koleksiyonu I , Klasör No: 121, Dosya No:279, Fihrist No: 010-08 
47

 Hans Hüner, Ġki Bayrak Altında; Ġmparatorluk Gemisi Breslau/Midilli Kruvazörünün Hayat 

ve SavaĢ Tarihi, (Çev: Hüsnü Erentok), Ġstanbul, 1976, Deniz Basımevi, s.61 
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10 Ağustos 1914 akĢamı Çanakkale önlerine demirleyen Alman Goeben ve 

Breslau gemileri, Çanakkale‟de kömür ikmali yapmıĢ ve 13 Ağustos‟ta Tuzla 

Limanı‟na intikal etmiĢlerdir.
48

 Bu gemilerin Boğaz‟dan girdikleri sırada Boğazların 

bütün yabancı harp gemilerine kapalı bulunması sebebiyle Alman kruvazörlerinin 

Marmara‟ya girmeleri olayı Osmanlı Devleti‟ni bir oldu-bitti karĢısında bırakmıĢtır. 

Tarafsızlığını ilan etmiĢ olan Osmanlı Devleti‟ne, savaĢan taraflardan birinin iki 

savaĢ gemisi sığındığından uluslararası deniz hukukuna göre bu gemilerin ya 24 saat 

içinde Osmanlı karasularından çıkarılmaları ya da Osmanlı Devleti tarafından 

silahsızlandırılarak limanda gözetim altında tutulması gerekmiĢtir.
49

 Her iki iĢlemin 

de yapılmaması Ġtilaf Devletleri‟nin bu sığınmayı harp sebebi saymalarına imkân 

vereceğinden Ġngiltere‟nin el koymuĢ olduğu gemilerin yerine, daha önce Almanya 

tarafından Osmanlı Devleti‟ne satılmıĢ olduğunun açıklanması formülü ortaya 

atılmıĢtır.
50

  

 

Alman makamları ile gece yarısı yapılan telsiz haberleĢmesi neticesinde, 12 

Ağustos 1914 sabahı Alman Büyükelçisi Wangenheim, Amiral Souchon‟un 

Osmanlı Donanması‟na BaĢkomutan atanması hususunun kabul edilmesi Ģartıyla, 

gemilerin Osmanlı Devleti‟ne satılmıĢ olduğunun açıklanmasına müsaade etmiĢtir.
51

 

Bunun üzerine Osmanlı yönetimi tarafından tek taraflı bildiri yayınlanarak, “Ġki 

Alman zırhlısının seksen milyon marka satın alındığı” gazetelere ve diplomatik 

                                                 
48

 The National Archives, ADM 137/4176   
49
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kanallardan tüm dünyaya duyurulmuĢtur.
52

 Bu satın alınma kararında daha önce 

Ġngiltere tarafından Sultan Osman ve ReĢadiye gemilerine el konulması da etkin 

olmuĢtur.    

   

Ġki geminin satın alınma kararı üzerine 12 Ağustos 1914 tarihinde BaĢkomutan 

Vekili Enver PaĢa, Çanakkale Boğazı Müstahkem Mevkii Komutanlığı‟na Ģu emri 

vermiĢtir:
53

 “Boğaz‟a giren zırhlıların Hükûmet-i Seniyye tarafından Almanya 

Hükûmeti‟nden satın alınan ve Yavuz Sultan Selim ve Midilli tesmiye edilen (adı 

verilen) zırhlılar olduğunu medhaldeki (Çanakkale Boğazı‟nın giriĢindeki) Ġngiliz 

zırhlısına cevaben bildiriniz ve torpil gemisini hazır bulundurarak medhalde birden 

ziyade (fazla) zırhlı görüldüğü ve tehlike his olunduğu hâlde torpil (mayın) hattında 

açık bulundurulan memerri (geçidi) dahi sedd ediniz (kapayınız)...”  

 

Bu durumda 12 Ağustos günü öğleye doğru Boğaz‟a doğru ilerlemekte olan üç 

Ġngiliz zırhlısından giriĢe yaklaĢanına Akhisar torpidobotuyla gönderilen Teğmen 

Hasan aracılığıyla, “Alman gemilerinin Osmanlı Hükûmeti tarafından satın 

alındığı,” bildirilmiĢtir.
54

 Ġngiliz komutanı, Teğmen Hasan‟ın bu mesajını, “Goeben 

ve Breslau‟ın Alman bandırasıyla Boğaz‟dan çıkmaları hâlinde Boğaz‟ın 

bombardıman edileceği” Ģeklinde cevaplamıĢtır.  Bu tarihten itibaren Ġngiliz Filosu 

Akdeniz Boğazı‟nı ablukaya almıĢ, diplomatik protestolar da yağmaya baĢlamıĢtır. 

Ġstanbul‟daki Ġngiliz ve Fransız elçilerinin bu olaya tepkisi çok sert olmuĢ, gemilerin 

derhal silahsızlandırılarak, Boğaz‟dan çıkarılması hususunda Osmanlı Hükûmeti‟ne 
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olağanüstü baskı yapmaya baĢlamıĢlardır.
55

 Bu protestolara karĢılık olarak 

Ġngiltere‟ye, “Teslim edilmeyen iki geminin yerine bunların Almanlardan satın 

alındığı,” cevabı verilmiĢtir.
56

 Sonuçta bu iki geminin Osmanlı Devleti tarafından 

satın alınmasını Ġngiltere, Fransa ve Rusya tanımamıĢtır. Bu iki geminin 

Karadeniz‟e açılma ihtimali de Ġtilâf Devletleri‟ni düĢündürmüĢtür. Bu durumda 

Osmanlı Donanması‟na katılan iki Alman gemisi ile Karadeniz‟de dengeler 

değiĢime uğramıĢ, Rus Donanması‟nın Osmanlı Donanması‟na olan üstünlüğü 

tehlikeye girmiĢtir.
57

   

 

Ġtilâf  Devletleri, bu iki geminin Osmanlı Devleti‟nin bayrak ve personeli ile 

de olsa Karadeniz veya Ege Denizi‟ne çıkmaları hâlinde düĢman gemisi sayılacağını 

bildirmiĢlerdir.
58

 Bu dönemde Yavuz ve Midilli‟nin dıĢında Osmanlı 

Donanması‟ndan Barbaros ve Turgutreis muharebe gemileri, Hamidiye ve Mecidiye 

kruvazörleri ile Peyk-i ġevket torpido kruvazörü Haliç Tersanesi‟nde onarımda, faal 

gemiler olarak Ġngiliz Amiral Limpus‟un forsunu taĢıyan Mesudiye zırhlısı ile  

Berk-i Satvet torpido kruvazörü ve TaĢoz sınıfı dört küçük muhrip, Kütahya ve 

Sultanhisar sınıfından dörder torpidobot Marmara‟da eğitimde bulunmuĢtur.
59
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 Numan Özdalga, Türk Boğazları’nın Tarih Ġçindeki Önemi, Ġstanbul, 1965, Deniz Basımevi, s.25 
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 1914 yılı Ağustos ayı itibariyle Osmanlı Donanması‟nda mevcut olan savaĢ gemileri ve özellikleri 

aĢağıda verilmiĢtir.  

 

Hamidiye Kruvazörü: 1902 yılında Ġngiltere‟de inĢa edilmiĢtir. 22 mil sürat ve 3805 ton 

ağırlığına sahip olan gemi, 1904 yılında Osmanlı Donanması‟nda hizmete girmiĢtir. 1948 yılında 

hizmet dıĢına çıkarılmıĢtır.  
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Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz ile Kızıldeniz‟de bulunan 2 Ağustos-27 Ekim 

1914 tarihleri arasında yurda çağrılan torpidobot ve gambotlardan Ġzmir‟deki 

Hızırreis ve Peleng-i Derya gambotları, Beyrut‟taki Berk-i EfĢan torpidobotu ile 

Kızıldeniz‟deki Sakız, Aydınreis, TaĢköprü, NevĢehir, Yozgat ve Malatya 

gambotları çeĢitli tarihlerde Boğaz önüne gelmiĢler ve keĢif hizmetlerindeki gemiler 

tarafından içeri alınmıĢlardır.
60

  

 

14 Ağustos 1914 tarihinde Alman gemileri, Dolmabahçe önüne demirlemiĢtir. 

16 Ağustos 1914‟te yapılan törenle Goeben zırhlısına “Yavuz Sultan Selim”, 

Breslau muharebe kruvazörüne de “Midilli” adı verilerek, Osmanlı Sancağı toka 

                                                                                                                                          
Mecidiye Kruvazörü: 1901 yılında Amerika BirleĢik Devletleri‟nde inĢa edilmiĢtir. 22 mil 

sürat ve 3250 ton ağırlığına sahip olan gemi, 1903 yılında Osmanlı Donanması‟nda hizmete girmiĢtir. 

1948 yılında hizmet dıĢına çıkarılmıĢtır.  

 

Turgutreis  ve Barbaros Hayrettin Muharebe Gemileri: 1890 yılında Almanya‟da inĢa 

edilmiĢlerdir. 1910 yılında Osmanlı Donanması‟nda hizmete girmiĢlerdir. 17 mil sürat ve 10.013 ton 

ağırlığına sahip olan gemilerden Barbaros Hayrettin zırhlısı 8 Ağustos 1915‟te Marmara‟da Ġngiliz 

denizaltısı E-11 tarafından batırılmıĢtır. Turgutreis zırhlısı ise 1933 yılına kadar Osmanlı  

Donanması‟nda hizmette bulunmuĢtur.  

 

Mesudiye Zırhlısı: 1873 yılında Ġngiltere‟de inĢa edilmiĢ, 1874 yılında Osmanlı 

Donanması‟nda hizmete girmiĢtir. 17 mil sürate ve 8938 ton ağırlığına sahip olan gemi, 13 Aralık 

1914 günü Çanakkale Boğazı giriĢinde sabit batarya olarak görev yaparken, Ġngiliz denizaltısı B-11 

tarafından atılan iki torpido ile batırılmıĢtır. 

 

Berk-i Satvet ve Peyk-i ġevket Torpido Kruvazörleri: 1906 yılında Almanya‟da inĢa 

edilmiĢlerdir. 22 mil sürat ve 775 ton ağırlığına sahip olan gemiler, 1907 yılında Osmanlı 

Donanması‟nda hizmete girmiĢlerdir. Bu gemiler, 1948 yılında hizmet dıĢına çıkarılmıĢlardır.  

 

TaĢoz Sınıfı (Samsun, Basra, TaĢoz) Muhripler: 1906 yılında Almanya‟da inĢa edilmiĢlerdir. 

20 mil sürat ve 290 ton ağırlığına sahip olan gemiler, 1907 yılında Osmanlı Donanması‟nda hizmete 

girmiĢlerdir. 1932 yılında hizmet dıĢına çıkarılmıĢlardır.  

 

Muâvenet-i Milliyye Sınıfı (Muâvenet-i Milliyye, Yadigâr-ı Millet ve Numûne-i Hamiyyet) 

Muhripler: 1908 yılında Almanya‟da inĢa edilmiĢlerdir. 26 mil sürat ve 765 ton ağırlığına sahip olan 

gemiler, 1910 yılında Osmanlı Donanması‟nda hizmete girmiĢlerdir. 1923 yılında hizmet dıĢına 

çıkarılmıĢlardır. (Cumhuriyet Donanması, Yay.Haz. Necdet Çelik, Ġstanbul, 2005, Deniz Basımevi 

Müdürlüğü, s, 13,14,15,22, 23). 
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edilmiĢtir.
61

 Amiral Souchon dahil gemilerdeki tüm Alman personelin baĢlarına 

kırmızı fes giydirilmiĢtir. PadiĢah halkın sevinç çığlıkları içinde gemileri gezmiĢ, 

âdeta gökten inmiĢ gibi bu iki Alman gemisinin Ġngilizler tarafından el konulan 

Sultan Osman ve ReĢadiye‟nin yerine gelmesi Türk halkını çok sevindirmiĢ ve 

Almanlara karĢı sempati duyulmasına yol açmıĢtır.
62

 Bu durum üzerine Osmanlı 

Donanması‟nı ıslah faaliyeti maksadıyla 1909 yılından beri görevde bulunan Ġngiliz 

Bahriye Heyeti BaĢkanı Amiral Limpus ve Ġngiliz subayları ülkeyi terk etmiĢtir. 30 

Ağustos günü Amiral Merten komutasındaki kıyı topçusu ve diğer teknik 

personelden kurulu subay ve er olmak üzere 160 kiĢilik bir Alman askerî heyeti, 

Çanakkale istihkâmlarını güçlendirmek göreviyle Almanya‟dan gelmiĢtir. Yine aynı 

gün Alman Amiral von Usedom, her iki Boğaz‟ın Kıyı Topçu Komutanlığı görevine 

getirilmiĢtir.
63

 

 

9 Eylül 1914 tarihinde Alman Amiral Souchon, Donanma Birinci 

Komutanlığı‟na atanırken, o zamana kadar bu görevi yapmıĢ olan Yarbay Arif Bey 

de Donanma Ġkinci Komutanlığı‟na atanmıĢtır.
64

 Alman Amiral Souchon Donanma 

Komutanlık Karargâhı‟nı Unkapanı/Haliç önlerinde demirlettiği Korkovado 

gemisinde kurmuĢtur. Amiral Souchon, göreve geldiği ilk günden itibaren 

donanmayı savaĢa hazırlamaya baĢlamıĢ, bir taraftan Marmara‟da eğitim, atıĢ ve 

manevralara ağırlık verirken, diğer taraftan da gemilerde fazla bulduğu personeli 

çıkarmıĢ; savaĢ gücünün yetersizliğini öne sürerek, her gemiye danıĢman sıfatında 

                                                 
61

 Birinci Dünya Harbi‟nde Türk Harbi, a.g.e., Cilt:VIII,  s.52 
62

 Celalettin Yavuz, “Birinci Dünya Harbi sırasında Osmanlı ve Alman Deniz Subayları ĠliĢkileri”, 

Yedinci Askerî Tarih Semineri Bildirileri I, 2000, s.34  

63
 Ġbrahim Artuç,  1915 Çanakkale SavaĢı,  Ġstanbul, 1992, KastaĢ Yayınları, s.10 

64
 Yavuz, a.g.e., s.244 



27 

 

bir Alman subayı atamıĢtır.
65

  Donanma gemilerinde yeni bir düzenleme yapan 

Amiral Souchon, Yavuz, Midilli, Hamidiye, Mecidiye kruvazörleri, Berk-i Satvet ve  

Peyk-i ġevket torpido kruvazörleri,  Yadigâr-ı Millet ve TaĢoz sınıfından dörder 

muhrip ile faal bir filo kurmuĢtur. Bunun dıĢında kalan Mesudiye muharebe gemisi 

yaĢlı olması ve ağır toplarının onarım için Ġngiltere‟de kalmıĢ olmasından dolayı 

yüzen bir batarya olarak kullanılmak üzere 5 Eylül‟de Çanakkale‟ye gönderilmiĢtir. 

Barbaros Hayrettin ve Turgutreis muharebe gemileri Donanma Ġkinci Komutanı‟nın 

emrinde olarak önce Rus Limanları‟na yapılan harekât süresince Karadeniz 

Boğazı‟nda, ġubat-Ağustos 1915 ayları arasında Çanakkale Cephesi‟nde 

görevlendirilmiĢlerdir. Gambot ve torpidobotlar da 1914 Eylül ayı itibariyle 

“Boğazlar Genel Komutanlığı” adını alan Sahil Ġstihkâm ve Torpil Kıtaâtı 

MüfettiĢliği emrine girerek, Boğazlarda karakol, Marmara‟da nakliyâtı himaye ve 

karakol yapma ile görevlendirilmiĢlerdir. 
66

  

 

Neticede Almanya Hükûmeti, Osmanlı Devleti‟nin Kafkasya‟da ve SüveyĢ 

Bölgesi‟ndeki düĢman kuvvetlerini oyalamak suretiyle Almanların yükünü 

hafifleteceği düĢüncesinde olduğundan, Alman Amiral Souchon bu maksat ve gaye 

ile sıkı bir faaliyet göstermiĢ ve bu husustaki giriĢimlerinde baĢarılı olmuĢtur. Bu 

hedefe ulaĢmak için Amiral Souchon, Türk sularına geldiği dakikadan itibaren daha 

resmî olarak Donanma Komutanlığı‟na atanmadan Osmanlı Donanması‟nın 

idaresini ele almıĢ ve donanmayı bir an önce harbe hazır bir duruma getirmeye çaba 

harcamıĢtır. 
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1.4. Osmanlı Donanması’nın Karadeniz’de Rus Limanlarını Bombardımanı  

 

Almanya, 1914 Eylül ayı itibariyle Fransa ve Rusya Cephesi‟nde olmak üzere 

iki cephede savaĢmak zorunda kaldığından yükünü hafifletmek için Osmanlı 

Devleti‟nin bir an önce savaĢa katılması yönündeki baskı ve gayretini artırmıĢtır. 

Osmanlı Devleti ise Almanya‟nın bu baskısına karĢın seferberliğini henüz 

tamamlayamadığı, ordunun silah ve cephane durumunun iyi olmadığı gerekçesini 

öne sürerek, savaĢ dıĢı kalmaya çalıĢmıĢtır. Alman Ġmparatoru Kayzer Wilhelm 

baĢta olmak üzere Alman Genel Karargâhı, Osmanlı Devleti‟nin harbe sürüklenmesi 

için uygun zamanın gelmiĢ olduğunu Ġstanbul‟daki Alman Büyükelçisi Wangenheim 

ve Alman Amiral Souchon‟a gizli olarak bildirmiĢtir. Amiral Souchon ise 

BaĢkumandan Vekili Enver PaĢa ve Bahriye Nazırı Cemal PaĢa ile sıkı temaslarda 

bulunarak, bu Alman isteğinin gerçekleĢmesine çalıĢmıĢtır.
67

  Nitekim 7 Eylül‟de 

Alman Büyükelçisi Wangenheim‟e, Alman Genel Karargâhı‟ndan Osmanlı 

Devleti‟nin artık yakında ve Çanakkale savunmasının öncelikle tamamlanmasından 

sonra savaĢa girmesi gereklidir, yönünde direktif gelmiĢtir.
68

   

 

9 Eylül 1914 tarihinde Almanya‟da görevli Amerikan Büyükelçisi Gerard‟ın 

Amerika DıĢiĢleri‟ne göndermiĢ olduğu bir telgrafında, “Osmanlı Donanması‟nın 

Almanlar tarafından yönetildiğini, çok kısa bir zaman içinde savaĢa dahil olacağını” 

bildirmesi de bu bilgileri doğrular niteliktedir.
69

  Osmanlı Devleti‟nin savaĢa girmesi 

konusunda bir takım oyunlar oynandığı bu dönemde, Osmanlı Hükûmeti, 1 Ekim 
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1914‟ten geçerli olmak üzere kapitülasyonları kaldıracağını 17 Eylül‟de resmen ilan 

etmiĢtir. Bu karar, Avrupa Devletleri tarafından sert protesto hareketleri ile 

karĢılanmıĢtır. Yine 28 Eylül‟de karasuları üç milden altı mile yükseltilmiĢ, Ġstanbul 

ve Çanakkale Boğazı Müstahkem Mevkii Komutanlıkları‟na Deniz MüĢaviri 

sıfatıyla birer deniz subayı atanmıĢ, BaĢkomutanlık Karargâhı Harekât Kısmı‟nda da 

bir Deniz ġubesi kurulmuĢtur.  

 

Amiral Souchon ise Eylül ayının ikinci yarısında donanmanın Marmara 

Denizi‟ndeki eğitimini tamamlamıĢtır. Türk personelini daha engin ve fırtınalı olan 

Karadeniz‟e çıkararak, eğitim yaptırmak isteğinde olduğundan Eylül ayı sonlarından 

itibaren donanmayı Karadeniz‟e çıkarmak için Bahriye Nezareti‟nden izin istemiĢ 

ve bu kararında direnmeye baĢlamıĢtır.
70

 Amiral Souchon donanmayı Karadeniz‟de 

tatbikat yaptırmak bahanesini öne sürerek, 14 Eylül 1914 günü Bahriye Nezareti‟ne 

gönderdiği bir yazı ile Boğaz‟dan çıkma müsaadesini istemiĢtir. Dönemin Bahriye 

Nazırı Cemal PaĢa ise “Karadeniz‟e çıkılmasına ne Bahriye Nezareti‟nin, ne 

BaĢkomutanlığın, ne de Amiral Souchon‟un karar verebileceğini, buna ancak 

Hükûmet‟in yetkili olduğunu bildirirken; yanlıĢ bir harekete meydan verilmemesi 

tavsiye olunur,” Ģeklinde yazılı bir cevap vermiĢtir.
71

        

 

17 Eylül 1914‟te Marmara‟da Prens Adaları arkasında Ertuğrul yatında 

bulunmakta olan PadiĢah V.Mehmet‟e filonun savaĢa hazır olduğunu göstermek 

maksadıyla Yavuz zırhlısı ve Midilli kruvazörü ile birlikte on geminin katıldığı bir 

resmi geçit töreni yapılmıĢ ve ertesi gün Amiral Souchon Karadeniz‟e çıkmak için 
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 Cemal Akbay, “Birinci Dünya Harbi’nde Türkiye’yi Harbe Sürükleyen Karadeniz Olayı”, 

Askerî  Tarih Bülteni, (Ağustos 1988), s.38 



30 

 

Sadrazam Sait Halim PaĢa‟yı ziyaret etmiĢtir.
72

 Hükûmet tarafından birkaç gemi ile 

Karadeniz‟e çıkabileceği izninin verilmesi Amiral Souchon‟un hedefine ulaĢmasını 

sağlayacak ilk adım olmuĢtur. Bu izin üzerine Amiral 21 Eylül‟den itibaren 

Karadeniz‟de birkaç gemi ile eğitimlere baĢlamıĢtır.
73

  

 

Amerikan arĢiv kayıtları da bu bilgileri doğrulamaktadır. Alman Büyükelçisi 

tarafından Osmanlı Devleti‟nde görevli Amerikan Büyükelçisi Morgenthau‟ya 

“Osmanlı Devleti‟nin Karadeniz‟i kontrol altında tuttuğunu göstermek amacıyla 

Midilli gemisinin 21 Eylül 1914 günü iki torpidobot ile Karadeniz‟e açıldığı, bu 

seyrin bir saldırı mahiyeti  taĢımadığı,” bilgisi  verilmiĢtir.
 74

 

 

27 ve 28 Eylül 1914 tarihlerinde yine gemiler, küçük gruplar hâlinde aynı gün 

dönmek Ģartıyla yalnız eğitim amacıyla Amiral Souchon tarafından Karadeniz‟e 

çıkarılmıĢtır. Bütün bu geliĢmeler yaĢanırken, 26 Eylül 1914‟te Çanakkale Boğazı 

önlerinde keĢif ve karakol görevi yapmakta olan Akhisar torpidobotu komutanına, 

bir Ġngiliz muhribi tarafından “Bundan böyle Boğaz‟dan çıkmamaları, aksi takdirde 

ateĢle karĢılanacakları,” ihtar edilmiĢtir. Bu bir anlamda Çanakkale Boğazı‟nın 

Ġngiliz Donanması tarafından Akdeniz tarafına kapatıldığı anlamına gelmiĢtir. 

Ġngilizler bu hareketlerini Alman Goeben ve Breslau‟nun Boğaz‟dan içeri kabul 

edilmesiyle, Türk tarafının tarafsızlığı ihlâl ettiğine dayandırmıĢlardır. Bunun 

üzerine 27 Eylül 1914 tarihinde Çanakkale Boğazı önüne mayın dökülerek, 

Boğazların tamamıyla trafiğe kapandığı tüm dünyaya ilan edilmiĢtir.
75

  Bu karar ile 
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birlikte ticaret gemilerinin de Boğazlardan geçmesi yasaklandığından, bundan en 

çok Rusya etkilenmiĢtir. Rusya‟nın artık iyice tecrit edilmesi, Almanya‟nın ulaĢmak 

istediği birinci hedef olmuĢ, bir bakıma Ruslar, Karadeniz‟e hapis edilmiĢlerdir. 

Ancak bu karardan zarar gören yalnız Rusya olmamıĢ, müttefiki Ġngiltere ve Fransa 

da Rusya‟nın buğday ve petrolünden mahrum kalmıĢtır.
 76

  

 

Osmanlı Devleti‟nde görevli Amerikan Büyükelçisi Morgenthau, Amerika 

Devlet Sekreterliğine yazdığı bir telgrafla yabancı ticaret gemilerine Boğaz‟ın 

kapanması ve mayınlanması üzerine Ģu  açıklamayı yapmıĢtır:
77

 “Çanakkale Boğazı 

dıĢına çıkarak, Akdeniz‟e geçmek isteyen bir Türk torpidobotunun Boğaz‟a geri 

gönderildiği, kendisine içinde Alman personeli olduğu düĢünülen bütün Türk 

gemilerinin Alman gemisi sayılacağına dair talimat verildiği, Ġngiliz Büyükelçisi 

tarafından bildirilmiĢtir. Geri dönen torpidobot, durumu Çanakkale Boğaz 

Komutanlığı görevine getirilen Alman Merten PaĢa‟ya anlatmıĢ, bunun üzerine 

Çanakkale Boğazı tamamen mayınla kapatılmıĢtır. Konu ile ilgili olarak önce 

Sadrazamı aradım. O da bunu doğruladı. Ancak Türkiye‟nin savaĢa girmek 

niyetinde olmadığını söyledi. Sadrazama, Osmanlı Devleti‟nin barıĢ zamanında 

Çanakkale Boğazı‟nı kapamak gibi bir hakkı olduğunu Amerika BirleĢik 

Devletleri‟nin asla kabul etmeyeceğini bildirdim. O da bu olayın kısa zamanda telafi 

edileceğini ve Boğaz‟ın tekrar açılacağını bildirdi.”       

 

Bu geliĢmeler yaĢanırken Amiral Souchon ise toplu hâlde donanma ile 

Karadeniz‟e çıkma izni için yeniden talepte bulunmuĢ ve bu konuda verdiği 1 Ekim 
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1914 tarihli raporda Ģu düĢünceyi tekrarlamıĢtır:
78

 “Osmanlı Donanması bugünkü 

hâliyle Karadeniz‟de vazife görecek bir kabiliyette değildir. Mürettebâtı denize bile 

alıĢamamıĢtır. Donanmanın talim ve terbiyesi için toplu bir hâlde Karadeniz‟e 

çıkarak keĢif ve atıĢ talimleri yapmak zarureti vardır.” 

 

Osmanlı Hükûmeti ise Amirale, yapılacak manevra ve eğitim programlarının 

daha önceden gönderilmesi ve Karadeniz‟e çıkıĢlardan Boğaz Komutanlığı‟nın 

haberdar edilmesi kaydı ile izin vermiĢtir. Ancak 10 Ekim 1914 günü sadrazam ve 

nazırların tepkisi nedeni ile bu emir iptal edilmiĢ, sadece birkaç geminin eğitim 

maksadı ile Karadeniz‟e çıkmasına müsaade edilmiĢtir.
79

 Hükûmet‟in yasaklamasına 

rağmen Amiral Souchon, donanma ile 12 ve 18 Ekim günleri Karadeniz‟e 

çıkmıĢtır.
80

 Yine 25 Ekim 1914‟te Osmanlı Hükûmet üyelerinde savaĢa giriĢ 

konusunda fikir ayrılıkları olduğu hâlde, Enver PaĢa savaĢa neden olmamak koĢulu 

ile Amiral Souchon‟a donanma ile Karadeniz‟e çıkma izni vermiĢtir. En yakın 

zamanda Rus limanlarına bir baskın yaparak, Osmanlı Devleti‟ni fiilen harbe 

sokmak ve karĢı tarafı da bir olup bitti karĢısında bırakmak amacında olan Amiral 

Souchon ileride karĢılaĢılması olası bir savı cevaplandırmak üzere BaĢkumandanlık 

Vekâleti‟nden bir de yazılı gizli emir almıĢtır. 
81

 

 

Enver PaĢa imzalı ve 22 Ekim 1914 tarihli bu emirde; “Karadeniz‟de 

egemenliğin kurulması ve Rus filosunun nerede bulunursa harp ilan edilmeksizin 

hücum edilerek yok edilmesi” bildirilmiĢtir. Bu emri, Bahriye Nazırı Cemal 
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PaĢa‟nın kiĢiye özel, gemi komutanlarına yolladığı Birinci Daire, 1567 sayı ve  24 

Ekim 1914 tarihli “Bütün Gemi Komutanlarına” baĢlıklı Ģu emri izlemiĢtir.
82

 

“Donanmamızın Birinci Komutanlığı‟na atanmıĢ olan Amiral Souchon tarafından 

donanmanın talimi için Karadeniz‟de bulunduğu sırada verdiği her çeĢit emre harfi 

harfine uyulmasını ve bu hususta katiyen tereddüt gösterilmeyerek emirlerin 

gereğinin her türlü hâl ve Ģart içinde yapılmasını isterim.”  

 

Bu emir üzerine, yeni Rus muharebe gemisi Karadeniz Donanması‟na 

katılmadan Rus Donanması‟nı baskına uğratmak ve Osmanlı Devleti‟nin bir an önce 

savaĢa girmesinin gerçekleĢtirilmesi amacıyla Amiral Souchon, 26 Ekim 1914‟de 

eğitim için filo ile Karadeniz‟e çıkacağını bildirmiĢtir.
83

 27 Ekim 1914 günü öğleden 

sonra Yavuz zırhlısı ile Midilli ve Hamidiye kruvazörleri, Berk-i Satvet ve Peyk-i 

ġevket torpido kruvazörleri ile Gayret-i Vataniyye, Muâvenet-i Milliyye, TaĢoz ve 

Samsun muhripleri, Nilüfer ve Samsun mayın gemileri olmak üzere 11 gemiden 

oluĢan Osmanlı Donanması, Ġstanbul/Kilyos‟ta Kısırkaya önlerinde toplanmıĢtır. 

Saat 15.45‟de Yavuz zırhlısında gemi komutanları ve komutan vekilleriyle bir 

toplantı yapılarak kendilerine Rusya‟ya karĢı bir harekât yapılacağı açıklanmıĢ ve 

özet bilgi verilmiĢtir.   

 

Ayrıca komutan vekillerinin (daha önce gemilere eğitim için verilmiĢ Alman 

deniz subayları) emirlerine itaat edilmesi hakkındaki Bahriye Nezareti‟nin 24 Ekim 

1914 tarihli yazılı emri ile birlikte harekâta katılacak gemilere, Donanma 
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Komutanlığı‟nın 27-29 Ekim 1914 günlerine ait harekât emri
84

 dağıtılmıĢtır. 

Bombardıman ve mayın dökmek ile görevlendirilen gemiler 27 Ekim 1914 akĢamı 

Boğaz‟dan çıkmıĢ ve Karadeniz‟deki Rus limanlarına doğru yol almıĢlardır.
85

 

Gemiler, kendilerine verilen görevi icra etmek üzere limandan ayrılırken Yavuz 

zırhlısının direğinde “Bütün kudretinizi harcayınız. Türkiye‟nin geleceği söz 

konusudur,” yazılı iĢaret sancağı dalgalanmıĢtır.
86

 ĠĢte dört yıl sürecek ve Osmanlı 

Devleti‟ni parçalayacak olan Büyük Harbe bir bakıma bu sözlerle girilmiĢtir.    

 

Plan özet olarak; harekâtın üçüncü günü (29 Ekim) sancak gemisi Yavuz‟un, 

Nilüfer mayın gemisi ve iki muhriple beraber Sivastopol‟e, Midilli ve Berk-i 

Satvet‟in Kerç Boğazı ve Novorosisk‟e, Hamidiye‟nin Kırım‟ın güney kıyısı olan 

Kefe‟ye, Filotilla Komodoru‟nun iki muhrip ve Samsun mayın gemisi ile Odesa‟ya 
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mayın döküĢünü, Peyk-i ġevket gemisinin de Varna-Sivastopol kablosunu 

kesmesini kapsamıĢtır. Barbaros ve Turgutreis muharebe gemileri ile Burakreis 

gambotu ve iki torpidobot da Rusların mayın dökmesini önlemek ve yaklaĢacak 

harp gemilerini karĢılamak görevi ile 27-31 Ekim 1914 günlerinde Boğaz giriĢinde 

yer almıĢlardır.
87

  

 

Donanmanın Karadeniz baskınında Yavuz ve Midilli‟nin baĢta olduğu on bir 

gemilik Osmanlı Donanması, Boğaz‟ın hemen giriĢinde karĢılaĢtığı Rus savaĢ 

gemilerine ateĢ açmıĢ, sonra Kuzey Karadeniz kıyılarına giderek Odesa, Sivastopol, 

Novorosisk limanlarını topa tutmuĢtur. Yavuz zırhlısı bir Rus mayın gemisini 

batırmıĢ, bir torpidobotu ağır hasara uğratmıĢ, bir kömür gemisini 3 subayı,  72 

personeli ile esir almıĢtır. Midilli gemisi ise Novorosisk limanında 50 petrol 

deposunu hasara uğratmıĢ, 15 nakliye gemisini batırmıĢtır. Amiral Souchon‟un bu 

taarruz hareketi sonunda, Yavuz muharebe kruvazöründen gönderdiği 29 Ekim 

tarihli telsiz telgrafında;
88

 “Rus Filosu, Osmanlı Filosu‟nun 27 ve 28‟inci günü 

harekâtını izleyip, düzenli olarak bütün talimlerini bozdu. Rus Filosu bugün 

düĢmanca hareketlere giriĢti. Rus mayın gemisi Prut ve son sistem üç torpido ile 

kömür gemisi yine düĢmanca bir düĢünce ile Karadeniz Boğazı‟na doğru 

gidiyorlardı. Yavuz, mayın gemisini batırdı ve kömür gemisini zaptetti. 

Torpidobotlardan birine de önemli bir Ģekilde zarar verdi. 72 er ve 3 subayı esir aldı. 

Sivastopol‟u da çok baĢarılı bir Ģekilde bombardıman etti. Batan mayın gemisinde 

700 mayın ve 200 personel bulunuyordu. Torpidobotlarımızla 72 er ve 3 subay 
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kurtarıldı. Bu personel ayın 30‟unda Ġstanbul‟da bulunacaktır. Esirlerin ifadelerine 

göre Rusların Boğaz‟a mayın dökerek donanmamızı yok etmek istedikleri anlaĢıldı. 

Midilli, Novorosisk‟te 50 petrol deposu ile birçok buğday ambarını yıkmıĢ ve asker 

nakline ayrılmıĢ bulunan 14 botunu batırmıĢtır. Berk muhribi, Novorosisk telsiz 

telgraf istasyonunu yıkmıĢ, Gayret muhribi de bir Rus gambotunu torpido ile 

batırmıĢtır. Muâvenet muhribi de bir torpidobot ile diğer bir Rus gambotunu önemli 

bir surette hasara uğratmıĢtır. Bu gambotun battığı düĢünülmektedir. Odesa‟da beĢ 

petrol sarnıcı havaya uçurulduğu gibi beĢ gemi de önemli Ģekilde hasara uğramıĢtır,” 

görüĢü yer almıĢtır.
 
 

 

Bombardıman harekâtı sonucu limanlarda bir kısım liman tesisleri ve akaryakıt 

depoları imha edilmiĢse de stratejik ve ekonomik olarak önemli tahribat 

gerçekleĢtirilmemiĢ, Rus Karadeniz Donanması‟nın zayiâtı az seviyede 

gerçekleĢmiĢtir. Buna rağmen Osmanlı Donanması‟nın Karadeniz harekâtı amacına 

uygun olarak ana hatlarıyla planlandığı Ģekilde geçmiĢtir. Harekâta katılan gemiler 

Rus limanlarını topa tutmuĢ, Rus gemilerini batırmıĢ olarak, 30 Ekim-1 Kasım 1914 

tarihleri arasında alay sancakları ile donatılmıĢ bir hâlde Ġstanbul Boğazı‟ndan içeri 

girmiĢlerdir.
89
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1.5. Karadeniz Olayı Sonucu Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Harbi’ne 

Girmesi 

 

Karadeniz olayına Ġngiliz, Fransız ve Rus Hükûmetleri‟nin tepkisi Ģiddetli 

olmuĢ, baskın harekâtının hemen ardından 30 Ekim 1914 günü Rusya, Ġngiltere ve 

Fransa‟dan Ģiddetli protestolar ve talepler gelmeye baĢlamıĢtır. Bu ülkelerin 

büyükelçileri Osmanlı Hükûmeti‟ne vermiĢ oldukları bir ültimatom ile on iki saat 

içinde Yavuz ve Midilli gemilerinin personeli ile yurtdıĢına çıkarılmalarını, aksi 

hâlde kendilerinin Ġstanbul‟dan ayrılacaklarını, Ġngiltere, Fransa ve Rusya 

Devletleri‟nin Osmanlı Devleti‟nin karĢısında olacağını dönemin Dahiliye Nazırı 

Talat Bey‟e bildirmiĢlerdir.
90

 31 Ekim‟de Rusya, Ġngiltere, Ġtalya ve Fransa‟ya 

verilen nota ile “ÇatıĢmaya Rus filosunun, Ġstanbul Boğazı‟na mayın dökme 

maksadıyla yaklaĢmasının sebep olduğu, Osmanlı Hükûmeti‟nin tarafsızlığını 

muhafaza etmek istediği, Rus Karadeniz Donanma Komutanı‟nın Ģahsi hatası 

yüzünden iki komĢu devlet arasında gereksiz bir gerginliğe sebep olunduğu,” 

bildirilmiĢtir. Buna karĢılık Rus Hûkümeti verdiği nota ile, “Karadeniz çatıĢmasına 

Rus savaĢ gemilerinin sebep olduğu iddiasını reddetmiĢ, ayrıca fiili olarak artık 

savaĢın baĢladığını” bildirmiĢtir. 
91

   

 

Aynı gün Rus Büyükelçisinin Ġstanbul‟u terk etmesi üzerine 2 Kasım 1914‟de 

Rusya, Osmanlı Devleti‟ne resmen harp ilan etmiĢtir. Ġngiliz ve  Fransız 

Büyükelçileri de 1 Kasım 1914‟te Ġstanbul‟dan ayrılmıĢ ve Osmanlı Devleti ile 

diplomatik iliĢkilerini kesmiĢlerdir. Dahiliye Nazırı Talat PaĢa tarafından Hicaz ve 
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Yemen Valilikleri‟ne konu ile ilgili olarak yazılan bir telgraf da Ģöyledir:
92

 

 

“Donanmamızın Karadeniz‟deki bombardımanı sebebiyle hâl-i harbe 

geçilmemekle beraber Rusya sefiri bu akĢam ve Ġngiltere ve Fransa sefirleri de yarın 

Dersaâdet (Ġstanbul)‟den müfarakat edeceklerdir (ayrılacaklardır) 18 TeĢrin-i Evvel 

330 (31 Ekim 1914)”. 

 

Osmanlı Donanması‟nın Karadeniz harekâtı nedeniyle Rusya‟nın harp ilanını 

takiben Ġngiltere, Fransa, Belçika, Japonya, Sırbistan ve Karadağ, Osmanlı Devleti 

ile iliĢkilerini kesmiĢlerdir.
93

 Bu olayları müteakip, Ġngiltere ve Fransa 5 Kasım 

1914‟te Osmanlı Devleti‟ne harp ilan etmiĢlerdir. Nitekim Londra‟daki Amerikan 

Büyükelçisi tarafından Amerika DıĢiĢleri Bakanlığı‟na yazılan bir telgrafla; “5 

Kasım‟da Ġngiltere ve Osmanlı Devleti arasında savaĢ hâlinin baĢladığı ve 

Londra‟da bulunan Türk Büyükelçisinin bu tarih itibariyle ülkeden ayrıldığı,” 

bildirilmiĢtir.”
94

    

 

Osmanlı Devleti‟nin resmen harp ilanı ise 11 Kasım 1914 tarihli padiĢah 

bildirisiyle olmuĢtur. Bu bildiriyle, Rusların eğitimle meĢgul olan Türk filosuna 

müdahale ettikleri ve bu suretle harbe sebebiyet verdikleri açıklanmıĢtır. Bu bildiri 

ile Karadeniz olayı arasında geçen zamanda Osmanlı Hükûmeti‟nin Rusya‟ya ve 

bağlaĢığı devletlere verdiği notalarla Rusların bu saldırıyı yapmakla iĢledikleri 

hatayı düzeltmeleri beklenmiĢtir. Fakat, 2 Kasım 1914‟te Rusların, Kafkas 
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Cephesi‟nde taarruza geçmeleri, 3 Kasım‟da Ġngilizlerin Kızıldeniz‟de Akabe 

Limanı‟nı bombardıman etmeleri ile yine aynı gün Ġngiltere ve Fransa‟ya ait 

BirleĢik Filo‟nun Çanakkale Boğazı‟nı dıĢ tahkimâtını denizden bombardımana 

tutması üzerine harp durumuna girilmiĢtir.
95

 11 Kasım‟daki harp ilanını takiben 14 

Kasım‟da  Cihad-ı Ekber ilan edilerek, bütün Müslümanlar silah altına çağrılmıĢtır.   

 

Konu ile ilgili olarak Donanma Komutanlığı‟ndan Bahriye Nezareti‟ne 

yazılmıĢ bir telgrafta;
96

 “Osmanlı Donanması‟nın eğitim ve atıĢ yapma iĢleri ileri 

sürülerek, Boğaz‟dan Karadeniz‟e çıkarıldığı, Muâvenet-i Milliyye torpido muhribi,  

Gayret-i Vataniyye torpidobotu ve Hamidiye kruvazörü ile Odesa, Kefe ve 

Novorosisk limanları ve Rus gemilerinin bombardıman edilerek fiîlen harbe 

girildiği, Rusların Kafkasya cihetlerinde hudut kıtalarına ateĢ açtıkları, Ġngilizlerin 

de Ġzmir‟de bir yata tecavüz ettikleri ve harp hâlinin baĢlamıĢ kabul edileceği,” 

bildirilmiĢtir.  

 

1914 yılı itibariyle Osmanlı Devleti‟nde görevli Amerikan Büyükelçisi 

Morgenthau‟un, Amerikan DıĢiĢleri‟ne yazmıĢ olduğu 7 Kasım 1914 tarihli 

telgrafında, savaĢa girmeden önce Osmanlı Devleti‟nde hâkim olan yoğun Alman 

etkisini ve bunu takip eden olayları anlatması yukarıda verilen bilgileri doğrular 

niteliktedir:
97

  

 

“Almanların Osmanlı Devleti‟ni savaĢa sokmak için olağanüstü bir çaba ve 
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baskı gösterdiklerini 24 Ekim 1914‟de görüĢmüĢ olduğum Ġngiliz ve Rus 

Büyükelçileri ifade etmiĢlerdir. Bu elçiler, bu baskının baĢarıya ulaĢmasından dolayı 

büyük korku ve endiĢe taĢıdıklarını da bildirmiĢlerdir. Aynı gün Dahiliye Nazırı 

Talat Bey Ģu an için savaĢa girmeyi düĢünmediklerini ifade etse de, Almanya 

eğiliminde olduklarından savaĢa girmelerinin olası olduğu tahmin edilmektedir.”  

 

Yine Amerikan arĢiv belgelerine göre 29 Ekim akĢamı Ġngiliz Büyükelçisi 

Odesa‟daki Konsolostan Ģu  telgrafı almıĢtır:
98

 “Bu sabah Ģafak sökmeden bu limana 

üç torpidobot tarafından baskın yapılmıĢtır. Limanda bulunan Rus gambotu Donetz 

batırılmıĢ ve personelinden bir kısmı ölmüĢ, bir kısmı da yaralanmıĢtır. Ġki Rus 

kruvazörü feci hâlde zarar görmüĢtür. Portekiz adlı Fransız gemisi batırılmıĢ ve 

personelinin ikisi ölmüĢ, ikisi de yaralanmıĢtır. Kasabadaki  bazı binalar  yanmıĢ,  

Ģeker fabrikası tahrip edilmiĢtir. Can kaybı da bulunmaktadır. Hükûmet‟in 

bildirdiğine göre baskın yapan gemiler, Osmanlı Devleti‟ne aittir. ĠçiĢleri Bakanı 

Talat Bey olayı henüz öğrendiğini, daha önce bu konuyla ilgili hiçbir bilgiye sahip 

olmadığını bildirmiĢtir. Bu olay Ģüphesiz Alman deniz subayları tarafından 

planlanmıĢ ve icra edilmiĢtir. Hücumda bulunan gemiler Alman subayları tarafından 

donatılmıĢ ve söylenildiğine göre bazı Türk subayları ve personeli, Türklerin 

Bayram tatili
*
 münasebetiyle izine gönderilmiĢlerdir.  

 

 

Türk yetkililer her ne kadar savaĢa girmek istemiyoruz deseler de, Hükûmet‟te 
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yoğun bir istek bulunmaktadır. Alman etkisi ve idaresi altında Ģu an için Türk savaĢ 

gemilerinde ve istihkâmlarında 4.000 civarında Alman subayı ve denizci eri 

bulunmaktadır. Goeben ve Breslau Karadeniz‟i kontrol altında tutmaktadır. Bütün 

ülke Alman etkisi altına girmiĢ durumdadır. Yukarıda anlatılan Odesa‟ya saldırı 

dıĢında diğer Türk gemileri aynı zamanda Sivastopol ve Novorosisk‟te 14 ya da 

daha fazla sayıda ticaret gemisini batırmıĢlardır.  

 

Konu ile ilgili olarak Türklerde bir Rus mayın gemisinin Ġstanbul Boğazı‟na 

yaklaĢarak giriĢi mayınladığı ve eğitimden dönen Osmanlı Donanması‟nın dönüĢ 

yolunu kestiği ve Rus donanmasının diğer baĢka yollarla Osmanlı Donanması‟nın 

eğitim yapmasına engel olduğu ve bunun üzerine Osmanlı Donanması ile Rus 

Donanması‟nın çatıĢmaya girdiği düĢüncesi hâkim olmuĢtur. Bu olayı takiben  1 

Kasım‟da sabah saat 9.00‟da Ġngiliz ve Fransız Büyükelçileri Dedeağaç‟tan kalkan 

özel bir trenle Ġstanbul‟dan ayrılmıĢlardır. Aynı gün Ġngilizler, iki Türk ticaret 

gemisini Ġzmir Limanı önlerinde batırmıĢlardır. Ruslar da Erzurum yakınından sınırı 

geçmiĢlerdir.”  

 

Bu telgraf metinlerinden de anlaĢılacağı üzere Osmanlı Devleti, bir taraftan 

birbiri ardından geliĢen ve savaĢ nedeni olabilecek bu olaylar zinciri, diğer taraftan 

Almanya‟nın kendi çıkarları açısından bir an önce savaĢa girilmesi hususundaki 

baskıları karĢısında, henüz seferberliğini bile tamamlayamadan kendisini savaĢın 

içinde bulmuĢtur.  

 

Osmanlı Devleti‟nin bir oldu bitti ile Birinci Dünya SavaĢı‟na katılmasından 
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hemen sonra Ġngiltere, Almanya‟yı iki cephede savaĢmaya mecbur kılmak, 

Rusya‟ya yardım için hayati öneme haiz olan deniz yolunu açmak ve Osmanlı 

Devleti‟ni çökerterek, Boğazlar meselesini kendi lehine çözmek maksadıyla, 

Fransa‟yı da yanına alarak, tarihte eĢine az rastlanır bir BirleĢik Donanma ile 

Çanakkale Boğazı önlerine dayanmıĢtır.                  

 

1.6. “Cihan SavaĢı”nın Kısa Yolu: BirleĢik Filo’nun 3 Kasım 1914’te Boğaz 

GiriĢ Ġstihkâmlarını Bombardımanı Ġle Denizlerin Kapısının Aralanması 

 

Rusların 1 Kasım 1914‟te Kafkaslardan taarruza geçmesi üzerine müttefiki 

Ġngiltere ve Fransa da 3 Kasım 1914 günü Boğaz‟ın giriĢ tahkimâtını bombardımana 

tâbi tutmuĢtur. Görkemli biçimde baĢlatılan bombardıman bir sonuç alma amaçlı 

olmasa da bir gösteri, bir tehdit, bundan da öte Osmanlı Devleti‟ne karĢı bir savaĢ 

ilanı anlamı taĢımıĢtır. 3 Kasım 1914 günü yapılan bombardıman sonucu 5 subay, 

80 er Ģehit, 1 subay, 30 er yaralı olmak üzere Çanakkale‟de ilk Türk kaybı 

verilmiĢtir. 
99

 Bahse konu bombardıman Ģu Ģekilde gerçekleĢmiĢtir: Ġki Ġngiliz ile iki 

Fransız zırhlısı baĢta olmak üzere 18 savaĢ gemisinden oluĢan BirleĢik Filo,  3 

Kasım 1914 sabahı 06.40‟da Boğaz giriĢine yaklaĢmıĢtır. Bu gemilerden Ġngiliz 

Amiral Carden komutasında Inflexible ve Indefatigable isimli Ġngiliz zırhlıları 

Ertuğrul ve Seddülbahr; Fransız Amiral Guepprate komutasındaki Verite ve Suffren 

isimli Fransız zırhlıları da Kumkale ve Orhaniye Tabyaları‟nı saat 06.50‟den 

itibaren yaklaĢık 14.000 metre mesafeden bombardımana baĢlamıĢlardır. BirleĢik 

Filo‟ya ait gemilerin topçu ateĢinin etkisi dıĢında kalmaları ve havanın da hafif sisli 

olması dolayısıyla Türk topçuları önce karĢılık verememiĢlerdir. Ancak daha sonra 
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bu gemilere saat 07.05‟te 4 adet uzun menzilli 24 cm.lik topa sahip Orhaniye ve 

Ertuğrul Bataryaları‟ndan toplam 10 mermi ile karĢılık verilmiĢtir. On yedi dakika 

süren topçu ateĢinden sonra BirleĢik Filo muharebeyi keserek, Saroz Körfezi 

istikâmetinde uzaklaĢmıĢtır.
100

 

 

Bu on yedi dakikalık bombardıman sonucunda Boğaz giriĢinde bulunan 

Seddülbahr Tabyası‟nda bir cephaneliğin top isabeti alması sonucu cephanelik 

büyük hasara uğramıĢ ve havaya uçmuĢtur. Bu olay, bombardıman sırasında 

birbirini izleyen iki merminin merkez cephaneliğine düĢmesinden ve cephaneliğin 

buna dayanamamasından ileri gelmiĢtir. Bu sebeple beĢi subay ve sekseni er olmak 

üzere toplam 85 kiĢi Ģehit olmuĢ ve 31 kiĢi de yaralanmıĢtır.
101

 Bu miktar önemlidir, 

çünkü bütün Çanakkale Muharebeleri sırasında Müstahkem Mevkii‟de bu kadar 

kayıp verilmemiĢtir. Ertuğrul, Orhaniye ve Kumkale Tabyaları‟nda ise az hasar 

meydana gelmiĢ, bu hasarda birkaç günde giderilmiĢtir.  

 

Emekli BinbaĢı Kadri Perk “Askerî Mecmua”da yayınlanan makalesinde 

cephaneliğin patlaması olayını Ģöyle açıklamıĢtır:
102

 “Seddülbahr ve Orhaniye 

Tabyaları mesafenin uzaklığından ateĢ edemediklerinden bir kısım subay ve erât 

mahfuz mahal olarak cephaneliklere alınmıĢlardı, top baĢında çalıĢmak için 

gemilerin yaklaĢmasını bekliyorlardı. Cephanelikler topların hemen yanlarında veya 

arkalarında olup, taĢtan ve üzerleri toprakla örtülmüĢ bulunuyordu. Bu çok eskimiĢ 

                                                 
100

Birinci Dünya Harbi‟nde Türk Harbi, a.g.e.,V.Cilt, s.100; Çanakkale (Yeni Mecmua‟nın Özel 

Sayısı), Yay. Haz.Abdurrahman Güzel, Çanakkale, 1996, 18 Mart Üniversitesi Basımevi, s.10    
101

 Selahattin Adil, Harbi Umumi’de Çanakkale Muharebât-ı Bahriyyesi, Ġstanbul, 1920, Erkân-ı 

Harbiyye Mektebi Matbaası , s.12    
102

 Kadri Perk, Çanakkale SavaĢları Tarihi, II-III Kısımlar (Büyük Harpte Çanakkale) Askerî 

Mecmua, Tarih Kısmı, 1 Mart 1940, Sayı:56, s.6 



44 

 

tabyaların modern harp gemilerine karĢı en mühim eksikliklerinden biri de bu idi. 

Cephaneliklerde tabyadaki 22 cm. çapındaki toplara ait barut da bulunuyordu. 

Ġngiliz gemilerinin ilk salvoları bilhassa Seddülbahr Tabyası‟nın içinde veya 

yanında paralanmaya baĢlamıĢtı. Bu sırada büyük çaplı bir mermi topların hemen 

arkasındaki merkez cephaneliğinin üzerini delerek içinde paralandı. Burada mevcut 

barutların infilakı dolayısıyla cephanelik havaya uçtu. Gerek cephanelik ve gerekse 

toplarda bulunan subay ve erâttan 5 subay ve 80 er Ģehit veya yaralı düĢtü.”  

 

Ġngiliz Amiral Carden tarafından Amirallik Dairesi‟ne bombardıman sonucu 

ile ilgili gönderilen telgrafta; “Seddülbahr‟da büyük patlama olduğu, patlama 

sonucu Türk tarafının insan kaybının çok fazla miktarda olduğu” bildirilmiĢtir.
103

  

Bahse konu bombardıman bir nevi Türk tabyalarında mevcut topların menzillerinin 

etkisini ölçmek amacıyla Ġngiliz Amirallik Dairesi‟nin emriyle gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 

Sonuçta 3 Kasım bombardımanı Rusya‟dan sonra Ġngiltere ve Fransa‟nın 

Osmanlı Devleti‟ne karĢı savaĢ baĢlatma niteliğini taĢımıĢtır. Bu olaydan sonra 

Ġngiltere ve Fransa, Osmanlı Devleti‟ne 5 Kasım 1914‟te resmi olarak harp ilanında 

bulunmuĢlardır. Osmanlı Devleti açısından ise söz konusu bombardıman uyarıcı 

nitelikte olmuĢ ve savunma önlemlerine hız verilmiĢtir. Daha önceleri Osmanlı 

Donanması‟nın eğitiminde görev almıĢ bulunan Ġngiliz Amirali Limpus‟un Osmanlı 

Devleti‟ni vaktinden önce uyaracağı endiĢesiyle bu bombardımana karĢı çıkmasına 

rağmen Deniz Bakanı Winston Churchill‟in emriyle yapıldığı bildirilen bu harekât, 

Osmanlı Devleti açısından alınmakta olan önlemlerin artırılması bakımından 
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gerçekten uyarıcı bir nitelik taĢımıĢtır.
104

    

 

Ġngiliz kaynakları da 3 Kasım bombardımanından sonra Müstahkem Mevkii 

Komutanı Albay Cevat Bey‟in bütün zamanını savunma tertibâtını düzenlenme ve 

takviye etme iĢine ayırdığını kaydetmiĢlerdir.
105

 Bu kaynaklarda 3 Kasım 

bombardımanından sonra Çanakkale Boğazı‟nın savunma düzeninin ağırlığının orta 

ve iç savunma mevzilerine kaydırıldığı, aynı zamanda savunmada toplar yerine 

mayın silahının ağırlık kazandığı bilgisi mevcuttur.  

 

Gerçekten de bombardıman Türkler açısından ciddi bir uyarı olmuĢ, BirleĢik 

Filo‟nun bu bombardımandan sonra Boğaz‟ı uzaktan ablukayla yetinmesinden 

yararlanılarak, hem doğrudan Boğaz‟a yönelik saldırılara, hem de Boğaz‟ın iki 

tarafında beklenebilecek çıkarmalara karĢı karadaki kıyı gözetleme ve koruma 

düzenleri gözden geçirilip takviye edilme fırsatı bulunmuĢtur. Alınan bu önlemler 

arasında özellikle Boğaz savunma düzenlerini pekiĢtirme açısından eski savaĢ 

gemilerindeki toplardan yararlanılarak, Boğaz‟a yeniden toplar yerleĢtirildiği gibi 

mevcut mayın sayısı da gün geçtikçe artırılmıĢtır.  

 

 

Netice itibariyle bu tarihten sonra BirleĢik Filo, 19 ġubat 1915 tarihine kadar 

Boğaz‟a karĢı müĢterek ve etkili bir saldırıda bulunmamıĢ, bundan sonra üç buçuk 

ay süren uzun bir durgunluk dönemi baĢlamıĢtır. Bu durgunluk devresi, Türk 
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tarafının Çanakkale savunmasının pekiĢtirilmesine katkı sağlaması açısından büyük 

önem arz etmiĢtir.
106

 Diğer yandan bu sürenin önemli bir kısmı Ġtilâf Devletleri‟nce 

Çanakkale Seferi‟nin açılıp, açılmamasıyla ilgili tartıĢmalarla geçmiĢ ve sonunda 

denizden taarruz konusunda bir karara varılmıĢ olmasını Boğaz önündeki deniz 

kuvvetinin artırılması izlemiĢtir.  
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2.BÖLÜM 

ÇANAKKALE DENĠZ SAVAġLARI’NA UZANAN SÜREÇ   

    

2.1. Çanakkale Boğazı’nın Stratejik Önemi  

 

Çanakkale Boğazı’nın Genel Görünümü
107

 

 

Ġstanbul ve Çanakkale Boğazları ile bunların arasında yer alan Marmara 

Denizi‟ni kapsayan Türk Boğazları, tarihin en eski dönemlerinden baĢlayıp, her 

dönemde çok önemli roller oynamıĢ kilit nitelikteki su yollarıdır. Siyasi tarih 

açısından diğer uluslar arası boğazlarla karĢılaĢtırıldığında, Türk Boğazları‟nın ne 

denli önemli olduğu görülmektedir. Bu önem tarih boyunca dünya egemenliği 

peĢinde koĢan devletlerin, Çanakkale ve Ġstanbul Boğazları‟na her zaman çok önem 

verip, bu doğal su yolları üzerinde egemenlik kurmak için uğraĢ vermelerinden 

kaynaklanmıĢtır. 
108

  Yüzyıllar boyunca Türk Boğazları; açık denizlere inmek, sıcak 
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iklimlere kavuĢmak politikası güden güçler ile Ortadoğu, Akdeniz ve Hint 

Okyanusu‟nda egemenlik kurmak isteyen güçlerin uyguladıkları emperyalist 

politikalar sonucu, jeopolitik açıdan stratejik bir önem arz etmiĢtir. Türk 

Boğazları‟nın taĢıdığı önem tarih boyunca bazen göreceli olarak artmıĢ ya da 

azalmıĢ, ama kesintisiz sürmüĢtür. Boğazlar bazı dönemlerde ise âdeta tek baĢına 

dünya politikasına yön vermiĢlerdir. Birinci Dünya SavaĢı‟na kadar ve hatta bu 

savaĢ da dahil olmak üzere Boğazlar etrafında meydana gelen ve çoğunlukla 

Ġstanbul‟un ele geçirilmesini amaçlayan savaĢlar, daima Boğazlar engeline 

takılmıĢlardır.
109

  

  

Çanakkale Boğazı‟nın uluslar arası iliĢkilerde bahse konu olması 18.yüzyıl 

ortalarında baĢlamıĢtır. 18. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti‟ni parçalamak ve 

mirasından pay almak büyük devletler diplomasisinin esasını teĢkil etmiĢ ve bu 

mesele “Doğu-ġark” ve “Boğazlar Sorunu” olarak adlandırılmıĢtır. Uzun süre dıĢ 

baskılardan uzak ve tamamen Türk egemenliğinde kalan Çanakkale Boğazı, 

Rusya‟nın 1774 Küçük Kaynarca AntlaĢması ile Karadeniz‟e inmesi sonucunda 

uluslar arası kamuoyunun gündemine girmiĢ ve bir daha da çıkmamıĢtır.  

 

Çanakkale Boğazı, Rusya‟nın sıcak denizlere inme, Ġngiltere‟nin imparatorluk 

yollarını ve Akdeniz‟i güvence altına alma çabalarıyla daha fazla önem kazanmaya 

baĢlamıĢtır. Çanakkale Boğazı, 19.yüzyıl baĢından itibaren çeĢitli konferansların 

görüĢme konusu olmaya baĢlamıĢ, Ġngiltere de Akdeniz‟deki çıkarlarını ve buradan 

geçen imparatorluk yollarını korumak amacıyla Rusya‟ya karĢı cephe alarak 
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Osmanlı Devleti‟nin yanında yer almıĢtır.  

 

Birinci Dünya SavaĢı öncesinde Almanya‟nın “Drang Nach Osten (Doğu‟ya 

Doğru)” politikası, Rusya‟nın ılık denizlere ulaĢma emeli, Ġngiltere‟nin “Denizlere 

egemen olan dünyaya hâkim olur” teorisine dayanarak özellikle 19.yüzyıldan bu 

yana güttüğü Rusya‟nın Akdeniz‟e çıkmasına engel olma siyaseti, hep Türk 

Boğazları üzerinde düğümlenmiĢtir.
110

 ĠĢte Boğazlar üzerindeki bu gizli çıkar 

çatıĢmaları, Ġngiltere ve Fransa‟yı Ġstanbul‟u almaya ve Ruslardan önce Karadeniz 

Boğazı‟na el atmaya yöneltmiĢ, Çanakkale Cephesi‟nin açılmasında baĢlıca etken 

olmuĢtur. Ruslara silah ve malzeme yardımı sorunu ise savaĢın sadece görünüĢteki 

nedenini oluĢturmuĢtur.  

 

Ġngiliz kaynaklarında, “Çanakkale Boğazı‟nı zorlayıp geçmek ve dar deniz 

geçidine hâkim olmak meselesi, Birinci Dünya SavaĢı‟ndan evvel yüzyıllar 

boyunca harp harekâtının en güçlerinden olduğu kadar en önemlilerinden biri kabul 

olunmuĢtu,” ifadesine yer verilmesi, Ġngiltere açısından Türk Boğazları‟nın ne 

denli önemli olduğunu göstermektedir.
111

 Yine Boğazların tarihsel önemi en çarpıcı 

Ģekilde Napolyon tarafından Ģöyle dile getirilmiĢtir; “Ġstanbul bir anahtardır, 

Ġstanbul‟a egemen olan dünyaya hükmedecektir. Eğer Rusya, Çanakkale Boğazı‟nı 

ele geçirecek olursa, Toulon, Napoli ve Korfu kapılarına kadar dayanmıĢ 

olacaktır.” Bu sözleri ile Napolyon, Fransa‟nın Türk Boğazları üzerindeki 

duyarlılığını açıkça ortaya koymuĢtur.
112

 Çanakkale Boğazı‟nın tarihi ve önemi çok 
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eski dönemler dikkate alınmazsa, Türklerin 14. yüzyıl ortalarında Gelibolu‟ya adım 

atmasıyla baĢlamıĢtır. Sultan Yıldırım Beyazıt daha 1390 yılında Gelibolu‟da 

Boğaz Muhafaza Komutanlığı‟nı kurmuĢ ve bu göreve Saruca PaĢa‟yı atamıĢtır. 

1401 yılında Saruca PaĢa tarafından Gelibolu Tersanesi‟nin kurulmasıyla 

Çanakkale Boğazı‟nın kontrolü tamamen Türklerin eline geçmiĢtir. Çanakkale 

Boğazı‟nda Boğaz‟dan geçiĢi kontrol altına almak için ilk tahkimât olarak   1463 

yılında Anadolu sahilinde Ģehre ismini veren Kala-ı Sultaniyye (Çimenlik Kalesi) 

ile karĢı kıyıda Rumeli sahilinde Kilitbahr Kalesi,
113

 Fatih Sultan Mehmet 

döneminde inĢa edilmiĢlerdir. Bu kalelere ilaveten Kumkale ve Seddülbahr 

Kaleleri de 1658 yılında artan Venedik saldırılarına karĢı Sultan IV.Mehmet 

(Avcı)‟in emri ile Sadrazam Köprülü Mehmet PaĢa tarafından inĢa 

ettirilmiĢlerdir.
114

 Böylece Kumkale ve Seddülbahr Kaleleri‟nin inĢası ile 

Boğaz‟daki kale sayısı dörde çıkmıĢtır.   

 

15. ve 16. yüzyıllarda Karadeniz‟in bir Türk denizi olduğu dönemde, 

Çanakkale Boğazı tamamen Türk egemenliği altında bulunmuĢtur. Boğazların 

uluslar arası arenaya çıkması Rusların Karadeniz‟e inmeleri ile baĢlamıĢtır.  18. 

yüzyıldan itibaren ise “Rusya‟nın sıcak denizlere inmek isteği” ve Ġngiltere‟nin 

“Ġmparatorluk yollarını ve Akdeniz‟i güvenceye alma” stratejileri önem kazanmıĢtır. 

Osmanlı Donanması‟nı dönemin en modern gemileriyle takviye ederek, Ġngiliz ve 

Fransız Donanmaları‟ndan sonra  dünyanın üçüncü büyük deniz gücü hâline getiren 

Sultan Abdülaziz (1861-1876) döneminde Çanakkale istihkâmlarının 
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güçlendirilmesine de önem verilmiĢ, bu dönemde Mecidiye, Değirmen Burnu, Nara, 

Namazgâh Tabyaları inĢa ettirilmiĢtir.  O zamana kadar Boğaz‟ın bütün istihkâmları 

taĢtan, silahları da eski topraktan ibaret iken buralara çelik namlulu, büyük çaplı 

Krupp marka Alman topları yerleĢtirilmiĢtir. DeğiĢen savaĢ tekniği toprak tabyanın 

taĢa oranla daha dayanıklı olduğunu gösterdiğinden Sultan Abdülaziz‟in yeni 

tabyaları, bu tekniğin gereklerine uygun Ģekilde yığma topraktan inĢa 

edilmiĢlerdir.
115

 

 

1877-78 Rus SavaĢı‟ndan sonra Sultan II.Abdülhamit (1876-1909) döneminde 

Seddülbahr ve Kumkale istihkâmlarının modern hâle getirilmesinin yanı sıra bu 

tabyalar, uzun menzilli Alman toplarıyla takviye edilmiĢtir. Yine 1890-1897 yılları 

arasında Rumeli kıyısında Hamidiye, Dardanos, Kepez ve Orhaniye Tabyaları 

Almanya‟da özel eğitim görmüĢ subaylar tarafından inĢa edilmiĢlerdir. Bu 

istihkâmlara mümkün olduğunca 24 ve 35.5 santimetrelik ağır ve uzun menzilli 

toplar yerleĢtirilmiĢtir.
116

 Ġngiliz kaynaklarında da “1885‟ten sonra sahil savunma 

bataryalarının Alman uzman heyetleri tarafından yeniden tanzim edilerek, 

güçlendirilmesinin Çanakkale Boğazı meselesindeki güçlükleri artırdığı,” bilgisi yer 

almaktadır.
117

 Daha sonraki yıllarda ve 1914 yılının Ağustos ayında seferberliğin 

ilanını takip eden aylarda eldeki imkânlarla yeni tabyalar yapılmıĢ, eskiler onarılmıĢ, 

Boğaz tahkimâtı pekiĢtirilmiĢ, birçok tabya torpil kovanı ve ıĢıldaklarla 

güçlendirilmiĢtir. Yine Çanakkale Boğazı tarihte birçok kez, küçük veya büyük 

deniz savaĢlarına sahne olmuĢtur. Bunları da kısaca Ģöyle özetleyebiliriz:              
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17. yüzyılda Venedikliler, Boğazı geçmek istemiĢlerse de baĢarılı olamamıĢlardır. 

19 ġubat 1807‟de Amiral Duckworth komutasında bir Ġngiliz Filosu, Çanakkale 

Boğazı‟nı geçerek, Marmara‟ya girmiĢ, Ġstanbul önlerine gelmiĢ ise de Marmara‟da 

ancak bir hafta kalabilmeyi baĢarmıĢtır. Ġmparator Napolyon da Osmanlı Mısır ve 

Suriyesi‟ni 1798‟de iĢgal edip geri dönmek zorunda kalınca, Anadolu‟nun 

güneyinden gelemediği Ġstanbul‟a bu defa 1807-1809 yıllarında Avrupa‟dan, 

Balkanlar‟dan gelmeye kalkıĢmıĢtır.
118

  

 

1854-1856 Kırım Harbi‟nde Ġngiltere ve Fransa, Osmanlı Devleti‟nin müttefiki 

olduklarından Ġngiliz ve Fransız filoları Çanakkale Boğazı‟ndan geçmiĢler, 

Karadeniz‟de Kırım harekâtına katılmıĢlardır. 1877-1878 Osmanlı-Rus SavaĢı‟nda 

Rus Orduları‟nın YeĢilköy‟e kadar ilerlemeleri üzerine, Osmanlı Devleti tarafından 

davet edilen Amiral Hornby komutasında yedi zırhlıdan oluĢan bir Ġngiliz filosu,      

18 ġubat 1878 tarihinde Çanakkale Boğazı‟ndan girmiĢ ve Berlin BarıĢ AntlaĢması 

(13 Temmuz 1878)‟na kadar uzunca bir süre Mudanya‟da demirli kalmıĢtır. 
119

 

 

1906‟da Ġngiliz Ġmparatorluk Savunma Komitesi‟nin yaptığı incelemeler, 

Çanakkale‟nin yalnız deniz kuvvetiyle geçilemeyeceğini bir kere daha ortaya 

koymuĢ, 1911-1912 Osmanlı-Ġtalyan SavaĢı‟nda da aynı sonuca varılmıĢtır. 

Osmanlı-Ġtalyan SavaĢı‟nda 27 gemiden oluĢan bir Ġtalyan Filosu, 18 Nisan 1912 

tarihinde Kumkale ve Seddülbahr açıklarında Türk tabyalarından açılan Ģiddetli top 

atıĢları karĢısında Boğaz‟dan içeri girememiĢ ve bir müddet sonra çekilmek zorunda 
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kalmıĢtır. Ġtalyanların sekiz muhripten oluĢan diğer bir filosu 19 Temmuz 1912 

gecesi Boğaz dahiline akın tipi bir harekât yaptıysa da bir sonuç sağlayamamıĢ, 

baĢarısız olmuĢtur.
 120

 1912-1913 Balkan Harbi‟nde ise Çanakkale Boğazı‟na karĢı 

bir harekât gerçekleĢtirilmemiĢtir.  

 

Rusya‟nın Türk Boğazları üzerinde çeĢitli tarihlerde yinelenen istek ve 

baskılarının birbirini izlemesi, Osmanlı Devleti‟nin Birinci Dünya SavaĢı‟nda Ġttifak 

Devletleri safına kaymasında büyük etken olmuĢtur. Bu tarihten sonra Goeben ve 

Breslau adındaki Alman harp gemilerinin sığınmalarına kadar Çanakkale 

Boğazı‟nda kayda değer bir olay gerçekleĢmemiĢtir. Genel anlamda Çanakkale 

Boğazı‟nın önemi deniz ve kara harekâtı açısından 1915‟te Birinci Dünya 

SavaĢı‟ndaki taarruz ile bir kez daha ortaya çıkmıĢtır.     

2.2. Çanakkale Cephesi’nin AçılıĢ Nedenleri  

Bugüne dek yerli ya da yabancı yazarlar ile resmi kuruluĢların yayınladıkları 

eserlerde, Çanakkale Cephesi‟nin açılıĢ nedenleri, farklı Ģekillerde yorumlanmıĢ ve 

hâlen de yorumlanmaya devam edilmektedir. Öncelikle Türk kaynakları incelenecek 

olursa, Genelkurmay ATASE BaĢkanlığı kayıtlarına göre açılma nedenleri Ģöyle 

sıralanmıĢtır: 
121

 

“-  Ruslara cephane ile diğer malzemeleri ithal için yolu açmak, 

  -Avrupa ve Asya arasındaki Osmanlı ulaĢımını keserek sonuçlarından 

yararlanmak, 

 -  Ġstanbul dolaylarından diğer harekât alanlarına asker gönderilmesine engel 
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olmak, 

 -  SavaĢın durdurulması için Türk Hükûmeti‟ne baskı yapmak, 

-  Tarafsız Balkan Devletleri‟ni Üçlü AnlaĢma‟ya katılma zorunda bırakmak.” 

 

Yusuf Hikmet Bayur‟un “Türk Ġnkılâbı Tarihi” adlı eserinde ise Deniz Bakanı 

Churchill‟in umulan zaferden beklentileri Ģöyle sıralanmıĢtır;
122

 “Cihan tarihini 

değiĢtirmek, Türk imparatorluğunu ikiye bölmek, payitahtını felce uğratmak, 

düĢmanlarımıza karĢı Balkan Devletleri‟ni birleĢtirmek, Sırbistan‟ı kurtarmak, 

Büyük Dük‟e (Rus BaĢkomutanı) baĢlıca savaĢ hareketlerinde yardım etmek ve 

savaĢın müddetini kısaltarak sonsuz insan hayatı kurtarmak.”  

 

Yine Kurmay BinbaĢı Kadri Perk, 1940 yılında Askerî Mecmua‟da yayınlanan 

“Çanakkale SavaĢları Tarihi” adlı çalıĢmasında Çanakkale Cephesi‟nin açılma 

sebeplerinin Ġngilizlere faydasını Ģöyle açıklamıĢtır;
123

 “Çanakkale istikâmeti, 

Rusları en kısa yoldan müttefiklerine bağlayacak yol idi. Bu yol açılınca Ruslar, 

müttefiklerinin zengin, techizât ve malzemesi ile daha büyük ordular meydana 

getirebilirlerdi. Ġngilizler, Boğaz‟ın donanma kuvveti ile açılabileceğini ümit 

ediyorlardı. Tarihten aldıkları ders ve tecrübe dolayısıyla donanmanın arkasından bir 

çıkarma kuvvetinin gönderilmesini ve bununla Boğaz‟ın dar yerlerinin iĢgalini 

sağlamayı ve bu suretle Türklerin Boğaz‟ı tekrar kapamasına engel olmayı 

düĢünüyorlardı. BaĢarılı olurlarsa henüz müttefikleri ile bir irtibatı olmayan ve 
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hemen bütün kaynağı Ġstanbul‟da bulunan Türk Ordusu‟nu çok müĢkül bir vaziyete 

düĢüreceklerdi. Ġngilizler Boğaz‟ı iĢgal edince zaferi kazandıkları takdirde burada 

döktükleri kanın karĢılığı olarak bu çok mühim geçidi ellerinde tutacaklar ve siyasal 

emellerinden birine ulaĢmıĢ olacaklardı.”   

 

Fahir Armaoğlu ise “20. Yüzyılın Siyasi Tarihi” adlı eserinde Çanakkale 

Cephesi‟nin açılıĢ nedenlerini, siyasi, ekonomik ve askerî olmak üzere kısaca Ģöyle 

özetlemiĢtir: “Osmanlı Devleti savaĢ dıĢı bırakılarak, toprakları Ġtilâf Devletleri 

arasında paylaĢılacak, Boğazlar yolu ile Rusya, Ģiddetle muhtaç olduğu silah ve 

cephane yönünden güçlendirilecek, SüveyĢ Kanalı‟nın güvenliği uzaktan 

sağlanacak, Ġngiltere‟nin Mısır‟daki durumu pekiĢecek, Rusya‟nın tarım ürünleri ve 

hammadde kaynaklarından faydalanılacak, Almanya güçlü bir müttefikinden 

mahrum bırakılacak, tereddütleri devam eden Balkan Devletleri ittifaka 

kazandırılacak ve en nihayet daha kısa bir sürede savaĢın kazanılması mümkün 

olacaktı.”
124

 Ġngiliz arĢiv belgelerinde Çanakkale deniz harekâtının baĢlatılma 

sebepleri olarak; “Büyük Dük‟ün Türkiye‟ye karĢı bir gösteri harekâtı isteğinde 

bulunması, Sırbistan‟ı istila edecek, Yunanistan ve Romanya‟yı da etkileyecek olan 

Bulgaristan‟ın Merkezî Devletler yanında yer  almasını önlemek için bazı baĢarılı 

harekâtın gerekliliği, askerî kuvvet yetersizliğinden dolayı denizden taarruzun 

gerekliliği” gibi hususlara yer verilmiĢtir. Aynı arĢiv belgelerinde Çanakkale 

Boğazı‟na denizden yapılacak baĢarılı bir harekâtın getirisi de Ģöyle sıralanmıĢtır;
125

 

“Türk Ordusu‟nun ikiye bölünmesi, Ġstanbul ve Boğazların, Ġtilâf Devletleri‟nin 
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kontrolü altına girmesi, Tuna‟ya bir geçit açılması, Rusya ile iletiĢim kurulması, 

Rusya‟nın zengin tahıl ambarlarına sahip olma imkânı, Balkan ülkelerinin 

müttefiklerin yanında yer alması, ayrıca Karadeniz limanlarında kilitlenmiĢ 

durumda olan ticaret gemilerinin serbest bırakılması.”  

 

Ġngiliz kaynaklarında da Çanakkale Cephesi‟nin açılma sebeplerine yönelik 

çeĢitli yorumlar ve değerlendirmeler mevcuttur. Ġngiliz yazar Julian Corbett 

tarafından Ġngiliz arĢiv belgelerine göre yazılan ve 1920 yılında Osmanlıca‟ya 

çevrilmiĢ bulunan “Büyük Harbin Deniz Harekâtı” adlı eserde bu cephenin açılma 

sebepleri Ģöyle açıklanmıĢtır;
126

 “DüĢmana karĢı üstünlüğü ele geçirmek için 

Rusya‟nın sonsuz insan gücünden yararlanmak gerekiyordu. Bunun için donatım, 

silah, cephane ve malî yardıma ihtiyacı vardı. Boğazlar açılmadıkça Rusya‟ya 

gerekli yardım sağlanamayacak ve çok büyük askerî gücü olan Almanya‟yı 

yıkabilecek biçimde iĢbirliği yapmak olanağı bulunmayacaktı. Bu harekâtın baĢarı 

ile sonuçlanması durumunda elde edilebilecek siyasi sonuçlar çok değerliydi. Mısır 

tehlikesi ortadan kalkacak, Balkanların Üçlü AnlaĢma‟ya katılması sağlanacak, 

Arapların çekingen durumlarına ve Ġtalyanların kuĢkusuna son verilecekti. 

Boğazların  açılması ayrıca ekonomik yararlar sağlayacaktı. Rusya‟nın yiyecek 

depoları Akdeniz‟de boĢalacak, Batı devletlerini korkutan yiyecek sorunu, 

çözümlenecekti. Rusya‟nın mali durumu düzelecek, ayrıca Karadeniz limanlarında 

biriken 350.000 ton tutarındaki 120 parça ticaret gemisi kurtarılarak, Üçlü AnlaĢma, 

bunlardan yararlanma olanağı bulacaktı. Bundan baĢka Rusya, savaĢ cephanesinin 

tümünü harcamıĢtı. Bunları yenilemek olanağı azdı. Çanakkale Boğazı açılmadıkça 
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Rusya‟nın taarruza geçme olasılığı çok azalmıĢtı.” 

 

Ġngiltere, bu harekâtın baĢarılı olması durumunda yukarıda belirtilmiĢ olan 

siyasi, ekonomik ve askerî amaçları gerçekleĢtirebileceğini değerlendirmiĢ ve 

Çanakkale Cephesi‟nin açılmasına karar vermiĢtir. Birinci Dünya SavaĢı 

baĢladığında Ġngiltere Almanya‟yı hem batıdan, hem de doğudan iki ateĢ arasına 

alma amacını gütmüĢtür. Bu stratejinin uygulanabilmesi için Rusya‟nın insan 

kaynaklarının Ġngiliz-Fransız tekniği ile silahlandırılması, donatılması ve beslenmesi 

gerekmiĢtir. Rusya‟ya yardım gönderilmesi de Boğazların ele geçirilmesi ile 

mümkün olmakla birlikte bu düĢünce sadece Rusya‟ya yardım ile sınırlı 

görülmemiĢtir. 
127

 

 

Diğer yandan yerli ve yabancı birçok kaynak Ocak 1915 ayında Rusya‟nın 

yardım isteği üzerine Çanakkale Cephesi‟nin açıldığını belirtse de, aslında bu 

cephenin açılması daha önceden 1914 Ağustos ve 1914 Kasım aylarında 

düĢünülmüĢ, çeĢitli nedenlerle uygulama alanına konulamamıĢtır. 1915 yılının Ocak 

ayında iyice belirginleĢen Rus yardım isteği, Londra‟ya ulaĢmadan önce Ġngiltere 

Deniz Bakanı Churchill‟in Çanakkale‟ye karĢı bir savaĢ planı hazırladığı 

bilinmektedir. Bütün bunlar sadece Rusya‟nın isteği üzerine Çanakkale Cephesi‟nin 

açılmadığını göstermektedir.   

Boğazların açılarak Rusya‟ya silah ve cephane yardımı yapılması sorununa 

gelince, bu konuyu Ġngiliz Deniz Tarihçisi H.W.Wilson Ģöyle yorumlamıĢtır;
128
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“Müttefiklerin Boğazları açarak Ruslara silâh, cephane göndermek ve Almanları 

yenmek konusundaki düĢünceleri, hayallerden oluĢmuĢtur. Çünkü baĢlangıçta, 

Müttefiklerin elinde bu iĢ için fazla cephane Ģey yoktu, hatta kendi cephelerindeki 

birliklerin bile mühimmât ve topları eksikti. Ġkincisi filo Çanakkale‟yi zorlarken, 

Ruslar tarafından da Ġstanbul‟a karĢı bir hücum yapılması için gerekli olan kuvvet 

mevcut değildi. Sözü edilen bu yardım, ancak ileride düĢünülebilirdi.”  

 

Yine Genelkurmay ATASE BaĢkanlığı‟nın resmi yayınında Çanakkale 

Cephesi‟nin açılmasındaki önemli siyasi nedenlerden biri Ģöyle açıklanmıĢtır;
129

 

“Aslında Rusya, Boğazlar ve Ġstanbul‟u ele geçirmek amacıyla savaĢa girmiĢtir. 

Ġngiltere ve Fransa ise koĢullu da olsa Rusya‟nın bu isteklerine boyun eğmek 

zorunda kalmıĢtır. Boğazlar ve Ġstanbul‟un, Rusya‟nın eline geçmesi bu iki büyük 

devletin en büyük endiĢesi olmuĢtur. Oysa ki, Ġngiltere ve Fransa, Boğazlar ve 

Ġstanbul‟u Ruslardan önce ele geçirirlerse, barıĢ masasına daha güçlü oturacaklarını 

düĢünmüĢlerdir. Bu sebeple Rusya ile doğrudan doğruya bağlantı kurarak onun 

savaĢı sürdürmesini ve Almanya ile ayrı barıĢ yapmasını önlemek niyetinde 

bulunmuĢlardır. Bunlardan baĢka kayıplar vererek, silah zoruyla ele geçirilecek sözü 

edilen bu yerleri, Boğazları ve Ġstanbul‟u Rusya‟ya vermeleri olası 

görülmemektedir.” 

 

O hâlde Çanakkale Cephesi‟nin açılmasındaki siyasi nedenlerin baĢında 

                                                                                                                                          
Matbaası, s.252    
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Rusya‟dan önce Ġstanbul ve Boğazların ele geçirilmesi gelmiĢtir.
130

 Rusların 

teklifinden çok önce Ġngilizler Çanakkale‟ye taarruz edilmesi fikrini tartıĢmıĢlar, 

hatta bu konuda projeler hazırlamıĢlardır.
131

       

 

Netice itibariyle Ġngiltere ve Fransa‟nın Çanakkale Boğazı‟na taarruz 

nedenlerini, yukarıda açıklanan düĢüncelerin ıĢığı altında kısaca Ģöyle özetleyebiliriz:  

 

“1.  Osmanlı Devleti‟ni savaĢ dıĢı bırakarak, Hindistan yolunu güven altına 

almak. 

 2. Rusya‟dan önce Boğazları ve Ġstanbul‟u ele geçirerek, bunu koz olarak 

elde tutup, Rusya‟nın savaĢı sürdürmesini sağlamak, 

 

 3. Tarafsız Balkan Devletlerini Üçlü AnlaĢmaya katmak, Ġtalyanların 

kuĢkusuna ve Arapların çekingen durumlarına son vermek.” 

 

Yine yukarıda belirtilen bu nedenlerden baĢka deniz harekâtının baĢarıya 

ulaĢması hâlinde, ayrıca Ġtilâf Devletleri‟nin ekonomik, askerî ve dinî açılardan da 

küçümsenemeyecek çıkarlar sağlamıĢ olacakları düĢünülmüĢtür. Örneğin, 

Rusya‟nın, Boğazların açılmasıyla dıĢ alım ve satım yaparak ekonomik sıkıntıdan 

kurtulması, Ġngiltere ve Fransa‟nın da Rusya ve Romanya‟nın zengin buğday 

ürünlerinden yararlanma olanağı bularak yiyecek sıkıntılarını gidermeleri, Tuna 

yolunun yeniden açılması ve önemli kayıplara uğranılan Avrupa Batı Cephesi‟nde 
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sürüp giden, mevzi savaĢından yorulmuĢ ve bıkkın olan Ġngiliz ulusunun kısa bir 

sürede ve ucuza kazanılacak bir zaferle moral gücünün yükselmiĢ olacağı 

değerlendirilmiĢtir.    

  

Son olarak Türklerin doğuda SarıkamıĢ (22 Aralık-30 Aralık 1914) ve SüveyĢ 

Kanalı (2 ġubat 1915) taarruzlarının yenilgiyle sonuçlanmasının da Ġtilâf 

Devletleri‟nin yukarıda verilmiĢ olan gaye ve amaçlarla Çanakkale teĢebbüslerini 

gerçekleĢtirmelerinde etkin rol oynadığını söyleyebiliriz.    

 

2.3. Ġtilâf Devletleri Tarafından Çanakkale Cephesi’nin Açılması Kararının 

Alınması  

  

2.3.1. Ġtilâf Devletleri’nin Çanakkale Boğazı’nı Zorlama DüĢünceleri  

  

 Genel olarak Çanakkale Cephesi‟nin 1915 Ocak ayında Rusya‟nın istekleri 

üzerine açıldığı belirtilse de Ġngiltere tarafından 1914 yılının Ağustos ayında 

Çanakkale Boğazı‟nın denizden ve karadan yapılacak bir taarruzla geçilerek, 

Boğazlar bölgesinin kontrol altına alınması fikrinin gündeme getirildiği 

bilinmektedir. 1914 Ağustos ayında Ġngiltere Deniz Bakanı Winston Churchill‟de 

Osmanlı Devleti savaĢa girdiği takdirde mümkün olan en kısa zamanda Gelibolu 

Yarımadası‟na denizden ve karadan müĢterek bir harekât gerçekleĢtirme 

düĢüncesi hâkim olmuĢtur. Bu dönemde Churchill, zayıf birliklerle takviye 

edildiği düĢünülen Türk kıyılarının gerek çıkarma harekâtı, gerekse de deniz 

harekâtı için oldukça elveriĢli olacağını değerlendirmiĢtir. Tam bu sırada 

Yunanistan BaĢbakanı Venizelos‟un yardım önerisi üzerine Deniz Bakanı 
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Churchill‟de Çanakkale‟ye taarruz fikri artık kaçınılmaz hâle gelmiĢtir.                

18 Ağustos 1914‟te Osmanlı Devleti‟nin henüz tarafsız bulunduğu bir sırada 

Balkan SavaĢları‟nda Türklerden geniĢ bir toprak parçasını Rumeli‟de yurduna 

katan Yunan BaĢbakanı Elefterios Venizelos, Londra‟ya gönderdiği bir telgrafla 

“Yunan Hükûmeti‟nin tüm askerî gücünü Ġngiltere‟nin emrine vermek suretiyle 

Çanakkale‟de bir cephe açılmasını” önermiĢtir.
132

  

 

 Konu ile ilgili olarak Ġngiliz arĢiv kayıtlarında mevcut bulunan dönemin 

Deniz Bakanı Winston Churchill tarafından verilen beyanat Ģöyledir:
133

                      

“18 Ağustos‟ta Venizelos, ihtiyaç olduğu takdirde Yunanistan‟ın askerî ve deniz 

gücünün Ġtilâf Kuvvetleri‟nin emrinde olacağını bildirdi. Venizelos‟un bu teklifi 

üzerine Ağustos 1914 ayı sonlarında bende Çanakkale‟ye taarruzda bulunma fikri 

oluĢtu. Yürüttüğümüz diplomasi ile eğer Osmanlı Devleti‟nin Merkezî Devletler 

arasında yer almasına engel olamazsak, DıĢ ĠĢleri Bakanı Sir Edward Grey‟e 

Yunanistan‟ın bizim tarafımızda savaĢa girmesi gerektiğini, SavaĢ Bakanı Lord 

Kitchener‟e de Gelibolu Yarımadası‟nı Yunan Ordusu‟nun da yardımıyla ele 

geçirmemizin önemini ve gerekliliğini vurguladım.” Osmanlı Devleti‟nin er ya da 

geç Almanya‟nın yanında harbe gireceğini tahmin eden Ġngiltere Hükûmeti, bu 

öneriyi baĢlangıçta uygun bulmuĢtur. Buna göre Ġngiliz Deniz Kuvvetleri‟nin 

Yunan Kara Kuvvetleri‟ni desteklemesi, Boğaz tahkimâtını arkadan vuracak olan 

Yunan Kuvvetleri‟nin ise Ġngiliz filosunun Marmara‟ya kolaylıkla girmesini 
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sağlaması öngörülmüĢtür. O sırada Gelibolu Yarımadası zayıf Türk kuvvetleri 

tarafından tutulduğu için bu Ġngiliz-Yunan ortak hareketinin baĢarıyla 

sonuçlanması olasılığının kuvvetli olacağı değerlendirilmiĢtir. Böylelikle Balkan 

Devletleri‟nin elde edileceği, Ġttifak Devletleri‟nin tümüyle çevrilmiĢ olacağı, 

Rusya‟nın insan kaynaklarını silahlandırılacağı, Rus tahıl ambarlarının Akdeniz‟e 

akıtılacağı, bu devletin mali durumunun düzeltileceği ve nihayet bu yardımların 

yapılması ile savaĢ süresinin kısaltılmıĢ olacağı değerlendirilmiĢtir.
 134

        

 

Ancak bütün bu getirilerin yanı sıra böyle bir harekâtın Osmanlı Devleti‟nin 

harbe girmesini çabuklaĢtıracağı, bunu Bulgaristan‟ın izleyeceği, Avusturya ile 

meĢgul bulunan Sırbistan‟ın Yunanistan‟ı destekleyecek durumda olmadığı, 

Bulgaristan‟ı kazanmak için Yunanistan ve Sırbistan‟dan Balkan Harbi‟nde bu 

devletten almıĢ oldukları toprakları geri vermelerinin istenemeyeceği 

düĢünülmüĢtür. En önemlisi Rusların Boğazlardaki emelleri dolayısıyla 

Yunanistan ile müĢterek bir harekâta karĢı olacağı öngörüldüğünden Ġngiltere 

Hükûmeti tarafından Yunan önerisi sonradan kabul görmemiĢtir.
 135

 

 

Çanakkale seferini Ġngiltere‟de davranıĢları ve ısrarıyla düĢünce ve eylem 

olarak kabul ettirip gerçekleĢtiren, dönemin Deniz Bakanı Amirallik Birinci Lordu 

Winston S. Churchill‟dir. Türk Ordusu‟nun Balkan SavaĢı‟nda uğradığı yenilgi ve 

buna benzer diğer olaylar, Churchill‟de yetenekli bir askerî devletle 

uğraĢılmayacağı kanısını uyandırmıĢ ve Çanakkale Cephesi‟nin açılması önerisini 
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getirmesinde etkin rol oynamıĢtır.  

 

Ġngiliz kaynakları bize 1910 yılından itibaren Ġngiliz Hükûmeti‟nin genel 

görüĢünün Avrupa‟da bir savaĢ çıktığı takdirde Osmanlı Devleti‟nin Merkezî 

Devletler yanında savaĢa katılacağı yönünde olduğunu göstermektedir.
136

 Yine 

Ġngiliz belgelerinden Çanakkale Boğazı meselesinin 1910 yılından itibaren Birinci 

Dünya SavaĢı‟nın patlak verdiği 1914 Temmuz ayına kadar hiç konu edilmediği 

anlaĢılmaktadır. Ġngiltere, böyle bir harbe gireceği zaman Almanya‟nın mağlubiyeti 

Merkezî Devletler‟in yıkılması anlamına geleceğinden kara birliklerinin yegâne 

kullanılacağı yerin Fransız ordularının yanında olmasını planlamıĢtır. Osmanlı 

Devleti‟ne karĢı Ġngiltere‟nin yapacağı yegâne harekâtın ise Mısır‟da mutlak bir 

savunma ile Basra Körfezi‟ndeki Ġngiliz menfaatlerinin korunması yönünde olacağı 

değerlendirilmiĢtir. 
137

    

 

Durum böyle iken Ağustos ayındaki Yunan önerisinden sonra Churchill,              

3 Kasım 1914‟te BirleĢik Filo‟nun Çanakkale giriĢ tahkimâtını bombardımanı 

sonucu kolayca elde edilen baĢarıdan büyük ümitlere kapılmıĢ ve Boğaz‟ın donanma 

hücumu ile az zamanda geçilebileceğine kanaat getirmiĢtir. Bu suretle Churchill, 

Çanakkale Boğazı‟na taarruz fikrini Ağustos ayından sonra ilk defa Rusların yardım 

talebinden çok önce SavaĢ Konseyi‟nin 25 Kasım 1914 tarihli ilk toplantısında 

gündeme getirmiĢtir.
138

 

                                                 
136

 Aspinall-Oglander, a.g.e., Cilt:I, s.52 
137

 The National Archives, ADM I/116/3491 
138

 Ġngiliz SavaĢ Konseyi: SavaĢın yüksek sevk ve idaresinden sorumlu meclis olarak kurulmuĢtur. 

SavaĢ Konseyi (War Council) değiĢik aralıklarla ilki 25 Kasım 1914‟te olmak üzere 14 Mayıs 1915‟e 

kadar toplanmıĢtır. SavaĢ Konseyi‟nin baĢlıca üyeleri olarak BaĢbakan H.H.Asquith, Deniz Bakanı ve 

Amirallik Birinci Lordu Winston Churchill ve SavaĢ Bakanı Lord Kitchener bulunmuĢtur. Konseyin 

diğer üyeleri olarak; DıĢ ĠĢleri Bakanı Sir Edward Grey, Maliye Bakanı Lloyd George, Genelkurmay 



64 

 

Deniz Bakanı Winston Churchill, 25 Kasım 1914 tarihli toplantıda SüveyĢ 

Kanalı ile Mısır‟daki Ġngiliz varlığını korumak için Osmanlı Devleti‟ni can alıcı bir 

bölgeden tehdit etmenin gerekli olduğunu, bunun için de en iyi yolun ordu ve 

donanmanın Gelibolu Yarımadası‟na ve Çanakkale Boğazı‟na müĢtereken 

yapacakları bir taarruz olacağı düĢüncesini ortaya atmıĢtır. Ancak bu fikir, dönemin 

SavaĢ Bakanı Lord Kitchener tarafından da uygun bulunmakla birlikte, diğer 

cephelerdeki durumun elveriĢli olmaması nedeniyle diğer bir deyiĢle baĢka bir 

cepheye gönderilebilecek sayıda asker mevcut olmadığı düĢüncesiyle kabul 

görmemiĢtir. Lord Kitchener, o an için sadece Mısır üzerine yoğunlaĢmaları 

gerektiğini bildirmiĢtir. 
139

 

 

Bu istek, o dönem için elde yeterli kuvvet olmadığı için kabul görmemiĢtir. 

Çünkü, savaĢ Avrupa‟da bütün gücüyle sürdüğünden Fransa‟nın Avrupa 

Cephesi‟nden kuvvet çekilmesine kesinlikle karĢı olacağı değerlendirilmiĢtir. 

Sonraki SavaĢ Konseyi toplantıları Deniz Bakanı Churchill‟in umduğu gibi 

geliĢmemiĢtir. Ġngiltere, kendi sömürgelerine göz diken Almanya‟yı mağlup etmek 

için bütün gücünü seferber etmiĢ, Fransa‟ya üç yüz bin kiĢilik bir ordu göndermiĢtir. 

SavaĢ Bakanı Lord Kitchener ve Ġngiliz genelkurmayının ileri gelenleri de Fransa 

Cephesi‟nde bu kadar sıkıĢık bulunulduğu bir sırada Çanakkale Seferi için buradan 
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kesinlikle kara birliği verilmeyeceğini bildirmiĢlerdir.
140

  

 

1915 yılı baĢlarına gelindiğinde ise Fransa Cephesi‟nde karĢılıklı taarruzlar 

durmuĢ, mevzi savaĢı baĢlamıĢ, Doğu Avrupa Cephesi‟nde Ruslar çok fazla insan ve 

araç gereç kaybına uğramıĢtır. Rusların durumunu düzeltmek için Rusya‟ya 

yardımda bulunmak, Ġtilâf Kuvvetleri‟nin baĢlıca düĢüncesini oluĢturmuĢtur.
141

  

 

Bu dönemde Deniz Bakanı Churchill, Kraliyet Donanması‟nın tek baĢına Türk 

Boğazları‟nı zorlayabileceği kanaatini savunarak, Çanakkale Boğazı‟na taarruz 

fikrini yeniden gündeme getirmiĢtir. ĠĢte tam bu sırada, 2 Ocak 1915‟te Rusya‟nın 

baĢkenti Petrograd‟daki Ġngiliz Büyükelçisi‟nden Ġngiliz DıĢiĢleri Bakanlığı‟na 

gelen bir telgrafla; “Güçlü bir Türk ilerlemesi karĢısında Rusların Kafkasya‟daki 

durumlarının umutsuz olduğu açıklanmıĢ, Türk baskısının azaltılması için Ġtilâf 

Kuvvetleri‟nin karadan veya denizden Türkiye üzerine bir harekât yapmasının Rus 

Çarı tarafından istendiği” bildirilmiĢtir. Bu konuda Deniz Bakanı Churchill ile 

görüĢen SavaĢ Bakanı Lord Kitchener, en iyi çarenin Çanakkale‟ye taarruz 

olacağını, fakat böyle bir harekâtın aylara bağlı olduğunu düĢünmekle beraber, 

Rusya‟ya da bu konuda hazırlıkta bulunulduğunu bildirmekten geri kalmamıĢtır.
142

 

Rusların yardım talebine iliĢkin mesajın Londra‟da alındığı sıralarda SarıkamıĢ 

yakınlarında Ruslar, 27 Aralık 1914‟te Enver PaĢa komutasında baĢlatılan Türk 

saldırısını geri püskürtmeye baĢlamıĢlardır. Ağır kıĢ Ģartları sebebiyle Türk 
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Ordusu‟nun savaĢ gücü tükendiğinden 3 Ocak 1915 itibariyle Ruslar tehlikeyi zaten 

atlatmıĢlardır. Ancak Londra‟nın bu geliĢmelerden henüz haberi olmadığından 

Osmanlı Devleti‟ne karĢı uzun bir sefere yol açacak olaylar zinciri baĢlatılmıĢtır. 
143

     

 

Yalnız elde hazır kara kuvveti bulunmadığından Lord Kitchener, Türkiye‟ye 

karĢı sadece denizden yapılacak bir harekâtın mümkün olup olmayacağı hususunu 

tartıĢmaya açmıĢtır. Rus Cephesi‟nin çökmesine razı olmayan Ġngiliz Hükûmeti de 

Churchill‟in fikrine yanaĢmıĢ ve Çanakkale Boğazı‟na bir saldırı harekâtını 

planlamaya baĢlamıĢtır. Londra‟da uzlaĢılan tek nokta, Ġstanbul‟a yapılacak olan bir 

taarruz ve Çanakkale Boğazı‟nın zorlanmasıyla Rusların nefes almasını sağlamak 

üzerine yoğunlaĢmıĢtır. Ancak SavaĢ Bakanı Lord Kitchener, Mısır‟dan veya Batı 

Cephesi‟nden asker kaydırılmaması konusunda ısrarlı davranmıĢ ve Fransa da bu 

ikinci düĢünceye Ģiddetle karĢı çıkmaya devam etmiĢtir. 
144

 

 

Deniz Bakanı Churchill‟in katkılarıyla 1915 Ocak ayı ortalarında Ġngiliz 

Kabinesi‟nde Çanakkale Boğazı‟na denizden bir çıkarma yapılması görüĢü ağırlık 

kazanmıĢtır. Bu görüĢ, üç hâl tarzı üzerinde yoğunlaĢmıĢtır. Ġlk seçenek yalnız 

donanma ile Boğaz‟ı zorla geçmek; ikinci seçenek Kara ve Deniz Kuvvetleri ile 

müĢterek bir harekât yapmak; son olarak ise donanmanın ateĢ desteğinde sadece 

Kara Kuvvetleri ile taarruzî bir harekâta giriĢmek. Bu esnada Deniz Bakanı Winston 

Churchill derhal duruma müdahale etmiĢ, Deniz Kurmay BaĢkanı Amiral Fisher‟in 

muhalefetine rağmen donanmanın tek baĢına Çanakkale Boğazı‟nı geçebileceği 
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fikrini savunmuĢtur. Amiral Fisher, çok fazla kuvvet gerektireceğinden dolayı 

Çanakkale harekâtı‟na karĢı olmuĢ, bunun yerine Almanya‟yı çökertmek için Baltık 

projesi veya ordu ile iĢbirliği yapılarak, Belçika sahillerine taarruzda bulunulması 

fikrini savunmuĢtur.
145

 Bu esnada Fransa Cephesi‟ni önemsemekte ısrar eden Lord 

Kitchener de Çanakkale‟de kara birliğinin kullanılmasına sıcak bakmamıĢtır.
146

  

 

Buna rağmen Deniz Bakanı Churchill,  Çanakkale‟yi Doğu Akdeniz Filosu 

adıyla Ağustos 1914 ayından beri ablukaya almıĢ gemilerin komutanı olan 

Koramiral Carden‟e, 3 Ocak 1915‟te Ģu telgrafı çekmiĢtir: “Eski gemilere mayınlara 

çarpıp patlatmak için tertibat konulacaktır. Bu gemilerin önünde de mayınları 

taramak ve patlatmak için kömür gemileri bulunacaktır. Elde edilecek olan netice 

ağır kaybı göze aldıracak kadar mühimdir. GörüĢlerinizi bildiriniz.” Amiral Carden 

ise 5 Ocak 1915 tarihinde “Çanakkale Boğazı‟nın bir vuruĢla zorlanabileceğini 

sanmıyorum. Ancak çok sayıda geminin katıldığı geniĢ ölçüde bir harekâtla 

mümkün olabilir” cevabını vermiĢtir.
147

 SavaĢ Konseyi‟nin 5 Ocak tarihli 

toplantısında Çanakkale‟ye denizden taarruz fikri görüĢülürken, konsey üyeleri, 

Deniz Bakanı Churchill‟in görüĢüne katılmakla beraber bunlardan Amiral Henry 

Jackson, donanmanın Boğaz tahkimâtını düĢürmek suretiyle elde edeceği baĢarının 

Gelibolu Yarımadası‟na yapılacak bir çıkarma ile desteklenmesi ve Ġstanbul‟un Kara 

Kuvvetleri ile iĢgal edilmesi gereğine iĢaret etmiĢtir. Gerçekten de geçmiĢte 

yapılmıĢ olan incelemeler ve elde edilmiĢ tecrübeler, bunu göstermiĢtir. Yine Amiral 
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filo, Marmara‟ya girse bile Boğaz‟ın iki yakası ele geçirilmedikçe amaca tam 

ulaĢılmayacağını belirtmiĢtir.  

 

Yine de Boğaz‟ın donanma ile zorlanması önerisine karĢı bir tepki almayan 

Deniz Bakanı Churchill, 6 Ocak‟ta Amiral Carden‟den planının ayrıntılarını 

istemiĢtir. 8 Ocak‟taki toplantıda SavaĢ Bakanı Lord Kitchener, Çanakkale‟ye karĢı 

bir kara-deniz iĢbirliğinin gereğinden söz ederek, bunun için ihtiyaç olan 150 bin 

kiĢilik bir kuvvetin hâlen elde bulunmadığını bildirmiĢtir. Bu kuvvetin tedariki için 

elde hazır asker bulunmadığından SavaĢ Bakanı Lord Kitchener daha sonra Kanada 

ve Avustralyalılara baĢvurmak zorunda kalmıĢtır.
148

  

 

2.3.2. Ġngiltere’nin Çanakkale Boğazı’na Denizden Taarruz Planı  

 

11 Ocak‟ta Amiral Carden‟den Doğu Akdeniz Filosu‟nu Akdeniz‟den 

Marmara‟ya sokmak için bir dizi adımı gerektiren ayrıntılı bir plan gelmiĢtir. 

Planın esası, baĢlangıçta Kara Kuvvetleri‟nin desteği sağlanamadığından BirleĢik 

Filo‟nun kendi olanaklarıyla Çanakkale Boğazı‟nı zorlayıp geçmesi temel 

düĢüncesine dayanmıĢtır. Bahse konu plan; önce Boğaz önündeki tabyaların, 

BirleĢik Donanma‟ya ait zırhlıların uzun menzilli toplarıyla dövülüp tahribi, daha 

sonra Boğaz‟ın içindeki kalelerin teker teker sistematik bir biçimde tahrip edilerek, 

uzun menzilli deniz toplarının doğrudan doğruya ve dolaylı atıĢlarının örtüsü 

altında ağır bir geçiĢini içermiĢtir. Ġngiliz arĢiv belgelerinden anlaĢıldığı üzere 

taarruz planının hazırlanmasında Çanakkale Boğazı istihkâmlarında mevcut olan  
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eski tabyaların ve onların sabit bataryalarının BirleĢik Filo gemilerinin büyük top 

atıĢlarına dayanamayacağı esas alınmıĢtır. Bu plana göre BirleĢik Filo‟nun 3 Kasım 

1914 bombardımanından sonra istihkâmların o sabit durumdan, seyyar sahra havan 

toplarının menzilinde olan mayın tarlalarına dönüĢtürüldüğü göz önüne 

alınmamıĢtır.  

 

Söz konusu harekât için Amiral Carden, üç modern zırhlı ile on iki eski tip 

zırhlıya ihtiyaç duyduğunu bildirmiĢtir.
149

 Bu on iki eski tip savaĢ gemisinin amaca 

ulaĢmak için feda edilmesi öngörülmüĢtür. Bütün bu tahribatın, hava Ģartları ve 

bombardımanların yapacağı etkiye bağlı olarak birkaç hafta da tamamlanabileceği 

tasarlanmıĢtır. 

 

Ġngiliz Donanması‟nın en modern ve donanımlı gemisi olan Queen Elizabeth 

zırhlısının 38 cm.lik toplarının zaferi temin edeceği düĢünüldüğünden, bu geminin 

ilk top atıĢ denemelerini Çanakkale üzerinde gerçekleĢtirmesi de öngörülmüĢtür.
 150

 

Sonuçta, Amiral Carden‟in Çanakkale Boğazı‟na taarruz için hazırlattığı 11 Ocak 

1915 tarihli plan, Ġngiliz Amirallik Dairesi tarafından uygun bulunmuĢtur. Planın 

esası baĢlangıçta kara birliği desteği sağlanamadığından BirleĢik Filo‟nun kendi 

olanaklarıyla Çanakkale Boğazı‟nı zorlayıp geçmesi temel düĢüncesine 

dayanmıĢtır.
151

 Ġngilizlerin Boğaz‟ı denizden zorlayarak geçme planı aĢağıdaki 

Ģekilde ayrı ayrı dört safhaya ayrılmıĢtır. 
152
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1. Çanakkale Boğazı ağzındaki giriĢ tabyalarının düĢürülmesi,  

2. Kepez‟e kadar olan bölgedeki iç savunma tertibâtının tamamen tahrip 

edilmesi, 

3. Çanakkale dar geçidindeki  tabyaların düĢürülmesi, 

4. Mayın hatlarında açılacak bir gedikten ilerlenerek, daha yukarıda bulunan 

savunma tesislerinin tahribinden sonra donanma ile Ġstanbul üzerine yürümek. 

 

Planın bundan sonrası BirleĢik Filo‟nun Boğaz‟ı geçip Türk-Alman 

Donanması‟nı batırdıktan sonra Rus kara birliklerinin Ġstanbul‟u iĢgal etmesini 

içermiĢtir. Rus kuvvetlerinin Türk-Alman Donanması batırılıncaya ve Müttefik 

Donanmaları el ele verinceye kadar karaya çıkmaması, yine donanmanın yalnız 

baĢına Boğaz‟dan geçmek için son gayretini sarf edinceye kadar ordunun 

kullanılmaması öngörülmüĢtür.
153

Sonuçta Boğaz‟ın yalnız deniz gücüyle 

zorlanarak geçilmesine yönelik kara kuvveti desteğinden yoksun böyle bir harekât 

planının baĢarısızlığı, ancak 18 Mart Çanakkale Boğazı Muharebesi yenilgisinden 

sonra anlaĢılmıĢtır.      

 

 2.3.3. Çanakkale Boğazı’na Denizden Taarruz Planının Onaylanması  

Ġngiltere Deniz Bakanlığı yetkilileri, 12 Ocak‟ta Deniz Bakanı Churchill‟in bir 

muhtırasını almıĢlardır. Bu muhtırada Çanakkale‟nin önerilen biçimde zorlanacağı, 

yeterli kuvvetteki bir Ġngiliz filosunun Marmara‟daki Osmanlı filosunu yenmesinin 

büyük anlamda bir baĢarı olacağı ve bunun Yakın Doğu‟daki harp durumunu Ġtilâf 

                                                 
153
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Devletleri yararına değiĢtireceği üzerinde durulmuĢtur. Bundan sonra gemilerin 

tasarlanan harekât için nasıl düzenleneceğine, bütün hazırlıkların gizli tutulacağına 

ve kesin taarruz planının meydana getirilmesine yer verilmiĢtir.
154

   

 

13 Ocak‟ta toplanan Ġngiliz SavaĢ Konseyi, müttefikleri Rusya‟ya yardım 

etmek ve Bulgaristan‟ın Merkezî Devletler safında savaĢa katılmasını önlemek için 

nasıl bir yol izleneceğinin bir karara bağlanması gerektiğini görüĢmüĢtür. Birçok 

Türk kaynağında Çanakkale Boğazı‟na denizden taarruz planının 28 Ocak 1915 

tarihindeki SavaĢ Konseyi‟nde kabul edildiği ifade edilse de Ġngiliz belgelerine göre 

bu tarih, 13 Ocak 1915‟tir.
155

 13 Ocak tarihli toplantıda ciddi olarak Çanakkale 

konusu gündeme gelmiĢ ve Çanakkale Boğazı‟na denizden taarruz planı kabul 

görmüĢtür.
156

 28 Ocak tarihindeki toplantıda zaten 13 Ocak‟ta kabul görmüĢ olan 

taarruz planı kesinlik kazanmıĢ, bir nevi onaylanmıĢtır. 
157

 

 

13 Ocak tarihli konsey toplantısında birincisi Sırbistan‟a yardım, ikincisi ise 

Çanakkale Boğazı‟na saldırı olmak üzere iki seçenek üzerinde durulmuĢtur. Ġlk 

etapta ikinci seçenek kabul görmüĢtür.
158

 Deniz Bakanı Churchill, Çanakkale 

Boğazı‟na denizden taarruz ile ilgili olarak Amiral Carden‟in yukarıda ayrıntılarını 

vermiĢ olduğumuz planını gündeme getirmiĢtir. Söz konusu plan incelenmiĢ, Maliye 

Bakanı Lloyd George ve Amirallik Birinci Lordu Fisher dıĢında, diğer konsey 
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üyeleri tarafından kabul görmüĢtür.
159

 Bu kararın alınmasının önemli sebeplerinden 

birini de inĢası yeni bitmiĢ olan Queen Elizabeth zırhlısının 38 cm.lik toplarının 

Çanakkale‟nin eski istihkâmlarını yerle bir edeceği düĢüncesi oluĢturmuĢtur.  

 

13 Ocak tarihli toplantıda Amiral Carden‟in Çanakkale önündeki BirleĢik 

Filo‟ya komuta etmesi kararlaĢtırılmıĢ ve Amiral Carden‟e 15 Ocak‟ta hazırlıklara 

baĢlama emri verilmiĢtir. 15 Ocak‟ta Hükûmet‟in bu planı onayladığı ve istediği 

gemilere ilaveten, Kraliyet Donanması‟nın en modern zırhlısı Queen Elizabeth‟in 

Amiral Carden‟in emrine verileceği bildirilmiĢtir. Ayrıca, Inflexible muharebe 

kruvazörü ile muharebe yeterlilikleri yüksek olan Lord Nelson ve Agamemnon 

muharebe gemilerinin de bu operasyona katılması öngörülmüĢtür. 
160

  

 

Konu ile ilgili olarak Ġngiliz Amirali Percy Scott anılarında Ģöyle yazmıĢtır: 

“Deniz Bakanı Winston Churchill 13 Ocak‟ta beni yanına çağırtarak, Queen 

Elizabeth gemisinin Çanakkale‟ye hareket etmek üzere bulunduğunu, bu geminin 

diğer bazı gemiler ile Çanakkale Boğaz tahkimâtını yıkarak, Ġstanbul‟a gireceklerini 

belirtti ve bu gemilerin komutanlığını yapmamı istedi. Bende kabul etmedim. Çünkü 

bu gemilerle böyle bir taarruzun imkânsız olduğunu biliyordum. Olan biten Ģeyler 

tarihe geçmiĢtir. Yalnız iĢin pratik bir yönü varsa bu hareketle yapılabilen bütün 

hataları yapmaktan geri kalmadık.”
161

 Bu toplantıdan sonra ġubat ayı ortalarında 
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yapılması planlanan deniz harekâtı için hazırlıklar baĢlatılmıĢtır.
162

  

 

Hazırlıklardan biri Fransa ile görüĢmek olmuĢtur. 1915 Ocak ayı sonlarında 

Deniz Bakanı Churchill, Fransa Hükûmeti‟ne Ġngilizlerin niyetini bildirmiĢ, 

Fransızlar öneriye Batı Cephesi‟nden asker çekmeyi gerektirmediğinden sıcak 

bakmıĢlardır. Fransız Deniz Bakanlığı‟nın planı detaylı olarak incelemesinden sonra 

Fransız Hûkümeti, 9 ġubat 1915 tarihinde planı onayladığını bildirmiĢ ve ġubat ayı 

ortalarına kadar Amiral Carden‟in emrine Amiral Guepratte komutasında bir filo 

göndermeyi taahhüt etmiĢtir.
163

 Fransa‟nın ikinci derecede bir görevi 

gerçekleĢtireceğinden dolayı bu sefer gücüne sadece dört zırhlı ve sonradan 

oluĢturulacak bir piyade tümeni ile katılması öngörülmüĢtür.
 164

 

 

Fransa ile yapılan görüĢmeden sonra Ġngiltere Deniz Bakanı Winston Churchill 

tarafından yapılacak hücumdan Rus BaĢkomutanlığı‟na bilgi verilmiĢ ve 

kendilerinden aynı sırada Ġstanbul Boğazı‟na bir hücuma hazırlanmaları istenmiĢtir. 

Rusya, 26 Ocak tarihli cevabında Osmanlı Devleti‟ne karĢı bir harekete doğrudan 

katılacak durumda olmadığını, Rus Karadeniz Filosu‟nun Türk Filosu‟na az bir 

farkla üstün bir durumda olduğunu, bildirmiĢtir.
165

 Bu suretle Rusların Çanakkale 
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harekâtına fiilen katılmaları, Askold adındaki küçük Rus kruvazörünün Ġtilâf 

Donanması‟na dahil olmasından ve Rus Donanması‟nın birkaç kez Ġstanbul 

Boğazı‟nı bombardımanından ibaret olmuĢtur.
166

   

 

Özellikle Deniz Bakanı Churchill‟in kiĢisel mücadele ve ısrarları sonundadır 

ki, Ġngiltere SavaĢ Konseyi‟nin 28 Ocak 1915 tarihinde yaptığı toplantıda verilmiĢ 

olan kesin kararda, yalnız donanma ile mümkün olan süratle asıl hedefi Ġstanbul 

olan bir taarruzun yapılması esas alınmıĢtır. O zamana kadar bu karara sıcak 

bakmayan Birinci Deniz Lordu Amiral Fisher ise 28 Ocak‟ta yapılan toplantıda 

denizden yapılacak taarruz önerisini çoğunluğa uymak adına kabul etmek zorunda 

kalmıĢtır. Deniz Bakanı Churchill savaĢtan sonra verdiği bir demeçte; “Lord 

Fisher‟in kiĢisel olarak denizden bir harekâta karĢı olduğunu, ancak çoğunluğa 

uymak, durumun gerekliliği ve harekâtın az risk taĢıması gibi nedenlerden dolayı bu 

harekâtı kabul etmek zorunda kaldığını,” belirtmiĢtir.
167

 Böylesine alınan önemli ve 

kritik bir kararda, taarruz tarihi de 15 ġubat 1915 olarak saptanmıĢtır. Bu karardan 

sonra 28 Ocak 1915‟teki SavaĢ Konseyi toplantısının gündemini BirleĢik Filo‟nun 

üs gereksinimi meĢgul etmiĢtir. Daha çok Yunanistan‟ın iĢgali altında bulunan 

Limni Adası‟nın
168

 Mondros Limanı‟nın ileri üs olarak seçilmesi üzerinde 
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durulmuĢtur. Amiral Carden tarafından talep edilmiĢ olan 15 muharebe kruvazörü,  

5 hafif kruvazör, 16 muhrip, 6 denizaltı, 1 uçak ana gemisi, 21 mayın tarama gemisi 

ve diğer muhtelif gemilerden ibaret filonun ġubat ayı itibariyle Limni Adası‟nda 

toplanmaya baĢlanması kararlaĢtırılmıĢtır.
169

  5 ġubat‟ta Amiral Carden‟e Queen 

Elizabeth‟in yeni toplarına büyük ihtimam gösterilmesi, geminin hiçbir suretle 

mayınlardan temizlenmemiĢ sularda seyretmemesi bildirilmiĢtir.    

 

Harekâta asker ayrılmadığı için Çanakkale Boğazı‟nı sadece gemileri 

kullanarak geçmeye çalıĢma planı üzerinde sonunda anlaĢmaya varılmıĢtır. Gelibolu 

Yarımadası ile Çanakkale Boğazı‟na saldırı fikri yeni bir Ģey olmayıp, daha önce 

defalarca düĢünülmüĢtür. Ancak bu iĢi yalnız deniz kuvveti ile yapma kararının 

yerinde olmadığını gösteren geçmiĢi ilgilendiren bazı deneme ve incelemeler vardır 

ki, bunları Ģöyle sıralayabiliriz:
170

 Ġlk olarak 1807 yılında Napolyon SavaĢları 

sırasında Rusya‟ya yardım çabasının bir parçası olarak Çanakkale Boğazı‟nı geçerek 

Marmara önlerine gelen Amiral Sir John Dukworth komutasındaki Ġngiliz 

Donanması, Kara Orduları olmadan Ġstanbul‟u ele geçirmenin mümkün olmadığını 

görmüĢtür. 1807‟de Ġngiliz Amirali Duckworth tarafından yalnız gemilerle yapılan 

ilk teĢebbüsün sebebi yine 1915‟tekinin aynısı gibi görünmektedir. Zira Rusya, 

Ġngiltere‟den Osmanlı Devleti‟ne karĢı yardım istemiĢtir. 1904-1905 Rus-Japon 

Harbi‟nde Port Arthur‟un zaptında Ġngiliz Amirali Nelson, donanmanın kıyıları iyi 

savunulan bir Boğaz‟dan yalnız baĢına geçirilmek istenmesini delilik olarak 
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nitelemiĢtir. Yine 1904 yılında Lord Fisher, Birinci Deniz Lordluğu görevine 

baĢladığında Çanakkale Boğazı‟nı zorlayarak geçme konusunu irdelemiĢtir. 

Sonunda bir kara ordusu iĢbirliğiyle olsa da böyle bir giriĢimin çok tehlikeli olacağı 

sonucuna varılmıĢtır.
171

 1906 yılında Osmanlı-Mısır hududu yüzünden Osmanlı 

Devleti ile Ġngiltere arasında anlaĢmazlık çıkması üzerine ayrıntılı bir araĢtırma 

1906 yılı sonunda Kabine‟ye danıĢmanlık yapan Ġmparatorluk Savunma Komitesi 

adına SavaĢ Bakanlığı tarafından hazırlanmıĢtır. Buna göre Çanakkale‟ye askerî 

destek olmaksızın giriĢilecek olan bir donanma saldırısının çok cüret isteyen bir 

hareket olacağı sonucuna varılmıĢtır.  

 

 

1911 Mart ayında Deniz Bakanlığı görevine getirilen Winston Churchill, 

yazdığı bir kabine muhtırasında Çanakkale Boğazı‟nın harp gemileri ile 

zorlanacağı günlerin geçtiğini, Çanakkale Boğazı‟nı zorla geçmenin mümkün 

olmadığını belirtmiĢtir.
172

 Bundan sonra bir daha bu konu 1914 yılının Ağustos 

ayına kadar gündeme gelmemiĢtir. 1911 yılında aklı baĢında hiç kimsenin modern 

bir filoyu böyle bir tehlikeye maruz bırakmayacağı düĢüncesini taĢıyan Churchill, 

1914 Ağustos ayında Alman savaĢ gemilerinin Çanakkale Boğazı‟ndan içeri girdiği 

andan itibaren gözlerini Çanakkale Boğazı‟na dikmiĢ ve Çanakkale projesinin 

yaratıcısı olmuĢtur. Sonuçta bütün bu tecrübe ve değerlendirmelere rağmen Deniz 

Bakanı Churchill, Boğazı yalnızca donanma ile geçme görüĢünde direnmeye 

devam etmiĢtir. Onun bu karar ve ısrarında büyük olasılıkla Osmanlı Devleti‟nin 

Balkan Harbi yenilgisi ve o sıralarda Ġngilizlerin elinde yeterince kara birliklerinin 
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bulunmayıĢının etken olduğu değerlendirilmektedir.  

 

Ancak ġubat ayı içerisinde Londra‟da gerçekleĢtirilen SavaĢ Konseyi 

toplantıları, yalnız donanma ile yapılacak bir Boğaz‟ı geçiĢin Marmara‟ya girilse 

bile Boğaz‟ın iki yanı elde bulundurulmadıkça baĢarıya ulaĢamayacağını ortaya 

koymuĢtur. Bu durum Hükûmet‟te gittikçe taraftar kazanmıĢ ve yavaĢ yavaĢ bir 

müĢterek harekât projesi gündeme gelmeye baĢlamıĢtır.
173

 1915 ġubat ayı baĢına 

kadar bütün planlar, SavaĢ Bakanı Kitchener‟in Çanakkale‟ye asker tahsis 

edilemeyeceğine dair görüĢü üzerine hazırlanmıĢtır. Ancak ġubat ayı içerisinde 

Ġngiliz Genelkurmayı‟nın yaptığı çalıĢmalar, Boğaz‟ın yalnız denizden aĢılmasının 

yeterli sonuçlar vermeyeceğini, bu iĢi destekleyip, güvenliği sağlayacak Kara 

Ordusu‟na da ihtiyaç olduğu gerçeğini ortaya koymuĢtur. Bu iĢ içinde en az yüz elli 

bin askere ihtiyaç gösterilmiĢ, fakat Avrupa Cephesi‟nde en kritik dönemde böyle 

bir kuvvet ayırmaya kimse cesaret edememiĢtir.
174

  Harekâtın baĢlayacağı 15 ġubat 

1915‟te Amiral Henry Jackson Deniz Bakanlığı‟na Çanakkale Deniz Harekâtı ile 

ilgili Ģu raporu sunmuĢtur;
175

 “Donanmanın yapacağı bombardıman, Kara 

Ordusu‟ndan kuvvetli birlikler yardıma veya hiç olmazsa tabyalar susturulunca 

hemen takip hareketine hazır bulunmadıkça, sağlam bir askerî harekât olarak tavsiye 

edilmez.” Bu rapor üzerine 16 ġubat‟ta yapılan SavaĢ Konseyi toplantısında yapılan 

görüĢmeler sonunda Çanakkale Boğazı‟nda kullanılmak üzere büyük miktarda kara 
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birliklerinin hazırlanması kararı alınmıĢtır.
176

  

 

Bu kararın alınmasında esasen ġubat 1915 ayı baĢında SüveyĢ Kanal 

harekâtında Cemal PaĢa‟nın uğradığı baĢarısızlık etkin olmuĢ, bu baĢarısızlık Ġtilâf 

Devletleri‟ne bir kısım kuvvetlerini baĢka yere kaydırmak olanağı sağlamıĢtır. 

Çünkü o güne kadar ne Mısır‟dan ne de anavatandan veya Fransa‟dan kara birliği 

vermeye razı olmayan Lord Kitchener artık rahatlamıĢtır. Mısır‟dan Çanakkale 

Cephesi‟ne kuvvet kaydırmak mümkün olmuĢtur. 28 Ocak toplantısından iki hafta 

sonra Lord Kitchener tarafından eğer ihtiyaç varsa Kara Kuvvetleri‟nin yakında 

bunu sağlayabileceği bildirilmiĢtir.
177

 Bu yeni geliĢmeler ile birlikte 16 ġubat‟ta 

yapılan SavaĢ Konseyi toplantısında hâlâ bir kara-deniz iĢbirliği söz konusu 

olmamakla birlikte, kara birliklerinin BirleĢik Filo‟ya yardımı konusu gündeme 

gelmiĢtir. Yalnız deniz kuvvetleri hazır olduğundan iĢi büsbütün geciktirmemek için 

önce deniz kuvvetiyle bir deneme yapılması, böylece Boğaz tahkimât ve topçu 

mevzilerinin öğrenilerek meydana çıkarılması öngörülmüĢtür.
 178

  Ġlk denemenin 

Ġngiliz ve Fransız gemilerinden oluĢan BirleĢik Filo tarafından yapılması, daha sonra 

toplanan kuvvetlerinde bir ay sonra Marmara‟da Ġstanbul‟un ele geçirilmesi için 

kullanılması ya da Gelibolu Yarımadası‟na çıkarılması planlanmıĢtır. 
179

 Bu suretle 

donanma yalnız baĢına Boğaz‟dan geçmek için son gayretini sarf etmedikçe, 

ordunun kullanılmaması ve 29.Tümen gelinceye kadar büyük bir harekâta 

giriĢilmemesi konusunda karar kılınmıĢtır.  
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Ġtilâf Devletleri yukarıda belirtilmiĢ olan amaç doğrultusunda bir kuvvet 

hazırlığına girmiĢtir. Buna göre Ġngilizlerin Mısır‟dan iki tümen ile bir deniz piyade 

tümeni, Fransızların bir piyade tümeni hazırlamaları, ayrıca yine Ġngiltere‟de 

ihtiyatta bulundurulan 29. Tümen‟in Rus Cephesi‟ndeki durumun açıklığa 

kavuĢmasına bağlı olarak Çanakkale‟ye yollanması öngörülmüĢtür.
180

 Bu suretle, ilk 

etapta deniz piyadesinden kurulu tahrip müfrezelerinin görev yapması, baĢarı 

sağlanırsa, ileride daha büyük kuvvetlerin verileceği konusunda uzlaĢma 

sağlanmıĢtır.
 
Ancak 16 ġubat‟tan üç gün sonra toplanan 19 ġubat‟taki SavaĢ 

Konseyi toplantısında Lord Kitchener 29. Tümen hakkındaki fikrini değiĢtirmiĢ ve 

Rusya‟nın durumu belli oluncaya kadar 29. Tümen‟i göndermeyi düĢünmediğini 

bildirmiĢtir.  

 

Bu birlik yerine Mısır‟daki Avustralya ve Yeni Zelanda birliklerinin (iki 

tümen) BirleĢik Filo‟ya gerekli yardımı sağlamaları  kararlaĢtırılmıĢtır. Lord 

Kitchener‟i bu karara, Rusların güçsüzlüğü yüzünden Almanların Doğu 

Cephesi‟nden birçok birliği Batı‟ya taĢıyıp saldırıya geçmeleri tehlikesinin ittiği 

düĢünülmektedir. Yine bu toplantıda konsey üyelerinden Lord Balfour
181

 bu 

harekâtın siyasi getirisinin ne olacağını sorduğunda Deniz Bakanı Churchill 

“Harekât önemli riskler taĢısa da Ġtilâf Devletleri‟ne Boğazlar ve Ġstanbul‟un 

kontrolünü verecektir,” cevabını verirken SavaĢ Bakanı Lord Kitchener ise “Türk 
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Ordusu Avrupa‟yı boĢaltacaktır,” açıklamasını yapmıĢtır.
182

  

 

Boğaz bombardımanına baĢlama tarihi olarak 15 ġubat 1915 günü tespit edilse 

de havanın kötü olması ve gerekli hazırlıkların tamamlanmaması üzerine ilk 

bombardıman 19 ġubat 1915 tarihine ertelenmiĢtir. Bu tarih aynı zamanda Amiral 

Ducworth‟un 1807 yılının 19 ġubatı‟nda Boğazlardan geçerek Marmara‟ya girmeye 

muvaffak oluĢunun tarihidir. Tam bir asır sonra bu deneme yeniden 

gerçekleĢtirilmek istenmiĢtir.     

 

2.3.4. Çanakkale Boğazı Önünde BirleĢik Filo  

Alman Goeben ve Breslau muharebe gemilerinin 10 Ağustos 1914 günü 

Çanakkale Boğazı‟na girmeleri olayından sonra bu gemileri izleyen üç Ġngiliz 

kruvazörü, 11 Ağustos 1914‟te Çanakkale Boğazı önüne gelmiĢtir. 19 Ağustos 

1914‟te beĢi zırhlı olmak üzere Çanakkale Boğazı önündeki Ġngiliz gemi sayısı on 

ikiye çıkmıĢtır.
183

 27 Eylül 1914 tarihinden itibaren Boğaz‟ın yabancı gemilere 

kapatılması üzerine, Ġngiliz gemileri tamamen Çanakkale Boğazı‟nı abluka altına 

almıĢlardır. 3 Kasım 1914 Boğaz giriĢ tabyalarının bombardımanından sonra da 

gemi sayısında gözle görülür bir artıĢ yaĢanmıĢtır. Bu tarihten sonra Boğaz giriĢi, 

gündüzleri iki, üç torpido veya bir, iki denizaltı ile gözetlenmiĢ, bunların gerisinde 

bulunan bir kruvazör de Ġmroz-Merkep Adaları arasında hareket hâlinde 

bulunmuĢtur.
184

 Geceleri ise iki torpidobot yine bu iki ada arasında, iki torpidobot da 

Merkep Adası ile Anadolu kıyısı arasında bulundurularak, Çanakkale Boğazı 
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kontrol altında tutulmuĢtur. 
185

      

 

28 Ocak 1915 tarihli SavaĢ Konseyi toplantısı sonucu 1915 ġubat ayı 

ortalarında Çanakkale Boğazı‟na denizden taarruz planının baĢlatılmasının kesin 

olarak onaylanması üzerine Ġngiliz Donanması‟na ait Queen Elizabeth, 

Agamemnon, Irresistible, Inflexible, Lord Nelson, Albion, Cornwallis, Vengeance, 

Canopus, Ocean, Majestic, Triumph, Swiftsure zırhlıları ġubat ayı baĢlarında 

Çanakkale‟ye hareket emrini almıĢlardır.
186

 Bu tarihten sonra Çanakkale Boğazı 

önündeki adalarda Limni ve Bozcaada‟da üslenen BirleĢik Filo‟daki gemi sayısı gün 

geçtikçe artmıĢtır. Amiral Guepretta komutasındaki Fransız harp gemilerinin de 

Ġngiliz filosuna katılmasıyla oluĢan filo, “BirleĢik Filo” adını almıĢtır. BirleĢik Filo 

BaĢkomutanlığı görevi Ġngiliz Amirali Carden‟e verilmiĢ ve Koramiral Carden 

forsunu Inflexible zırhlısına çekmiĢtir. Amiral Carden‟in yanına ikinci komutan 

olarak Tuğamiral de Robeck atanmıĢtır. 22 Ocak 1915‟te forsunu Vengeance 

muharebe gemisine çeken Amiral de Robeck de ġubat ayı baĢlarında Çanakkale 

önlerine gelmiĢtir.  

 

Ġngiliz tarihçi Julian Corbett “Harekât-ı Bahriyye” adlı eserinde ġubat 1915 

ayı itibariyle Çanakkale Boğazı önünde bulunan savaĢ gemilerinin sayı ve türlerini 

Ģöyle vermiĢtir:
187

 Ġngilizlerin 14 muharebe gemisi (Inflexible, Indefitagable, 

Irresistible, Queen Elizabeth, Agamemnon, Lord Nelson, Albion, Triumph, 
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Canopus, Lord Nelson, Majestic, Swiftsure, Prince George, Océan), 4 hafif kruvazör 

(Dublin, Dartmus, Amethyst ve Saphire), 1 muhrip depo gemisi, 5 denizaltı gemisi, 

21 balıkçı gemisi (bunlar mayın arama ve tarama için olup, yedisi 18 ġubat 

akĢamına kadar Limni‟deki deniz üssüne ulaĢmıĢtır) bulunmuĢtur. Fransız gemileri 

olarak; 4 muharebe gemisi (Suffren, Bouvet, Gaulois ve Charlemagne), 6 muhrip, 2 

denizaltı gemisi ile 14 mayın arama tarama gemisi ayrılmıĢtır. Bu gemilerin 

üzerindeki çeĢitli çaptaki ağır top sayısı toplamı ise 279 (Queen Elizabeth‟in sekiz 

adet 381 mm.lik topu dahil)‟u bulmuĢtur. Bağımsız bir hava kuvveti bulunmamıĢ, 

biri Ġngiltere‟nin  (6 deniz uçağı taĢımakta olan Ark Royal uçak ana gemisi), diğeri 

Fransa‟nın (Foudr uçak gemisi) olmak üzere iki uçak ana gemisi bulunmuĢtur.         

6 ġubat 1915‟te iki deniz piyade taburu ise susturulan bataryalardaki topların tahribi 

amacıyla Yunanistan‟ın Limni Adası‟na hareket emrini almıĢ ve bu iki tabur asker 

16 ġubat‟ta Limni Adası‟nın Mondros Limanı‟na ulaĢmıĢtır.
188

   

 

2.4. Çanakkale’de Türk Tarafının SavaĢ Hazırlıkları  

2.4.1. Çanakkale Boğazı’nın Coğrafi Konumu 

Çanakkale Boğazı, Gelibolu Yarımadası ile Anadolu‟nun kuzeybatı köĢesinde 

yer almaktadır. Gelibolu, Trakya‟dan ayrılarak güneybatıya doğru uzanan bir 

yarımada olup, Saros Körfezi‟nin doğusuna doğru girmesiyle oluĢmuĢtur. Bunun 

batıya doğru uzantısı üzerinde Gökçeada (Ġmroz) ve daha güneyinde Limni ve 

Bozcaada bulunmaktadır. Bu adalar, Ġlk Çağ‟dan bugüne kadar Boğaz‟a yöneltilen 

saldırılarda âdeta daimi harekât üssü olmuĢlardır.  

Çanakkale Boğazı genel yapısı itibarıyla kolaylıkla savunulabilecek doğal 
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Ģartlara sahiptir. Yarımada coğrafi konumuyla Anadolu yakasına hâkimdir. Ege 

Denizi ile Marmara Denizi‟ni birbirine bağlayan Boğaz çok girintili çıkıntılı 

sahillere sahip ve yaklaĢık 65 kilometre uzunluktadır. Boğazın geniĢliği çok 

değiĢken olup, en geniĢ yeri 7.800, en dar yeri de 1.400 metredir.  Çanakkale Boğazı 

ortalama olarak 50-60 metre derinliğinde olup, en derin yeri Çanakkale-Kilitbahr 

arasında 106 metre kadardır. Yine Boğaz, biri Adalar Denizi giriĢinde, diğerleri 

Kepez, Kilitbahr ve Çanakkale‟de olmak üzere üç yerde yönünü değiĢtiren kırık hat 

Ģeklindedir. Nara Burnu‟na kadar kıyıları, birbirine paralel ve geniĢtir. Boğaz, Nara 

Burnu‟nda darlaĢıp, güneye yönelmektedir. Çanakkale ile Kilitbahr arasındaki 

Boğaz‟ın en dar yeri olan bu kısım aĢağı yukarı 21 kilometre (13 deniz mili)‟dir. 

Çanakkale-Kilitbahr hizalarında daralıp taktik bakımdan çok önemli olan “Merkez 

Tahkimâtı”nı oluĢturmaktadır. Çanakkale Boğazı‟nın en dar yeri olan bu kesime, 

yabancı yazarlar özellikle Ġngilizler, “Dar Geçit” veya “Dar Boğaz” anlamına gelen 

“The Narrows” adını vermiĢlerdir.
189

 Bu bölgenin iĢgalcilerin eline geçmesi Boğaz 

savunmasının sona ermesi anlamına gelmektedir. 

 

Boğaz, Kepez Burnu ile BaykuĢ Tepe arasında geniĢlemektedir. Erenköy 

Burnu‟ndan sonra da Anadolu kıyılarına doğru geniĢleyerek, Erenköy Koyu ve 

Karanlık Limanı‟nı oluĢturmaktadır. Karanlık Limanı‟ndan sonra Boğaz darlaĢıp 

Seddülbahr, Kumkale çizgisinde son bulup, Ege Denizi‟ne açılmaktadır. Kumkale 

ve Seddülbahr Bölgesi‟ne Boğaz‟ın “GiriĢ Bölgesi” denilmektedir. Seddülbahr ve 

Kumkale, Çanakkale Boğazı‟nın giriĢini korurken, Kilitbahr ve Çanakkale Tabyaları 
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da Boğaz‟ın en dar yerine hâkim bulunmaktadır. 
190

 

 

Boğaz‟ın doğal yapısı ile mevcut istihkâmlar, Çanakkale Boğazı‟na denizden 

yapılan taarruza karĢı oldukça güçlü bir engel oluĢturmaktadırlar. Çanakkale 

Boğazı‟nın içi, doğal yapı bakımından denizden yapılacak taarruzlara karĢı 

savunmaya çok uygundur. Çanakkale Boğazı giriĢ bölgesi, donanma tarafından 

kuĢatılmaya ve kolayca düĢürülmeye elveriĢli gibi görünse de kuvvetli topçuyla 

donatılmıĢ ve mayın engeliyle takviye edilmiĢ olan Çanakkale Boğazı‟ndan güçlü 

bir filonun kara kuvvetiyle iĢbirliği yapmaksızın geçebilmesi çok mümkün 

görülmemektedir.  

 

2.4.2. Genel Seferberliğin Ġlanı’nda Çanakkale’de Savunma Tertibâtı 

     

Trablusgarp ve Balkan SavaĢları‟ndan yenilgi ile çıkan Osmanlı Devleti‟nin 

gerek mali durumu, gerekse bu savaĢlar ile Birinci Dünya SavaĢı sırasında geçen 

zamanın kısalığı, Boğaz‟ın o günün koĢullarına göre uygun ve modern tarzda 

tâhkimine olanak bırakmamıĢtır. Bu suretle Avrupa‟da harbin çıktığı ve Osmanlı 

Devleti‟nin Genel Seferberliğe baĢlayıp, tarafsızlığını ilan ettiği 3-4 Ağustos 1914 

tarihinde Çanakkale Boğazı‟nın savunması hiç de iç açıcı bir durum arz etmemiĢtir.  

 

Balkan SavaĢı‟nı müteakiben General Liman Von Sanders baĢkanlığında 

Türkiye‟ye gelen Alman askerî heyeti Boğazların tahkimi için bir proje 

hazırlamıĢtır. Bu proje genel olarak Boğaz‟a 30,5 cm.lik en yeni Alman toplarının 

                                                 
190

 Birinci Dünya Harbi‟nde Türk Harbi, a.g.e., V.Cilt, s.26 



85 

 

yerleĢtirilmesini, ağır topçu bölükleri sayısının 32‟den 22‟ye indirilmesini, eski 

topların ise dıĢ tabyalara konulmasını içermiĢtir.
191

 Ancak bu projenin 

gerçekleĢtirilmesine zaman kalmamıĢ ve Çanakkale‟de eski tabya ve toplarla eski 

düzene göre savaĢmak zorunluluğu doğmuĢtur.
192

 Boğazı savunmanın ağırlık 

merkezini torpido bataryaları yerine mayınlar teĢkil etmiĢtir.  

 

Ege‟den Boğaz‟ın en dar yerine kadar her iki sahil boyunca devam eden 

Çanakkale istihkâmları, üç grup Ģeklinde teĢkil edilmiĢtir. Boğaz giriĢ tahkimâtı 

Seddülbahr ile Kumkale, Ertuğrul ve Orhaniye Tabyaları ile bu tabyaların 

civarında bulunan bataryalardan kurulmuĢtur. Burada dördü uzun menzilli, yirmisi 

orta menzilli olmak üzere yirmi dört top bulunmuĢtur. Büyük öneme sahip 35 cm. 

çap uzunluğundaki dört toptan ikisi Ertuğrul, diğer ikisi de Orhaniye Tabyası‟na 

yerleĢtirilmiĢtir. Gerek Seddülbahr‟da, gerekse de Kumkale‟de muhtelif cinslerde 

birçok top bulunmuĢsa da bunlar önemsiz değerlerde ve tamamı Ġtilâf 

Donanması‟nın uzun menzilli yeni toplarına karĢılık verme gücünden mahrum 

silahlardan ibaret olmuĢtur. Ġç savunma mevzileri, Boğaz‟ın en dar yerinde 

Kilitbahr ile Çanakkale etrafında bataryalar hâlinde gruplandırılmıĢtır. Bu 

bataryalar, sadece sekizi uzun menzilli olan seksen kadar toptan meydana gelmiĢtir. 

Orta savunma mevzileri, Çanakkale Boğazı‟nın giriĢi ile Kepez Burnu arasında 

tesis edilmiĢ olup, iki batarya hâlinde yedi orta menzilli top ile bir iki sahra 

bataryasını ihtiva etmiĢtir. Çanakkale‟de kaleler taĢtan, top mevzileri yine taĢtan 

veya topraktan inĢa edilmiĢtir. Bu mevzilerde bir kısmı gemilerden sökülmüĢ, bir 

kısmı da kara topu olan değiĢik cins ve çapta ateĢ süratleri az olan eski toplar 
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kullanılmıĢtır.
193

 Bu düzensizlik sebebiyle atıĢ kontrolünün güç olmasının yanında, 

cephane ve yedek parça bakımından birbirlerinden yararlanmaları olanaksız 

bulunmuĢtur.
194

 Yine cephanelikler topların yanında ve hemen hemen muhafazasız 

durumda bulunmuĢtur.  

 

Ġngiliz kaynaklarında da “Bütün bataryaların denizden bariz Ģekilde 

göründüğü, birçok bataryada bulunan topların farklı türlerde olduğu ve değiĢik 

cephane kullanıldığı,” bilgisi mevcuttur.
195

 Diğer yandan Çanakkale Müstahkem 

Mevkii Komutanlığı, Osmanlı-Ġtalya ve Balkan SavaĢları‟nda olduğu gibi bu 

savaĢta da Harbiye Nezareti‟ne bağlı bulunmuĢtur.
196

 Boğaz‟ın savunmasından 

doğrudan kolordu seviyesinde kabul edilen Çanakkale Müstahkem Mevkii 

Komutanlığı sorumlu bulunmuĢ ve komutanlığına 10 Ağustos 1914 tarihi itibariyle 

Kurmay Albay Cevat (Orgeneral Çobanlı) Bey getirilmiĢtir.
197

 Yardımcılığına da 

Yarbay Selahattin Adil Bey atanmıĢtır. Müstahkem Mevkii Komutanlığı,           

1914 yılının Ekim ayı sonlarında karargâhı ile Çanakkale‟ye giden I.Ordu 

komutasındaki Üçüncü Kolordu Komutanlığı‟na bağlanmıĢtır. Kısa bir süre sonra 

ise Müstahkem Mevkii, Boğazlar Genel Komutanlığı emrine girmiĢtir. Boğazlar 

Genel Komutanlığı‟na da Alman Amirali Von Usedom getirilmiĢtir. 1914 yılının 

Ekim ayından itibaren Amiral Usedom tahkimâtın modernizasyonu için 

Almanya‟dan getirttiği top ve mayınlarla tahkimâtın büyük ölçüde tamamlanmasını 

sağlamıĢ, gizli top bataryaları ve mayın hatları tesis ettirmiĢtir.  

 

                                                 
193

 Tabyalardaki topların bazısı Alman Krupp, bazısı Scheinder, bazıları da Armstrong markadır.   
194

 Sedat PaĢa, a.g.e, s.136 
195

 Rhodes, a.g.e., s.86 
196

 Büyüktuğrul,a.g.e., Cilt IV., s.308 
197

 Artuç, a.g.e., s.61  
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Boğaz tahkimâtı Türk-Alman iĢbirliği ile geliĢtirilmiĢtir. Bu kapsamda harp 

süresince deniz harekâtı ile ilgili iĢleri yürütmek üzere 30 Ağustos 1914 tarihinde 

Çanakkale Deniz Komutanlığı görevine atanan Alman Amiral Merten, subay, 

torpidocu, telefoncu ve top çavuĢu olarak toplam 160 Alman personel ile 

Çanakkale‟ye gelmiĢtir. Bu personel, Orhaniye, Ertuğrul, Dardanos, Anadolu ve 

Rumeli Hamidiyeleri ve Namazgâh Tabyaları‟nda görevlendirilerek, Amiral 

Merten‟in hazırladığı bir yönerge ile Türk erlerinin eğitimlerine baĢlamıĢtır.
198

 Bu 

dönemde, Türk Müstahkem Mevkii komuta heyeti ve Alman subayları bir arada 

Boğaz savunmasını düzenlemek için kolları sıvamıĢlardır. Osmanlı Devleti‟nin 

seferberliğinin baĢladığı sırada Amiral Limpus baĢkanlığındaki Ġngiliz deniz heyeti 

henüz Ġstanbul‟dan ayrılmamıĢtır. 1909 yılından itibaren Osmanlı Bahriyesi‟nde 

görev yapan bu heyetin her bir tabyanın durumu hakkında bilgisi olmuĢtur. Ġngiliz 

Resmî Harp Tarihi de bu bilgileri doğrulamaktadır:
199

  

 

“Çanakkale Boğazı‟nın denize karĢı olan savunma tertibâtına ait olmak üzere, 

1914 yılı Ekim ayı sonuna kadar yapılan Ģeyleri, Ġtilâf Devletleri pekâlâ biliyordu. 

Osmanlı Devleti harbe girdikten sonra yapılan ıslahat hakkında bilgi edinilmesi 

gittikçe güçleĢmiĢ olmasına rağmen Ġngiltere Hükûmeti, bu Müstahkem Mevkii 

dahilinde 1914 yılı sonuna kadar olup biten Ģeylere dair mükemmel Ģekilde malumat 

almada baĢarılı olmuĢtu. Fakat 1914 Ağustos ayının baĢında harp baĢladığı zaman 

Boğaz‟ın “DıĢ savunma tertibâtı” denilen birinci savunma hattı, Gelibolu 

Yarımadası‟nın ucuna yakın bulunan daire Ģeklinde iki istihkâm ile Asya yakasında 

bulunan diğer iki istihkâmdan ibaret bulunmuĢtur. Boğaz, 1914 senesi Ağustos‟unda 

                                                 
198

 1914 Ağustos‟tan önceki Komutanı Mirliva (Albay) Emin Bey‟dir.  
199

 Oglander; a.g.e., Cilt:I, s.52-53 
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yarımadanın ucundan itibaren ilk on mil dahiline kadar  tamamı ile savunmasızdı. 

Fakat, Kepez Burnu civarında dört, karĢı yakada yani Rumeli tarafında da bir tabya 

vardı. “Ara savunma tertibâtı” denilen bu tabyaların esas vazifeleri 3 Ağustos‟ta da 

Kepez Burnu ile Rumeli yakası arasına dökülmüĢ bir mayın hattından ibaret olan 

mayın tarlasının muhafazası idi. Hiçbir zaman Boğaz giriĢine mayın dökülmemiĢti. 

Ara savunma tertibâtının belli baĢlı tabyası iki yeni deniz topu monte edilmiĢ olan 

Dardanos Tabyası idi. Geri kalan dört tabyada muhtelif cinsten ve kalkanlı on tane 

seri ateĢli küçük top bulunuyordu. Boğaz‟ın dar kısmında meydana getirilmiĢ olan 

“Ġç savunma tertibâtı” Boğaz‟ın üçüncü ve son savunma hattını teĢkil ediyordu. Elde 

mevcut bulunan bütün ağır toplar ve bir hayli hafif obüs ve sahra topları ile bir 

takım seyyar toplar buraya yığılmıĢtı. Rumeli yakasında beĢ, Asya yakasında da altı 

tabya mevcut olup, bunların hepsinde ağır ve orta çapta olmak üzere toplam              

72 parça top bulunuyordu. Ġç savunma tertibâtının geri kalan silahları kesinlikle 

10.000 yardayı
*
 aĢamadığı gibi, çoğunlukla da eski modelde kısa çaplı ve kısa 

menzilli toplardı. 

 

Kısaca, Boğaz savunma sistemini oluĢturan ağır ve orta çapta 100‟den fazla 

topun ancak on dört tanesi yeni ve uzun menzilli idi. Bu on dört toptan baĢkası, eski 

modelde ve eski model arabalar üzerinde olup, eski sistem tabyalara konmuĢtu. 

Topçu erat, iyi yetiĢtirilmemiĢti. Cephane bilhassa büyük top cephanesi kıt olup, 

tedariki de son derece güçtü. Seferberlik yapıldığı zaman bütün bu mıntıkanın 

aydınlatılması için biri Boğaz giriĢinde, diğeri dar kısmında olmak üzere ancak iki 

ıĢıldak bulunuyordu. Savunma tertibâtında mevcut olan diğer eksiklikler arasında 

                                                 
*
 Yarda: 0,941 metreye eĢit olan Ġngiliz ölçü birimidir, (Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Gemicilik 

Sözlüğü, Ankara, 2008, Ankara Dz.Ġkmal Grup Komutanlığı Basımevi, s.259) .    
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tabyaların vaziyeti, büsbütün göze çarpıyordu. Aynı bataryada birçok muhtelif cins 

ve çapta top bulunduğu gibi bu toplar kalkansız olup, topçu eratının gizlenmesine 

mahsus yerler de yoktu. Mesafe tayini ve ateĢ gözetleme ve idare usulü, çok ilkel 

olup hatları havadan çekilmiĢ basit bir telefon sisteminden ibaretti. Osmanlı Devleti 

harbe girdiği zaman Çanakkale Boğazı savunma sisteminin, denizden yapılacak bir 

hücuma karĢı yeterliliğinin artırılması konusunda hayli iĢ yapılmıĢtı. Buna rağmen 

vaziyet henüz tamamı ile emin olmaktan uzak olduğu gibi, Almanların baĢlıca 

güvendikleri ara savunma tertibâtı, top, mayın ve ıĢıldak yönünden henüz zayıf ve 

teĢkilatsızdı.”  

 

Çanakkale Muharebeleri‟nde Müstahkem Mevkii Kurmay BaĢkanlığı görevini 

icra etmiĢ olan Yarbay Selahattin Adil Bey daha sonra 1920 yılında Harp 

Akademisi‟nde verdiği bir konferansta yukarıda verilen bilgileri doğrulamıĢ, 

baĢlangıçta Ġngilizlerin düĢündüğü gibi Boğaz tahkimâtının Yunanlıların Boğaz‟a 

saldırısı çok az muhtemel olduğundan basit ve önemsiz bir Ģekilde yapıldığını, 

ancak Genel Seferberliğin ilanı ve özellikle de 3 Kasım 1914 bombardımanı üzerine 

durumun tamamen değiĢtiğini, ifade etmiĢtir.
 200

     

 

Bu suretle, seferberlik emrini takiben bir taraftan Boğaz‟ı takviye çalıĢmaları 

büyük hız kazanırken, diğer taraftan Müstahkem Mevkii Komutanlığı kuruluĢunda 

bulunan hafif filoyu oluĢturmak üzere 1914 Ağustos ayında Kütahya, Draç Musul ve 

Akhisar torpidobotları Çanakkale‟ye gelerek, Nara‟nın kuzeyinde demirlemiĢlerdir. 

5 Ağustos‟ta Burakreis gambotu, 8 Ağustos‟ta da Gayret-i Vataniyye ve Numûne-i 

                                                 
200

Birinci Dünya Harbi‟nde Türk Harbi, a.g.e, V.Cilt, s.6 
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Hamiyyet muhriplerinin katılmasıyla Müstahkem Mevkii emrindeki filo; iki muhrip, 

dört torpidobot ve bir gambota ulaĢmıĢtır. Bu gemilerden bir kısmı Boğaz önünde 

Ġmroz-Limni hattında karakol yapmak ile görevlendirilirken, diğer bir kısmının ise 

Boğaz‟dan mayın hatlarını geçebilecek savaĢ gemilerine yandan torpido atabilecek 

Ģekilde uygun yerlerde demirlemeleri bildirilmiĢtir.
201

 Bu gemileri 4 Eylül 1914‟te 

Peleng-i Derya karakol gemisi ile 7 Ekim 1914‟te Sakız ve Aydınreis gambotlarının 

Müstahkem Mevkii Komutanlığı emrine verilmeleri izlemiĢtir.   

 

Yine Boğaz tahkimâtının takviyesi iĢlerinden Boğaz‟ın mayınlarla kapatılması 

ve bu mayınların arama ve tarama gemilerine karĢı muhafazası ile gece yapılacak 

harekâta  engel olmak üzere sahanın ıĢıldaklarla aydınlatılması görevleri Bahriye 

Nezareti‟ne verilmiĢtir.  

 

Donanma gemilerinin bazılarından çıkartılan ıĢıldaklar, Müstahkem 

Mevkii‟nin savaĢ yeterliliğinin artmasına önemli derecede katkıda bulunmuĢtur. Bu 

yolla çıkartılan dokuz ıĢıldak, Boğaz savunmasına tahsis edilmiĢtir. Amiral 

Souchon, Yavuz ve Midilli gemilerinden baĢka donanmanın ana gücünü teĢkil eden 

Hamidiye ve Mecidiye kruvazörleri, Peyk-i ġevket ve Berk-i Satvet torpido 

muhripleri, Yadigâr-ı Millet, Gayret-i Vataniyye, Numûne-i Hamiyyet ve 

Muâvenet-i Milliyye torpido muhriplerini Karadeniz‟deki harekâta tahsis etmiĢtir.         

1915 ġubat ayı ortalarından itibaren “Barbaros Hayreddin” ve “Turgutreis” zırhlıları 

Nara ile Maydos (Eceabat) arasında seyrederek, Boğaz savunmasına katkıda 

bulunmak üzere Çanakkale‟de görevlendirilmiĢlerdir. Yine Draç, Kütahya, Akhisar, 

                                                 
201

 Birinci Dünya Harbi‟nde Türk Harbi, a.g.e., VIII.Cilt, s.87;  Kadri Perk, a.g.m., s.5-6   
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Musul, Demirhisar, Yarhisar, Sivrihisar, Hamidiabât torpidobotları, Donanma Ġkinci 

Komutanı Yarbay Arif Bey‟in komutasında olarak Çanakkale Müstahkem Mevkii 

Komutanlığı emrine gönderilmiĢlerdir. 
202

 Diğer bir tedbir olarak denizaltıların 

geçiĢini önlemek maksadıyla 5 ġubat 1915‟te güneydeki son mayın hattının önüne 

bir ağ konulmuĢ, bunu 7 ġubat‟ta bu mayın hattının ilerisine iki ağın atılması 

izlemiĢtir. Ayrıca, iki torpido kovanının Çanakkale-Kilitbahr arasında kullanılmak 

üzere montesi tamamlanmıĢtır.
 203

   

 

Boğaz savunmasının güçlendirmesinde kuĢkusuz uçaklardan da yararlanma 

yoluna gidilmiĢtir. Ancak, sayıları çok az ve performansları çok düĢük olan 

uçakların sık sık arızalanmaları, yedek parçasızlıktan onarımlarının zamanında 

yapılamaması gibi olumsuz etkenlerden dolayı bunların amaca uygun olarak 

kullanılmadıkları gerçektir. Bu nedenle Çanakkale‟de özellikle keĢif amaçlı olarak 

tertip edilen bu silahtan ancak pek sınırlı ölçülerde yararlanılabildiğini 

söyleyebiliriz.          

  

 2.4.3. Çanakkale Boğazı’nın Savunma Tertibâtı’nı Güçlendirme 

ÇalıĢmaları 

 

1914 yılının Eylül ayı itibariyle Çanakkale‟de Osmanlı savunması tabyalardaki 

ağır toplar, set bataryaları
*
 ve mayınlar olmak üzere baĢlıca üç unsura 

dayanmıĢtır.
204

 Bu dönemde bir taraftan kara tahkimâtı güçlendirilirken ve 

muhtemel bir çıkarmayı önlemek için kıyılara asker yerleĢtirilirken, diğer taraftan 

                                                 
202

 Bülent IĢın, Osmanlı Bahriyesi Kronolojisi, Ankara, 2004, Dz.K.K.lığı Basımevi, s.333  
203

 Büyüktuğrul, a.g.e., IV.Cilt, s.123 
*
 Set Bataryaları: Mayın hatlarını koruyan ve genel olarak küçük çaplı toplardan oluĢan bataryalardır. 

Genellikle eski gemilerin bataryaları sökülüp, her iki Boğaz‟a set bataryaları olarak 

yerleĢtirilmiĢlerdir.    
204

 Bayur, a.g.e.,(Çanakkale Cephesi VuruĢmaları), Cilt:III, Kısım:II,  s.51 
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Boğaz önünün mayınlanması yönünde çalıĢmalar baĢlatılmıĢtır. Bunun yanında kara 

tahkimâtı olarak sahillere seyyar ve sabit deniz bataryaları yerleĢtirilmiĢtir. Bu 

dönemde hazırlıkların yalnız denize karĢı değil, kara birliklerinin muhtemel bir 

çıkarma giriĢimine karĢı yapılması gerektiği hususu da değerlendirmeye alınmıĢtır. 

Bu suretle Müstahkem Mevkii Komutanı Albay Cevat Bey ve Gelibolu‟da karargâh 

kuran 3.Kolordu Komutanı Esat PaĢa, ĠĢgal Kuvvetleri‟nin Boğazı Kara Kuvvetleri 

ile iĢgaline karĢı eldeki imkânlarla savunma önlemlerini alma gayreti içinde 

bulunmuĢlardır.
205

 Seferberliğin ilanını takiben Çanakkale Müstahkem Mevkii 

Komutanlığı emrinde 27 Topçu bataryası ile bir de BinbaĢı Nazmi Bey‟in emrinde 

bir Mayın Grup Komutanlığı bulunmuĢtur. Bundan baĢka kara savunmasına 4 

piyade tümeni (5., 7., 9. ve 11. Tümenler) ile 2 Jandarma Alayı tahsis edilmiĢtir. Bu 

birlikler, karargâhıyla Gelibolu‟da bulunan 3. Kolordu emrine verilmiĢtir.
206

     

 

Seferberliğin baĢlangıcından savaĢın ilanına kadar geçen zamanda Müstahkem 

Mevkii‟nin savunma planı ile ilgili olarak Osmanlı BaĢkumandanlık Vekâleti‟nin 

raporu Ģu değerlendirmeleri içermiĢtir:
207

  

 

“Ġtalya ve Balkan seferlerinde yapılmıĢ olan hazırlıklar ve savunma biçimine 

dair hiçbir belge ele geçirilmemiĢti. Ne harp tarihimiz ve ne de Müstahkem 

Mevkii‟nin önceki komutanları tarafından hazırlanmıĢ bir savunma planı yoktu. Her 

Ģeyi yeniden hazırlamak gerekli idi. Seddülbahr ve Kumkale‟deki bataryalarımız ne 

kadar pekiĢtirilirse pekiĢtirilsin, hiçbir zaman donanmanın toplu ve üstün ateĢlerine 

                                                 
205

 Artuç, a.g.e., s.66 
206

 Büyüktuğrul, a.g.e., IV.Cilt, s.381 

207
 Birinci Dünya Harbi‟nde Çanakkale Deniz Muharebeleri, a.g.e, s.7-8 
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karĢı Boğaz‟ı kapamaya yeterli değildi. DüĢman isterse bu bataryaları her zaman 

tahrip edebilirdi. En önemli sorun mevcut araçlar ile merkez grubunu pekiĢtirerek 

bundan yararlanmak idi. Ne yazık ki, topların menzilinin azlığından, düĢmanın 

Boğaz içine girmesi hâlinde merkez bataryalarının ateĢ açmadan tahrip edilmesi 

olanağı vardı. Buna engel olmak için ateĢi bir yerde toplatmak gerekiyordu ki, 

düĢman menzilinin fazlalığından yararlanmasın. Bataryalarımız olanak olduğu kadar 

korunak görevlerini zamanında görebilsinler. Bunun için yeni gruplar yapmayı 

düĢündük. Bu gruplar, Boğaz ağzına girecek düĢman gemilerini merkez grubundan 

uzak tutmak ve bununla iĢbirliği yapmak esasına dayalıydı.”  

 

Durum böyle iken seferberliğin baĢından BirleĢik Filo‟nun Boğaz 

bombardımanına baĢladığı 19 ġubat 1915 tarihine kadar savunma tertibâtı Ģu Ģekilde 

takviye edilmiĢtir:
208

 

 

1. GiriĢ bataryalarını tahripten sonra Boğaz‟a girmesi öngörülen BirleĢik 

Filo‟nun iç tabyaları uzun menzilli toplar ile ateĢ altına almasına engel olmak üzere 

Karanlık Liman‟ın her iki sahiline 15 cm.lik sekiz obüs bataryası yerleĢtirilmiĢtir.  

 

2. Boğaz dahilinde mayın hatları tesis edilmiĢ, Bahriye Nezâreti tarafından 

Kilitbahr ve Çimenlik Bölgeleri‟nde  mayın depoları  kurulmuĢtur.  

3. Mayın hatlarını mayın tarayıcı gemilere karĢı savunmak için harp 

gemilerinden çıkarılan küçük toplarla set bataryaları teĢkil edilmiĢtir. Bunların 

büyük kısmı Kepez, Soğanlıdere ve Havuzlar Bölgesi civarına yerleĢtirilmiĢtir. Eski 

                                                 
208

 Ilgar, a.g.e., s.23 
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savaĢ gemilerinden sökülen toplarla yeni bataryalar teĢkil edilmiĢ ve bu bataryalara 

gemilerin adları verilmiĢtir (Mesudiye, Ertuğrul, Muin-i Zafer, Berk-i Satvet vb.).   

 

4. Donanmanın tecrübeli subaylarından istifade edilerek, Boğaz‟ın  muhtelif 

yerlerine ıĢıldaklar monte edilmiĢtir.  

 

5. DüĢman çıkarmasını engellemek ve Saros Körfezi‟nden eski Ġstanbul‟a 

kadar olan sahilin gözetleme ve muhafazası için 7. ve 9. tümen ile 6 seyyar 

jandarma taburu bu sahaya gönderilmiĢtir.  

 

6. Sualtından denizaltı giriĢlerini engellemek maksadıyla Nara civarında ağ 

maniaları tesis edilmiĢtir.  

 

Bunların yanı sıra topların yerlerinin denizden tespitini zorlaĢtırmak için belirli 

noktalarda aralıklarla siyah duman çıkartarak ateĢi üzerlerine çekecek biçimde 

yapılmıĢ sis cihazları kurulmuĢtur.
209

Yine Genel Seferberliğin ilanından 18 Mart 

Boğaz Muharebesi‟ne kadar geçen zamanda Boğaz‟ın iki kıyısına küçük çaplı ve 

kısa menzilli ancak çabuk ateĢli bataryalar yerleĢtirildiği gibi, mayın tedarikine 

önem verilmiĢ, mayın sayısı 400‟e çıkarılmıĢtır.
210

 Boğaz savunmasında 

kullanılacak mevcut top sayısı 24/35.5 cm.lik 51 adet büyük çapta top, 10/15 cm.lik 

58 adet orta çapta top, 3.7/7.8 cm.lik 61 adet küçük çapta top olmak üzere toplam 

170‟i bulmuĢtur.
211

 Özellikle BirleĢik Filo‟nun 3 Kasım 1914‟te Boğaz giriĢine 

                                                 
209

  Rhodes , a.g.e., s.22 
210

   Saim Besbelli, a.g.e., (Çanakkale‟de Türk Bahriyesi),  s.16 
211

 Tevfik Bıyıklıoğlu, Çanakkale Muharebeleri’ne Dair Konferans, Ġstanbul, 1950, Harp 

Akademileri Basımevi, s.11 
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yaptığı taarruz Çanakkale Müstahkem Mevkii Komutanlığı‟nı tümüyle uyarmıĢ, 

âdeta faydalı olmuĢtur. Bombardımanın yaptığı tahribât giderilmiĢ, her yönden 

savunma güçleri daha da pekiĢtirilmeye çalıĢılmıĢtır. Ġngiliz kaynakları da bu 

bilgileri doğrular niteliktedir. Buna göre 3 Kasım‟da Seddülbahr toplarının 

kolaylıkla tahribi Türkleri sarstığı gibi Ġngilizler arasında da lüzumundan fazla 

güven uyandırmıĢ, bu tarihten sonra Çanakkale Boğazı‟nın savunma tertibâtının 

ağırlığı orta ve iç savunma mevzilerine kaydırılmıĢ ve topların yanı sıra mayın silahı 

büyük önem kazanmıĢtır.
212

 Bu dönemde sahil bataryalarının hazırlıklarına hız 

verilmiĢ, eldeki mevcut tabyalardan istifade edilerek, Boğaz‟a tesis edilen mayın 

hatlarını korumak üzere topçu bataryaları kurulmuĢtur. Boğaz‟ın savunması Boğaz 

giriĢ tahkimâtı, orta tahkimât ve merkez tahkimâtı olmak üzere üç savunma grubu 

Ģeklinde planlanmıĢtır. Bu çerçevede 18 Mart deniz harekâtı öncesi Çanakkale 

Müstahkem Mevkii Komutanlığı tarafından Boğaz tahkimâtı Ģu Ģekilde 

düzenlenmiĢtir:
213

 

 

Boğaz GiriĢi Tahkimâtı: Boğaz giriĢ tahkimâtı, Avrupa (Rumeli) yakasındaki 

Seddülbahr ve Ertuğrul Tabyaları ile Anadolu (Asya) yakasındaki Orhaniye ve 

Kumkale Tabyaları‟nı içermiĢtir. Eski ve de taĢ-toprak karıĢımı yapılmıĢ olan 

Ertuğrul, Seddülbahr, Kumkale ile Orhaniye Tabyaları, Boğaz‟ın dıĢ savunmasında 

görevli birer ileri mevzi Ģeklinde inĢa edilmiĢlerdir. Bu tabyaların içinde ve seyyar 

olarak oluĢturulan top bataryalarının tesisinde ise eldeki mevcut toplardan, Almanya 

tarafından sağlanan ve gemilerden sökülen toplardan istifade edilmiĢtir. Bu 

                                                 

212 Aspinall-Oglander, a.g.e., Cilt:I, 55; Rhodes. a.g.e,s.21  
213

 Artuç, a.g.e., s. 64-65; Bargut, a.g.e, s.10; Birinci Dünya Harbi‟nde Türk Harbi, a.g.e., VIII. Cilt, 

s.127 



96 

 

tabyalardaki topçu bataryaları, BirleĢik Filo‟ya ait savaĢ gemilerini en önde 

karĢılamak ve Boğaz‟dan giriĢlerine engel olmak amacıyla yerleĢtirilmiĢlerdir. 

Boğaz GiriĢ Grubu bataryalarından Ertuğrul Bataryası‟nda 2 adet 24/35 cm.lik, 

Seddülbahir‟de 2 adet 24/22 cm.lik, 2 adet 26/22 cm.lik ve 2 adet 28/22 cm.lik, 

Kumkale Bataryası‟nda 4 adet 28/22 cm.lik, 2 adet 26/22 cm.lik, Orhaniye‟de ise       

2 adet 24/35 cm.lik olmak üzere toplam 16 adet  top mevcut bulunmuĢtur. Bu sabit 

toplardan baĢka 6 havan ve 4 mantelli top daha bulunmuĢtur. Bataryaların genelinde 

toplam top sayısı ilk etapta 176 olup, 22.600 adet de mermi bulunmuĢtur. Kısa süre 

içinde yeni toplar yerleĢtirilerek toplam top sayısı 190‟a ulaĢmıĢtır. Seddülbahr ve 

Kumkale Tabyaları‟nda bulunan değiĢik çaptaki topların mevzileriyse 7.000-8.000 

metreden ibaret olmuĢtur.   

 

 Orta Tahkimât: Orta tahkimât olarak Boğaz‟ın her iki tarafına çakılı 

olmayıp mevzii değiĢtirebilen ve asıl görevi düĢman mayın tarama gemilerini 

engellemek olan gezici sahra bataryaları yerleĢtirilmiĢtir. Bunların silahları ise 15 

cm.lik 24 adet obüs, 12 cm.lik 8 adet dağ topu ve 21 cm.lik 10 adet havan topundan 

ibaret olmuĢtur.
214

 Bu toplar, Müttefik mayın tarama gemilerinin savunmanın 

belkemiğini oluĢturan Türk mayınlarını toplamalarına engel olmak ve diğer taraftan 

BirleĢik Filo savaĢ gemilerinin merkez tabyalarındaki ağır topçuları uzaktan ateĢ 

altına almalarını güçleĢtirmek amacıyla tesis edilmiĢlerdir. Ayrıca Sultan Abdülaziz 

döneminden kalma Mesudiye zırhlısı da Kepez önlerinde baĢtan kıçtan demirlenerek 

kara tabyası gibi kullanılmak istenmiĢ, ancak daha harbin baĢında 3 Aralık 1914‟te 

Ġngiliz B-11 denizaltısı tarafından batırılmıĢtır.  

                                                 
214

 Artuç, a.g.e., s.64   



97 

 

Merkez Tahkimâtı: Avrupa yakasında Rumeli Mecidiyesi, Rumeli 

Hamidiyesi, Namazgâh ve Değirmendere Tabyaları ile Anadolu yakasında Anadolu 

Mecidiyesi, Hamidiyesi, Çimenlik, Nara, Dardanos, Mesudiye Tabyaları olmak 

üzere toplam on adet tabyadan meydana gelmiĢtir. Bu tabyalar, Kepez-Soğanlıdere 

hattı ile Değirmendere-Nara hattı arasında Boğaz‟ın en dar yeri olan Çanakkale-

Kilitbahr etrafında toplanmıĢlardır.  

 

Nispeten kuvvetli teçhizâtla asıl mevzileri oluĢturan merkez tabyaları, giriĢ 

tahkimât ve tabyalarından önemli bir boĢluk ile ayrılmıĢtır. Savunmada kesin 

sonucun bu toplarla alınacağı değerlendirilmiĢtir.
215

 Bu on istihkâmdan Rumeli 

Mecidiye ve Anadolu Hamidiye Tabyaları birinci hattı, Namazgâh ile Çimenlik 

Tabyaları ikinci hattı, Değirmenburnu ile Anadolu Mecidiye üçüncü hattı, Nara ile 

Rumeli Hamidiye Tabyaları son hattı teĢkil etmiĢtir. Bu tabyalarda 35.5 cm. çapında 

24 ağır top ve daha küçük çaplarda değiĢik 113 (toplam 137) top bulunmuĢtur. 
216

   

 

Çanakkale Ģehri ve çevresine Boğaz‟ın dar yerine kümelenmiĢ bu ağır ve 

sayıca kalabalık topçu kitlesi, Ġtilâf Donanması‟nın Boğaz‟ı geçmesini engellemekle 

görevlendirilmiĢtir. GiriĢ ve orta tahkimâttaki diğer topçular ise merkez 

tahkimâtındaki bu ağır topçunun görevini kolaylaĢtırmakla yükümlü bulunmuĢlardır. 

Sonuçta Ġngiliz ve Fransız gemilerinden oluĢan Ġtilâf Donanması‟nın Çanakkale 

Boğazı‟nı geçmesine karĢı alınan savunma tedbirleri bataryaların gizlenmesi ve 

toprak siperlerle muhafaza edilmesi esasına dayandırılmıĢtır.   

 

                                                 
215

 Günesen, a.g.e.,s.29 
216

 Bargut, a.g.e., s.11 
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2.4.3.1. Mayın Hatlarının Tesisi  

Türk Bahriyesi‟nin Boğaz savunmasında yapmıĢ olduğu önemli hizmetlerin 

baĢında mayın hatlarının takviyesi gelmiĢtir. Türk-Yunan iliĢkilerinin gergin 

bulunduğu 1914 Temmuz ayında Yunan harp gemilerinin Çanakkale Boğazı 

önündeki faaliyetlerinin artması üzerine, 28 Temmuz‟da Çanakkale Boğazı için 

Kısmî Seferberlik emri verilmiĢ, Boğaz savaĢ gemilerine kapatılmıĢtır. Bu 

kapsamda ihtiyat erlerin askere çağırılması, Boğaz‟ın silahlarla donatılarak, 

mayınların hazırlanması ancak dökülmemesi emredilmiĢtir.
217

 1914 yılının Eylül 

ayından itibaren Boğaz savunma sistemi devamlı bir Ģekilde ıslâh edilmeye 

baĢlanmıĢtır. Silahlar eski, cephanede son derece sınırlı olduğundan özellikle 

Boğaz‟ın savunulmasında baĢlıca mayın silahına önem verilmiĢtir. Ġngiliz 

kaynaklarında Türklerin silahları eski, cephanesi de kıt olduğundan dolayı Amiral 

von Usedom‟un Boğaz‟ın savunmasında baĢlıca mayın silahına önem verdiği ve 

Kasım ayı itibariyle mayın hatlarının beĢe çıkarıldığı, belirtilmiĢtir.
218

 

 

Çanakkale‟de herhangi bir mayın birliği ve gemisinin var olmaması sebebiyle 

mayınlama iĢi uzun zaman almıĢtır. Mayın hatlarının kurulmasına  4 Ağustos 1914 

günü baĢlanmıĢtır.
219

 Giresun vapuru, 27 Temmuz 1914‟ten itibaren Çanakkale‟de 

ambarlarına raylar döĢenerek ve mayın bakım atölyeleri yapılarak mayın depo 

gemisi hâline getirilmiĢtir. Yine Selanik ve Ġntibah kurtarma gemilerine de mayın 

dökme özelliği kazandırılmıĢtır.
220

 

 

                                                 
217

 Birinci Dünya Harbi‟nde Türk Deniz Harekâtı, a.g.e., VIII.Cilt, s.48  
218

Aspinall-Oglander, a.g.e, Cilt:I, s.54 
219

 Çanakkale Deniz SavaĢları Günlüğü, a.g.e, s.15 
220

 Büyüktuğrul, a.g.e., Cilt:IV, s.375  
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Seferberliğin ilanında Bahriye Nezareti‟nin elinde atıĢa hazır pek az mayın 

bulunmuĢtur. Boğaz‟a dökülmüĢ mayınlar daha çok karıĢık bir koleksiyon meydana 

getirmiĢtir. Bu mayınların çoğu Ruslar tarafından Yavuz ve Midilli‟nin Karadeniz‟e 

çıkmasını önlemek amacıyla Ġstanbul Boğazı giriĢine dökülmüĢtür. Çanakkale 

Boğazı‟nın mayınlanması iĢinde aralarında Trabzon sahillerinden toplama Rus 

yapımı mayınlar olduğu gibi Ġzmir sularında batan bir Fransız gemisinden çıkartılan 

Fransız mayınları, hatta Balkan Harbi‟nden kalma Bulgar mayınlarından 

yararlanılmıĢtır. Bunlardan baĢka daha önceden mevcut ve sonradan Almanya‟dan 

getirtilen mayınlardan da istifade edilmiĢtir.
221

 Mayın hatları oluĢturulurken ateĢ 

alan, su yüzüne çıkan, karaya vuran, patlayan, kopan, denize düĢen, Marmara veya 

Ege‟ye doğru akıntıya kapılan mayınlarla ilgili pek çok sorunun çözümü için büyük 

gayretler sarf edilmiĢtir.  

 

Seferberliğin ilanı ile beraber elde mevcut mayınlar derhal Ġntibah ve Selanik 

gemilerine verilerek, Çanakkale‟ye gönderilmiĢtir. Mayın hatlarının tesis 

edilmesinde Selanik, Ġntibah, Nusret
222

 ve Samsun mayın gemileri kullanılmıĢtır. 

Asıl mayın savunma hatları Soğanlıdere-Dardanos önünden baĢlamıĢ ve 30 Aralık 

                                                 
221

 Artuç, a.g.e., s.62 
222

 Nusret mayın gemisi: 1911 yılında Almanya‟nın Kiel ġehri‟nde kızağa konulmuĢ, 1913 yılında 

Osmanlı Donanması‟nda hizmete girmiĢtir. Kömür kazanlı, 40 metre boyunda, 7,5 metre geniĢliğinde 

360 tonluk, güvertesinde 40 mayın taĢıyama özelliğine ve 15 mil sürate sahip bulunmuĢtur. Geminin 

“Nusrat” olan ilk ismi 1937‟de “Yardım” olarak değiĢtirilmiĢ, sonradan 1939‟da ismi tekrar “Nusrat” 

olarak değiĢtirilmiĢtir. Zaman içinde “Nusrat” ismi “Nusret” Ģeklinde kullanılmaya baĢlanmıĢtır.  

Nusret mayın gemisi 1958 yılında hizmet dıĢına çıkarılmıĢ ve 1962‟de özel kiĢilerce satın alınmıĢtır. 

1983 yılında da baĢka bir firma tarafından satın alınan gemi, omurga ve postalar hariç her Ģeyi 

değiĢtirildikten sonra, “Kaptan Nusret” adıyla kuru yük gemisi olarak Mersin-Magosa arasında 

kullanılırken, Mersin açıklarında 1990 yılının Nisan ayında alabora olarak batmıĢtır. Daha sonra gemi, 

1999 yılında gönüllü bir dalgıç grubu tarafından Mersin‟de satha çıkarılmıĢtır. Tarsus Belediyesi 

tarafından Çanakkale Parkı‟na yerleĢtirilerek restore edilen Nusret gemisi, 27 Aralık 2004‟te halkın 

hizmetine açılmıĢtır. Geminin birebir sac modeli, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 1982 

yılında Çanakkale‟deki “Çimenlik Kalesi”nde inĢa edilmiĢ ve müze olarak kullanılmaktadır (Deniz 

Kuvvetleri Komutanlığı Resmî Tarihçesi, www.dzkk.tsk.tr/tarihimiras).   
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1914 tarihine kadar tamamı dokuz hattan meydana gelmiĢtir.  

 

Birinci Hat: Genel Seferberliğin ilanını takiben Havuzlar-Kepez Burnu 

arasına Selanik gemisi tarafından 4 Ağustos 1914‟te 22 mayın ile tesis edilmiĢtir. 

Bundan sonra tesis edilen mayın hatları  sırasıyla Ģöyledir:
223

  

 

Ġkinci Hat: 6 Ağustos 1914‟te Selanik gemisi tarafından birinci hattın 300 

metre kuzeyine 26 mayın dökülerek ikinci hat tesis edilmiĢtir.
224

  

 

 

Üçüncü Hat: 15 Ağustos 1914‟te Ġntibah mayın gemisi tarafından Dardanos-

BaykuĢ Burnu arasına 40 mayın dökülmüĢtür.  

 

Dördüncü Hat: 24 Eylül 1914‟te Ġntibah mayın gemisi tarafından üçüncü 

hattın güneyine 29 mayın dökülerek tesis edilmiĢtir.   

 

BeĢinci Hat: 1 Ekim 1914‟te Ġntibah mayın gemisi tarafından Anadolu ve 

Rumeli Hamidiye Tabyaları arasına 29 mayın dökülerek tesis edilmiĢtir. 

 

Altıncı Hat: 9 Kasım 1914‟te Ġntibah mayın gemisi tarafından üçüncü hat 

kuzeyinin Anadolu tarafına 16 mayın dökülerek tesis edilmiĢtir.  

 

                                                 
223

Saim Besbelli, “1915 Çanakkalesi‟nde Türk Bahriyesi”, Derya, Türk Donanma Vakfı Yayını, 

Sayı:42, Ankara, 1971, s.12 
224

 ATASE ArĢivi:BDH Koleksiyonu, Klasör:1560, Dosya No: 193, Fihrist No: 5-001-02-03      
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Yedinci Hat: 17 Aralık 1914 Nusret mayın gemisi tarafından Kepez-Havuzlar 

güneyine 50 mayın dökülerek tesis edilmiĢtir.  

 

Sekizinci Hat: 17 Aralık 1914‟te Samsun gemisi tarafından beĢinci hat 

güneyine 37 mayın dökülerek tesis edilmiĢtir.  

 

Dokuzuncu Hat: 30 Aralık 1914‟te Nusret mayın gemisi tarafından 2. ve 8. 

mayın hatları arasına 30 mayın dökülerek tesis edilmiĢtir.  

 

Onuncu Hat: 27 ġubat 1915‟te Nusret mayın gemisi tarafından Çimenlik-

Değirmen Burnu arasına 53 mayın dökülerek tesis edilmiĢtir.  

 

Onbirinci Hat: 8 Mart 1915 sabahı  Nusret mayın gemisi tarafından Karanlık 

Liman‟a Poyraz-Lodos istikâmetinde 26 mayın dökülerek tesis edilmiĢtir.  

  

Bunlardan baĢka 1, 2 ve 3. mayın hatlarına geçitlerini kapatmak üzere çeĢitli 

zamanlarda toplam 45 mayın daha dökülmek üzere 18 Mart 1915 tarihindeki 

Çanakkale Boğazı Muharebesi‟ne kadar Boğaz‟da 403 adet mayın ile 11 mayın 

engel hattı tesis edilmiĢtir. Bu engel hatlarının dördünü 159 mayınla Nusret, diğer 

dördünü 114 mayınla Ġntibah, ikisini 48 mayınla Selanik, birisini 37 mayınla 

Samsun gemisi dökmüĢtür.  

 

Boğaz‟ın orta hattına dikey veya eğik olmak üzere kurulmuĢ olan 10 mayın 

hattı ve özellikle Erenköy‟deki Boğaz orta hattına paralel olarak dökülmüĢ olan 11. 
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hat; Boğaz savunmasında büyük rol oynamıĢ ve set bataryaları tarafından 

korunmuĢtur. 80-100 kg. Ģarjlı olan bu mayınlar, BirleĢik Filo gemilerini ağır 

yaralamaya veya batırmaya yetmiĢtir. BaĢlangıçta cins ve miktarları çeĢitli ve sınırlı 

olan mayınlar, sonradan Almanya‟dan getirilenlerle ikmal edilmiĢtir. BirleĢik 

Filo‟nun bu mayınları arama ve taramada kullandığı gemiler, baĢlangıçta Boğaz 

akıntısına karĢı istenilen süratle hareket edememeleri ve sivil gemicilerden ibaret 

olan personellerinin savunanların ateĢi karĢısında yılmaları ile istenilen sonucu 

vermemiĢtir.  

 

Sonradan donanmanın gönüllü personeli ile donatılan bu gemiler de Boğaz‟ın 

en büyük deniz harekâtına sahne olduğu 18 Mart 1915‟te ancak 2-3 mayın 

patlatabilmiĢlerdir.
225

  18 Mart deniz taarruzunun ardından ise 28 Mart 1915‟te 

Tenger-Domuzdere arasında 9 ve 31 Mart‟ta da Tengerdere önünde 10 mayınlık 

birer hat, Sivrihisar torpidobotu tarafından tesis edilmiĢtir.
226

     

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
225

 Birinci Dünya Harbi‟nde Türk Harbi, a.g.e, VIII. Cilt, s. 408 
226

 Besbelli, a.g.m, (1915 Çanakkalesi‟nde Türk Bahriyesi), s. 13   
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2.4.3.2. Deniz Bataryalarının Tesisi          

Gerek mayın hatlarının savunulmasında ve gerekse gemilerle savaĢta deniz 

bataryaları büyük öneme sahiptir. Boğaz savunmasında büyük rol oynayan bu 

bataryalar, donanma gemilerinden çıkarılan değiĢik çaplı toplardan meydana 

getirilmiĢ ve bataryaların personeli de gemilerden tedarik edilmiĢtir. Birinci Dünya 

SavaĢı baĢında Çanakkale Boğazı‟ndaki topların çağının 25-30 yıl gerisinde olduğu 

bilinmektedir. 1914 yılının Ağustos ayı ortalarından itibaren Müstahkem Mevkii 

Komutanlığı‟na getirilen Albay Cevat (Orgeneral Çobanlı) Bey yetersiz olan Boğaz 

savunmasını iyileĢtirme yönünde büyük çaba harcamıĢtır.  

 

Öncelikle Boğaz‟ın en dar yeri olan Kilitbahr‟a torpido kovanları 

yerleĢtirilerek, bir sabit torpido merkezi oluĢturulmuĢ ve Boğaz savunması 

pekiĢtirilmeye çalıĢılmıĢtır. Bir bölümü Bulgarlardan ele geçirilmiĢ olan top ve obüs 

bataryaları, Anadolu ve Rumeli yakalarında gizli olarak mevzilendirilmiĢlerdir. 

Özellikle Yavuz (Goeben) ve Midilli (Breslau)‟nin Boğaz‟a giriĢi, bunu izleyen 

Karadeniz Olayı (29 Ekim 1914) ve 3 Kasım 1914‟te Boğaz giriĢinin Ġngiliz ve 

Fransız Filosu tarafından bombardımanı gibi olaylar, Boğaz savunmasında hem 

deniz, hem de kara harekâtına karĢı daha birçok önlemin alınmasında etkili 

olmuĢtur. Emekli Deniz Albay Emrullah Nutku, “Bahriyeliler eğer gemilerinden 

çıkarılan seri ateĢli toplarla takviye etmeselerdi, Çanakkale Boğazı‟nın tahkimâtı 

yeterli olmazdı,” gibi çok yerinde bir ifade kullanmıĢtır.
227

 Çünkü, BirleĢik Filo‟nun 

3 Kasım 1914‟teki ilk saldırısından sonra 1915 yılının Mart ayına kadar muhtelif 

zamanlarda Türk savaĢ gemilerinden sökülen toplarla altı yeni batarya 

                                                 
227

 Nutku, a.g.e., s. 18 
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oluĢturulmuĢtur. Seferberlik ilan edildiğinde Boğaz‟da deniz topu olarak yalnız 

Dardanos Bataryası‟ndaki iki tane 15 cm.lik top bulunmuĢtur. Âsâr-ı Tevfik 

zırhlısından çıkartılan 3.5 cm.lik topla 1914 Ekim ayı baĢında takviye edilen bu 

batarya, Çanakkale SavaĢları esnasında düĢman gemilerinin baĢlıca hedeflerinden 

birini teĢkil etmiĢtir. Kara Üsteğmeni Hasan ve Teğmen Mevsûf Beylerin emrindeki 

bu batarya da diğer bütün bataryalar gibi 18 Mart Boğaz Muharebesi‟nde çok büyük 

kahramanlıklar göstermiĢtir.  

 

18 Mart Boğaz Muharebesi‟nden sonra bu muharebede Ģehit olan batarya ve 

takım komutanlarının adlarına izafeten Dardanos Bataryası, “Hasan Mevsûf  

Bataryası” adını almıĢtır.
228

 Yine 18 Mart 1915‟e kadar Boğaz‟ın iki tarafına birçok 

deniz bataryası tesis edilmiĢtir.  Ġlk olarak 1915 Ocak ayında Mesudiye zırhlısından 

çıkarılan 3 adet 15 cm.lik top BaykuĢ Tepe eteğine monte edilmiĢ ve “Mesudiye 

Bataryası” adını almıĢtır. Bu batarya Deniz YüzbaĢı Kemal‟in komutasında 18 Mart 

Deniz Muharebesi‟nde sonsuz kahramanlıklar göstermiĢ ve çok baĢarılı atıĢlar 

gerçekleĢtirmiĢtir. Bu bataryanın yakınlarına (BaykuĢ Tepe Doğusu‟na) 1915 yılının 

ġubat ayında monte edilen ve Muin-i Zafer korvetinden çıkarılan 4 tane 7.5 cm.lik 

top, “Muin-i Zafer Bataryası” adı ile Deniz Teğmeni Haydar Bey‟in komutasına 

verilmiĢtir. Berk-i Satvet torpido kruvazöründen çıkarılan 4 tane 5.7 cm.lik top, 

1915 yılının Mart ayında Berk-i Satvet Bataryası adı ile Anadolu sahilinde 

“Akyarlar” adı verilen yere monte edilmiĢ ve Deniz YüzbaĢı Mustafa‟nın emrine 

verilmiĢtir. Bu bataryalar, daha sonra Ertuğrul yatının 4 tane 5.7 cm.lik topu ile 

                                                 
228

 Çekmeceligil, a.g.m., s. 15 
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takviye edilmiĢtir. 
229

 Bu tedbirlere ilave olarak 3 Mart 1915 günü Yavuz muharebe 

kruvazöründe toplanan Harp Meclisi‟nde Çanakkale bataryalarının güçlendirilmesi 

için gemilerin savaĢ gücünü kaybettirmeyecek olan bazı küçük ve orta çapta 

toplarının karaya çıkarılması ve gerekli yerlere yerleĢtirilmesi kararlaĢtırılmıĢtır. 

Buna göre Yavuz  zırhlısından 2 tane 15 cm.lik ve iki 8.8 cm.lik top Anadolu 

yakasına monte edilmiĢtir. Bunlar 18 Mart Deniz Muharebesi‟nde BirleĢik Filo 

gemilerine büyük hasar vermiĢlerdir. 
230

  

 

18 Mart 1915 Çanakkale Boğazı Muharebesi‟nden sonra ise Türk savaĢ 

gemilerinden sökülen toplarla kara bataryalarının desteklenmesi ve düzenlenmesine 

devam edilmiĢtir. Turgutreis zırhlısından çıkarılan 4 tane 8.8 cm.lik top bataryası, 

26 Mart 1915‟te Soğandere sağı mevkiinde “Turgutreis Bataryası” adı ile Deniz 

Teğmeni Ġhsan Bey‟in komutasına verilmiĢtir.  

 

Barbaros Hayrettin zırhlısından çıkarılan 3 tane 10.5 cm.lik top 14 Nisan 1915 

tarihinde Soğandere solu mevkiinde monte edilmiĢ ve “Barbaros Bataryası” adı ile 

Deniz YüzbaĢısı Mahmut ve Deniz Teğmeni Settar‟ın emrine verilmiĢtir.  

 

Albay Cevat Bey komutasındaki Müstahkem Mevkii Komutanlığı‟nın 

Boğaz‟ın takviyesindeki baĢarılı çalıĢmaları Ġngilizlerin de gözünden kaçmamıĢtır. 

Ġngiliz kaynakları da 1914 Kasım ile 1915 ġubat ayları arasında Çanakkale 

                                                 
229

 Vehbi Ziya Dümer, “Çanakkale SavaĢı‟nda Türk Bahriyesi”, Deniz Mecmuası, Cilt:47, Sayı:336, 

Ġstanbul, 1935, s.315 
230

 Nutku, a.g.e., s. 22 
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Boğazı‟nın savunma sisteminde büyük değiĢiklik meydana geldiğini, Boğaz 

savunmasının yeni tesis edilen top ve bataryalar ile ustaca yerleĢtirilmiĢ olan 

mayınlar ile çok  sıkı bir Ģekilde tâhkim edildiğini, kaydetmiĢtir.
231

 Bu suretle mayın 

tehlikesinden dolayı BirleĢik Filo‟ya ait muharebe gemileri Boğaz‟ı geçmek Ģöyle 

dursun en dar yerdeki kalelere bile yaklaĢamamıĢlardır. Toplar susturulmadan da 

mayın tarama gemileri mayın tarlalarını temizleyememiĢlerdir. Çanakkale Boğazı‟nı 

zorlamak için yalnız deniz kuvvetleri ile yapılacak herhangi bir teĢebbüsün 

karĢılaĢacağı problem bu iken savaĢın planlayıcısı Ġngiltere hiçbir zaman bunu 

kavrayamamıĢtır. Nitekim Ġngilizler, Çanakkale Boğazı‟nı zorla geçme teĢebbüsünü 

Boğaz‟ın en dar yerinde mevzilenmiĢ ana bataryaların tahribine bağlı görmekte ısrar 

ettiklerinden 18 Mart Çanakkale Boğaz yenilgisini yaĢamaları kaçınılmaz olmuĢtur.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
231

 Robert Rhodes James, a.g.e, s.22 
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3. BÖLÜM 

18 MART 1915 ÖNCESĠ BĠRLEġĠK FĠLO’NUN DENĠZ HAREKÂTI  

VE 18 MART 1915 ÇANAKKALE BOĞAZI MUHAREBESĠ 

 

3.1. Boğaz DıĢ Tabyalarının Tahrip Edilmesi 

3.1.1. 19 ġubat 1915 Bombardımanı  

3 Kasım 1914 tarihinde BirleĢik Filo‟nun Çanakkale Boğaz giriĢine yaptığı 

bombardımandan sonra Boğaz‟ı zorlamaya yönelik ilk ciddi teĢebbüs 19 ġubat 1915 

günü gerçekleĢtirilmiĢtir. Aradan geçen bu üç buçuk aylık zaman zarfında Ġngiliz ve 

Fransız zırhlı gemilerinden oluĢan BirleĢik Filo, Bozcaada civarında bulunmuĢ ve 

sadece Boğaz‟ı gözlemekle yetinmiĢtir. 15 ġubat 1915‟te yapılması planlanan 

bombardıman, deniz uçakları ve mayın arama tarama gemilerinin henüz hazır 

olmamasından dolayı ayın 19‟una bırakılmıĢtır. Bazı Türk kaynaklarında
232

 

bombardımanın özellikle Amiral Duckworth‟un 19 ġubat 1807 tarihinde 

donanmasıyla Boğaz‟ı geçip, Ġstanbul önüne gelmesinin 108. yıldönümüne 

rastlatıldığı yazılsa da Ġngiliz kaynaklarında bunun tamamen bir tesadüften ibaret 

olduğu, 15 ġubat‟ta yapılması kararlaĢtırılan taarruzun deniz uçakları ve mayın 

arama tarama gemilerinin hazır olmamasından dolayı ayın 19‟una bırakıldığı 

belirtilmiĢtir.
233

   

 

19 ġubat bombardımanından iki gün önce 17 ġubat 1915‟te 7.000 ton 

ağırlığında olan iki kara ve altı deniz uçağı taĢımakta olan “Ark Royal” adlı Ġngiliz 

uçak ana gemisi de Bozcaada‟ya ulaĢmıĢtır. Bu uçak gemisine Türk topçu 

                                                 
232

 Birinci Dünya Harbi‟nde Türk Harbi, a.g.e., VIII.Cilt,  s.159; Günesen, a.g.e, s.16; Büyüktuğrul, 

a.g.e., IV. Cilt, s.429  
233

 “Aslında saldırı, 15 ġubat‟ta yapılacaktı ama deniz uçakları ve mayın arama tarama gemileri 

hazırlanmamıĢtı,” (F.C.Oglander, a.g.e., I.Cilt, s.107). 
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mevzilerini keĢif görevi verilmiĢ, ancak kötü hava Ģartları ve çağın uçaklarının 

kapasitelerinin çok sınırlı olması dolayısıyla Ark Royal uçak gemisi bu görevini tam 

anlamıyla baĢaramamıĢtır. 17 ve 18 ġubat‟ta yapılan hava keĢfini takiben 

gerçekleĢtirilen bombardıman esas olarak Çanakkale Boğazı giriĢinde yapılmıĢ olan 

dıĢ tabyaların tahrip edilmesini hedef almıĢtır.  

 

19 ġubat 1915 bombardımanı için Amiral Carden tarafından BirleĢik Filo, üç 

gruba ayrılmıĢtır. Birinci Grup: Amiral Carden‟in sancak gemisi olan Inflexible, 

Agamemnon ve Queen Elizabeth zırhlılarından meydana gelmiĢtir.
234

 Ġkinci Grup: 

Amiral de Robeck‟in sancak gemisi olan Vengeance, Cornwallis, Triumph, Albion 

ve Irresistible zırhlılarını içermiĢtir. Üçüncü Grup: Fransız Amiral Guepratte‟ın 

sancak gemisi olan Suffren, Bouvet, Charlemagne ve Gaulois zırhlıları ile ayrıca 

yedi mayın arama tarama gemisinden tesis edilmiĢtir.
235

      

 

19 ġubat 1915 bombardımanı on iki savaĢ gemisinden oluĢan BirleĢik Filo‟nun 

uzak mesafeden Boğaz ağzındaki giriĢ tahkimâtını ateĢ almasını esas almıĢtır.
236

 

Bombardıman saat 09.51‟de BirleĢik Filo‟nun Anadolu yakasındaki Kumkale ve 

Orhaniye Tabyaları‟na ateĢ açmasıyla baĢlamıĢ, daha sonra Rumeli yakasındaki 

Ertuğrul ve Seddülbahr Tabyaları‟nı da içine almıĢtır. BaĢlangıçta Türk topçu 

bataryaları menzilleri dıĢında kaldığından dolayı BirleĢik Filo gemilerine karĢılık 

                                                 
234

 Agamemnon ve Queen Elizabeth zırhlıları, 19 ġubat 1915 bombardımanı esnasında yolda 

olduklarından o günkü bombardımanın ancak ikinci safhasının son beĢ dakikasına katılmıĢlardır 

(Seventh Supplement to the London Gazette, 2 May 1919, s.549; Corbett, a.g.e, Cilt:II, 248; Kurtoğlu, 

a.g.m., s.71).   
235

 W.D.Puleston,The Dardanelles Expedition, Annapolis, 1926, United States Naval Institute, s.25; 

Fikret Günesen, a.g.e., s.40 
236

 Thomazi, a.g.e.,s.26 
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veremeyerek susmak zorunda kalmıĢlardır. Uçak ve gemi gözetlemesi ile saat 

12.00‟ye kadar süren bombardımana saat 14.30‟a kadar ara verilmiĢtir. Bu saatten 

sonra yeniden baĢlayan bombardımanda BirleĢik Filo gemileri 5-6 bin metre 

mesafeye sokulunca o zamana kadar sessiz kalan Türk topçu bataryaları tarafından 

karĢılık verilmeye baĢlanılmıĢtır. YaklaĢık üç saat süren mücadelede Orhaniye ve 

Ertuğrul Tabyaları tarafından BirleĢik Filo gemilerine 38 mermi ile karĢılık 

verilmiĢtir. Orhaniye Tabyası‟nın Ģiddetli ve sürekli ateĢiyle Vengeance zırhlısının 

yakınına düĢen dört mermi, bu geminin seren
*
 donatımını tahrip etmiĢtir.

237
 Saat 

17.30‟da karanlığın basması üzerine Amiral ateĢkes emrini vererek, filosuna 

Çanakkale Boğazı önünden çekilmeyi bildirmiĢtir.
238

   

   

Yedi saat süren bombardımanın sonunda BirleĢik Filo‟nun attığı çok fazla 

mermi karĢısında Türk tarafında insan kaybı 2‟si subay olmak üzere 4 Ģehit ve 11 er 

yaralı olarak verilmiĢtir. Bombardımanın süresi ve tüketilen cephane göz önüne 

alındığında tabyalarda az sayılabilecek hasar meydana gelmiĢtir. Bunca yoğun ateĢe 

karĢılık meydana gelen insan zayiâtı ve maddi hasarın azlığı Türk tarafı için büyük 

bir moral kaynağı olmuĢtur. Genelkurmay arĢiv belgelerinde bu bombardıman 

sonucunda “Türk tarafının insan kaybı 4 Ģehit ve 11 yaralı olarak verilmiĢ, bu 

kadar Ģiddetli bombardıman neticesinde BirleĢik Filo‟nun Boğaz giriĢindeki 

tabyalara en ufak bir hasar veremediği,” ifade edilmiĢtir.
239

  Yine aynı belgede, 

Ertuğrul Bataryası‟nın top ateĢiyle Fransız Océan zırhlısının hasara uğradığı ve 

Agamemnon zırhlısının arka direğinin üst çanaklığından kırıldığı,” belirtilmiĢtir.  

                                                 
*
 Seren: Gemi direkleri üzerine yelken açmak, iĢaret sancakları çekmek amacıyla su yüzeyine paralel 

olarak konulmuĢ gönderlere verilen addır (Gemicilik Sözlüğü, a.g.e., s. 224).  
237

 Birinci Dünya Harbi‟nde Türk Harbi, a.g.e, VIII.Cilt, s.159 
238

 Dümer, a.g.m, s. 323  
239

 ATASE ArĢivi, BDH Koleksiyonu, Klasör No: 121, Dosya No: 572, Fihrist No: 001      
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BaĢbakanlık Osmanlı ArĢivi kayıtlarında konu ile ilgili olarak mevcut bulunan 

bir belgede ise 19 ġubat 1915 tarihli bombardımanın sonucunda BirleĢik Filo‟nun 

önemli bir baĢarı elde edemediği Ģu sözlerle doğrulanmıĢtır: 

 

“Ġngiliz ve Fransız sefâin-i harbiyyesi Boğaz‟ın en haricindeki tabyaları 

bombardıman etmiĢ ve dört yüz kırk mermi atmıĢ ise de hiçbir muvaffakiyet elde 

etmemiĢtir. Yalnız bir nefer taĢ parçalarından hafifçe bacağından yaralanmıĢtır.”
240

 

 

Yukarıda verilen bilgilere karĢılık Ġngiliz belgelerinde 19 ġubat 

bombardımanı, BirleĢik Filo‟nun baĢarısı olarak görülmüĢtür. Örneğin, Ġngiliz 

ArĢivi‟nde mevcut Ġngiltere DıĢ ĠĢleri Bakanlığı‟na gönderilen 23 ġubat tarihli bir 

telgrafta;
241

 “BirleĢik Filo‟nun baĢarısızlığından bahsedilmemekte, bilakis 19 ġubat 

Cuma günkü bombardımana katılan gemilerin hiçbirinin hasar görmediği, hatta 

isabet dahi almadığı, fırtına ve rüzgârdan dolayı bombardımana ara verildiği, 

havanın düzelmesi ile yeniden bombardımana baĢlanılacağı,” bildirilmiĢtir. 27 ġubat 

1915 tarihli The Illustrated London News dergisinde de, ”Bombardımanın çok 

baĢarılı geçtiği, iki tabyanın (Kumkale ve Seddülbahr) susturulduğu, BirleĢik Filo 

gemilerinde hiçbir kayıp ve hasar bulunmadığı” belirtilmiĢtir.
242

  Diğer taraftan bir 

Ġngiliz kaynağında 19 ġubat 1915 bombardımanı hakkında, ”Elde bulunan gemilerin 

hemen yarısı ile yapılmıĢ olan ilk günkü bombardıman, sonuçsuz kaldı”
243

 

                                                 

240
   BOA,DH.EUM.3.ġb, 4/4 

241
 The National Archives, FO 371/2484 

242
 The Illustrated London News, February 27,1915. 

243
 Oglander, a.g.e., Cilt I, s.107 
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değerlendirilmesi yapılırken, diğer bir Ġngiliz kaynağında,
244

 “Boğaz‟ın giriĢine 

taarruz askerî fiyasko idi, zira gemiler ateĢ ederken seyir hâlinde olup, hemen hiçbir 

hasar yapamadılar,” sözleri ile her iki kaynakta da BirleĢik Filo‟nun 19 ġubat 

bombardımanındaki baĢarısızlığı vurgulanmıĢtır. 

     

Fransız kaynaklarında da 19 ġubat bombardımanında Fransız gemilerinin 

baĢarısı Ģöyle anlatılmıĢtır: ”Bu ilk muharebede Albay de Marguerye komutasındaki 

Suffren zırhlısı, Kumkale‟de yerleĢtirilmiĢ dört ağır toptan üçünü tahrip ederek, 

büyük bir prestij yakalamıĢtı. Vengeance, bataryaların sustuğunu görerek ilerlemiĢti. 

Fakat derhal Ertuğrul, Seddülbahr ve Orhaniye‟nin ateĢleri altında kalmıĢtı. Suffren 

zırhlısı, Ertuğrul istihkâmlarını daha etkili dövebilmek için sancak
*
 yönünden 

gelerek ona yardıma baĢlamıĢtı. Seri ve hızlı bir niĢan donanımından sonra üç etkili 

salvo ateĢi baĢlatmıĢtı ki, Türk toplarını tamamen susturarak Ġngilizlerin takdirini 

kazanmıĢtı.” 
245

         

 

19 ġubat 1915 bombardımanı ile ilgili olarak Ġkdâm Gazetesi‟nde çıkan Genel 

Karargâh‟ın  resmi bildirisi ise Ģöyledir:
246

 

 

“Sekiz Ġngiliz ve Fransız zırhlısı bugün Çanakkale‟nin harici tabyalarını yedi 

saat bombardıman etti. Fakat, tabyalarımızı susturamadı. DüĢman büyük çaplı ve 15 

santimetrelik toplarıyla altı yüz mermi attı. DüĢmanın amiral gemisi ağır surette 

olmak üzere üç zırhlısı hasar görmüĢtür. Yalnız bir zâbit ve bir nefer Ģehidimiz, bir 

                                                 
244

 Robert Rhodes, James, a.g.e.,s.60 
*
 Sancak: Bir geminin üzerine çıkılıp, baĢ tarafına dönüldüğünde sağ tarafta kalan kısmına 

denilmektedir. (Gemicilik Sözlüğü, a.g.e., s. 220) 
245

 Vedel, a.g.e, s.19  
246

 Ġkdam, 7 ġubat 1331 (20 ġubat 1915), Numara :6466 
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nefer de hafif yaralımız vardır.”  

 

Netice itibariyle, BirleĢik Filo‟nun 19 ġubat 1915 bombardımanında Kumkale 

ve Seddülbahr Tabyaları, top menzillerinin yetersizliğinden dolayı ateĢe 

katılamamıĢlardır. Bu tabyalar, yapıları gereği büyük hedef oluĢturduklarından 

kolayca hasar görmüĢlerdir. Ertuğrul ve Orhaniye Tabyaları‟nın cephane sarfı 

sırasıyla 9 ve 34 tane mermiden ibaret olmuĢtur. Bu tabyalardaki insan kaybı 2‟si 

subay olmak üzere 4 Ģehit ve 11 er yaralı olarak verilmiĢtir. Ġki top, tam isabet 

sonucu kullanılamaz hâle gelmiĢtir. Bir topun ön tekerlekleri harap olmuĢtur. Yedi 

buçuk saat süren bu muharebede, BirleĢik Filo‟nun giriĢteki Türk tabyalarına 

1000‟den fazla top mermisi attığı saptanmıĢtır. Bu cephane tüketimi ve 

bombardımanın süresi göz önüne alındığında Türk tarafının kaybının az olduğu 

düĢünülmektedir. 19 ġubat bombardımanında Boğaz giriĢindeki Türk topçusunun 

BirleĢik Filo‟nun yoğun ateĢi altında göstermiĢ olduğu serinkanlılık  ve moral gücü 

övgüye değer olmuĢtur.  

 

19 ġubat bombardımanından sonra Donanma Komutanı Alman Amiral 

Souchon, Boğaz savunmasının takviye edilmesi amacıyla Turgutreis ve Barbaros 

zırhlılarını Çanakkale‟ye yollamıĢtır. ġubat ayı sonu itibariyle bu gemiler, 

Çanakkale Boğazı önünde demirlemiĢlerdir. Ġtilâf Devletleri açısından bakıldığında 

19 ġubat bombardımanından bekledikleri sonucu alamadıkları 

değerlendirilmektedir. BirleĢik Filo‟nun bombardıman esnasında harcadığı cephane 

de sonuçla orantılı olmamıĢtır. 19 ġubat bombardımanı BirleĢik Filo‟ya, etkili bir 

ateĢ açmak için seyir hâlinde değil de demirlemeleri gerektiğini, yalnız tabyalara 
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isabet elde etmenin yeterli olmadığını, ancak topların kendileri yok edilmeden kesin 

bir baĢarı sağlanamayacağını göstermiĢtir.
247

  

 

Yine 3 Kasım 1914‟ten sonraki bu ilk bombardıman öncelikle Kara Kuvvetleri 

ile müĢterek hareket etmek gereğini ortaya çıkarmıĢtır. Bombardımandan bir gün 

sonra 20 ġubat 1915 tarihinde Deniz Bakanı Winston Churchill tarafından SavaĢ 

Bakanı Lord Kitchener‟e yazılan telgrafla, “Çanakkale Boğazı‟na gerçekleĢtirilecek 

olan denizden saldırının düĢünüldüğünden daha çabuk gerçekleĢebileceği, ancak 

Bolayır Berzâhı‟na
*
 çıkarma yapılması gerektiği, bunun için de Limni‟de bulunan 

2000 deniz erinin dıĢında, Mısır‟dan da 8.000 ya da 10.000 erin gönderilmesine 

ihtiyaç bulunduğu” bildirilmiĢtir.
248

 Bu telgraf üzerine 27 ġubat‟ta iki deniz piyade 

tümeninin Limni‟ye hareketi için hazırlıklar baĢlatılmıĢtır. Mısır‟da bulunan 

ANZAK
**

 Kolordusu‟nun gönderilmesi yönünde de karar alınmıĢtır.  

 

19 ġubat‟tan sonra havalar bozmuĢ, bombardımana ve deniz uçaklarınca 

yapılan hava keĢiflerine bir hafta ara verilmek zorunda kalınmıĢtır. Bu bir hafta süre 

Türk tarafına Boğaz giriĢ tabyalarının az olan hasarlarını onarmak için iyi bir olanak 

sağlamıĢtır. Bir gün içerisinde Ertuğrul, Seddülbahr ve Orhaniye Tabyaları‟ndaki 

hasarlar ortadan kaldırılmıĢ, tabyalardaki tüm toplar, muharebe öncesindeki 

durumlarına getirildiği gibi, Kumkale Tabyası‟ndaki dört top dıĢında diğer bütün 

toplar da muharebeye hazır hâle getirilmiĢtir.  

                                                 
247

 Coates, a.g.e., s.112; Winston, a.g.m, s.253  
*
Bolayır Berzâhı: Yarımadanın en dar kesimidir. Kuzeye ve güneye karĢı savunmaya müsaittir. 

DüĢman tarafından ele geçirilmesi hâlinde kuvvetlerin ikmal ve çekilme yolları kesilmiĢ olacaktı. 
248

 The National Archives, PRO 30/57/72 (WO/44) 
**

 ANZAK (ANZAC): Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu (Australian and New Zealand Army 

Corps) kelimelerinin baĢ harflerinden meydana getirilmiĢ bir kısaltmadır.     
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3.1.2. 25 ġubat 1915 Bombardımanı  

   

19 ġubat 1915‟te tahrip edilemeyen Boğaz giriĢ tabyalarının imhası ve mayın 

tarama faaliyeti için BirleĢik Filo‟nun ikinci bombardımanı, hava Ģartlarının elveriĢli 

olması sebebiyle ilk bombardımandan yaklaĢık bir hafta sonra 25 ġubat 1915‟te 

kaldığı yerden yeniden baĢlamıĢtır. Daha önce de belirtildiği üzere 19 ġubat‟ta uzak 

mesafelerden yapılan bombardımanlarla, giriĢ tabyalarını koruyan bataryaların  

tahrip edilmeyeceği anlaĢıldığından ancak tek topa vuruĢ sağlanması ile topun tahrip 

edilebileceği kanısına varılmıĢtır. Bu nedenle, her topun teker teker isabetle tahrip 

edilmesi gerektiğine hem fikir olunmuĢtur. Hücuma katılacak gemilerin, ikiĢer ikiĢer 

Boğaz‟ın 8.000 metre yakınına kadar yaklaĢarak ve devamlı olarak yaklaĢıp 

uzaklaĢarak, Orhaniye ve Ertuğrul Bataryaları‟na ateĢ etmeleri tasarlanmıĢtır.
249

 

Taarruz, Queen Elizabeth ve Irresistible gibi dönemin en güçlü ve modern 

gemilerinin de tam katılımıyla tabyaların bu kez yakın mesafeden bombardımanıyla 

baĢlatılmıĢtır.
250

  

 

25 ġubat 1915‟te bir öncekinden daha güçlü bir filo ile baĢlanılan 

bombardımana BirleĢik Filo‟ya ait sekiz Ġngiliz ve dört Fransız olmak üzere toplam 

on iki savaĢ gemisi katılmıĢtır.
251

 Bombardıman saat 10.00‟da Ġngiliz Agamemnon 

zırhlısının Ertuğrul Tabyası‟na ateĢi ile baĢlamıĢ ve saat 17.20‟ye kadar yaklaĢık 

yedi buçuk saat sürmüĢtür. Saat 10.17‟de Ertuğrul Tabyası müthiĢ bir ateĢ aldığı 

hâlde iki topuyla kıyıya oldukça yakın demirlemiĢ olan Ġngiliz Agamemnon 

                                                 
249
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zırhlısına ateĢe baĢlamıĢtır. Bataryanın ateĢi dokuz dakika (10.34-10.43) sürmüĢ, 

Ġngiliz gemisine 7 mermi isabet etmiĢtir.
252

 Gemideki insan kaybı 3 ölü, 5 ağır yaralı 

olmak üzere toplam sekiz personelden ibaret olmuĢtur.
253

 Malta‟dan Londra‟ya 

Amirallik Dairesi‟ne 26 ġubat tarihli telgrafla gönderilen kaza raporunda da 

Agamemnon zırhlısının aldığı isabetler sonucunda gemide 3 ölü, 5 yaralı bulunduğu 

bildirilmiĢtir.
254

 Gemi hemen demir alıp, top menzili dıĢına çıkmıĢtır. Saat 10.45‟te 

ise Ertuğrul Bataryası tarafından “Gaulois” zırhlısı yoğun bir mermi yağmuruna 

tutulmuĢ, ancak gemi hasar almadan kaçmayı baĢarabilmiĢtir. 
255

 

 

Saat 11.00‟de bütün Boğaz giriĢinde bulunan tabyalar, gemilerin Ģiddetli ateĢi 

altında kalmıĢ, bundan dolayı öğlen itibariyle susturulmuĢlardır. Türk tabyalarının 

ateĢi kesilince saat 13.15 itibariyle Amiral Carden, “Vengeance” ve “Cornwallis” 

zırhlılarına Boğaz‟a girme emrini vermiĢtir. GiriĢ noktasına 3.500 metre yaklaĢan bu 

iki gemiye, Türk bataryalarından ateĢ açılmıĢtır. Bunu gören Fransız Amirali 

Guepratte de filosuyla giriĢ kanalına yaklaĢmıĢ ve kısa mesafeden Ertuğrul ve 

Orhaniye Bataryaları‟nı ateĢ altına almıĢtır. Gemilerin karĢıdan ve yandan yaptığı 

etkili atıĢlar nedeniyle her iki batarya da top baĢı yapamamıĢlardır. Bu esnada 

Seddülbahr Tabyası yanmaya baĢlamıĢtır. Dönemin en güçlü gemileri olarak bilinen 

Queen Elizabeth ve Agamemnon zıhlılarının yönelttikleri yoğun ateĢ sonucu dört 

tabya ve kıĢlaları tümüyle harap olmuĢtur.  

 

Türk bataryalarının susturulduğunu anlayan Amiral Carden, mayın tarayıcı 

                                                 
252
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gemilerin saat 16.00‟da “Albion”, “Triumph”, “Vengeance” zırhlıları himayesinde 

Boğaz‟a girip mayınları taramasını emretmiĢtir. Yapılan çalıĢma sonucu 25 ġubat 

gecesi Boğaz‟ın dört mile kadar içerisinin mayınlardan temizlendiği rapor 

edilmiĢtir.
256

 

 

25 ġubat bombardımanı ile ilgili olarak BaĢkomutanlık Vekâleti‟nden Matbuât 

Müdüriyeti‟ne verilen bildiri metni Ģöyledir:  

 

“Bugün düĢmanın kuvvetli on iki zırhlısı, Çanakkale Boğazı medhalindeki 

Türk tabyalarına öğleden önce saat 10.00‟da ateĢ açarak, öğleden sonra saat 17.30‟a 

kadar ateĢe devam etmiĢ ve daha sonra Bozcaada istikâmetine çekilmiĢtir. Anadolu 

sahilindeki tabyalarımızdan atılan mermiler, düĢmanın Agamemnon sistemindeki bir 

zırhlısı ile birlikte iki zırhlısını daha hasara uğratmıĢtır.”
257

 

 

Sonuç olarak, saat 17.30‟a kadar devam eden yoğun bombardıman sonucu 

Boğaz giriĢinde bulunan tabyalar hemen hemen bütünüyle hasara uğramıĢ, Türk 

tarafında 13 Ģehit ve 18 yaralı kayıp verilmiĢtir. Queen Elizabeth ve Agamemnon 

zıhlılarının birlikte yönelttikleri ateĢleriyle Ertuğrul Tabyası tahrip edilmiĢtir.
258

 

Yine Seddülbahr ve Kumkale‟deki toplar kullanılamaz hâle gelmiĢ, kıĢlalar 

tamamen yanmıĢ ve yıkılmıĢtır. Boğaz giriĢinde bulunan Orhaniye‟den 

bombardıman süresince sadece bir mermi atılabilmiĢ, buna karĢılık Ertuğrul 

Tabyası‟ndaki bataryalardan öğleden önce BirleĢik Filo gemilerinin yoğun ateĢine 

                                                 
256
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karĢı tahrip edilinceye kadar yaklaĢık iki saat içinde 74 mermi atılarak, uzak 

mesafeden gemilere sekiz isabet sağlanmıĢtır. Bu durum, kuĢkusuz övgüye değer bir 

kahramanlık örneği olarak kayıtlara geçmiĢtir.   

 

Aynı gün Çanakkale Müstahkem Mevkii Komutanı Albay Cevat Bey 

tarafından BaĢkomutanlık Vekâleti‟ne gönderilen bir telgrafla; ”Orhaniye, Ertuğrul 

ve Seddülbahr Tabyaları‟nın tamamen harap olduğu, Kumkale‟deki iki top sağlam 

gibi görüldüğünden bunların tamirlerine çalıĢılacağı,” bildirilmiĢtir. 
259

       

 

Durumun ciddiyetini o dönemde Çanakkale Müstahkem Mevkii Kurmay 

BaĢkanlığı görevini icra eden Yarbay Selahaddin Adil Bey‟in Ģu sözleri gayet açık 

ortaya sermiĢtir: “Mânen pek muzdarip idik, çünkü Ġstanbul‟un kapısı Boğaz ise, 

penceresi de Boğaz‟ın giriĢi idi. Burası artık açık kalmıĢ, düĢmanın serbestçe 

girmesine uygun bir delik açılmıĢtı. Fakat bu gediğin nöbetçileri vazifelerini 

beklenildiğinden pek güzel yerine getirdiler.”
260

  Dönemin Çanakkale Müstahkem 

Mevkii Mayın Grup Komutanı BinbaĢı Nazmi (Akpınar) Bey ise anılarında 

bombardımanla ilgili olarak Ģunları yazmıĢtır: “25 ġubat 1915 PerĢembe, 10.15‟te 

düĢman, Boğaz giriĢi istihkâmlarımıza ateĢe baĢladı. Bombardıman akĢama kadar 

devam etti. Maalesef Boğaz giriĢindeki istihkâmlarımız sustu. DüĢman donanması 

Ġngiliz ve Fransız gemilerinden oluĢuyordu.”
261

  Diğer yandan 26 ġubat 1915 tarih 

ve saat 11.30 itibariyle Amiral Carden tarafından Malta‟da bulunan Inflexible 

zırhlısından Londra‟daki Amirallik Dairesi‟ne gönderilen telgraf Ģu bilgileri 
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içermiĢtir:
262

 

 

“Taarruz saat 10.00‟da baĢladı. Queen Elizabeth, Agamemnon, Irresistible, 

Gaulois zırhlıları, Ertuğrul, Kumkale, Seddülbahr ve Orhaniye Tabyaları‟na uzun 

mesafeden top ateĢi baĢlattılar. Ertuğrul cevap verdi. Agamennon saat 11.00‟de 

biraz daha ilerledi. YaklaĢırken 3 kiĢi öldü, 5 kiĢi yaralandı. Makine dairesi su aldı. 

Geçici olarak onarımı yapıldı. Ertuğrul‟un yoğun ateĢinden dolayı Gaulois çekilmek 

zorunda kaldı. Saat 11.30 itibariyle Queen Elizabeth, Ertuğrul‟a ateĢe baĢladı. 

Ertuğrul tamamen devreden çıkarıldı. Suffren ve Charlemagne 2000 yardadan (1800 

metreden) ilerlemeye baĢladı. Kumkale ve Seddülbahr‟ın bataryaları etkili olmayan 

birkaç atıĢta bulundu. Vengeance, Triumph ve Albion‟a tabyaların susturulması 

görevi verildi. Bu gemiler,  Kumkale ve Seddülbahr ile meĢgul olurken Orhaniye 

aniden ateĢe baĢladı. Saat 15.15 itibariyle tabyalar tamamen susturuldu. Vengeance, 

Triumph, Albion ve muhripler eĢliğinde mayın tarayıcılar, mayın temizleme 

harekâtına baĢladılar. Gün boyunca Kabatepe ve YeniĢehir yakınlarında gizlenmiĢ 

olan sahra bataryaları ateĢ açtılarsa da etkisizdi ve bir hasarda bulunamadılar. 

Dublin kruvazörü, bu bataryalarla meĢgul oldu.”  
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19 ve 25 Şubat 1915 tarihlerinde  

BirleĢik Filo Gemilerinin 19 ve 25 ġubat 1915 tarihlerinde Boğaz GiriĢi’ndeki 

Ertuğrul Tabyası’nı Bombardımanına ait temsili çizim
263

  

 

 

Ġngiliz ve Fransızlar, 25 ġubat harekâtını ilerisi için çok ümit verici 

bulmuĢlardır. Nitekim, SavaĢ Konseyi‟nin 26 ġubat‟taki toplantısında Deniz Bakanı 

Churchill, Çanakkale Boğazı‟na yapılan harekâtın ikinci gününde büyük baĢarı 

sağlandığını, bütün dıĢ tabyaların tahrip edilerek, bir nevi Boğaz‟ın giriĢ kapısının 

açıldığını ve mayın tarayıcıların görevlerine baĢladıklarını, belirtmiĢtir.”
264
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264
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Netice itibariyle, 25 ġubat 1915 tarihinde ve bir hafta içerisinde Amiral 

Carden, planın birinci safhasını uygulamakta baĢarılı olmuĢtur. Boğaz giriĢi 

mayınlardan temizlenmiĢ, Boğaz giriĢinde bulunan Ertuğrul, Seddülbahr, Kumkale 

ve Orhaniye Tabyaları‟nın dört modern topu savaĢ dıĢı kalmıĢtır. Bu esnada Boğaz 

giriĢindeki tabyaların tahrip edilmiĢ olması sebebiyle, Müstahkem Mevkii 

Komutanlığı Karargâhı Çanakkale‟nin 3 kilometre güneybatısında bulunan HacıpaĢa 

Çiftliği‟ne taĢınmıĢtır.
265

       

 

3.2. Boğaz Ġç Tabyalarının Tahrip Edilmesi  

   

25 ġubat 1915 bombardımanı sonucu Boğaz giriĢindeki tabyaların susması 

üzerine Çanakkale Boğazı giriĢi âdeta BirleĢik Filo gemilerine açılmıĢtır. 25 ġubat 

bombardımanından sonra Amiral Carden için sıra “Orta bölge topçusunun yok 

edilmesi ve bu bölgedeki mayınların temizlenmesi” olan planın ikinci safhasına 

gelmiĢtir.  

 

Bu safhada Ġngiliz yazarların “Dar Geçit (Narrows)” adını verdikleri 

Çanakkale-Kilitbahr bölgesine kadar her iki kıyıda bulunan bataryaların ve özellikle 

Dardanos ile BaykuĢ Bataryası‟nın imhası hedeflenmiĢ ve 26 ġubat günü harekâtın 

ikinci safhasına geçilmiĢtir. Bu safha, orta istihkâmların Boğaz‟ın iç kısmından 

yapılacak bombardımanla kolayca ve yavaĢ yavaĢ düĢürülmesini kapsamıĢtır. Bu 

safha--da gemilerin Karanlık Liman‟a girerek, Erenköy, Kepez ve Soğanlıdere‟deki 

bataryaları ateĢ altına almaları ve bunların himayesinde mayın tarayıcıların görev 

                                                 
265
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yapmaya baĢlamaları planlanmıĢtır.
266

 26 ġubat 1915 günü BirleĢik Filo‟ya ait 

Queen Elizabeth ile Majestic ve Albion zırhlıları bir gün önce elde edilen baĢarının 

kesinleĢtirilmesi için sabah erken saatlerden itibaren Dardanos ve Ġntepe Merkez 

Tabyaları‟nı Boğaz‟ın 4 mil
*
 içerisine girerek ateĢ altına almıĢlardır. Saat 16.00‟da 

Anadolu yakasındaki bataryaların menzili içine giren gemilerden Majestik zırhlısı su 

kesimi altından bir mermi isabeti almıĢtır. Saat 18.00‟da BirleĢik Filo‟ya ait gemiler 

uzaklaĢırken Erenköy ve Kumkale köyü harap olmuĢtur.
267

 

 

BirleĢik Filo‟nun bu harekâtı sırasında dört zırhlının himayesinde Vengeance 

ve Irresistible muharebe gemilerinden Kumkale ve Seddülbahr‟a çıkarılan birer 

Ġngiliz Deniz Piyade Bölüğü bir gün önce susturulmuĢ ve boĢaltılmıĢ olan tabyalara 

girerek, bombardımandan sağlam kurtulan topların tahrip iĢlemini tamamlamakla 

görevlendirilmiĢtir.
268

 Bazı Türk kaynaklarında Anadolu Yakası‟nda Kumkale‟ye 

çıkan 50 kiĢilik birliğin Türk piyadesinin taarruzu ile karĢılaĢınca bir Ģey yapamadan 

güçlükle çekilebildiği belirtilmiĢtir.
269

 Bunun tam tersi olarak, bazı Ġngiliz 

kaynakları da karaya çıkan bu birliklerin hiçbir direniĢle karĢılaĢmadıklarını 

kaydetmiĢtir.
270

  Seddülbahr bölgesinde Ġngiliz Irresistible gemisinden çıkarılan         

45 kiĢilik diğer bir piyade birliği buradaki 6 toptan 4‟ünü tahrip etmiĢtir.
271

 Birlik, 

bundan sonra Ertuğrul Tabyası‟na yöneltildiyse de buradaki Türk direniĢi karĢısında 
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baĢarısız kalmıĢ ve gemiye alınmıĢtır.
272

  Ġngiliz kaynaklarında bombardımanla ilgili 

olarak; “Bu bombardımana yalnız üç gemi katılmıĢ olduğu gibi mevkilerini tayin 

etmek mümkün olmayan seyyar toplarla obüs toplarının ateĢinden ilk defa olarak 

sıkıntı çekilmiĢtir. Gemiler, yine baĢarılı olamamıĢlardır. Hava keĢfi yapılmasına 

yine imkân olmamıĢtır. Bu sırada, dıĢ istihkâmlardaki topları tahrip etmek üzere, 

Boğaz ağzında karaya çıkarılan iki küçük deniz piyade müfrezesi, övgüye değer 

derecede baĢarı göstermiĢtir,” yorumu yapılmıĢtır.
273

   

 

Genel olarak, 26 ġubat günü meydana gelen muharebelerde Türk topçusu 

toplam 342 mermi sarf etmiĢ, Seddülbahr‟daki havan bataryaları tahrip edilmiĢtir. 

Türk tarafının insan kaybı 3 Ģehit, 8 yaralıdan ibaret olmuĢtur.
274

 Boğaz‟ı zorlama 

planının birinci safhası kısmen bitirilmiĢtir. BirleĢik Filo, ikinci safhada pek az bir 

ilerleme kaydetmiĢtir. Deniz uçaklarından da beklenilen ölçüde faydalanılamamıĢtır. 

Kara birliklerine olan ihtiyaç, her zamankinden çok kendini hissettirmiĢtir. 

Donanma‟nın harekâtına kara birliği desteği sağlanmadıkça ciddi bir ilerleme 

olmayacağı anlaĢılmıĢtır.
275

  

 

Yine de 26 ġubat‟ta bir gün önce bombalanmıĢ olan tabyalara baĢlatılan 

çıkarma harekâtı ve tabyaların tahribinin sürdürülmesi harekâtı, Londra‟da büyük 

bir memnuniyet uyandırmıĢ ve giriĢimin olumlu bir biçimde sürdürüleceği 
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umudunu güçlendirmiĢtir.
276

 26 ġubat‟tan sonra Balkan ülkeleri de Türklerin 

yenileceği olasılığına artık iyice inanmaya baĢlamıĢlardır. Rusya, Boğaz geçildikten 

sonra Ġstanbul‟un iĢgali için 40.000 mevcutlu bir ordu göndermeyi teklif etmiĢtir. 

Daha da önemlisi Ġtalya, müttefiklerle iĢbirliği yolunda ilk teĢebbüsünde 

bulunurken, 1 Mart‟ta Yunanistan BaĢbakanı Venizelos, Gelibolu Yarımadası‟na üç 

Yunan tümeni çıkarılmasını teklif etmiĢ ve Yunan Kralının artık harbe hazır 

olduğunu bildirmiĢtir.
277

 Görünen Ģudur ki kısa zamanda ölmesi beklenen “Hasta 

Adam”dan miras kalacak Boğazlar ve Ġstanbul, küçük büyük herkesi ayağa 

kaldırmıĢtır.  

 

Fakat 3 Mart‟ta Yunan Genelkurmaylığı, yarımada üzerinde baĢarıyla harekât 

yapılmasının zamanının geçmiĢ olduğunu bildirdiği gibi, Yunan Kralı da 

Venizelos‟un teklifini kabul etmemiĢtir. Bu kararda Rusya‟nın Yunanistan‟ın 

Çanakkale seferine katılmasını onaylamayacağı düĢüncesinin hâkim olduğu 

değerlendirilmektedir. Zaten Rusya da 2 Mart‟ta gönderdiği bir telgrafla, 

Yunanistan‟ın Çanakkale seferine katılmasını kabul etmeyeceğini, bildirmiĢtir. 

Rusya, Ġstanbul ve Boğazlar Ġtilâf Devletleri‟nin eline geçtiği takdirde, kendisine 

verilmesinde ısrar etmekte idiyse de kendisine bu konuda hiçbir taahhütte 

bulunulmamıĢtır. Rusya‟da Yunanistan‟ın Ġstanbul‟u büyük bir Yunan 

imparatorluğuna baĢkent yapmak üzere ele geçirmek için tatlı bir hülyası olduğu 

bilindiğinden Yunanlıların zafer kazanılıp da Ġstanbul‟a girildiğinde, bu Ģehri 

Ruslara teslim ettirmekte sonsuz güçlükler çıkaracağı düĢüncesi hâkim olmuĢtur. 
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Bu durumda Rusya‟nın endiĢesini bir nebze olsun gidermek adına Ġngiltere ve 

Fransa,  12 Mart 1915‟te Rusya‟ya savaĢı sağlam bir neticeye ulaĢtırmak Ģartı ile 

Ġstanbul‟un kendisine bir zafer hediyesi olarak takdim edileceğini bildirmiĢtir. 
278

 

Bunun üzerine Rusya‟nın endiĢesi tamamen kaybolmamakla birlikte bir nebze 

olsun azalmıĢtır.  

 

Diğer yandan havaların kötüleĢmesi bundan sonraki günlerde her türlü deniz ve 

hava harekâtını engellemiĢtir. 28 ġubat‟ta Ģiddetli poyraz fırtınasından dolayı 

Boğaz içinde bir harekette bulunulmamıĢtır. Bu suretle, ġubat ayı itibariyle baĢka 

bir ilerleme kaydedilmemiĢtir.
279

  

 

Mart ayının baĢından 18 Mart 1915 Çanakkale Boğazı Muharebesi‟ne kadar 

BirleĢik Filo‟nun Boğaz tabyalarına gösteri harekâtı devam etmiĢtir. Bu dönemde az 

zarar ve tehlike ile yavaĢ yavaĢ ilerlemeye çalıĢılmıĢtır. Burada amaç, tabyaları sıkı 

bir ateĢ altında düĢürüp susturmaktan çok, onları ve özellikle toplarını teker teker 

tahrip etmek yönünde olmuĢtur. Yine mayın tarama gemileri de en çok karadaki 

sahra bataryalarının ateĢleri yüzünden görevlerini yerine getirememiĢlerdir. BaĢka 

bir tarafta da hiç baĢarı elde edilememiĢ, tek yapılan faaliyet bir süre için susturulan 

tabyalardaki topları karaya birlikler çıkararak tahrip etmek yönünde  

gerçekleĢmiĢtir. 
280

       

 

Mart ayının birinci günü hava fırtınalı olduğundan dolayı çıkarma harekâtı 
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ertelenmiĢtir. Onun yerine BirleĢik Filo‟ya ait Albion, Majestik, Océan ve Triumph 

zırhlıları, saat 11.00‟de mayın tarlalarını koruyan sahil bataryalarına karĢı 

bombardımanda bulunmuĢlardır. Océan ile Triumph zırhlıları Kumkale‟yi, Majestik 

ile Albion zırhlıları da Seddülbahr‟ı bombardıman etmiĢlerdir. Bu bombardımanlar 

esnasında BirleĢik Filo gemileri, Türk bataryalarının yoğun topçu ateĢine maruz 

kaldıklarından geri çekilmek zorunda kalmıĢlardır. Türk bataryalarındaki insan 

kaybı ise 5 Ģehit, 16 yaralı olarak kaydedilmiĢtir.
281

 Malta‟dan Amiral Carden 

tarafından Londra‟daki Amirallik Dairesi‟ne gönderilen 3 Mart 1915 tarihli 

telgrafta; “Saat 17.00‟a kadar süren bombardımanda Kumkale ve Seddülbahr 

Tabyaları‟nın cephaneliklerinin tahrip edildiği, Triumph, Albion ve Océan 

zırhlılarının birçok isabet aldığı, Albion zırhlısından 1 subay ve 1 erin yaralandığı, 

Océan‟dan da bir kiĢinin hafif yaralı olduğu” bildirilmiĢtir.
282

 BaĢbakanlık Osmanlı 

ArĢivi‟nde mevcut belgelerde de; “Bu bombardımanda BirleĢik Filo gemilerinin 

yedi isabet aldığı, bombardıman sonucu Türk mevzilerinin hiç isabet almadığı,” 

bilgisi mevcuttur.
283

  

 

2 Mart‟ta hava lodos olduğundan çıkarma giriĢimi yine engellenmiĢtir, ancak 

Canopus ve Swiftsure zırhlıları dıĢ bataryaları ve özellikle Dardanos Bataryası‟nı 

ateĢ altına almıĢlardır. Saat 16.00 sırasında menzili içine girmiĢ oldukları Dardanos 

Bataryası karĢı ateĢe baĢlamıĢ, bir mermi Swiftsure zırhlısının subay salonuna, 

ikinci mermi telsizine, bir baĢka mermi de arka bacasına isabet etmiĢtir. Buna 

karĢılık Dardanos Bataryası‟nda bir hasar meydana gelmemiĢtir. Aynı gün, Gelibolu 

Yarımadası‟nın dıĢ kıyılarında elveriĢli yerler arayan Fransız Amiral Guepratte 
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komutasındaki Suffren ve Gaulois zırhlıları, saat 14.15‟te baĢlayarak 55 dakika 

süreyle Bolayır ile Saros Körfezi‟ndeki askerî mevzileri bombalamıĢlardır. Yapılan 

keĢifler sonunda Kabatepe-Suvla Körfezi arasındaki kıyılar ile Bolayır mevziine 

yedi mil uzaklıktaki kıyı kesimi çıkarmaya elveriĢli bulunmuĢtur. 
284

    

 

2 Mart günü Nara civarından havalanan bir Türk uçağının Karanlık Liman 

önlerine gelerek BirleĢik Filo‟ya ait bir Ġngiliz zırhlısına bomba attığı, fakat zırhlının 

isabet almadığı BaĢbakanlık arĢiv belgelerinde mevcuttur.
285

 Aynı gün Limni‟ye iki 

deniz piyade taburu gelmiĢ, 3.Avustralya Tugayı da Mısır‟dan Çanakkale‟ye hareket 

etmiĢtir.  

 

Yine 2 Mart günü Amiral Carden Londra‟ya çektiği bir telgrafta, “Hava güzel 

gittiği takdirde BirleĢik Filo‟nun 14 gün sonra Ġstanbul‟da olacağını” bildirmiĢtir.
286

 

Bu haber, Deniz Bakanlığı‟nda ve SavaĢ Konseyi‟nde coĢku ile karĢılanmıĢ, 

heyecanları daha da artırmıĢtır. Böylece, denizden yapılan bu teĢebbüsün baĢarılı 

olacağı hakkında Ġngiltere‟de büyük ümitler beslenmeye devam edilmiĢtir. 

 

Amiral Carden‟in donanmanın Marmara‟ya girebilmesinin havaların 

durumuna bağlı olarak iki hafta içinde mümkün olabileceği hakkındaki fikir ve 

değerlendirmesinden kuvvet alan Deniz Bakanı Churchill ise SavaĢ Bakanı Lord 

Kitchener‟e 4 Mart tarihli Ģu telgrafını göndermiĢtir:
287
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“2 Mart‟tan itibaren donanmanın on dört gün içinde Marmara‟ya 

girebilmesinin mümkün olduğunu Amiral Carden‟den öğrendim. Havaların iyi 

gitmesi ve iç tabyalardaki Türk direniĢinin yok edilmesi ile bu süre daha da 

kısalabilecektir. Bu sebeple, Boğaz‟ın zorlanmasına yardım etmek üzere hâlen orada 

mevcut olan kuvvetten fazla askere artık lüzum kalmayacağı fikrindeyim. 20 Mart‟a 

kadar donanmanın Boğaz‟dan geçmesi ihtimaline bağlı olarak, Çanakkale için 

ayrılmıĢ olan 40.000 Ġngiliz askeri ile bir Fransız Tümeni ya Bolayır‟da karaya 

çıkarılmaya ve yahut mümkün olduğu takdirde Ġstanbul‟a sevk edilmeye hazır 

olacaktır. 

 

Ġngiltere‟de elde bulunan bütün nakliye gemileri, Avustralya ve Yeni Zelanda 

Kolordusu‟nu Gelibolu Yarımadası‟na nakletmek üzere 27 ġubat 1915‟te Mısır‟a 

gönderilmiĢtir. Bundan sonra Ġngiltere‟den gönderilecek olan herhangi bir takviye 

kuvveti ancak 15 Mart itibariyle hazır olacaktır ve bu vazifeye 29. Tümen‟in veya 

bir Ġngiliz Gönüllü Süvari (Yeomenry) Tümeni‟nin verilmesi hususunun 10 Mart‟a 

kadar kararlaĢtırılmasına lüzum görmüyorum. Dün Çanakkale‟deki Müttefik 

Kuvvetleri Komutanlığı‟na tecrübeli bir subay olan Sir Ian Hamilton‟u atamak 

niyetinde olduğunuzu öğrendiğimde bundan büyük memnuniyet duyduğumu 

belirtmek isterim. ġunu bir kez daha belirtmek isterim ki, birliklerin hareketi 

yüzünden Çanakkale Boğazı‟na denizden yapılacak olan harekât geciktirilemez, 

mümkün olduğunca kısa sürede Marmara‟ya girmemiz gerekmektedir.”  

 

Bu sözlerden Deniz Bakanı Churchill‟in sadece donanmanın yapacağı bir 

harekâtla Boğaz‟dan geçilebileceği inancını koruduğu anlaĢılmaktadır. 3 Mart 1915 
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sabahı müthiĢ bir fırtına olduğundan dolayı harekâta ara verilmiĢtir. En büyük 

çıkarma dörder makineli tüfek ile donatılmıĢ Plymouth taburu tarafından 4 Mart 

1915‟te gerçekleĢtirilmiĢtir. 4 Mart‟a kadar geçen sürede BirleĢik Filo daha çok 

muhripleriyle Türk seyyar bataryalarını imhaya çalıĢmıĢ ve sürekli yer değiĢtirerek 

daimi tehdit yaratan bu unsurları ortadan kaldırmayı amaçlamıĢtır. 4 Mart‟ta 

havanın geçici olarak açması sebebiyle 26 ġubat‟tan beri ertelenmiĢ olan çıkarma 

harekâtının gerçekleĢtirilmesine baĢlanmıĢtır. Tabyalarda yeni mevzilendirilmelerin 

önlenmesi ve buralardaki silahları daha ciddi Ģekilde tahrip etmek görevi ile 

Kumkale ve Seddülbahr Tabyalarına 4 Mart 1915 günü saat 10.00‟da donanma 

desteğinde takviyeli birer piyade bölüğünün himayesinde 60 erden oluĢan akıncı ve 

tahrip timleri çıkarılmıĢtır. Bombardıman saat 11.30‟da baĢlamıĢ ve yaklaĢık 2,5 

saat devam etmiĢtir. Seddülbahr‟a çıkan bu bölük, gördüğü direnme karĢısında üç 

ölü ve bir yaralı vererek, saat 15.00‟da geri çekilmek zorunda kalmıĢtır.
288

  

 

Plymouth taburunun baĢka bir bölüğü tarafından öğleden sonra Kumkale‟de 

giriĢilen diğer bir harekât da aynı derecede baĢarısızlığa uğramıĢtır. Çıkarma              

saat 9.00‟da 150 kiĢilik bir tahrip birliği ile baĢlamıĢ, ancak kısa zamanda aksilikler 

baĢ göstermiĢtir. Bahse konu birliğin güneye doğru kayma çabası güçlü Türk 

direniĢi ile karĢılaĢmıĢ ve sonunda çıkarmadan vazgeçilmiĢtir. Bu birlik, akĢam 

karanlığında 17 ölü, 24 yaralı ve 3 kayıp ile geri çekilmek zorunda kalmıĢtır. 

Orhaniye‟ye yaklaĢılmamıĢ, yalnız Kumkale‟de sağlam kalmıĢ birkaç top tahrip 

edilmiĢtir. Aynı gün Kabatepe önünden Kilitbahr‟ı bombardıman eden Queen 

Elizabeth‟in attığı 36 mermi, ancak hafif hasar yapabilmiĢtir. Bu bombardımanda ilk 
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defa olarak Boğaz önünde Nara civarında savunma görevi ile konuĢlandırılan 

Barbaros Hayrettin muharebe gemisi tarafından Kilyos önlerinden karĢılık verildiyse 

de bu atıĢ, BirleĢik Filo gemilerinin mesafeyi açmasıyla etkisiz kalmıĢtır.
289

 BirleĢik 

Filo, hiçbir tarafta baĢarı elde edilemediğinden bir süre için susturulan tabyalardaki 

topları karaya birlikler çıkararak, tahrip etmek istemiĢtir. Sonuçta, 4 Mart‟ta bu 

amaçla Seddübahr ve Kumkale‟ye deniz piyade birlikleri çıkarılmıĢ ve bunlar 

kendilerini destekleyen gemi ateĢinin ağırlığına rağmen, baĢarısızlığa uğramıĢ ve 

büyük kayıplar vererek, geri dönmek zorunda kalmıĢlardır. Türk tarafında ise hiçbir 

hasar ve kaybın olmadığı belirtilmiĢtir.
290

  

 

Dönemin ses getiren gazetelerinden biri olan Tanin‟de bu olay Ģöyle 

verilmiĢtir:
291

 “DüĢman, Seddülbahr ve Kumkale‟yi yedi zırhlısıyla bombardıman 

etmiĢ, netice elde edememiĢtir. DüĢmanın sahile çıkarmak istediği keĢif müfrezeleri 

Ģiddetli ateĢ karĢısında geri çekilmeye mecbur olmuĢtur.” Yine dönemin etkin diğer 

bir gazetesinde “DüĢman donanması, giriĢ bataryalarımıza karĢı birkaç günden beri 

sürekli devam ettiği bombardımandan sahilde hiçbir askerin barınamayacağı 

kanaatine varmıĢ ve böylece Osmanlı askerinin yiğitliğini hiç de hesaba katmayarak 

Seddülbahr ve Kumkale civarına asker çıkarmaya teĢebbüs etmiĢ idi. Üç büyük 

sandalla Seddülbahr sahili civarına çıkan 60 kadar düĢman askeri 7 torpido, 5 zırhlı, 

bir kruvazörden oluĢan filonun ateĢi himayesinde karadan ilerleme teĢebbüsünde 

bulundu. DüĢmana pek yakın bir mevziide yarım takımlık bir kuvvete kumanda 

eden Mustafa oğlu Mehmet ÇavuĢ adında bu  kahraman ve arkadaĢları, düĢmanı 

denize sürmüĢtür. Bu çarpıĢmada yalnız dört Ģehit ve on yaralı verdik,” haberi yer 
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almıĢtır.
292

      

 

Neticede BirleĢik Filo‟nun 4 Mart harekâtı beklenen sonucu vermemiĢtir. 

BirleĢik Filo, Boğaz‟da etkinliğini sürdüren Türk bataryalarına karĢı tam bir 

üstünlük sağlayamadan, kayıplar vererek çekilmek zorunda  kalmıĢtır. Ġngiliz deniz 

harp tarihi yazarı Sir Julian Corbett, 4 Mart 1915 çıkarmasının sonucunu Ģöyle 

yorumlamıĢtır: “4 Mart çıkarması, küçük kuvvetlerle iĢ görme zamanının çoktan 

geçmiĢ olduğunu anlattı. Artık güçlü birlikler olmadıkça BirleĢik Filo‟nun 

Çanakkale Boğazı‟nı zorlayıp geçme olasılığı çok azdı.”
293

 

 

Bundan sonraki günlerde BirleĢik Filo gemilerinin bombardımanları devam 

etmiĢ, mayın arayıcı gemiler de geceli gündüzlü çalıĢmıĢlardır. Ancak, gemilerin 

orta savunma hattında ilerlemeleri son derece ağır biçimde gerçekleĢmiĢtir. Gemiler 

ilerledikçe kıyılarda gizlenmiĢ olan seyyar topların ateĢinin, sabit bataryalarından 

çok daha etkili olduğu görülmüĢ ve bu topların yerlerini bulmak için çok 

uğraĢılmasına karĢın bu ateĢ önlenememiĢtir. 

 

Bu durumda 5 Mart 1915‟te BirleĢik Filo tarafından yeni bir yaklaĢım 

benimsenmiĢ ve iç tabyalara karĢı hücuma baĢlanılmıĢtır.
294

 Dönemin en modern 

gemisi olarak nitelendirilen ve 38 cm.lik toplara sahip olan Queen Elizabeth, 

Gelibolu Yarımadası‟nın batısında mevki alarak Kabatepe açıklarında demirlemiĢ ve 

Rumeli Mecidiye Tabyası‟nı aĢırma (görünmeden) atıĢı ile top ateĢine tutmaya 

devam etmiĢtir. Bu kıymetli gemiyi korumak maksadıyla, ayrıca Prince George 
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zırhlısı ile Amiral Carden‟in sancak gemisi Inflexible muharebe kruvazörü 

görevlendirilmiĢtir. Queen Elizabeth‟in aĢırma ateĢine yine aynı yolla karĢılık 

vermek amacıyla Boğaz giriĢinde savunma görevinde bulunan Barbaros Hayrettin 

zırhlısı görevlendirilmiĢtir. Bu zırhlının 28 cm.lik topları bir gözetleme istasyonu 

aracılığıyla saat 10.45‟ten itibaren Ġngiliz zırhlısına ateĢe baĢlamıĢtır. Üçüncü atıĢtan 

sonra Queen Elizabeth bacasından bir isabet alarak ateĢi kesmek zorunda kalmıĢtır. 

Bütün bu güvenlik tedbirlerine rağmen Queen Elizabeth zırhlısının Barbaros 

Hayrettin zırhlısı ve Türk sahra bataryalarının ateĢi sonucu birçok isabet aldığı 

Ġngiliz arĢiv belgelerinde mevcuttur.
295

 Yine bu geminin 17 isabet aldığı Alman 

resmi harp tarihinde de kaydedilmiĢtir.
296

 Genelkurmay arĢiv belgelerinde de “Bu 

bombardımanın sonucunda Türk tarafında hiçbir kaybın gerçekleĢmediği, aynı 

zamanda bir Ġngiliz kruvazörünün Bolayır tahkimâtını bombardıman ettiği,” 

belirtilmiĢtir.
297

  

 

Bu baĢarısızlık üzerine Queen Elizabeth zırhlısı bölgeyi terk etmek zorunda 

kalmıĢtır. 5 Mart günü gerçekleĢtirilen bombardımanların sonucu sanıldığından daha 

da kötü olmuĢ, Rumeli kıyısındaki Mecidiye Tabyaları‟ndan yalnız bir adet                

24 cm.lik top hasara uğratılabilmiĢtir. Türk tarafında insanca kayıp meydana 

gelmemiĢtir. Queen Elizabeth zırhlısı 6 Mart‟ta Boğaz‟a girip de tabyalara doğrudan 

doğruya yeniden ateĢe baĢladığında bataryalar sanki hiçbir Ģey olmamıĢ gibi karĢılık 

vermiĢlerdir. Böylelikle önceki günlerde gerçekleĢtirilen bombardımanların hiçbir 

etkisi olmadığı anlaĢılmıĢtır.
298

 Genelkurmay arĢiv belgelerinde de bu 
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bombardımanlar sonucu hiçbir hasar meydana gelmediği kaydedilmiĢtir.
 299

 

 

Ġngiliz kaynaklarında BirleĢik Filo‟nun 6 Mart‟taki bombardımanı, “Queen 

Elizabeth, 6 Mart‟ta tekrar bu atıĢa teĢebbüs etti ise de bunun neticesinde Barbaros 

zırhlısının mukabelede bulunması üzerine ileri gidemedi. O gece mayınları taramak 

için gönderilen tarama gemileri Türk toplarının Ģiddetli ateĢine maruz kalarak bir  iĢ 

göremediler”, Ģeklinde değerlendirilmiĢtir. 
300

 

 

5-6 Mart tarihlerinde Merkez Tabyaları‟nın Kabatepe açıklarından baĢlatılan 

aĢırma atıĢlarıyla tahribini amaçlayan harekâttan da beklenilen sonuç alınmamıĢtır. 

Bu gerçek karĢısında BirleĢik Filo, muharebe gemileriyle Boğaz‟dan içeri girerek, 

Çanakkale-Kilitbahr istihkâmlarına yönelik yeni bir taarruz planı uygulamaya 

baĢlamıĢtır. Bu doğrultuda 7 Mart‟ta büyük harp gemileri biraz daha yaklaĢarak 

Merkez Tabyaları‟nı bombardıman etmiĢlerdir. 7 Mart‟ta Ġngiliz Agamemnon ve 

Lord Nelson zırhlıları ile Suffren, Charlemagne ve Gaulois adlı Fransız zırhlıları 

tarafından Çanakkale Boğazı‟nın iç tahkimâtını zorlamak için Çanakkale ve 

Kilitbahr bölgesindeki Merkez Tabyaları bombardıman altına alınmıĢtır. Obüs ve 

sahra bataryalarının ateĢi bu gemiler üzerinde etkili olmuĢtur. Ġngiliz ve  Fransız 

zırhlıları bu bataryalarla Dardanos Bataryası toplarının ateĢ alanı içine girmiĢ ve 

birçok isabet almıĢlardır. Buna karĢılık Anadolu Hamidiye ve Rumeli Mecidiye 

Tabyaları‟nın toplarına hiçbir zarar verilememiĢ, obüs bataryalarında 5 Ģehit ve         

6 yaralı kaydedilmiĢtir. Genelkurmay arĢiv belgelerinde bombardımanla ilgili 

olarak; “Saat 11.20‟de Agamemnon zırhlısı tarafından iki isabetli atıĢta 
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bulunulduğu, ancak Türk bataryalarının ateĢi sonucu Agamemnon‟a kıç kısmından 

bir mermi isabet ettirildiği,” belirtilmiĢtir.
301

 Ġngiliz kaynaklarında ise Türk tarafının 

baĢarısı ile ilgili olarak; “Bu bombardımanda dört tane Türk topu, Ġngilizlere 

korkunç bir Ģekilde atıĢ yapıyordu. Ġstihkâmlara mermiler isabet etmekle beraber 

yaptığı atıĢlar önemsizdi. Gemiler, küçük çapta mermilerden birçok defa isabet 

aldılar ve Lord Nelson‟un Kaptanı, zırhlı kule dahiline giren mermi parçaları ile 

yaralandı ve bundan baĢka adı geçen gemi su hattının altından da isabet aldı ve iki 

bölmesi su ile doldu. O gece Kepez önlerindeki mayın hatlarını taramak için mayın 

tarama gemileri tarafından yapılan bir teĢebbüs, yukarıda adı geçen gemilerin 

makineleri Boğaz‟daki kuvvetli ateĢi yenmeye yeterli gelmediğinden dolayı 

baĢarısızlığa uğramıĢtır,” ifadesi mevcuttur.
302

 

 

Mart ayının ortalarına doğru gelindiğinde Çanakkale‟de iĢler BirleĢik Filo 

açısından iyice çıkmaza girmiĢtir. O zamana kadar BirleĢik Filo kendini büyük bir 

tehlikeye sokmadan Boğaz‟ın içindeki tabyaları dövmek ve onların toplarını tahribe 

çalıĢmak iĢiyle uğraĢmıĢtır. Mart ayının ilk yarısının sonuna gelindiğinde 

operasyonların Ġngilizlerin beklediği gibi gerçekleĢmediği düĢüncesi hâkim olmuĢ, 

iç tahkimâtın yok edilmesinden önce mayın tarama iĢinin tamamlanması zorunlu 

olmuĢtur. Türk topçusunun mayın tarlalarını kahramanca koruması karĢısında 

BirleĢik Filo‟da mevcut bulunan mayın tarama gemilerinin makineleri zayıf, hızları 

az ve kapasiteleri yetersiz, personelinin gerektiği gibi yetiĢtirilememiĢ olduğu 

değerlendirmesine ulaĢılmıĢtır. Orta ve iç savunma mevzilerinin hırpalanmıĢ olması 

ile beraber, hayati önemi olan mayın tarlalarının hâlâ korunmakta olması, gizlenmiĢ 
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obüslerin yerlerinin hâlâ tespit edilmediği gibi hususlardan Londra‟daki SavaĢ 

Konseyi büyük rahatsızlık duymaya baĢlamıĢtır. 
303

  Bir önceki bölümde belirtildiği 

üzere alınacak önlemlerle ilgili olarak 16 ġubat 1915‟te toplanan SavaĢ Konseyi‟nde 

Lord Kitchener, 29. Ġngiliz Tümen‟in en kısa zamanda Limni Adası‟nın Mondros 

Limanı‟na gönderilmesini uygun görmüĢse de 19 ġubat‟taki ikinci toplantısında 

bundan vazgeçerek, onun yerine Mısır‟da bulunan Avustralya ve Yeni Zelanda 

(ANZAK) birliklerinin BirleĢik Filo‟ya gerekli yardım sağlamalarını 

kararlaĢtırmıĢtır. 

 

Kara ordusu da büyük ölçüde iĢe karıĢacak olursa önce Bolayır‟a mı, yoksa 

Seddülbahr Bölgesi‟ne mi çıkarma yapılmasının gerekeceği tartıĢması baĢlamıĢtır. 

Bu esnada bir askerî harekâtın imkânlarını inceleyerek, kendisine rapor vermek 

üzere Lord Kitchener, Mısır‟da bulunan Avustralya Kolordusu Komutanı 

Korgeneral Birdwood‟u Çanakkale‟ye göndermiĢtir.
304

 Nihai olarak donanmanın 

kendi baĢına Boğaz‟ı zorlamaya devam etmesine ve zamanı gelince Bolayır‟a asker 

çıkarılmasına karar verilmiĢtir.   

 

Bu zamana kadar Ġtilâf Devletleri‟nin korumakta oldukları temel görüĢ, kara 

birliklerinin desteğine baĢvurulmadan Boğaz‟ın sadece deniz gücüyle zorlanıp, 

Marmara‟ya geçilmesi ana fikrine dayanmıĢtır. Gerek 3 Kasım 1914‟te Boğaz 

giriĢindeki tabyalara yönelik bombardıman gerekse 19 ġubat 1915‟te baĢlayıp, 

hemen hemen aralıksız bu zamana kadar süregelen Boğaz‟daki deniz muharebeleri 

ve pek de olumlu olmayan sonuçları, müttefikleri yine Boğaz‟ı sadece denizden 
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zorlama kararlarından vazgeçirmemiĢtir.  Bu düĢünceler ıĢığında SavaĢ Bakanı Lord 

Kitchener, General Birdwood‟a 4 Mart‟ta çektiği telde; “Amiralin 20 Mart‟ta 

Marmara‟ya ulaĢmayı umduğunu, Mondros‟ta toplanan birliklerin, amiralin onların 

yardımı olmadan geçemeyeceğine ikna olmadıkça Gelibolu Yarımadası‟na karĢı 

kullanılmasının düĢünülmediğini, Anzak kolordusu ile Fransız tümeni ve deniz 

tümeni 16 Mart‟ta Mondros‟ta toplanacak olmakla birlikte, bu kuvvetlerin en çok 

Ġstanbul dolaylarında yapılacak hareketler için toplanmıĢ olduğunu, BirleĢik Filo, 

tabyaları birer birer susturdukça, onları kökünden  tahrip için yalnızca ufak birliklere 

ihtiyaç olacağını, yarımadada büyük ölçüde hareketlerde bulunmak için Londra‟dan 

ayrıca emir ve yeni kuvvetler gerekeceğini, ancak Hükûmet‟in böyle bir Ģey 

düĢünmediğini, olsa da Bolayır Berzâhı‟nın ele geçirilmesi için bir kuvvete ihtiyaç 

olacağını ve bu olunca Türklerin yarımadayı boĢaltacaklarının umulabileceğini,” 

bildirmiĢtir.
 305

   

 

Lord Kitchener tarafından durumu incelemekle görevlendirilmiĢ bulunan 

General Birdwood‟un, 5 Mart‟ta Lord Kitchener‟e göndermiĢ olduğu raporunu ise 

Ģu Ģekilde özetlemek mümkündür;
306

 “….Bahriyenin Çanakkale Boğazı‟nı desteksiz 

olarak zorla geçebileceğinden çok Ģüpheliyim. Herhalde böyle bir operasyon için 

epey zaman gerekeceğini önceden kabul etmek lazımdır. Amiral aĢırı iyimserdir, 

ordunun yardımı olmadan Boğaz‟ı zorlayamayacaktır. SavaĢ donanması, Boğaz‟dan 

geçse bile taĢıt gemileri onunla birlikte geçemez, çünkü zırhlıların tahrip 

edemeyeceği gizli Türk toplarının ateĢi altında kalacaktır. Bu yüzden Gelibolu 

Yarımadası‟nın güneyi ordu tarafından ele geçirilmelidir.” 
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Bütün bu bilgi ve görüĢlere rağmen SavaĢ Bakanı Lord Kitchener, hâlâ geniĢ 

ve kapsamlı bir çıkarmaya sıcak bakmamıĢtır. Londra‟daki SavaĢ Konseyi de  

Boğaz‟ın yalnız deniz kuvveti ile zorlanarak geçilebileceği görüĢünde olduğundan 

Ġtilâf Güçleri 18 Mart 1915 deniz harekâtını baĢlatmaktan kendilerini 

alıkoyamamıĢlardır.  

 

3.3. 18 Mart 1915 Çanakkale Boğazı Muharebesi Öncesi BirleĢik Filo’nun 

Mayın Arama ve Tarama Faaliyetleri  

 

26/27 ġubat gecesi BirleĢik Filo‟ya ait mayın tarama gemileri, muhriplerin 

himayesinde Boğaz giriĢinde mayın tarama faaliyetine baĢlamıĢlardır. Ancak, savaĢ 

gemileri mayın tehlikesinden dolayı sahil bataryalarını susturmak için yeterli 

derecede sahile yaklaĢamamıĢlardır. Gündüzleri yapılan mayın arama ve tarama 

faaliyetlerinden bir sonuç alınamayınca, Mart ayı baĢından itibaren bu iĢ geceye 

alınmıĢtır. 
307

  

 

Geceleri muhriplerin himayesinde mayın tarayıcılar, Kepez önündeki 

mayınları tarama iĢiyle uğraĢmıĢlardır. Océan ve Majestik zırhlıları ile Amethyst 

kruvazörü, mayın tarama gemileri ile bu gemilere muhafaza ve kılavuzluk görevini 

yerine getiren muhripleri himaye etmiĢlerdir. Boğaz‟ın her iki sahilinde bulunan 

ıĢıldaklar, bu gemileri derhal yakalamıĢ ve set bataryaları ise bu gemileri hemen 

dağıtmıĢlardır. Bu mücadele böylece günlerce devam etmiĢtir. Gündüzleri donanma 

gemileri sahra bataryalarını imhaya çalıĢırken, geceleri mayın tarama gemileri 
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mayın tarama iĢiyle uğraĢmıĢlardır. Gerek ıĢıldaklar, gerekse de sahra bataryaları 

görevlerini çok iyi ifa ettiklerinden Amiral Carden, bu mayınları tarama iĢinin 

tahmininden çok güç olduğunu itiraf ederek, donanma personelinden gönüllü 

askerleri davet etmek zorunda kalmıĢtır.
308

  Boğaz giriĢinden sonra ikinci evreyi 

oluĢturan ve daha çok Boğaz‟daki mayınların temizlenmesine yönelik aralıksız 

süren çalıĢmaları kısaca Ģöyle özetleyebiliriz: 1-2 Mart 1915 gecesinde mayın 

tarama gemilerinden oluĢan bir mayın arama grubu Soğanlıdere‟ye kadar 

ilerleyerek, mayınların taranmasına baĢlamak istemiĢse de ıĢıldakların ve 

bataryaların 15 cm.lik toplarının Ģiddetli ateĢi altında geri çekilmiĢtir. 
309

 

 

2-3 Mart 1915 gecesi yeniden giriĢilen mayın tarama çalıĢmaları hiçbir baĢarı 

vermemiĢtir. 3 Mart‟ta da ne gündüz ve ne de gece hiçbir baĢarıya varılmamıĢ, 

BirleĢik Filo gemilerinin topları harap olan karakol binasının yıkılmasından baĢka 

hiçbir etki göstermemiĢlerdir.
310

 6-7 Mart gecesi Boğaz‟da baĢlatılan mayın 

temizleme operasyonu da mayın hatlarını korumakla görevli bataryaların yoğun ve 

etkili ateĢleri altında baĢarısızlıkla sonuçlanmıĢtır. 
311

   

  

Ġngiliz arĢiv belgelerinde, “Mayın arama tarama gemilerinin 7-8 Mart gecesi 

Kepez‟de ıĢıldakları tahrip etmek için giriĢimde bulundukları ancak bu harekâtın 

sonuçsuz kaldığı, ıĢıldakların bir süre için kaybolduktan sonra tekrar göründükleri,” 

bilgisi mevcuttur. Bu ifadeden Boğaz içinde konuĢlandırılan ıĢıldakların BirleĢik 

Filo‟nun mayın arama faaliyetini ne kadar zorlaĢtırdığı anlaĢılmaktadır. Yine bahse 
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konu belgelerde, “Türklerin mayın sahasını çok iyi savundukları, Ġngiliz ve Fransız 

mayın ve karakol gemilerinin bölgeyi Dar Geçit‟te konuĢlandırılan altı tane dev gibi 

ıĢıldak ile topçu bataryalarının yoğun ateĢi altında geçmek zorunda kaldıkları”, 

bilgisi mevcuttur.
 312

 Bu durumda BirleĢik Filo Komutanı Amiral Carden ve Deniz 

Kurmay BaĢkanı Komodor Roger Keyes, bu mayınlar taranmadıkça ileri harekâttaki 

baĢarıdan artık tamamen Ģüphe duyduklarından Mart ayının ilk iki haftasını bu 

sahanın temizlenmesine bırakarak, tarayıcı gemilerin personelini teĢvik için elinden 

geleni yapmıĢlardır.
313

 Ancak bu iĢe tahsis edilen mayın tarama gemilerinin 

mürettebâtının Ġngiltere‟nin balıkçı limanlarından gönüllü toplanmıĢ personel 

olması, Türk ıĢıldakları ve ateĢi altında iĢ görmeye alıĢık olunmaması sebebiyle, 

baĢarı sağlanamamıĢtır.  

 

11 Mart‟ta kendilerine fazla ücret verileceği vaadinde bulunulan bu sivil 

personel ile ikinci bir teĢebbüs yapılmıĢ, bu da baĢarısızlıkla sonuçlanınca 

gemilerin kaptanları artık daha fazla bir Ģey yapamayacaklarını bildirmiĢlerdir. 

Harekâtın ümitsizliği anlaĢıldığından bu olaydan sonra 12 Mart gecesi mayın 

temizleme harekâtı Fransız mayın tarama filosu tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir.
314

 

Akıntıya karĢı hızları az olan gemilerle yürütülen ve genelde dört torpidobot 

eĢliğinde iki mayın arama gemisiyle sürdürülen bu harekât, kıyıdaki Türk mayın 

koruma bataryalarının ateĢleri karĢısında baĢarıya ulaĢmamıĢtır. Yine aynı gün 

hava keĢifleri Erenköy yönünde Soğanlıdere‟de yüzeye yakın bir mayın hattını 

rapor etmiĢlerdir. Bunlar mayın tarayıcılarla incelenip, hücum edildiğinde sonradan 
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bunların kablolara bağlanmıĢ boĢ mayın hatları olduğu görülmüĢtür. Amiral Carden 

tarafından Londra‟daki Amirallik Dairesi‟ne yazılan raporda bunların büyük 

ihtimalle denizaltılara karĢı yapılmıĢ engeller olduğundan bahsedilmiĢtir.
315

 Bu 

baĢarısızlık üzerine Amiral Carden‟in Kurmay BaĢkanı Komodor Keyes, mayın 

tarama kuvvetinin idaresini eline alıp, bahriyelilerden gönüllü toplamıĢtır. 

Komodor Keyes sivil mürettebâta sabır göstermeleri için büyük para ikramiyeleri 

de teklif etmiĢtir. 13 Mart gecesi Kepez‟deki mayın tarlasını temizlemek için bir 

kruvazörün desteği ile kararlı bir teĢebbüste bulunulmuĢtur.
316

 Bu kapsamda yedi 

mayın tarama gemisi ile iki karakol gemisi ve dört muhrip, Canopus ve Amethyst 

gemileri refakatinde Kepez‟e kadar girmeyi ve hatta bir kısım mayını taramayı 

baĢarmıĢtır. Türk topçuları kendilerine mayın tarlalarının ortasına gelene kadar 

müsaade etmiĢlerdir. Sonra bütün ıĢıldaklar yanmıĢ ve ateĢ baĢlamıĢtır. Bundan da 

bir sonuç çıkmamıĢ ve mayın arama gemilerinden dördü hareketten yoksun 

kalmıĢtır. Amethyst hafif kruvazörü de kötü Ģekilde yaralanarak, 27 ölü ve 45 

yaralı ile geri dönmüĢtür. Bu gemi, balıkçı gemilerini himaye etmek için Kepez 

Burnu‟na kadar ilerledikten sonra Türk topçusunun Ģiddetli ateĢine maruz kalmıĢ, 

dümen donanımı sakatlanmıĢ ve 20 dakika kadar Türk mermilerine hedef teĢkil 

etmiĢtir.
317

 Birdenbire projektör aydınlatmasının ardından Ģiddetli ateĢin tesiriyle 

mayın tarama gemilerinin darma dağınık ve periĢan bir hâlde kaçıĢtıklarını Ġngiliz 

kaynakları da kaydetmiĢtir.
318

  

 

Yine 14,15,16 Mart geceleri mayın tarayıcılar, gemilerin taarruz günü 
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manevra yapacakları bölgeyi temizlemekle uğraĢmıĢlar ve bu bölge için temiz 

raporu vermiĢlerdir.
319

  Genelkurmay arĢiv belgelerinde konu ile ilgili olarak, “14 

Mart ile 18 Mart arasındaki dört gün boyunca gündüzleri BirleĢik Filo‟ya ait iki 

zırhlının Boğaz önüne gelerek, Ertuğrul ve Morto Limanı civarındaki piyade 

siperlerine aralıklı bir biçimde ateĢ açtığı, geceleri ise birkaç torpidobot refakatinde 

balıkçı gemilerinin mayın hatlarına yaklaĢmak teĢebbüsünde bulunduğu, ancak 

bataryalardan açılan ilk ateĢ üzerine hemen geri çekildikleri”, bilgisi mevcuttur.
320

  

          

BirleĢik Filo‟nun mayın tarama operasyonları beklenenden daha büyük 

güçlüklerle karĢılaĢmıĢ ve istenilen baĢarı sağlanamamıĢtır. BirleĢik Filo‟nun mayın 

harekâtındaki baĢarısızlık nedenleri olarak; bataryaların ateĢ yağmuru, tarama 

gemilerinin sivil personelle donatılması, zaman zaman mayın infilakları, Ģiddetli 

rüzgâr, fırtınalar ve kuvvetli akıntılar gibi faktörleri sayabiliriz.
321

  

 

Ġngiliz arĢiv belgelerinde, “Mayın sahasının Türkler tarafından çok iyi 

savunulduğu, mayın gemilerinin bir dolu ıĢıldak ve bataryaların ateĢi altında geçmek 

zorunda kaldıkları” bilgisine yer verilmiĢtir. 
322

 Yine Çanakkale Boğazı‟ndaki mayın 

tehlikesinden dolayı Limni Adası‟nın Mondros Körfezi‟nde isimleri gibi farklı 

Ģalopa,
*
 sahil kayıkları, küçük gezinti yatları ve römorkörlerden ve 300 gemicinin 

komutası altında bir filo hazırlandığı bilgisi mevcuttur. Fransız kaynaklarında bu 

durum Ģöyle izah edilmiĢtir:
 
“Kahraman küçük tarakçılarımız, kendilerini koruyan 

                                                 
319

 The National Archives, ADM I/116/ 3491, (The Dardanelles Naval Operations, Amiral Carden‟in 

Amirallik Dairesi‟ne gönderdiği 17 Mart tarihli mektubu) 
320

 ATASE ArĢivi, Klasör No:121, Dosya No: 572, Fihrist No: 02 (Yine aynı belgede 14 Mart‟ta 

Karanlık Liman‟da birkaç tahte‟l bahr (denizaltı) görüldüğü yazılmaktadır.) 
321

 Steel-Hart, a.g.e, s.15 
322

 The National Archives, ADM I/116/ 3491, (Dardanelles Naval Operations, s.21) 
*
 ġalopa: 15 ve 16. yüzyıllarda kullanılmıĢ, iki direkli, küçük bir gemi türüdür.  



141 

 

savaĢ gemileri önünde oldukları hâlde ön diĢlerini sökmüĢ olduğumuz ejderin 

dehĢetli ağzına girdiler. En dıĢarıdaki mayın hattına yaklaĢmıĢ bulunan bu gemiler, 

bir Türk ıĢıldağının görüĢü dahiline girerek, bataryalar tarafından Ģiddetli bir ateĢe 

maruz kaldılar. Bu hadise, mayın tarama iĢinin ne kadar güç olacağını açık bir 

surette gösteriyordu.” 
323

 

 

Amiral Carden mayın bölgesinin çok iyi savunulması dolayısıyla 13-14 Mart 

gecesi de Boğaz‟daki mayın arama harekâtının baĢarısızlığa uğraması üzerine gece 

harekâtıyla bu alanın taranamayacağına kanaat getirmiĢtir. Amiral Carden              

14 Mart‟ta Deniz Bakanlığı‟na sunduğu raporunda; “Gündüzleri tüm kuvvetiyle 

hareket ederek, mayınları taramaktan baĢka çıkar yol olmadığına iĢaretle, daha 

büyük bir mayın arama filosunun kendisine eĢlik etmesini,” talep etmiĢtir. 
324

 

 

Deniz Bakanlığı 15 Mart‟ta bu öneriyi benimseyerek, zaman kaybedilmeden 

uygulanması amacıyla 30 kadar yeni ve hızlı mayın gemisinin Ġngiltere‟den 

Mondros‟a gönderilmesi talimatını vermiĢtir. Ayrıca, Fransızlarda bulunan 15 mil 

hızındaki mayın arama gemilerinin de Çanakkale‟ye gönderilmesi öngörülmüĢtür. 

Bu gemilere ilave olarak Malta‟daki torpidobotlarla, birkaç Fransız botu da 

Çanakkale Boğazı‟na gönderilmiĢtir.  

 

Bütün bu ilave tedbirler alınırken, 13 Mayıs baĢarısızlığı üzerine Amiral 

Carden stratejisini değiĢtirmiĢ, muharebe gemilerinin ağır topları ile Türk 

bataryalarının susturulmasının Boğazı‟ndan temizlenmesinden sonra değil, önce 
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yapılması gerektiğine karar vermiĢtir. Zaten Deniz Bakanı Churchill‟in endiĢeli ve 

sabırsız telgraflarından da bunalmıĢ olduğundan Amiral Carden, Churchill‟e büyük 

taarruza muhtemel olarak 17 Mart‟ta baĢlayacağını bildirmiĢtir. Bu karar üzerine 

“Bu iĢ Carden‟e biraz fazla gelecekmiĢ gibi bir hissim var,” diyen Amiral Fisher, 

Çanakkale‟ye gidip kumandayı bizzat eline almayı teklif ettiyse de Churchill, 

Fisher‟i bu fikrinden vazgeçirmiĢtir.
325

 Bu suretle Londra‟da Çanakkale Boğazı‟nın 

can damarı olan Dar Geçit (Çanakkale-Kilitbahr)‟teki Türk savunmasına 17 veya 

18 Mart‟ta yüklenilebileceği ve filonun geçiĢine uygun bir geçit açılabileceği 

beklentisi hâkim olmuĢtur.
 326

    

 

3.4. 18 Mart 1915 Çanakkale Boğazı Muharebesi Öncesi Londra’daki 

Faaliyetler   

 

19 ġubat 1915‟ten beri devam eden bombardımanlar ve faaliyetler, Ġtilâf 

Devletleri açısından hiç de iyi bir netice vermemiĢtir. Bu zamana kadar BirleĢik 

Filo‟ya ait gemiler kendilerini büyük tehlikeye sokmadan Boğaz‟ın içindeki 

tabyaları dövmek ve onların toplarını tahrip etmekle uğraĢmıĢtır. Ancak alınan 

sonuçlar o kadar önemsiz olmuĢtur ki, Londra‟daki SavaĢ Konseyi bundan bir Ģey 

çıkmayacağını anlamıĢ ve iyice sabırsızlanmaya baĢlamıĢtır. Bu durumda adım adım 

ileri harekâta devam edileceği yerde, daha fazla katı tedbirler alınması 

kararlaĢtırılarak ve bu konuda Amiral Carden‟e baskı yapılarak, çok miktarda kayıp 

vermekten çekinmemesi de kendisine tavsiye edilmiĢtir. 3 Mart 1915 tarihinde 

Londra‟daki Amirallik Dairesi‟nden Amiral Carden‟e gönderilen telgrafta konu 

hakkında; “Goeben (Yavuz), Breslau (Midilli) ve Türk Donanması‟nın tahribi, 
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mayınlardan temizlenerek açılacak koridordan Boğaziçi‟ndeki kalelere taarruzda 

bulunulması, Haliç‟teki Tersane‟nin, Tophane ve Zeytin Burnu‟ndaki fiĢek 

fabrikasının tahribi yahut iĢgali, Gelibolu Yarımadası ile Ġstanbul arasıdaki irtibatı 

sağlayan bütün kabloların kesilmesi vb. gibi,” daha önce verilen emirler 

yinelenmiĢtir.
327

 

 

Boğaz‟ın geçilmesi için Amiral Carden‟in planında daha önce görülen bir 

aylık sürenin 19 ġubat‟tan bu yana üç haftası geçtiği hâlde planın ikinci evresi bile 

henüz gerçekleĢtirilememiĢtir. Yapılan atıĢların kontrolünde karĢılaĢılan büyük 

güçlüklerden baĢka, tabyalara uzak mesafeden yöneltilen ateĢlerin etkili olmadığı 

gerçeği de ortaya çıkmıĢtır. Bu nedenle tabyaları susturabilmek için gemilerin yakın 

mesafeye dek sokulmaları gerekmiĢ, ancak mayın bölgesi buna olanak tanımamıĢtır. 

Uzak mesafelerden ateĢ edebilen ağır topların ise aĢınma ve boĢ yere cephane 

harcanmasına neden olmaktan öte bir yararının olmadığı tespit edilmiĢtir. Amiral 

Carden en çok mayın hatlarının taranmasına önem vermiĢ, fakat bataryalar 

susturulmadan mayınların toplanması, mayınlar temizlenmeden de donanmaya ait 

sınırlı ve geçici atıĢlarla bataryaların susturulması mümkün olmamıĢtır. 

 

Bu durumda BirleĢik Filo‟nun Mart ayı ortasına kadar olan faaliyetlerini 

kısaca özetleyecek olursak; 19, 25 ve 26 ġubat 1915 tarihlerinde gerçekleĢtirilen üç 

bombardımanla Boğaz giriĢindeki Seddülbahr, Ertuğrul ile Kumkale ve Orhaniye 

Tabyaları tahrip olmuĢtur. Bundan sonra Boğaz‟ın iç istihkâmlarıyla mücadele ve 

mayın tarlasının tahribi için 26 ġubat-17 Mart 1915 tarihleri arasında çalıĢılmıĢtır. 
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Boğaz dıĢ savunma tertibatının tahribi tamamlanmıĢ olmakla beraber, ara 

savunma tertibatının tahribinden ve mayın tarlasının temizlenmesinden ibaret olan 

ikinci safha baĢarıyla sonuçlanmamıĢtır.
328

 Ġtilâf Kuvvetleri, Akyar tepeleri-

Soğanlıdere hattına kadar Boğaz dahilini taramıĢlar ve bir mayın hattını kısmen 

sökmüĢler, fakat diğer hatlara hiçbir zarar verememiĢlerdir. 4 Mart‟ta Seddülbahr ve 

Kumkale Tabyaları tahrip olduğundan karaya tahrip birlikleri çıkarılmıĢtır. 5,7 ve 8 

Mart 1915 tarihlerinde Queen Elizabeth baĢta olmak üzere BirleĢik Filo‟ya ait 

zırhlıların Boğaz giriĢinden Merkez Tabyaları‟na karĢı yaptıkları taarruzların da 

hiçbir tesir yapamadıkları görülmüĢtür.
329

       

 

Uygulanan harekâttan olumlu bir sonuç elde edemeyen Amiral Carden, Deniz 

Bakanlığı‟na 9 Mart‟ta gönderdiği raporda; “Yeterli kara ordusu ve uçaklara 

gereksinim duyduğunu, Boğaz‟ın iki kıyısındaki gizli top ve obüslerin yerleri 

saptanmadıkça, Boğaz‟a giren tüm gemilerin tehlikeyle karĢı karĢıya kalmakta 

olduklarına, her geçen gün isabet oranlarının artığına iĢaretle, bu sakıncanın 

giderilmesine dek taarruzun ertelenmesini” teklif etmiĢtir.
330

       

 

Konu ile ilgili olarak birçok Ġngiliz kaynağı ve arĢiv belgesi incelendiğinde; 

Amiral Carden‟in kara birliklerinin derhal yardımı gerektiğinin farkında olduğu, 

ancak bir taraftan ordu hiç hazır değilken, diğer taraftan Deniz Bakanı Churchill, 

deniz taarruzunun mümkün olduğu kadar çabuk yapılmasını emrettiğinden konu 
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hakkında çekimser kalmayı tercih ettiği değerlendirilmektedir.  

 

Mayın gemilerinin yinelenen baĢarısız faaliyetleri ve 10 Mart tarihli SavaĢ 

Konseyi‟nin toplantısında alınan “BirleĢik Filo Boğaz‟a yalnız kendi gücüyle 

saldıracak, yarımadaya asker çıkartılmayacaktır” kararından sonra artık iyice 

sabırsızlanan Deniz Bakanı Churchill ise 11 Mart‟ta  Amiral Carden‟e biraz daha 

enerjik hareket etmesi gerektiğini bildiren Ģu telgrafı göndermiĢtir:
331

  

 

“Size verilen ilk talimat sakınma ve ölçülü hareket etmeniz idi. Hiç kayıp 

vermeden ilerlemedeki sabır ve maharetinizi takdir ediyoruz, ancak elde edilecek 

baĢarı eğer baĢka türlü sağlanılamayacaksa gemi ve insan kayıpları göze alınabilir. 

Çanakkale Boğazı‟nın geçilmesi savaĢın sonucu üzerine kesin etkiler yapabilir. 

Uygun hava Ģartları seçilerek Nara Tabyaları‟nı, elde mevcut ve bu hedef üzerine 

ateĢlerini yakın mesafeden tevcih edebilecek büyük toplarla tahrip etme zamanının 

geldiğini ve bunun gerekli olduğunu düĢünüyoruz. Topçu ateĢinin desteği altında, 

karaya çıkarılacak bölükler siperlerdeki Türk toplarını tahrip edecekler ve mayın 

tarlaları mümkün olduğu kadar temizlenecektir. Bu harekâtı Nara Tabyaları tahrip 

edilinceye ve Boğaz mayınlardan temizleninceye kadar tekrarlayacaksınız. Sizi 

baskı altına almak veya zorlamak isteğinde değiliz. Fakat harekâtınızın bir 

noktasında karar almak için enerjik hareket etmeniz gerekeceği düĢüncesindeyiz ve 

sizin bu zamanın geldiği inancında olup olmadığınızı öğrenmek istiyoruz. ” 

 

Buna göre 11 Mart‟ta Amiral Carden‟in yetkisi artırılmıĢtır. Artık 10 Mart‟tan 
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sonra BirleĢik Filo‟nun Boğaz‟a yalnız kendi gücüyle saldırması kararı 

kesinleĢtiğinden çekingen ve önlemli harekât koĢullarını bırakarak, Boğaz‟ı 

zorlayabileceği, personel ve gemi kaybını göze alabileceği kendisine        

bildirilmiĢtir.
332

 Durum böyle iken Londra‟daki SavaĢ Konseyi‟nin 10 Mart‟taki 

toplantısında Lord Kitchener, General Birdwod‟un da Çanakkale‟de 

görevlendirilmesi üzerine 29. Tümen‟in yola çıkması için gerekli emirleri vereceğini 

beyan etmiĢtir. Aynı toplantıda deniz harekâtının baĢarıya ulaĢması durumunda 

Ġstanbul‟a karĢı yapılacak olan harekât için Ġtilâf Kuvvetleri‟nin 130.000 (Ġngiliz 

Bahriye Tümeni, Avustralya birlikleri, 29. Ġngiliz Piyade Tümeni, Fransız Tümeni, 

Rus Kolordusu) kiĢi kadar olacağı ve Türklerin, bu kuvvete karĢı Çanakkale 

Bölgesi‟nde 60.000, Ġstanbul dolaylarında 120.000 olmak üzere toplam 180.000 

kiĢilik bir kuvvet toplayabilecekleri hesaplanmıĢtır. Deniz Bakanı Churchill ise 

gereklilik hâlinde kara birliğinin yardımına baĢvurulacağını, ancak donanmanın 

ordudan yardım görmeden Boğaz‟dan geçebileceğine hâlâ inandığını SavaĢ 

Konseyi‟ne bildirmiĢtir.
 333

  

 

Lord Kitchener, ertesi gün yani 12 Mart‟ta General Sir Ian Hamilton‟un 

Akdeniz Sefer Kuvvetleri BaĢkomutanlığı‟na tayin edilmiĢ olduğunu ve Tuğgeneral 

W.P.Braitwaite‟in de Hamilton‟a kurmay baĢkanı olarak atandığını ilan 

etmiĢtir.
334

29. Ġngiliz Tümen‟in, Doğu Akdeniz‟de görev yapmak üzere kısa 
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zamanda gemilere bindirilmeye hazırlanması için de emirler verilmiĢtir.
335

 Akdeniz 

Sefer Kuvveti BaĢkomutanlığı‟na getirilen General Hamilton‟a 13 Mart 1915 

tarihinde Lord Kitchener tarafından verilen talimat kısaca Ģu maddeleri  

içermiĢtir:
336

  

 

“1. Filo Çanakkale Boğazı‟ndan zorla geçiĢ hareketi yapacaktır. Filo‟nun 

bütün çalıĢmalarına rağmen yarma harekâtı gerçekleĢtirmediği takdirde Kara 

Kuvvetleri ile büyük oranda kara harekâtına geçilecektir. 

 

2. Ancak bu harekât için ayrılan bütün Kara Kuvveti toplandıktan sonra 

Gelibolu Yarımadası‟na karĢı kesin olarak saldırıya geçilecektir ki, bu sayede bütün 

ağırlık merkezi etkilenmiĢ olsun. 

 

3. Çanakkale Boğazı‟nın donanma ile zorlanması tasarlanmıĢ olduğundan, 

bundan  caymak veya geri dönmek hiç kimsenin aklına gelmemelidir. Bütün 

kapasitesiyle tamamen metotlu bir Ģekilde deniz ve kara baĢkomutanlıkları arasında 

iĢ birliği gerekmektedir. En çok dikkat edilecek nokta, ters bir hareketin stratejik ve 

politik baĢarıları bozacağı olmalı ve bu ihtimal hiçbir zaman unutulmamalıdır.  

 

4.  Bazı bölgelerde mevcut ve donanmayı rahatsız eden Türk toplarını 

susturmak veya tabyaları tamamen yok etmek için küçük birliklerin kullanılması 

uygundur. Yalnız böyle küçük operasyonların yapılmasında gerektiği kadar kuvvet 
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kullanılmalı ve hiçbir zaman bu birlikler, iĢgal edilmiĢ olan yarımadadaki yerleri 

bundan sonra da elde tutmaya çalıĢmamalıdır.”     

 

SavaĢ Bakanı Kitchener, General Hamilton‟a görevi hakkında son olarak Ģu 

sözleri sarf etmiĢtir: 

 

“Donanma, Çanakkale Boğazı‟nı aĢar ve siz baĢarıya ulaĢırsanız, bu bir 

muharebenin zaferi değil, bir harbin galibiyeti olacaktır.”
 
 

 

Özetle Lord Kitchener, General Hamilton‟un birliklerinin Çanakkale‟de 

kullanılmasına hiç lüzum kalmayacağını ümit ettiğini, fakat bu kuvvetlerin karaya 

çıkarılması mecburiyeti doğarsa da her ne pahasına olursa olsun, bu teĢebbüsü bir 

neticeye ulaĢtırmaları gerektiğini vurgulamıĢtır. Akdeniz Sefer Kuvveti‟nin 18 Mart 

1915 günü 29. Ġngiliz Tümeni dıĢında hazır olan birlikleri, genellikle Boğaz 

dolaylarındaki adalarda ve gemilerde bekletilmiĢlerdir. ġunu da belirtmek gerekir ki, 

bu kuvvetler yarımadaya herhangi bir çıkarma gerçekleĢtirmek için değil, daha 

ziyade BirleĢik Filo‟nun Boğaz‟ı  geçmeyi baĢarması hâlinde onu izlemeleri ihtimali 

üzerine Boğaz yakınlarında bekletilmiĢlerdir.  

 

Bu esnada Deniz Bakanı Churchill‟in Amiral Carden‟e biraz daha enerjik 

hareket etmesi gerektiğini bildiren 11 Mart tarihli telgrafı ve 13 Mart gecesi mayın 

gemilerinin son baĢarısızlığı üzerine Amiral Carden stratejisini değiĢtirmiĢ, 

muharebe gemilerinin ağır topları ile Türk bataryalarının susturulmasının Boğaz‟ın 

temizlenmesinden sonra değil, önce yapılması gerektiğine karar vermiĢtir. Artık 
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donanmanın yalnız baĢına hareket edeceği de kesinleĢtiğinden dolayı 15 Mart‟ta 

Amiral Carden her Ģeyin hazır olduğunu ve havanın da müsait olduğu takdirde 18 

Mart‟tan itibaren taarruz edilebileceğini bildirmiĢtir.
337

 Ancak, Amiral Carden‟in 

1915 ġubat ayı sonundan Mart ayı ortalarına dek Boğaz içinde gece ve gündüz 

sürdürdüğü operasyonlar baĢarıya ulaĢmamıĢtır. Deniz uçaklarından 

faydalanılmamıĢ, mayın tarlaları temizlenmemiĢtir. ĠĢte gerek bu baĢarısızlıkların 

yarattığı hayal kırıklığı, gerekse gelecekte de karĢılaĢılabilecek güçlükler, Amiral 

Carden‟i ümitsizliğe düĢürmüĢ ve bu durumda sağlığını olumsuz yönde etkilemiĢtir. 

Amiral Carden bu tarihten bir gün önce 16 Mart‟ta sağlık durumunun kendisini 

komutanlıktan çekilmek zorunda bıraktığını telgrafla bildirmiĢtir. Bu durum üzerine 

Boğaz‟dan geçiĢin baĢlamasına sadece 48 saat kalmıĢken, mecburen ve savaĢın en 

kritik anında Amiral Carden görevden alınmıĢtır. 17 Mart‟ta Deniz Bakanı 

Churchill, Koramiral Amiral de Robeck‟e aĢağıdaki mesajı göndermiĢtir:
338

  

 

“Birinci Lord‟tan-KiĢiye özel ve gizlidir: 

 

 Büyük bir güvenle Akdeniz Filo Komutanlığı‟nı size veriyorum. Evvelce 

hazırlanmıĢ harekât planının derhal uygulanması konusunda hiçbir etki altında 

kalmadan karar vermenizi istiyorum. Kararınız olumlu ise hiç zaman geçirmeden 

uygulayınız, olumsuz ise nedenlerini bildiriniz.”  

  

 Amiral de Robeck bu telgrafa verdiği yanıtta; “Harekâtın uygulanabilir 

olduğunu, görevi kıvançla kabul ettiğini ve hava koĢulları elveriĢli olursa 18 Mart‟ta 
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taarruza geçeceğini” bildirmiĢtir. Boğaz‟ın yalnız denizden yapılacak bir taarruzla 

geçilebileceği kanısında olan Amiral de Robeck, 17 Mart‟ta Müttefik Deniz 

Kuvvetleri BaĢkomutanlığı‟na atanmıĢ ve yeni Müttefik Filo Komutanı 17 Mart‟ta 

Queen Elizabeth zırhlısında bir toplantı düzenlemiĢtir.
339

 Kurmay BaĢkanı Komodor 

Roger Keyes, Tuğamiral R.E.Wemyss, Fransız Filosu Komutanı Amiral Quepratte, 

Akdeniz Sefer Kuvveti BaĢkomutanı General Sir Ian Hamilton, Fransız Doğu Sefer 

Kuvveti Komutanı General D‟Amadé‟nin katılmıĢ olduğu bu toplantıda 18 Mart 

1915‟te yapılması öngörülen taarruzun nasıl bir plana dayandırılacağı konusu 

görüĢülmüĢtür. Ancak söz konusu toplantıda müĢterek bir harekât konusunda bir 

karara varılamamıĢ, Kara Kuvvetleri‟nin kullanılması biçiminin tayini için             

18 Mart‟ta yapılması planlanan denizden taarruzun sonucunun beklenilmesine karar 

verilmiĢtir. Hava uygun olduğu takdirde ertesi günü saldırıya geçilebileceği 

kararlaĢtırılmıĢ ve yapılacak taarruzun harekât planı nihai hâle getirilmiĢtir.
340

  

 

Aynı gün gemilere 18 Mart taarruzu için harekât emirleri dağıtılmıĢtır.
341

 Yine 

17 Mart günü Amiral de Robeck Londra‟daki Birinci Deniz Lordu‟na gönderdiği bir 

telgrafla, “BaĢarının Dar Geçit (Çanakkale-Kilitbahr)‟teki mayınlı sahanın 

temizlenmesine bağlı olduğunu, bu yapıldığı takdirde mayın arama faaliyeti devam 

ederken tabyaların susturulmuĢ olacağını, 17 Mart günü sancak gemisinde General 

Hamilton, D‟Amadé ve Amiral Weymss ile çok verimli bir görüĢmede 

bulunduklarını” bildirmiĢtir.
342

 18 Mart 1915 tarihi itibariyle planın üçüncü safhası 

olan “Merkez tahkimâtının yok edilmesi” ve dördüncü safhası olan “Kalan 
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mayınların temizlenmesi, Boğaz dar yerinin iĢgal edilerek, donanmanın Marmara‟ya 

girmesi” safhasının birlikte uygulanması, bir günde bitirilmezse en çok iki günde 

BirleĢik Filo‟nun, Boğaz‟ı yarıp geçmesi karara bağlanmıĢtır. 
343

 Genelkurmay 

arĢivinde mevcut Roma Askerî AtaĢeliği‟nden Çanakkale Müstahkem Mevkii 

Komutanlığı‟na 17 Mart 1915 tarihli gönderilen bir telgraftan, 17 Mart toplantısının 

içeriği hakkında bilgi verildiği ve BirleĢik Filo‟nun 18 Mart itibariyle Boğaz‟a 

taarruzda bulunabileceğinin bildirildiği ve dolayısıyla Türk tarafının durumdan 

haberdar edildiği, anlaĢılmaktadır.
344

  

 

3.5. Nusret Mayın Gemisi’nin Erenköy Koyu Önünde Kurduğu Engel  

 

BirleĢik Filo‟nun 3 Kasım 1914 tarihinde Boğaz‟daki tabyaları bombalamaya 

baĢlaması ile birlikte Mart ayına kadar geçen süre içerisinde dünyanın en büyük 

donanması Boğaz önünde toplanmıĢ, keĢif uçuĢlarıyla mayın alanlarını belirlemeye 

çalıĢmıĢ, mayın arama ve tarama gemileri, Boğaz‟ın içlerine kadar girip mayınları 

temizleme çalıĢmalarını yürütmüĢlerdir. Uzun süreli bu temizlik çalıĢmalarının 

ardından BirleĢik Filo‟nun Boğaz‟ı geçme giriĢiminde bulunacağına kesin gözüyle 

bakılmıĢtır. Bunun üzerine Müstahkem Mevkii Komutanlığı, 2 Mart 1915 günü 

Ġstanbul‟daki Bahriye Nezareti depolarından çıkarılan ve Selanik vapuru ile 

Ġstanbul‟dan getirtilmiĢ olan mayınları Karanlık Liman‟a dökme kararı almıĢtır. Bu 

iĢ için Almanya‟da özel olarak mayın dökme iĢi için inĢa edilmiĢ olan Nusret mayın 

gemisi görevlendirilmiĢtir. Nusret mayın gemisi, Çanakkale Boğazı‟na 3 Eylül 

1914‟te intikal etmiĢ, 18 Mart 1915 tarihine kadar Boğaz‟da oluĢturulan toplam 11 
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mayın hattının 3 tanesini döĢemiĢtir.  

 

6 Mart 1915‟te Çanakkale Müstahkem Mevkii Komutanı Cevat PaĢa 

tarafından Müstahkem Mevkii Mayın Grup Komutanı BinbaĢı Nazmi (Akpınar) 

Bey‟e 26 adet karbonit Alman mayını ile Erenköy Koyu‟nda yeni bir mayın hattının 

kurulması emri verilmiĢtir. Müstahkem Mevkii Komutanlığı tarafından hazırlanan 

savunma planına göre; BirleĢik Filo gemilerinin harp sahasını geçici olarak terk 

etmek gibi ihtiyaç duyacakları bir manevra durumunu, diğer gemilerin savaĢma 

kabiliyetlerini aksatmadan en kısa yoldan ve emniyetle Kumkale-Kepez arasında 

orta bölgede yani Erenköy Koyu açıklarında yapacakları değerlendirilmiĢtir. Bu 

kararın verilmesinde BirleĢik Filo‟nun Boğaz içinde yaptığı tarama faaliyetleri 

esnasında Erenköy Koyu‟nu sık sık kullanması da etken olmuĢtur.   

 

Bu suretle 11. mayın hattına döĢenen 26 adet karbonit mayın, Nusret mayın 

gemisi tarafından 8 Mart 1915 tarihinde donanmanın taarruzundan on gün önce 

BirleĢik Filo‟nun mayınları temizledikleri alana diğer hatlardan ayrı olarak, 

Boğaz‟ın farklı bir yerine farklı bir Ģekilde yerleĢtirilmiĢtir.  

 

Boğaz‟ı enlemesine kesen mayın hatlarının ilerisine enlemesine değil 

diklemesine olarak dökülecek olan bu 26 mayın Nusret mayın gemisinin güvertesine 

yerleĢtirilmiĢtir. Kıdemli YüzbaĢı Tophaneli Ġsmail Hakkı Bey
*
 komutasındaki 

                                                 
*
Birinci Sınıf (Kıdemli) YüzbaĢı Ġsmail Hakkı Efendi, 1877 yılında Ġstanbul/Tophane‟de dünyaya gelmiĢtir.   

Babasının adı Ġbrahim Efendi‟dir. Ġstanbul RüĢtiyesi (Orta Okulu)‟ni bitirdikten sonra Mekteb-i Fünûn-ı 

Bahriyye-i ġâhâne (Deniz Lisesi Komutanlığı)‟ye girmiĢtir. 13 Mart 1895 tarihinde Harbiye Sınıfı‟na 

geçmiĢ ve müteakiben 29 Haziran 1897 tarihinde teğmen rütbesiyle mezun olarak mühendis (asteğmen) 

sıfatıyla Mansure Korveti‟ne atanmıĢtır. Teğmen Hakkı Efendi, 7 Mayıs 1899‟da Üsteğmen rütbesine, 23 
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Nusret mayın gemisi, 8 Mart sabahı saat 05.00‟da Nara‟dan hareketle seyre 

baĢlamıĢtır.
345

 Mayın hatlarını baĢarıyla geçen gemi, dumansız bir seyirle saat 

07.00‟a doğru Erenköy Bölgesi‟ndeki Karanlık Liman‟a ulaĢmıĢtır. Saat 07.10‟da 

geri dönüĢe geçilirken, her biri 80 kilo Ģarjlı 26 mayın, poyraz-lodos istikâmetinde, 

yüzer metre aralık ve 4-5 metre derinlikte döĢenmiĢ ve böylece Boğaz‟da 11. mayın 

hattının tesisi tamamlanmıĢtır. Bu hat diğerleri gibi Boğaz‟ın orta hattına dikey 

değil, paralel olarak ve özellikle de BirleĢik Filo gemilerinin manevra alanı üzerine 

kurulmuĢtur. Bu döküm iĢinde Müstahkem Mevkii Mayın Grup Komutanı BinbaĢı 

Nazmi (Akpınar) Bey, gemi komutanı ile beraber bulunmuĢ ve ona yardım etmiĢtir. 

Bu bölgede karakol görevi yapmakta olan BirleĢik Filo‟ya ait mayın arama gemileri 

sabaha karĢı geri çekildiklerinden, bu harekât sırasında hiçbir BirleĢik Filo gemisine 

rastlanılmamıĢ, saat 08.00‟da Nusret mayın gemisi, Çanakkale önüne 

demirlemiĢtir.
346

 Ġngiliz belgelerinde Nusret‟in mayınları döktüğü 7-8 Mart gecesi 

ve sabahı BirleĢik Filo‟nun faaliyeti Ģöyle verilmiĢtir. “7-8 Mart gecesi muhripler, 

Kepez‟de ıĢıldaklara taarruzda bulundu, geçici olarak ıĢıldaklar söndü, fakat sonra 

yeniden yandılar. Bataryaların ateĢi sonucu mayın sahasındaki çalıĢma yine 

sonuçsuz kaldı. 8 Mart sabahı hava çok sisli olduğundan deniz uçakları keĢifte 

                                                                                                                                          
Temmuz 1908‟de YüzbaĢı rütbesine, 1914‟te Birinci Sınıf (Kıdemli) YüzbaĢı rütbesine yükseltilmiĢtir. 29 

Ekim 1914 tarihinde ise Nusret mayın gemisine komutan olarak atanmıĢtır. Kıdemli YüzbaĢı Hakkı Efendi, 

23 Ağustos 1915 tarihinde, Nusret mayın gemisi komutanlığı görevini Kıdemli YüzbaĢı Beylerbeyli 

Mahmud ġevket Efendi‟ye devretmiĢ ve bu tarih itibari ile geçici olarak Merkez‟e alınmıĢtır. Kıdemli 

YüzbaĢı Hakkı Efendi‟nin 14 Eylül 1915 tarihinde eceliyle vefat ettiği, 23 Eylül 1915 tarihli Donanma 

Emirnamesi‟nde yayınlanan Bahriye Nezareti Ġkinci Dairesi‟nin tamiminde duyurulmuĢtur (Ġstanbul Deniz 

Müzesi Komutanlığı Tarihi Deniz ArĢivi Subay Künye Defteri).   
345

 Bu görev esnasında gemide görevli bulunan personelin isimleri ve rütbeleri Ģöyledir: Gemi Komutanı 

Kıdemli YüzbaĢı Ġsmail Hakkı Bey, Ġkinci Komutan YüzbaĢı Hüseyin Bey, ÇarkçıbaĢı YüzbaĢı Ali Bey, 

Çarkçı YüzbaĢı Ahmet Bey, Çarkçı YüzbaĢı Hasan Bey, Elektrik Subayı Teğmen Hasan Bey, Teğmen 

Abdullah Bey, Topçu Subayı Teğmen Kadir Bey ve 54 er. Bu personelin yanı sıra Mayın Grup Komutanı 

BinbaĢı Nazmi Bey, Nusret‟in görevini baĢarı ile tamamlamasında önemli rol oynamıĢtır (Murad Hatip, 

Bahriye ġehri Kala-ı Sultaniyye (Çanakkale), Ankara, 2009, Ankara Deniz Ġkmal Grup K.lığı Basımevi, 

s.101).     
346

 Artuç, a.g.e., s.94 
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bulunamadı.” 
347

 

 

Kıdemli YüzbaĢı Ġsmail Hakkı Bey komutasındaki Nusret mayın gemisinin        

8 Mart 1915 tarihinde Çanakkale‟ye BirleĢik Filo‟nun taarruzundan on gün önce 

döktüğü mayınların dökülüĢ tarihi üzerinde yerli ve yabancı kaynaklarda farklı 

görüĢler mevcuttur. Bazı yazar ve tarihçilere göre Nusret gemisi bu mayınları           

17/18 Mart gecesi dökmüĢtür. Bu kaynaklardan birisi Yusuf Hikmet Bayur‟un 

“Türk Ġnkılâbı Tarihi” adlı eseridir. Bu konuda; “18 Mart‟tan önceki gün 

donanmaların taranmıĢ sandıkları Karanlık Liman‟ın Güney kısmına, Erenköy 

açıklarında doğuya doğru Nusret adındaki mayın gemisi geceleyin Ruslarca 

Karadeniz kıyılarımıza dökülüp tarafımızdan toplanmıĢ olan mayınlardan 26 tane 

döker,” ifadesi kullanılmıĢtır.
348

 

 

Yine Deniz YüzbaĢısı Vehbi Ziya Dümer, Nusret mayın gemisinin bahse konu 

mayınları 17 Mart‟ta Boğaz Komutanlığı‟ndan aldığı emir üzerine 18 Mart 1915 

sabahı erken saatlerde döktüğünü yazmıĢtır. 
349

 Fransız Yazar Thomazi de 

mayınların  17 Mart akĢamı döküldüğünü Ģu sözleri ile ifade etmiĢtir:
350

 “Mayınlara 

gelince mayın tarama gemileri, zırhlıların hareket edecekleri bölgeyi 

temizlediklerini düĢünüyorlardı. Onlar taranmıĢ alanda hiçbir mayın göremediler. 

16-17 Mart gecesinde o bölgede birçok mayın patlatılınca, daha baĢka mayınların da 

olabileceği hususunda hiç kuĢkulanılmadı. Fakat 17 Mart akĢamı Türkler ellerinde 

kalan son 50 kadar mayını Erenköy Koyu‟na yani 6 ve 7 Mart‟ta bombalanan kıyıya 

                                                 
347

 The National Archives, ADM I/116/ 3491, (The Dardanelles Naval Operations, Amiral Carden‟in 

Amirallik Dairesi‟ne gönderdiği 17 Mart tarihli raporu) 
348

 Bayur, a.g.e., Cilt:II, Kısım III, s.69  
349

 Dümer, a.g.m., “Çanakkale SavaĢı‟nda Türk Bahriyesi”, s. 330-331  
350

 Thomazi, a.g.e., s.36 
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paralel olarak döĢediler. BirleĢik Filo‟dan hiç kimse bunun farkına varmadı.” 

 

 Resmî belgelere göre bu mayınlar, 17-18 Mart 1915 gecesi değil, 8 Mart 1915 

sabahı dökülmüĢlerdir. Dökülen mayın sayısı, birçok kaynağa göre 20 ile 50 

arasında değiĢmektedir. Resmî belgelere ve dönemin Çanakkale Mayın Grup 

Komutanı BinbaĢı Nazmi Akpınar‟ın notlarına göre Erenköy Koyu‟na, kıyıya 

paralel olarak dökülmüĢ bulunan mayınların sayısı 26‟dır. Yine bu bilgileri, 

HacıpaĢa Çiftliği‟ndeki Bahr-i Sefid  (Akdeniz) Boğazı Mevkii Müstahkem 

Komutanlığı Karargâhı‟nda tutulmuĢ olan Harp Ceride‟si kayıtları Ģöyle 

doğrulamaktadır:
351

 

  

“Saat beĢ, hava sisli ve karanlık. Boğaz yağmurlu. Torpil gemisi Nusret 

Karanlık Liman‟a geçip, yüz metre fasıla (aralık) ile bilâ havas (olaysız) yirmi altı 

torpil (mayın) döktü. Saat 07.30‟da arkasında torpil motoru olduğu hâlde Nusret, 

Kepez Burnu‟ndan avdet ediyor (dönüyor). Sabah hava açıldı. Yağmur kesildi. 

GüneĢ çıktı. Medhal hattında aralıklarla dört torpidonun tarassutta bulunduğu 

görüldü. BaĢka sefâin yoktu. 23 ġubat 331 (8 Mart 1915). ” 

 

Mayınları dökülüĢ tarihi yine bu mayın dökme iĢlemini baĢarıyla 

gerçekleĢtiren Çanakkale Mayın Grup Komutanı Kıdemli YüzbaĢı Nazmi Bey‟in 

orijinali Çanakkale Deniz Müzesi‟nde “Nazmi Bey ve Nusret Odası‟nda” sergilenen 

“Çanakkale Deniz SavaĢları” adlı dört defterden oluĢan kendi el yazması hatıratında 

Ģu Ģekilde yazılmıĢtır: 
352

 

                                                 
351

 ATASE ArĢivi, Klasör No:121, Dosya No: 572, Fihrist No: 1-46 
352

 Çanakkale Deniz SavaĢları Günlüğü, a.g.e, s.44 
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“23 ġubat 1331 Pazartesi  (8 Mart 1915) 

Alınan emir üzerine öğleden önce saat 5.30‟da Nusret vapuru ile akıntı 

üzerinde ve Paleo Kastro‟dan baĢlayarak, Erenköy hizasında bitmek üzere 26 

karbonit mayın ile bir hat oluĢturulmuĢ ve yerleĢtirilmiĢtir. DüĢman görmemiĢtir. 

Mayınların aralıkları 100-150 metre, su yüzeyinden derinlikleri 4.5 metredir. 

DüĢman, istihkâmları hafif Ģekilde bombardıman etmiĢtir.”  

 

Bu belgelerden de anlaĢılacağı üzere çalıĢmamızda söz konusu 26 mayının        

8 Mart 1915 sabahı döküldüğü kesin olarak tespit edilmiĢtir. Mayınlar ile Boğaz‟ın 

en dar geçidi tamamen kapatılmıĢtır. Mayın hatları birbirine paralel olarak dökülmüĢ 

olup, ikinci hatta bulunan mayınlar, birinci hattaki mayınların aralarındaki 

boĢluklara denk gelecek Ģekilde yerleĢtirilmiĢlerdir. Söz konusu mayınlar topçu 

desteği ile birlikte, 18 Mart Çanakkale Boğazı Muharebesi‟nde hayati bir rol 

oynamıĢ, BirleĢik Filo‟ya ait üç büyük savaĢ gemisinin batmasına ve 18 Mart 

Çanakkale Boğaz Zaferi‟nin kazanılmasına sebep olmuĢlardır. Boğaz‟ın iç tarafında 

(Kumkale-Kepez arasında) savaĢı planlayan Müstahkem Mevkii Komutanlığı, 

BirleĢik Filo‟nun manevralarını çok iyi etüt ederek belirlemiĢ, mayınların sürpriz 

etkisini yaratabilmek için mayın hattının çok gizli dökülmesine azami ölçüde önem 

vermiĢtir. Emekli Deniz Albay Saim Besbelli 8 Mart 1915 sabahı erken saatlerde 

dökülen bu mayınların önemini Ģöyle vurgulamıĢtır:
353

 “DüĢmanlarımızın yenilgisi 

ile sonuçlanan Türk‟ün kahramanlık ve fedakârlığını bir kere daha dünyaya ispat 

eden bu tarihi olaya burada değinmemiz, mayınlarımızın oynadığı büyük rol 

                                                 
353

 Besbelli, a.g.e., s.15  



157 

 

dolayısıyladır. Bu mayınlar, Nusret mayın gemisinin 8 Mart 1915 sabahı puslu ve 

yağıĢlı bir havada, düĢman kontrolü altındaki Erenköy Koyu‟na döktüğü hatta aittir. 

BirleĢik Filo‟nun üç zırhlısını kaybetmesi ve bir muharebe  kruvazörünü ağır hasara 

uğratması, bu mayınların eseridir.”           

 

Ġngiliz resmî harp tarihinde Nusret mayın gemisinin dökmüĢ olduğu mayınlar 

hakkında Ģu değerlendirme yapılmıĢtır: “Çanakkale Boğazı giriĢinden itibaren dar 

kısmın 8.000 yarda (7200 metre) dahiline kadar bütün Boğaz dikkatle muayene 

edilmiĢ ve taranmıĢ olduğundan Boğaz‟ın temizlenmiĢ olduğuna inanılmıĢtı. Fakat, 

elim bir talihsizlik eseri olarak, yirmi mayından ibaret bir hat keĢfedilmemiĢti.         

Bir Türk raporuna göre 7/8 Mart, yine diğer bir rapora nazaran 17/18 Mart gecesi 

dökülmüĢ olan bu hat, diğer hatlar gibi Boğaz‟a aykırı olarak değil, Boğaz boyunca 

ve Kepez‟deki ana mayın tarlasının tam önüne dökülmüĢtü. ĠĢte böylece bu hat, 

muharebe gemilerinin daima manevra yaptıkları Erenköy Koyu‟nun tam burnu 

istikâmetine çapraz olarak uzanıyordu. 18 Mart sabahı, saat 10.00‟da BirleĢik 

Donanma muharebeye baĢlamak üzere hareket ederken, o uğursuz mayın hattı, iĢte 

burada emniyet içinde yatıyordu.”
 354

 Kısaca özetlenecek olursa, 18 Mart‟ta BirleĢik 

Filo‟nun yapacağı büyük taarruz ile Çanakkale ve Kilitbahr Tabyaları ile mayın 

bölgesini savunan sabit ve seyyar bataryaları bir anda susturmak, mayınları 

tarayarak 800 metre geniĢliğinde serbest bir geçit açtıktan sonra Marmara‟ya girmek 

amaçlanmıĢtır. 18 Mart deniz taarruzunda Boğaz‟ın geçilmesi geniĢ ölçüde bir 

mayın arama-tarama harekâtına bağlı olmuĢtur. Bu sebeple Amiral Carden mayın 

hatlarının taranmasına çok önem vermiĢtir. Fakat bataryaların ateĢ yağmuru, sivil 

                                                 
354

 Ġngiliz kaynaklarının hemen hepsinde mayın sayısı “20” olarak geçmektedir. Ancak doğrusu “26” 

mayındır (Aspinall-Oglander, a.g.e., Cilt:I, s.127). 
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personelle donatılmıĢ mayın tarama gemilerinin bu ateĢe dayanamaması, zaman 

zaman mayın infilakları, Ģiddetli rüzgâr ve fırtınalar, kuvvetli akıntılar ve hava 

Ģartları, gece Ģartlarının getirdiği olumsuzluklar gibi faktörler, icra edilen arama-

tarama harekâtının baĢarısız olmasında büyük rol oynamıĢtır.  

 

Nusret mayın gemisinin döktüğü mayınların bulunamamasının nedenleri 

olarak; hava keĢiflerinin kötü hava Ģartları sebebiyle etkin olmaması, mayın döküĢ 

harekâtının Boğaz‟a dik yapılacağının beklentisi, Nusret gemisinin devamlı karakol 

yapılan bir bölgede mayın döküĢ harekâtı yapamayacağına dair kanaat ve eldeki son 

mayınların fırtınadan kopan veya taranan mayınların takviyesinde kullanılacağı gibi 

etkenleri sayabiliriz. 8 Mart 1915‟e kadar BirleĢik Filo tarafından Boğaz giriĢinde 

mayın tarama harekâtı yapılmıĢtır. Nusret gemisinin harekâtından sonra mayın 

tarama gemileri, Kepez bölgesi dahil Boğaz‟ın orta bölgesini taramaya 

çalıĢmıĢlardır. Böylece Nusret gemisinin döktüğü mayınlar, temizlenmiĢ olduğu 

düĢünülen bölgede kalmıĢ ve nihayetinde 18 Mart deniz zaferi gerçekleĢmiĢtir.            

 

3.6. BirleĢik Filo’nun 18 Mart 1915 Çanakkale Boğazı Muharebesi Harekât 

Planı 

 

Ġtilâf Devletleri, 18 Mart 1915 harekâtı ile “Çanakkale ve Kilitbahr 

geçidindeki tabyaları ateĢ altında ezip tahrip etmek, Mesudiye hizasından Çimenlik 

hizasına kadar uzanan mayın tarlaları arasından 800 metre kadar geniĢlikte bir yol 

açmak, o yoldan ilerlemek, ilerledikçe tabyaları tahrip etmek, mayından temizlenmiĢ 

yolu uzatmak ve böylelikle birkaç günlük harekâttan sonra Marmara‟ya ulaĢmayı,” 
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hedeflemiĢlerdir. 
355

 

 

17/18 Mart 1915 gecesi saat 22.00‟den itibaren saat 02.00‟ye kadar üç muhrip 

ile yedi Ġngiliz ve Fransız mayın arama gemisi, Karanfil Burnu ile Akyarlar bölgesi 

arasında mayın arama ve tarama faaliyetine devam etmiĢlerdir. Bu faaliyetler 

sonucu, bölgede mayına rastlanmadığı ve bölgenin temiz olduğu rapor 

edilmiĢtir.
356

 Yine 17 Mart günü Bozcaada yakınlarına demirleyen Ġngiliz Ark 

Royal uçak ana gemisinden kalkan BirleĢik Filo‟ya ait deniz uçaklarının Karanlık 

Liman üzerinde yaptıkları keĢif uçuĢları sonucunda bölgede yine hiçbir mayına 

rastlanmadığı, bölgenin tamamıyla temiz olduğu bildirilmiĢtir.
357

 Bunun üzerine 

Ġngiliz Amiral de Robeck, her savaĢ gemisine yüzen mayın tehlikesine karĢı önde 

bir karakol botu görevlendirilmesi Ģartıyla tüm deniz gücüyle Boğaz‟ı zorlayarak 

Ġstanbul‟a ulaĢmaya karar vermiĢtir. Bu suretle, 18 Mart sabahı baĢlaması 

planlanan deniz harekâtı, Kepez yöresindeki mayın tarlalarını temizlemek için 

Boğaz‟daki savunma tabyalarının susturulmasını, bu baĢarıldıktan sonra BirleĢik 

Filo‟nun Çanakkale Boğazı‟nı geçip, Marmara Denizi‟ne girene kadar diğer 

istihkâmları ateĢ altında tutma faaliyetini kapsamıĢtır. Türklerin savunmasının son 

zamanlarda oldukça güçlendiği düĢüncesiyle Queen Elizabeth gibi menzil 

üstünlüğü olan gemilerle muharebenin baĢlaması ve bunların öncülüğünde diğer 

                                                 
355

 Bayur, a.g.e., Cilt:II, Kısım III, s.69 
356

Aslında 17 Mart günü Fransız Amiral Soğanlıdere‟nin güneydoğusunda mayınlı alan olduğunu 

rapor etmiĢ, ancak bu sahaya gemiler, 600 metreden fazla yaklaĢamamıĢlardır. Mosquito gemisi 

tarafından üç mayın patlatılmaya çalıĢılmıĢ, ancak bu mayınlar patlamamıĢtır. Daha sonra bunların 

bölgenin savunmasında kullanılan boĢ mayınlar olduğu değerlendirilmiĢtir. 19 Mart 1915‟te Amiral 

de Robeck tarafından Ġngiliz Amirallik Dairesi‟ne yazılan bir telgrafla; “Deniz uçaklarının ve mayın 

arama gemilerinin harekâttan önce günlerce keĢif yaptıkları, bölgede hiç mayın bulunmadığına ve 

temiz olduğuna dair rapor verdikleri, bunun üzerine harekâta baĢlandığı” bildirilmiĢtir, The National 

Archives, ADM I/116/3491, No:107 (From Rear Admiral, Mondros to Admirality, March 19,1915).       
357

 The National Archives, ADM I/116/3491 (A Telegram from Admiral de Robeck to Admirality, 

No:107); Birinci Dünya Harbi‟nde Türk Harbi, a.g.e., Cilt V., s.173; Kurtoğlu, a.g.e, s.118 
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gemilerin Boğaz‟da istihkâmlara doğru yaklaĢmaları öngörülmüĢtür. 

 

BirleĢik Filo‟nun harekât planında Çanakkale ve Kilitbahr Tabyaları ile mayın 

bölgesini savunan bataryalar ve gezici bataryaların hep birden susturulması esas 

alındığından BirleĢik Filo üç deniz tümeni (filotilla) hâlinde teĢkilatlandırılmıĢtır:
358

 

 

a. Birinci Tümen: Tuğamiral de Robeck komutasında Queen Elizabeth, 

Inflexible, Agamemnon ve Lord Nelson zırhlıları. 

 

b. Ġkinci Tümen: Albay Hayes-Sadler komutasında olan Océan, Irresistible, 

Albion, Vengeance, Swiftsure, Majestic, Canopus, Cornwallis zırhlıları. 

 

c. Üçüncü Tümen: Fransız Amiral Guepratte komutasında Suffren, Bouvet, 

Gaulois, Charlemagne, Triumph ve Prince George zırhlıları. 

 

Bu üç tümenin Çanakkale Boğazı‟na taarruz harekâtı A ve B olmak üzere iki 

hat üzerinde düzenlenmiĢtir. A Hattı: Birinci Tümeni teĢkil eden savaĢ gemilerini 

içermiĢtir. Bu gemiler, Çanakkale‟den ortalama 14.000 yarda
*
 (12.800 metre) 

mesafeden Merkez Tabyaları‟nı ateĢ altına almak ve arkadan gelip ileriye geçecek 

diğer tümenlere destek sağlamak üzere  görevlendirilmiĢlerdir. Ġkinci ve Üçüncü 

Tümen gemilerinden ve A Hattı‟na göre daha eski gemilerden meydana gelen          

B Hattı‟nda ise önce Fransız gemilerinden teĢkil edilmiĢ Üçüncü Tümen, daha sonra 

Ġngiliz Albay Sadler komutasındaki Ġkinci Tümen tarafından Türk ana 

                                                 
358

 Kurtoğlu, a.g.e., s. 117; Artuç, a.g.e,, s.80  
*
 Yarda: Doksan bir santimetreye denk gelen Ġngiliz uzunluk ölçü birimi. 
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istihkâmlarına yakın mesafeden taarruz edilmesi esas alınmıĢtır.  

 

A Hattı‟nın ateĢiyle Merkez Tabyaları susturulduktan sonra verilecek iĢaret 

üzerine Üçüncü Tümen tarafından bombardımana baĢlanılması, mayın arama ve 

tarama faaliyetine devam edilmesi, bu sırada Birinci Tümen‟in 10.900 metre 

mesafeye yaklaĢarak Rumeli kıyısındaki Mecidiye Tabyası üzerine ateĢ etmesi 

öngörülmüĢtür. Bu tabyanın imha edilmesinin BirleĢik Filo‟nun Boğaz‟dan            

Marmara‟ya emniyetle geçiĢi için gerekli olduğuna inanılmıĢtır. 

 

Merkez Tabyaları‟nın susturulmasını müteakip yaklaĢık dört saat sürecek olan 

bombardımandan sonra Ġkinci Tümenin, Üçüncü Tümen ile yer değiĢtirmesi 

öngörülmüĢtür.
359

 

 

Bu değiĢimle beraber Ġngiliz mayın arama gemilerinin de Kepez Burnu‟nu 

geçerek, Sarısığlar Koyu‟na gelip, 800 metre geniĢliğinde mayınlardan temizlenmiĢ 

bir koridor açmaları ve bu koridordan gemilerin ilerleyerek ana istihkâmları; daha 

etkili bir mesafe ve açıdan atıĢ yaparak tamamen imha etmeleri planlanmıĢtır. Her 

saat baĢı Ġngiliz Ark Royal uçak ana gemisinden bir uçağın kaldırılarak, tabyaların 

durumu hakkında istihbarat raporu vermesi de öngörülmüĢtür. 18 Mart günü 

BirleĢik Filo, biri döneminin en modern ve en büyük bir muharebe gemisi ve biri de 

muharebe kruvazörü olmak üzere 14 Ġngiliz ve 4 Fransız zırhlısından teĢkil 

edilmiĢtir. Bu savaĢ gemilerinin dıĢında 4 kruvazör (biri Rus Askold kruvazörü), 14 

muhrip, 6 uçak taĢıyan 1 Ġngiliz uçak ana gemisi (Ark Royal), 6 taĢıt gemisi, 2 

                                                 
359
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hastane gemisi, 21 mayın tarama gemisi, birçok muhrip, torpidobot, 30‟dan fazla bot 

ve çeĢitli yardımcı gemi ile 5 Ġngiliz ve 2 Fransız denizaltı gemisinden oluĢan 

toplam 100 parçalık bir donanma hazır bulunmuĢtur.
360

 

 

   3.7.  18 Mart 1915 Çanakkale Boğazı Muharebesi   

 

18 Mart‟tan önce devam eden birkaç günlük sessizlik, 18 Mart 1915 sabahı 

güneĢli ve sakin bir günde saat 8.30‟da yola çıkan BirleĢik Filo‟nun daha önceden 

kararlaĢtırılmıĢ olan savaĢ düzeninde saat 10.00‟da Çanakkale Boğazı önüne 

yaklaĢması ile bozulmuĢtur. En önde Triumph, bunu takiben sıra ile Agamemnon, 

Lord Nelson, Queen Elizabeth, Inflexible, Prince George zırhlıları ve bu gemilerin 

arkasında beĢ torpidobot görünmüĢtür. Bir Ġngiliz kaynağında BirleĢik Filo‟nun o 

saatler itibariyle genel görünümü Ģu sözler ile ifade edilmiĢtir: “Bir kruvazörler ve 

muhripler armadasının kuĢattığı tam 18 muharebe gemisi, pırıldayan suları ihtiĢamla 

yararak, Boğaz‟a girdiler. Unutulmaz mağrur ve azametli bir manzaraydı bu ve 

görenler üzerinde muazzam bir tesir yaratıyordu. Bir Ġngiliz subay sonradan bu 

manzarayı Ģöyle anlatmıĢtır. Hiçbir beĢerî kuvvet, böyle bir kuvvet tertibine karĢı 

koyamaz gibi geliyordu.”
361

   

 

Türk tarafında ise sabah saat 08.00‟de havalanan bir Alman uçağı, Bozcaada 

ve Ġmroz bölgelerinde keĢifte bulunmuĢ, Boğaz giriĢine BirleĢik Filo‟ya ait birçok 

savaĢ gemisinin yaklaĢmakta olduğunu haber vermiĢtir.
362

  Limni, Gökçeada ve 
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Bozcaada‟dan hareket eden gemilerin Boğaz açığında üç grup hâlinde savaĢ 

düzenini almaları bir saatten fazla sürmüĢ, saat 10.05‟de mayın tarama gemilerini 

koruyan iki kruvazör eĢliğinde ön saftaki donanma gemileri Boğaz‟dan içeri 

girmeye baĢlamıĢlardır.
363

 Kruvazörlerin hemen arkasından saat 10.30‟da 

Agamemnon‟un kılavuzluğunda Amiral de Robeck‟in de içerisinde bulunduğu 

Queen Elizabeth ve diğer üç zırhlıdan oluĢan Birinci Tümen gemileri Boğaz‟dan 

girerek yerlerini almıĢlardır. Üçüncü Tümen‟den Triumph ve Prince George da 

büyük zırhlıların iki kanadında ilerlemiĢlerdir. Bu gemilerden Triumph saat 11.15‟te 

Türk orta bölge topçularına yani Anadolu yakasında Halileli sırtlarına ilk mermisini 

atmıĢtır.  

 

Diğer gemiler ise saat 11.40‟dan itibaren ağır topları ile 15.000 metre 

mesafeden iç tabyalara ateĢe baĢlamıĢlardır. Queen Elizabeth zırhlısı “Anadolu 

Hamidiyesi-Çimenlik”, Agamemnon zırhlısı “Rumeli Mecidiyesi”, Lord Nelson 

zırhlısı “Namazgâh”, Inflexible zırhlısı “Rumeli Hamidiyesi”, Triumph “Dardanos 

ve Anadolu tarafındaki obüsler” ve Prince George ise “Tenker ve BaykuĢ 

(Mesudiye)” Tabyaları‟nı hedef almıĢtır.
364
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18 Mart 1915 Çanakkale Boğazı Muharebesi’nde BirleĢik Filo’nun Durumu 

 

A Hattı gemilerinin yaptığı atıĢlar, hedeflerine isabet etmiĢtir. Ġlk etapta 

Ģiddetli bombardıman sebebiyle tabyalardan bunlara tam bir karĢılık verilememiĢ, 

sadece bir iki mermi atılabilmiĢtir. Ancak daha sonra mayın hatlarını koruyan 

bataryalarla, obüs bölgelerinden açılan ateĢlerin etkinliği artarak ĢiddetlenmiĢtir. 

Sonuçta çok etkili olmasa da A Hattı‟ndaki tüm gemiler, en az birkaç defa isabet 

almıĢlardır. 
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Saat 11.45‟te Queen Elizabeth zırhlısının attığı mermilerden biri, Çanakkale 

Ģehrine düĢerek yangın çıkarmıĢtır. Saat 12.00 itibariyle Müstahkem Mevkii‟nin 

muhabere santralı tahrip edilmiĢtir. Bunun sonucu olarak Genel Karargâh ile 

istihkâmlar arasında irtibat kesilmiĢ, Amiral V. Usedom ve Müstahkem Mevkii 

Komutanı Albay Cevat (Orgeneral Çobanlı) tabyalarla muhabere edemeyecek hâle 

gelmiĢtir.
365

 Kesilen haberleĢme irtibatını ancak akĢam üzeri yeniden sağlamak 

mümkün olmuĢtur. Yine saat 12.20‟de Queen Elizabeth zırhlısının attığı diğer bir 

mermi Çimenlik‟te bir cephaneliğe düĢmüĢ, diğer bir mermi de Anadolu Hamidiye 

KıĢlası‟na isabet ederek, tahribâta sebep olmuĢtur.
366

    

 

Mesafenin çok uzak olmasından dolayı saat 11.45‟e kadar suskun kalan Türk 

bataryaları ve özellikle Dardanos Tabyası‟nın 15 cm.lik topları derhal ateĢe 

baĢlamıĢlardır. Bu bataryalar, uzaktan ateĢ açmakta olan Queen Elizabeth zırhlısına 

eriĢemedikleri için ateĢlerini diğer gemiler üzerinde toplamıĢlardır. 

 

Saat 12.00‟yi birkaç dakika geçe gerçekleĢtirilen tahribâtı yeterli gördüğünden 

Amiral de Robeck, Fransız Amirali Guépratte‟ya Üçüncü Tümeni teĢkil eden dört 

Fransız zırhlısını ileriye yanaĢtırmasını emretmiĢtir. Gaulois ve Charlemagne 

soldan; Bouvet ve Suffren zırhlıları sağdan A Hattı‟ndan Ġngiliz zırhlılarının 

yanından geçerek kaleleri daha kısa mesafeden dövmeye baĢlamıĢlardır. Bu esnada 

B Hattı Fransız gemileri merkez tahkimâtındaki Türk topçularının etki menziline 

girmiĢ, onlara 7-8 kilometre yaklaĢmıĢlardır. Bu yakınlık en güneydeki Mesudiye ve 
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Dardanos tahkimâtına göre 3-4 kilometreye kadar inmiĢtir.
367

 Fransız gemilerinin bu 

hareketiyle, Türk ağır topçusu aniden ateĢe baĢlamıĢtır. Artık savaĢın en Ģiddetli 

anları yaĢanmaya baĢlamıĢtır. 

 

B Hattı muharebe gemileri tabyalarla muharebeye tutuĢtuktan kısa bir süre 

sonra Müttefikler açısından ilk aksilik belirmiĢtir. Saat 12.30‟da Gaulois zırhlısı, 

Rumeli Mecidiyesi‟nin yoğun top ateĢi sonucu su kesiminin altında isabet alınca, 

bacası ve direkleri parçalanmıĢ, savaĢ alanından çekilmek zorunda kalmıĢtır.
368

 Bu 

esnada Fransız Amiral Guépratte, Dublin kruvazörünü yardım için çağırmıĢtır. 

Gaulois‟in 400 kiĢilik mürettebâtı kruvazöre transfer edilmiĢ ve zırhlı bu durumda 

Bozcaada yakınlarındaki TavĢan Adası‟nda baĢtan kara etmek (karaya oturtulmak) 

zorunda kalmıĢtır.
369

 Fransız Suffren zırhlısına da 14 dakika içerisinde 14 mermi 

isabet etmiĢ, gemide yangın çıkmıĢtır.  

 

Daha sonra saat 13.15‟te Türk topçu bataryalarının ateĢi ile Inflexible zırhlısı 

iki isabet almıĢ, pruva (ön direk) çanaklığı harap olmuĢ, 3 kiĢi ölmüĢ, 5 kiĢi 

yaralanmıĢtır. Gemi, atıĢ kontrol merkezindeki hasarı tamir için savaĢtan çekilmek 

zorunda kalmıĢtır.
370

 Ancak saat 14.30 itibariyle yerine dönmeyi baĢarmıĢtır.
371

 Bu 

sırada Agamemnon, Lord Nelson, Albion ve Charlemagne gemileri de Türk topçu 

bataryalarının ateĢi sonucu bir takım isabetler almıĢtır. Ġngiliz kaynaklarında Türk 

topçularının baĢarısı hakkında; “Türklerin küçük çaptaki topları gayet rahatsız edici 
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bir vaziyet aldılar. Bunlardan dört tane top Agamemnon‟a karĢı atıĢ yaptı ve yarım 

saat içinde bu gemiye 12 mermi isabet ettirerek hayli hasara sebep oldu,” gibi 

ifadelere yer verilmiĢtir.
372

       

 

Saat 13.20‟de Hamidiye istihkâmları Fransız Bouvet zırhlısını ateĢ altına 

almıĢlardır. Bouvet, Kepez Burnu‟nu geçtikten sonra Hamidiye toplarının 

menzilinden çıkmıĢ olduğundan bu defa Rumeli kıyı bataryaları gemiye ateĢe 

baĢlamıĢlardır. ġiddetli ateĢ sonucu Bouvet zırhlısının direkleri ve bacası 

parçalanmıĢ ve gemi sancak (sağ yan) tarafına yatmıĢtır. Fransız Suffren zırhlısına 

ise 14 dakika içinde 10 mermi isabet etmiĢ, Ģiddetli ateĢ geminin ambarlarını 

tutuĢturmuĢtur. 
373

 

 

Saat 13.30 itibariyle bir saatlik topçu düellosu hızından hiçbir Ģey 

kaybetmemiĢtir. KuĢkusuz Türk tarafında da birçok hasar meydana gelmiĢ, 

toplardan bazıları isabet alarak saf dıĢı kalmıĢ, bazıları arızalanarak ateĢ edemez 

hâle gelmiĢtir. Türk bataryalarının çoğu harabeye dönmüĢtür. En güçlü batarya olan 

Dardanos Bataryası‟nın Komutanı YüzbaĢı Hasan, Takım Komutanı Üsteğmen 

Mevsûf ile üç er saat 14.00 itibariyle Ģehit düĢmüĢlerdir.
374

  Bu olay Ġngiliz 

kaynaklarında Ģu Ģekilde anlatılmıĢtır:
375

 “Türklerin Ģiddetli ve sıhhatli ateĢine 

rağmen taarruz baĢlangıçta güzel geliĢti. Saat 13.45‟den sonra da Türk ağır 

toplarının ateĢi hâlâ Ģiddetini korumakla beraber, tahkimât hemen hemen susmuĢ 

gibiydi. Topçular toplarından ya uzaklaĢtırılıyor veya kendileri çekiliyorlardı. 

                                                 
372

 H.W.Wilson, a.g.e, s.33  
373

 Vedel, a.g.e., s.47 
374

 Nutku, a.g.e., s.31  
375

 Oglander, a.g.e., Cilt:I, s. 128 



168 

 

Tahkimât yer yer enkazla doluyor, toplar bu yıkıntıların altında kalıyordu. 

Gemilerden birçoğu üst üste isabetler aldığı hâlde, istihkâmların birinden atılan iri 

bir mermi ile kötü Ģekilde delinen Gaulois‟dan baĢka gemi, ağır surette 

sakatlanmamıĢ olduğu gibi, bu zamana kadar olan kayıplarda hiç derecesinde idi.”  

 

Türk kaynaklarında ise saat 14.00‟a kadar olan durum Ģöyle özetlenmiĢtir:
376

 

“Saat 14.00‟e kadar süren topçu düellosunda Ġtilâf Donanması‟nın pek büyük olan 

üstünlüğü kendini göstermiĢ, tabyaların ateĢi kısmen kesilmiĢ, kısmen de pek 

azalmıĢ bulunuyordu. Bundaki gaye hem donanma ateĢinin çetinliği, hem de bizim 

tarafta cephaneyi tasarruf etme isteği idi. Düello, zırhla korunmuĢ çabuk ateĢli, kıt 

cephaneli ve toprak arkasına barınmıĢ toplar arasında olduğu için bu sonuç az çok 

önceden belli idi. Ancak, toplar Boğaz‟ın tek savunma vasıtası değildi, bu yüzden de 

o ana kadar alınan sonuçlar saldırıcılara kesin bir Ģey kazandırmıĢ olmuyordu, zaten 

olaylar çok geçmeden bunu göstermiĢtir.”  

 

Saat 14.00‟e doğru Türk topçusundaki bu ateĢ azalması,
377

 BirleĢik Filo 

Komutanı Amiral de Robeck‟i iyice ümitlendirmiĢtir. Amiral artık mayın tarama 

faaliyetlerine baĢlanarak, daha yakından Sarısığlar tarafından ana tabyaların tahrip 

edilmesine karar vermiĢtir. Bu düĢünce ile mayın tarama gemilerine muhriplerin 

korumasında ileri çıkmaları için emir vermiĢtir. Bu da yetmemiĢ, Amiral de Robeck, 
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Albay Sadler komutasındaki Ġkinci Tümene –planlanan zamandan 1.5 saat evvel –ön 

saftaki Fransız gemilerinin yerini almasını bildirmiĢtir. Bunun üzerine gerideki 

Ġkinci Tümeni oluĢturan Ġngiliz zırhlıları ileriye yanaĢmak, öndeki Fransız zırhlıları 

ise onlara yer açmak üzere büyük bir manevra hareketiyle Erenköy Koyu‟ndan geri 

çekilmek üzere harekete geçmiĢlerdir.
378

       

 

Bu noktada o zaman kadar gerçekleĢtirilen topçu ateĢi arasında mayınlar 

unutulmuĢ, BirleĢik Filo‟ya ait gemiler ancak en öndeki iki sıra mayını 

temizleyebilmiĢlerdir. Nusret‟in döktüğü mayınlar dıĢında daha temizlenmemiĢ 

sekiz mayın hattı bulunmuĢtur. Amiral de Robeck derinlikte mayın olup olmadığının 

henüz farkında olmamıĢtır. Biraz sonra ileriye sürülecek olan mayın gemilerinin 

meydana çıkarması ve eğer varsa olanları da toplaması, donanmanın önünü açması 

öngörülmüĢtür. Hiç kimsenin Nusret mayın gemisinin 8 Mart sabahı Erenköy 

Koyu‟na dökmüĢ olduğu mayınlardan haberi olmamıĢtır. 
379

 Bu esnada günün ilk 

felâketi kendini göstermiĢtir. Ġkinci Tümen‟deki Ġngiliz gemilerinin Üçüncü Tümen 

Fransız gemilerinin yerini almak üzere ileri yanaĢmaları, Boğaz‟ın en geniĢ yeri olan 

Karanlık Liman önlerinde trafiği karıĢtırmıĢtır. Amiral gemisi Océan, Anadolu 

yönünde sağ kanatta bulunmuĢ, peĢinden Irresistible, Albion, Vengeance, Swiftsure 

ve Majestic, Triumph ile Prince George gemileri gelmiĢtir. Bu arada devam etmekte 

olan uçak keĢifleri tabyalarda önemli bir hasar meydana gelmediğini bildirmiĢtir.  

 

Tam bu sırada Nusret mayın gemisinin dökmüĢ olduğu mayınlar müthiĢ bir 

sürpriz hâlinde ortaya çıkmıĢtır. Saat 14.45‟te topçu ateĢi sonucu zaten yaralı olarak 
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sağına bir kavis çizerek, dönmeye çalıĢan Fransız Bouvet zırhlısı, Nusret mayın 

gemisinin Erenköy önlerine dökmüĢ olduğu mayınlardan birine çarpmıĢ ve iki 

dakika içerisinde batmıĢtır. Ġngiliz raporlarına göre, 639 kiĢilik mürettebâtından 

ancak 5 subay ve 30 er kurtulabilmiĢtir.
380

 Fransız kayıtlarına göre ise 680 asker ve 

29 subaydan yalnızca 71 kiĢi kurtulmuĢtur.
381

 

 

Bu andan itibaren Ġtilâf Kuvvetleri açısından her Ģey ters gitmeye baĢlamıĢ, 

bütün bu geliĢmeler amiral gemisi Queen Elizabeth zırhlısında büyük dehĢet 

uyandırmıĢtır. Amiral de Robeck, Erenköy Koyu‟nun mayınlardan temizlenmiĢ 

olduğuna inandığından bu aksilikler serisinin ya Ģiddetli akıntının sürükleyip 

getirdiği yüzen mayınlar, yahut Boğaz‟da karĢıdan karĢıya atan gizli torpido 

kovanları yüzünden meydana geldiğini düĢünmüĢtür.
382

 Bununla da kalmamıĢ saat 

16.11‟de Queen Elizabeth‟in yanındaki en güçlü savaĢ gemisi olan ve sabahtan beri 

topçu ile çarpıĢırken bir hayli yara alan Ġngiliz “Inflexible“ zırhlısı, Bouvet‟in battığı 

yerin yakınında manevra yapmakta iken bir mayına çarparak, yan tarafına yatmaya 

baĢlamıĢtır.
383

  

 

Gemi komutanı Albay Richard Philimore, bu olayı Ģöyle anlatmıĢtır: 
384

  

“Elektrikler kesildi ve acil durum yağ lambalarının çoğu söndü. A cephaneliğinde 

görevli olanların çoğu yere serildiler. Ön taretin havalandığı hissedildi. Tüm iletiĢim 

kesildi ve makine dairesine emirler haberci ile gönderilmek zorunda kalındı. 

Geminin hızı on iki mile çıkarıldı ve ikmal odasına su basılarak yan yatma düzetildi. 
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Ancak geminin burnu iki metre kadar suya gömülmüĢ olarak kaldı. Üç subay ve 

otuz er  öldü, on üç kiĢi yaralandı.”    

 

Saat 16.15‟te Inflexible‟in mayına çarpıp ağır bir Ģekilde yaralanmasından kısa 

bir süre sonra, birçok mermi yarasına rağmen savaĢa devam eden Ġngiliz Irresistible 

zırhlısı, makine dairesinin altında patlayan Nusret‟in döktüğü mayınlardan birine 

çarpmıĢtır.
385

  

 

Patlama sonrası geminin orta bölgesi parçalanmıĢ, çok hızla su alan geminin 

makine dairesinden subay ve mürettebâttan ancak üç kiĢi kurtulabilmiĢtir. Bu 

durumda Irresistible zırhlısı, Erenköy Koyu‟nda Türk toplarının Ģiddetli ateĢi altında 

hareketsiz bir biçimde kalmıĢtır. Türk topçu bataryalarının Ģiddetli ateĢi altında 

Wear muhribi tarafından gemide bulunan 28 subay ve 582 er Queen Elizabeth‟e 

nakledilmiĢtir. Gemiyi çekmek üzere ise gemi kaptanı ile seçilen 10 gönüllü 

çekilmeye hazırlamak üzere gemide kalmıĢtır.
386

 Bu sırada diğer muharebe gemileri, 

tabyaların ve bataryaların ateĢlerini köreltmek için olanca güçleriyle 

bombardımanlarını sürdürmüĢlerdir.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
385

 Kadri Perk, a.g.m.,s.18 
386

 H.W.Wilson, a.g.e, s.257; Steel-Hart, a.g.e.,s.19 
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Çanakkale ve Kilitbahr Üzerine Hücum- 18 Mart 1915
387

 

 

Saat 17.30 itibariyle BirleĢik Filo‟ya ait üç harp gemisi savaĢ dıĢına çıkmıĢtır. 

Bu kazalar serisi nedeniyle Amiral de Robeck, hiç hesapta olmayan mayın 

tehlikesinden dolayı hedefe ulaĢılamayacağını anlamıĢ, derhal Ġkinci Tümen‟in geri 

çekilmesi emrini vermiĢtir.
388

 Amiral de Robeck, Océan zırhlısının komutanına 

Irresistible‟ı yedeğine alması için Kurmay BaĢkanı Keyes ile talimat göndermiĢtir. 

Çekilme emrinden on beĢ dakika sonra Komodor Keyes, Wear muhribi ile Océan‟a 

gitmiĢtir. Gemi komutanı Amiral Keyes‟in ricalarına kulak asmamıĢ, tabyalara ateĢ 

açmaya devam etmiĢtir.  

 

 ĠĢte bu noktada Nusret‟in döktüğü bir baĢka mayına çarpan ve dahilî bir 

patlamayla yaralanan gemi, kötü bir Ģekilde yan yatmıĢtır. Gemi mürettebâtı 

yardıma koĢan muhripler tarafından kurtarılırken, kendi hâline bırakılan gemi 

                                                 
387

Corbett, a.g.e., Cilt:II, s.275 
388
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akıntı ile sürüklenmiĢtir.
389

 Zaten daha önce Océan zırhlısı, Anadolu Hamidiyesi ve 

Dardanos topçu bataryalarının ateĢlerinden bir hayli ciddi yaralar almıĢ olduğundan 

mayın son darbe olmuĢtur.  

 

Ġngiliz kaynaklarında, BirleĢik Filo‟nun bu esnadaki durumu Ģöyle 

açıklanmıĢtır: “Bu yeni ve görünmez tehlike karĢısında, filosunu Boğaz dahilinde 

tutmanın imkânsızlığını gören Amiral, harekâtı durdurmaya karar verdi. Océan‟ı 

Irresistible‟ın yardımına göndererek, genel çekilme emrini verdi. Bir saat sonra 

Océan da o uğursuz hattaki mayınlardan birine çarptı ve akĢam geç vakit Océan ile 

Irresistible‟ın battıkları rapor edildi.”
390

 Artık saat 18.00 itibariyle 18 Mart 

Çanakkale Boğazı‟nı zorlama harekâtının baĢarıya ulaĢmadığı kabul edilerek, A ve 

B hatlarında su üstünde kalan bütün gemilere genel geri çekilme emri verilmiĢtir. 

Bütün gün boyunca uğranılan kayıpların büyüklüğü karĢısında mayın tarama iĢine 

devam edilmeyeceği de anlaĢılmıĢ ve BirleĢik Filo, geceyi geçirmek üzere 

Bozcaada‟ya demir atmıĢtır.  

 

Akdeniz Donanması Kurmay BaĢkanı Tuğamiral Keyes hem Irresistible‟ın, 

hem de Océan‟ın hâlâ kurtarılabileceğine inanmıĢ ve terk edilen gemilerin Türklerin 

eline geçmemesi için Amiral de Robeck‟ten Boğaz‟a girme izni almıĢtır. Bu izin 

Komodor Keyes‟e Amiral de Robeck‟in Ģu emriyle verilmiĢtir:
391

 

 

1. Eğer mümkünse Océan‟ın kurtarılması lazımdır. Vengeance zırhlısı bu 

sırada Çanakkale Boğazı‟nın ağzında bekleyecek ve Océan oraya kadar gelirse 

                                                 
389

 Carl Mühlman, a.g.e., s.65  
390

Aspinall-Oglander, a.g.e, Cilt:I, s.130 
391

 Lorey, a.g.e., a.g.e., Cilt:II, s.185 
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yedeğe alacaktır.  

 

2.  Irresistible zırhlısı, karaya oturmadan önce batırılmalıdır. ġayet sahile 

oturmuĢsa Türklerin eline geçmemesi için torpido veya dinamit kullanılarak, 

parçalanacaktır.  

   

 Bu izni alan Komodor Keyes, yedi muhrip ile zırhlıları aramak üzere Boğaz‟a 

girmiĢtir. Ancak gemilerden hiçbir emareye rastlanmamıĢ olduğundan gemilerin  

battıklarına kanaat getirilmiĢtir. Daha sonra Irresistible‟ın saat 19.00‟a doğru, yani 

mayına çarpmasından ortalama üç saat sonra battığı tespit edilmiĢtir. Océan ise 

geceleyin Çanakkale Boğazı‟nın giriĢinde Truva kıyılarında batmıĢtır. Bu 

geliĢmeler, doğal olarak Ġngiliz amirallerinde büyük dehĢet uyandırmıĢtır. Erenköy 

Koyu‟nun mayınlardan temizlenmiĢ olduğuna kesinlikle inanıldığından, bu 

aksilikler serisinin, ya Ģiddetli akıntının sürükleyip getirdiği yüzen mayınlar, yahut 

Boğaz‟da bulunan gizli torpido kovanları yüzünden meydana geldiği 

değerlendirilmiĢtir.
392

               

 

Ġngiliz belge ve kaynaklarında 18 Mart günü Ģöyle özetlenmiĢtir:
393

 “Top ateĢi 

ile yaralanmıĢ bulunan Océan zırhlısı bir mayına çarpınca mürettebâtı alınarak, gemi 

terk edildi. Ertesi gün sabah olduğu zaman ne Irresistible‟den ve ne de Océan‟dan 

hiçbir eser yoktu. Bu gemiler Ġngilizler tarafından mürettebâtı alınarak terk 

edildikten sonra Türk toplarının ateĢi ile batmıĢlardır. Çanakkale‟ye karĢı yapılan 

büyük deniz hücumu tam bir baĢarısızlıkla sonuçlanmıĢtır. Ġtilâf Kuvvetleri‟nin bu 

                                                 
392
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393
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hücumda kullandıkları on sekiz zırhlı gemiden üçü mayına çarparak batmıĢ, üç zırhlı 

da top ateĢi ve mayına çarpmak neticesinde tersanesi mevcut en yakın liman olan 

Malta‟ya kadar gidebilmeyi zor baĢarmıĢtır. Hatta bunlardan Gaulois zırhlısı Ģayet 

TavĢan Adaları‟nda karaya oturtularak alelacele tamirat yapılmamıĢ olsaydı 

batacaktı. Müttefiklerin uğradıkları felâket bununla da son bulmamıĢtır. 

Charlemagne zırhlısının kömürlüklerinden birine su dolmuĢtur. Agamemnon‟un 38 

cm.lik toplarından biri sakatlanmıĢtır. Albion‟un pruva direği birkaç gün için 

hareketten atıl kalmıĢtır. Bu muharebede Türk tarafının zayiâtı Ġtilâf Kuvvetleri‟nin 

zayiâtının sekizde biri kadardır.”         

 

Bu ifadelerden 18 Mart 1915 Çanakkale Boğazı Muharebesi‟nin 

kazanılmasında top ve mayın silahının birlikte kullanıldığında ne kadar etkili olduğu 

anlaĢılmaktadır. 18 Mart PerĢembe günü öğle saatlerinde baĢlayıp, akĢama doğru 

biten bu bir günlük Boğaz SavaĢı‟nda savaĢa büyük ümitlerle baĢlayan büyük 

donanmanın kaybı da büyük olmuĢtur. Neredeyse Ġtilâf Donanması‟nın savaĢ 

gücünün üçte biri yok olmuĢ, Fransız Bouvet, Ġngiliz Irresistible ve Océan zırhlıları 

batmıĢ, Ġngiliz Inflexible, Fransız Suffren ve Gaulois zırhlıları görev yapamayacak 

Ģekilde ağır hasara uğramıĢtır.  

 

Ayrıca 2 muhrip ve 7 mayın tarama gemisi de batmıĢtır. Ġngiliz kaynaklarında 

ağır hasara uğrayan gemilerin, onarım için Malta‟ya gönderildikleri ve uzun süre 

göreve baĢlayamadıkları bilgisi mevcuttur.
394

  Muharebe sonucu insan kaybı da 

büyük olmuĢ, Ġngilizler 61, Fransızlar ise 640 ölü olarak kayıp vermiĢ, yaralılar ile 

                                                 
394
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birlikte toplam kayıp 800‟ü bulmuĢtur.
395

   

         

Ġngiliz yazar Nigel Steel 18 Mart 1915 Ġtilâf Kuvvetleri‟nin yenilgisini Ģöyle 

değerlendirmiĢtir:
396

 “18 Mart gerçeği Ġtilâf Donanması için yenilgiydi. SavaĢa 

katılan on sekiz büyük gemiden üçü batırılmıĢ, üçü uzun bir süre için saf dıĢı 

bırakılmıĢtı. Ama hemen hemen hiçbir Ģey elde edilmemiĢti. Tabyalar ağır hasarlar 

almıĢlarsa da batma tehlikelerinin olmayıĢı gibi bir üstünlüğe sahiptiler. Onarım 

yapılabilirdi ve yapılacaktı, ancak Bouvet, Irresistible ve Océan battıkları yerlerden 

çıkarılamazlardı. Filo geri çekilmek zorunda kalmıĢtı ve Boğaz‟ın gerçek 

savunucusu olan mayınlı alanlar olduğu gibi kalmıĢtı. SavaĢın bu en yoğun deniz 

harekâtından birinde Kraliyet Donanması yenilmiĢti.”  

       

Netice olarak Ġtilâf Devletleri, 18 Mart‟taki baĢarısızlığın sebeplerini hemen 

görememiĢ, kayıpların çoğunun kopup gelen veya serseri mayınlar yüzünden 

olduğunu düĢünmüĢlerdir. ĠĢte bu görüĢ doğrultusunda Amiral de Robeck yenilgiyi 

kabul etmemiĢ, daha o gece Londra‟ya gönderdiği mesajda savaĢı ve kayıpları 

sıraladıktan sonra “Havanın uygun olduğu ilk fırsatta, mayınları temizleme ve 

Boğaz‟ı zorla geçme iĢine kalındığı yerden devam edeceğini” bildirmiĢtir.  

 

 

 

 

 

                                                 
395

 Inflexible yaralı olarak Bozcaada‟nın güneyinde demirlemiĢtir. Gaulois, baĢ tarafı su ile dolduğu 

için baĢtan kara olacak Ģekilde oturtulmuĢtur. Suffren pruvasından içeri su sızdırmaktadır. Inflexible, 

Suffren ve Gaulois, bu sebeplerle onarılmak üzere Malta‟ya gitmek zorundadırlar (The National 

Archives, ADM I/116/3491, 18 Mart 1915 tarihli Agamemnon gemi jurnali  No:M 02675 ). 
396
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  3.7.1. Çanakkale Boğazı Muharebesi’nin Muhasebesi-Suya DüĢen 

Emperyalizm 

 

 18 Mart 1915 Çanakkale Boğazı Muharebesi, Çanakkale Boğazı‟nın kara 

gücü olmadan yalnız donanma ile geçilemeyeceğini göstermiĢtir. Genelkurmay 

ATASE ArĢivi‟nde mevcut Müstahkem Mevkii Komutanlığı Karargâhı/HacıpaĢa 

Çiftliği‟nde tutulan Harp Cerideleri‟nde 18 Mart 1915 Çanakkale Boğazı 

Muharebesi Ģöyle özetlenmiĢtir:
397

 

 

“Sabah medhal önünde beĢ Ġngiliz zırhlısının önlerinde keĢif gemileri olduğu 

hâlde ilerlemekte oldukları görülmüĢtür. Bataryalarımız ağır ateĢ açmıĢtır. Saat 

11.20‟de bunlara dört Fransız zırhlısı katılmıĢtır. Daha sonra altı zırhlı, üç kruvazör 

ile birçok torpido ve mayın arama tarama gemisi daha katılmıĢtır. Agamemnon, 

bataryalarımıza olanca Ģiddetiyle ateĢe baĢlamıĢtır. Tarafımızdan gemiye Ģiddetli 

mukabele olunmuĢtur. DüĢmanın bir torpidobotu batırılmıĢtır. Öğleden sonra 2.15‟te 

Bouvet zırhlısı mühim hasara uğratılarak, batırılmıĢtır. DüĢman öğleden sonra saat 

2.30‟da ateĢe biraz ara vererek, Merkez Grubu haricine çekilmiĢ, ateĢe fasılalı bir 

surette devam etmiĢtir. Büyük Boğaz Muharebesi esnasında Irresistible zırhlısı 

evvela hareketten yoksun bırakılmıĢ, daha sonra batırılmıĢ, Océan zırhlısı da 

batırılmıĢ, Inflexible zırhlısı mühim hasara uğratılarak hattan çekilmeye mecbur 

bırakılmıĢtır. Tarafımızdan gemi  Ģiddetli ateĢle takip edilmiĢtir. Yine bir gemi ile 

bir Ġngiliz zırhlısı mühim hasara uğratılarak, hattan çekilmek zorunda bırakılmıĢtır. 

Hasarzede olan “Gaulois” adlı Fransız zırhlısı da TavĢan Adası‟nda karaya 

oturtularak tahliye edilmiĢtir. Tarafımızdan kurtarılmaya çalıĢıldığı görülmüĢtür. 

                                                 

397
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DüĢman saat 16.00‟dan sonra ateĢini kesmeye ve bütün gemileriyle menzilimizin 

büsbütün haricine kaçmaya mecbur edilmiĢtir. Yedi saat devam eden bu Ģiddetli ve 

kanlı muharebede limanda ve bataryalarımızda hiçbir hasar meydana gelmemiĢ 

muharebe, bataryalarımızın galibiyetiyle neticelenmiĢtir. Muharebeye katılan diğer 

harp gemilerinde de birçok hasar olduğu istihbarât edilmiĢtir.”          

    

BaĢbakanlık Osmanlı ArĢiv belgelerinde ise 18 Mart Çanakkale Boğazı 

Muharebesi Ģöyle verilmiĢtir: 

   

“5 Mart 1331 (18 Mart 1915) 

DüĢman Donanması saat 11.00 civarında on üç gemi ve birçok torpidobotuyla 

Dardanos, Hamidiye ve Rumeli yönündeki Mecidiye istihkâmlarına Ģiddetli ateĢ 

açmıĢ, yedi saat devam eden ateĢ sonucu yüz elli hâne hasara uğramıĢ, üç kiĢi Ģehit 

olmuĢ, henüz  resmi bilgi alınmamıĢ, düĢman zırhlılarından üçünün ciddi hasara 

uğradığı Kala-ı Sultaniyye Mutasarrıfı Murat Fuat tarafından bildirilmiĢtir.”
398

     

 

“5 Mart 1331 (18 Mart 1915) 

Öğleden evvel düĢman donanması, Çanakkale Boğazı bataryalarına karĢı 

Ģiddetli ateĢ açmıĢ, muvaffakiyetle mukabele olunmuĢ, öğleden sonra saat 14.00‟da 

Fransız Bouvet zırhlısı batırılmıĢtır. Muharebenin tafsilâtı hakkında henüz malûmat 

gelmemiĢtir.”
399

   

 

18 Mart 1915 Boğaz Muharebesi‟ni takiben Tanin Gazetesi‟nin 20 Mart 1915 
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399
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tarihli sayısında muharebeyi Ģöyle haber yapmıĢtır:
400

  

 

“DüĢman sabahleyin (18 Mart 1915) saat 11.30‟da 19 parça harp gemisiyle 

keĢif bir ateĢ açmıĢ ve önceki gibi gülleler savurmaya baĢlamıĢtır. Ġstihkâm ve 

bataryalarımızdan namus ve Osmanlı hayatını savunan Osmanlı kahramanları, 

düĢman donanmasının bu kudurmuĢçasına saldırısına karĢı son derece itidal ve 

metanet ile görevlerini yerine getirmiĢlerdir. Sanki düĢmanın yağdırdığı mermi 

değilmiĢ gibi ciddiyetle, telaĢsızca karĢılıkta bulunarak cevap vermiĢlerdir. 

Bombardıman böylece öğleden sonraya kadar devam etmiĢ ve o esnada Fransızların 

13 bin ton hacmindeki Bouvet zırhlısı düĢmanın gösterdiği cüretin cezası olmak 

üzere batırılmıĢtır. Bunun üzerine saat 15.00‟de Ġngiliz ve Fransız zırhlılarından bir 

kısmı savaĢ hattından çekilmiĢ ve kalanları uzun aralıklarla ateĢlerine devam 

etmiĢlerdir. Bu muharebe esnasında düĢmanın Bouvet‟den baĢka Irresistible 

sistemindeki diğer iki zırhlısı da hasara uğrayarak yan yatmıĢtır. Hareketsiz kalan 

Irresistible ile diğer bir zırhlı da bataryalarımız tarafından batırılarak, Bouvet‟in 

yanına gönderilmiĢtir. KeĢfe çıkan uçaklarımız iki bacalı bir harp gemisinin de 

Bozcaada‟ya doğru yedekte sürüklenip götürüldüğünü ve yanında birçok 

gemilerinin de beraber gittiğini müĢahede etmiĢtir. Yalnız gidemeyecek bir hâle 

gelen bu geminin de harp safından çıkmıĢ olduğu muhakkaktır. Bu geminin hüviyeti 

tahmin edilememiĢse de Cornwallis sisteminde olduğu zannedilmektedir. Bu 

muharebeler esnasında tarafımızdaki  hasarların pek az olduğunu öğrendim.”             

 

Konu ile ilgili olarak yabancı kaynaklara baktığımızda, Ġngiliz ArĢivi‟nde 
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mevcut Agamemnon zırhlısına ait 18 Mart 1915 tarihli gemi jurnalinde BirleĢik Filo 

tarafından Boğaz‟a yapılan harekât saat saat Ģöyle verilmiĢtir:
401

 

“Saat  10.55:  Gemi (Agamemnon), sancak gemisi “Queen Elizabeth”, 

“Inflexible”, “Lord Nelson” ile birlikte Boğaz giriĢine geldi.  

Saat 11.00: Boğaz‟ın iki tarafındaki topçu bataryaları ateĢ açtılar, ancak 

Agamemnon, Lord Nelson, Triumph ve Prince George‟un ateĢe baĢlamasıyla 

birlikte geçici olarak sessizleĢtiler. 

Saat 11.15: Boğaz‟da dört gemi gözlemledik. Büyük bir ticaret gemisi, iki 

römorkör ve bir muhrip. Kaleler (Tabyalar) ateĢe baĢlar baĢlamaz bunlar gözden 

kayboldu.  

Saat 11.25: Rumeli Mecidiye‟ye ön taretten ateĢ açıldı. Gemiler özellikle 

Erenköy civarında 6 cm.lik bir obüs bataryası ve sahra bataryalarının yoğun ateĢi 

altında. Bunlar çok iyi kamufle edilmiĢler. Gemi (Agamemnon), saat 11.45‟ten 

13.10‟a kadar 6 cm.lik obüs bataryasının top ateĢi altında kaldı. Bu toplardan 

ateĢlenen beĢ mermi geminin borda zırhı üzerine isabet ederek hasara sebep olmuĢ, 

yedi mermi daha yukarı kısımlara zarar vermiĢti. Gemi 32 kertelik
*
 bir dönüĢ yaptı 

ve daha sonra bu kadar etkili top ateĢi bir daha olmadı.   

Saat 12.15: Fransız gemilerine bizim hattın ilerisine geçmeleri emredildi. 

Öğlen Rumeli Tabyası‟nda büyük dumanlar çıkmıĢ ve Anadolu Hamidiye 

Tabyası‟nda saat 12.20 civarında büyük bir patlama meydana gelmiĢtir.  

                                                 
401

 The National Archives, ADM I/116/ 3491, (M 02657) “Operation against the Narrows, March 

18,1915.” 
*
 Kerte: Pusula kartının ayrılmıĢ olduğu 11 derece 15 dakikalık 32 kısımdan her birine denir 

(Gemicilik Sözlüğü, a.g.e.,s. 202). 
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Saat 13.45 : Fransız gemileri geri dönmeye baĢladılar ve “Bouvet” Boğaz 

giriĢine doğru hızla dönüĢ manevrası yapmaya çalıĢırken, Saat 13.51‟de bir top 

güllesine ya da mayına çarparak su almaya baĢladı. Geminin altından siyaha 

dönüĢen büyük dumanlar yükseldi. Hızlı bir Ģekilde yana yatmaya baĢladı ve 1 

dakika 35 saniye içerisinde gemi battı. Hemen kurtarma botumuzu yaralıları 

kurtarması için gönderdik.     

Saat 13.30‟dan 14.15‟e kadar düĢman çok az atıĢ yaptı. 

Saat 14.30: Ġkinci Tümen, Fransız gemilerinin yerini aldı ve emredildiği üzere 

ateĢe baĢladı. 

Saat 15.01: Rumeli Mecidiye istihkâmında büyük bir duman görüldü, bu 

duman 20 dakika sonra bir büyük bulut hâlini aldı. Bir petrol tankının patladığı 

düĢünülüyor.  

Saat 15.12: Mayın tarayıcılar göreve baĢladılar. Erenköy civarındaki bataryalar 

tarafından birkaç ġarapnel atıĢı yapıldı. Ġkinci Tümen‟in dönmüĢ olduğu yere 

yaklaĢtıklarında bir mayın patlattılar, ikisini de yüzeye çıkardılar. Bu mayınlar bizim 

motorlar tarafından patlatıldı. Bunlar karbonit mayınlardı. 

Saat 16.15: “Inflexible” sancak tarafından mayına çarptığının iĢaretini verdi ve 

Boğaz dıĢına doğru ilerlemeye baĢladı.  

Saat 16.30: “Irresistible” ani bir Ģekilde yana yattı. Muhripler hemen 

yardımına koĢtular ve mürettebât güverteye toplanırken, Erenköy bataryaları ağır 

ateĢ açtılar ve birçok isabet elde ettiler. Gönüllü olarak kalmak isteyenlerin dıĢında 

bütün mürettebât Wear muhribi tarafından kurtarıldıktan sonra Queen Elizabeth‟e 

alındı. “Océan”a da gemiyi yedeğe çekmesi talimatı verildi. Ancak tam bu iĢ için 
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ayrılırken, mayına çarptı ve sancak tarafına yana yattı. Tabyalardan Irresistible‟a 

ateĢ açıldı ve gemi kurtarma çalıĢmaları yapılamadı. 

Saat 18.25: Irresistible‟ı kurtarma çalıĢmalarına katılan “Océan” mayına 

çarparak yan yatmıĢtır. Erenköy civarındaki bataryalar onlara ateĢ açmıĢlardır. 

”Océan” en son görüldüğünde kendi makinesi ile yavaĢ bir hızla ilerliyordu, fakat 

kontrol altında değildi. “Irresistible” normal durumunda görünüyordu. Daha sonra 

iki gemi de Boğaz‟ın derin sularına gömüldü. 

Bütün gün boyunca Agamemnon zırhlısı Rumeli Mecidiye Tabyası‟na ve 

yakın mesafedeki bataryalara yoğun ateĢte bulundu. Gemide birkaç önemsiz hasar 

vardır, ancak yaralı ya da ölü olarak insan zayiâtı yoktur. AtıĢlarla meydana gelen 

hasar aĢağıda verilmiĢtir: Borda zırhı üzerinde 5 isabet. BaĢka görünen bir hasar 

yoktur.” Konu ile ilgili olarak Amiral de Robeck 19 Mart 1915 tarihinde 

Londra‟daki Amirallik Dairesi‟ne çektiği telgrafta Ģu sözleri sarf etmiĢtir:
402

 

“YaĢanılan personel ve gemi kaybından dolayı büyük üzüntü duymaktayım. Yoğun 

top ateĢi karĢısında “Océan” ve “Irresistible”ın hemen hemen bütün mürettebâtı 

muhripler tarafından kurtarılmıĢtır. Kayıp sayısı henüz kesinleĢmemiĢtir. Üzülerek 

söylüyorum ki, “Bouvet”den birkaç kiĢi dıĢında kimse kurtulamamıĢtır. Gemilerin 

manevra yapmakta olduğu Erenköy Koyu daha önce defalarca mayın tarama 

gemileri tarafından taranmıĢ, ayrıca deniz uçakları da burada mayın olmadığını 

rapor etmiĢlerdir. Burada bırakılmıĢ olan yüzen mayınlardan dolayı ilk olarak 

“Bouvet”, daha sonra “Irresistible” ve “Océan” batmıĢtır. Inflexible, Gaulois, 

Suffren, Agamemnon, Lord Nelson, Albion, Charlemagne zırhlılarında hafif ve ağır 

olmak üzere bir takım hasarlar mevcuttur.”   

                                                 
402

 The National Archives, ADM I/116/ 3491 (Telegrams about Dardanelles Naval Operations) 
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Sonuç itibariyle 18 Mart 1915 günü Ġngiliz ve Fransız gemilerinden oluĢan ve 

“Yenilmez Armada” olarak nitelendirilen BirleĢik Donanma büyük kayıp vererek, 

geri çekilmek zorunda kalmıĢtır. Çanakkale Boğazı‟nın güçlü Ġngiliz ve Fransız 

filosu tarafından geçilemeyiĢi, bu ülkelerin askerî ve siyasi prestijini olumsuz 

etkilemiĢ, özellikle Ġngiltere‟nin denizlerdeki üstünlüğünün “tartıĢılmaz” olmadığını 

ortaya koymuĢtur. Bu olay Avrupa‟nın ve emperyalizmin yenilmezliğinin abartılmıĢ 

bir efsane olduğunu açık bir Ģekilde göstermiĢtir. 18 Mart‟ta baĢlayıp, daha sonraki 

aylarda devam eden çarpıĢmalarda Türk milletinin baĢarısı sömürge ülkelerinde 

özellikle Ġngiliz ve Fransız sömürgelerinde, büyük  yankılar yapmıĢtır.  

 

Uğranılan bu baĢarısızlık üzerine sömürge imparatorlukları artık dağılma ve 

çözülme sürecine girmiĢlerdir. Bu suretle 11. ve 12. yüzyıllardan  baĢlayıp 

günümüze kadar devam eden “Sömürgecilik”, “Kolonyalizm”, “Emperyalizm” 

denilen hareketin iflas ettiği yer Çanakkale coğrafyası olmuĢtur.
403

   

 3.7.2. Türk Ve Ġngiliz Resmî Kaynaklarına Göre Tarafların Kayıpları 

 

Genelkurmay ATASE BaĢkanlığı ArĢivi kayıtlarında 18 Mart 1915 Çanakkale 

Boğazı Muharebesi‟ndeki insan zayiâtı olarak Türk tarafına ait Ģehit                         

(4 subay, 22 er) ve yaralı (1 subay, 52 er) sayısı toplamı 79 olarak verilmiĢtir. 

Almanların kayıpları ise 4 ölü ve 14 yaralı olmak üzere 18‟dir. Bu suretle iki 

bağlaĢığın toplam kaybı 97 kiĢiyi bulmuĢtur.
404

 18 Mart Çanakkale Boğazı 

Muharebesi‟nin sonucu Türk tarafında meydana gelen insan kaybı sayısı bazı 

                                                 
403

 Azmi Süslü, “Çanakkale SavaĢları ve Önemi”, Atatürk AraĢtırma Merkezi Dergisi, Sayı:20, 

Mart 1991, Cilt:20, Ankara, 1991, TTK Basımevi, s.306  
404

 Birinci Dünya Harbi‟nde Türk Harbi, a.g.e, V.Cilt, s.209  
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kaynaklarda farklılık göstermektedir. Örneğin, Mirliva Sedat‟ın eserinde bu miktar 

18‟i Alman olmak üzere 40 Ģehit ile 74 yaralı olarak verilmiĢtir.
405

 Alman yazar Carl 

Mühlmen ise toplam 114 kayıp arasında 22 Alman askerinin ölü veya yaralı olarak 

gösterildiğini belirtmiĢtir.
406

 Yusuf Hikmet Bayur “Türk Ġnkılâbı Tarihi” adlı 

eserinde insan kaybını  40 Türk ve 18‟i Alman olmak üzere 58 olarak vermiĢtir.
407

 

Yine Fahri Belen de “Çanakkale SavaĢları” adlı eserinde Ģehit sayısını 58, yaralı 

sayısını ise 74 olarak vermiĢtir.
408

  Genel olarak verilen kayıp sayıları aĢağı yukarı 

aynı kabul edilse de çalıĢmamızda Genelkurmay BaĢkanlığı‟nın resmi kayıtları göz 

önüne alınarak, ölü ve yaralı olarak kayıp sayısı toplam 97 kiĢi olarak kabul 

edilmiĢtir. AĢağıdaki tabloda bunun tabyalara göre dağılımını Ģöyle vermiĢtir:
409

  

      

  Subay    Er  

Mevkileri    ġehit Yaralı   ġehit Yaralı 

    

Anadolu Hamidiyesi (35.5 cm.lik)  -  -    3  12 

Rumeli Hamidiyesi (24 cm.lik)    -  1    3 11 

Dardanos Bataryası   3 -    3         3 

Rumeli Mecidiyesi Tabyası  - 1   12  30 

Yıldız Tabyası   - -    1  - 

2. Ağır Topçu Taburu   -    1 9 

3 .Obüs Taburu   - -   1 - 

Toplam    3 2   24 68 
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407
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Muharebenin en büyük insan kayıplarından biri Dardanos Bataryası‟nda 

meydana gelmiĢtir. Dardanos Bataryası, Çanakkale‟nin güneyinde kıyıdan 400 

metre uzaklıkta Boğaz‟a hâkim bir tepenin gerisinde çok iyi seçilmiĢ bir mevziiye 

yerleĢtirilmiĢtir. Bu sebeple Dardanos Bataryası‟nın yüksekte olan 15 cm.lik topları 

Ģiddetli bir ateĢe maruz kalmıĢtır. 18 Mart 1915 günü saat 14.00‟da BirleĢik 

Filo‟nun ateĢlerinden gördüğü hasarın giderilmesi için ateĢine ara verdiği sırada, 

sargı yerine düĢen mermi ile Dardanos Bataryası‟nın Komutanı YüzbaĢı Hasan ve 

Takım Subayı Üsteğmen Mevsûf ile üç er Ģehit düĢmüĢtür. Dardanos Bataryası‟nın 

ismi bu fedakâr subayların ismi ile değiĢtirilerek, “Hasan Mevsûf  Bataryası” ismini 

almıĢtır.
410

  

 

18 Mart‟taki insan kaybının 3 Kasım 1914‟te BirleĢik Filo‟nun Çanakkale 

Boğaz giriĢine yapmıĢ olduğu bombardımandaki zayiâttan daha az olduğu açıktır.
411

 

18 Mart‟ta baĢarının en mühim noktası asker ve subayların vazifedeki fedakârlığı 

olmuĢtur. Gerek Anadolu Hamidiyesi‟ndeki Türk askeri, gerekse de Rumeli 

Hamidiye ve Mecidiye, Namazgâh Bataryaları ve Merkez Grubu askeri bütün gün 

vazifeleri baĢından ayrılmamıĢ ve elinden hizmet gelmeyen Türk askeri ise su 

taĢımak, ezan okumak gibi iĢler yaparak maneviyâtı yükseltmeye çalıĢmıĢtır. 

Avrupa yakasındaki Rumeli Mecidiye Bataryası‟nda üç defa ateĢ altında asker 

değiĢimi yapılmıĢtır. Yine buna en iyi örnek bu tabyanın topçu erlerinden Edremitli 

Mehmet oğlu Seyit OnbaĢı‟nın mermi taĢıyan vincin bozulması üzerine, savaĢın 

verdiği o heyecan içinde Océan zırhlısını niĢan alarak 215 okkalık (276 kilo) 

                                                 
410

 Lorey, a.g.e., Cilt:II, s.82 
411

 Birinci Bölüm‟de belirtildiği üzere 3 Kasım 1914‟te BirleĢik Filo‟nun Boğaz giriĢindeki tabyalara 

yaptığı bombardıman sonucu Türk tarafında 5 subay ve 80 er olmak üzere toplam 85 kiĢi Ģehit olmuĢ 

ve 31 kiĢi de yaralanmıĢtır. 
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mermiyi sırtına alarak topa sürmesinde göstermiĢ olduğu kahramanlıktır.
412

 Yedi 

saat devam eden bu tarihi muharebede Türk tarafının 78 adî ateĢli topuna karĢılık 

BirleĢik Filo‟da seri ateĢli 274 gemi topu bulunmuĢtur.
413

 Türk topçusu tarafından, 

BirleĢik Filo gemileri üzerinde 84 isabet sağlanmıĢtır. Bombardımanın Ģiddetine 

oranla Müstahkem Mevkii‟de oldukça az maddi hasar meydana gelmiĢtir. Muharebe 

sonucu maddi kayıplara bakılacak olursa, Türk tarafının zayiâtı 176 toptan sekizinin 

tahribinden ibaret olmuĢtur.
414

 Bu toplardan dördü saf dıĢı kalmıĢ, diğer dördü 

tamiri mümkün bir Ģekilde zarar görmüĢtür. Çanakkale ve Kilitbahr‟da birçok 

cephane deposunda yangın çıkmıĢtır. Ancak Türk tarafının kazandığı zaferin 

büyüklüğüne oranla almıĢ olduğu hasarın geneli önemsiz kabul edilmiĢtir.  

 

Alınan bu az hasara karĢın Ġngiliz belgelerinde 18 Mart günü gemi toplarının 

Ģiddetli ateĢi etkisiyle Türk tabyalarının büyük hasar almıĢ olması gerektiği bilgisi 

mevcuttur. Amiral de Robeck tarafından Londra‟daki Amirallik Dairesi‟ne yazılan 

bir mektupta bu konu Ģöyle anlatılmıĢtır;
415

 “Türk topçusunun genel olarak bütün 

tabyalarının susturulduğu sadece ufak bir kısmında silahların aktif olduğu 

düĢünüldü. DüĢman tarafından uygulanan taktik Ģöyle idi. Donanmanın 

bombardıman ateĢi hızlandığında bataryaların baĢını bırakıp, korunaklarına 

gidiyorlar, uygun fırsat  olduğunu düĢündüklerinde yeniden bataryalarının baĢına 

geliyor ve ateĢe baĢlıyorlardı. Filonun yaptığı bombardımanın Ģiddeti 

düĢünüldüğünde çok zarar almıĢ olmaları gerekmektedir.” Ġtilâf Devletleri‟nde        

18 Mart sonrası Türk topçusunun cephanesinin kalmadığı, Ģayet bombardımana 

                                                 
412
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devam edilseydi baĢarı kazanılırdı görüĢü hâkim olmuĢ, ancak mayın tehlikesine 

karĢı riske girilmek istenmemiĢtir. Seri ateĢli topların, obüslerle, havanların 

cephanesinin ikmalinde sıkıntılar yaĢansa da Türk topçusu elindeki cephanenin üçte 

birini harcamıĢ, ancak iki günlük cephanesi daha bulunmuĢtur.
416

 Çanakkale 

istihkâmlarının savaĢ gemilerine karĢı en fazla kullandığı sert döküm mermileri 

hemen hemen tükenmiĢtir. Hamidiye istihkâmlarında yalnız 17 ve Kilitbahr‟da ise 

10‟ar adet tahrip mermisi kalmıĢtır. Diğer cins mermilerin zırhlılara karĢı etkisi 

olmamıĢtır.
417

   

 

O dönemde Müstahkem Mevkii Kurmay BaĢkanlığı görevini yürüten 

Selahaddin Adil PaĢa da 1920 yılında verdiği bir konferansta cephane sıkıntısını 

Ģöyle özetlemiĢtir:
418

 “Obüs bataryaları mevcut mermilerinin önemli bir kısmını 

kullanmıĢ ve ancak daha iki gün aynı Ģekilde muharebe edebilecek hâldeydi. 

Anadolu Hamidiye Bataryası tamamen mevcut cephanesini bitirmiĢ ve yalnız bir iki 

topu atmadığından dolayı beĢ on mermisi  kalmıĢtı. Rumeli yakasındaki 

bataryalarda da aynı durum vardı. Cephane hakkında pek sıkıntılı bir vaziyet 

karĢısında idik”.  

 

Muharebenin tabyalardaki bilançosu ise Ģöyle özetlenebilir:
419

 Çimenlik 

tabyasında top cephaneliğine isabet eden mermiler yangına neden olmuĢ, kısa 24 

cm.lik bir top ağır hasar görmüĢtür.  

 

                                                 
416

 Artuç, a.g.e., s.97 
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BaykuĢ (Mesudiye) Bataryası‟nda saat 14.00 sıralarında batarya üzerine düĢen 

mermiler, toplarda hasara yol açmıĢ ve bataryanın ateĢini olumsuz yönde 

etkileyerek, aksatmıĢtır.  

 

Rumeli Hamidiye Bataryası‟nda 35.5 cm.lik iki top ağır hasar görerek, savaĢ 

dıĢı kalmıĢtır.
420

 

 

Anadolu Hamidiyesi‟nde 6 adet 24 cm.lik top harap olmuĢ, kıĢla binası 

yıkılmıĢtır.  

 

Namazgâh Tabyası‟nda bir top ağır hasara uğramıĢ, diğer bir top ise 

kullanılamayacak hâle gelmiĢtir.  

  

Obüs bölgesinde dört adet piyade tüfeği kullanılmaz duruma gelmiĢtir. 

Dardanos Bataryası‟na yaklaĢık 4.000 mermi atılmıĢtır. Gerek bu tabyanın 1905 

model topları ve gerek civardaki tabyalara Alman denizcileri tarafından 

yerleĢtirilmiĢ olan deniz topları tamamen iyi bir hâlde bulunmuĢtur.
421

         

 

Diğer bataryaların çoğunluğunda siperler ve mazgallar zarar görmüĢ ve 

toplardan bir kısmı toprak altında kalmıĢ ise de bir kısmı muharebe esnasında, diğer 

bir kısmı ise gece boyunca çalıĢılarak temizlenmiĢtir. Boğaz giriĢinde bulunan 

Orhaniye, Kumkale, Seddülbahr, Ertuğrul Tabyaları tahrip edilmiĢlerse de piyadeler 

bunlardan gayet emin korunaklı yerler olarak istifade etmiĢlerdir. Bu istihkâmlar,  

                                                 
420
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BirleĢik Filo‟nun saldırısına çok fazla maruz bulunduğundan, buralara tekrar büyük 

çaplı toplar yerleĢtirilmekten kaçınılmıĢ, genelde sahra bataryaları yerleĢtirilmiĢtir. 

Erenköy-Soğanlıdere hattının güneyindeki bataryalar ise çok iyi gizlendiklerinden 

az zarar görmüĢlerdir.  

 

Muharebe esnasında Türk topçusu 1938 mermi harcamıĢtır. Sarf edilen 

mermilerin miktarı aĢağıda verilmiĢtir: 
422

 

 

Tabyaların ismi    Sarf edilen merminin miktarı 

Anadolu Hamidiyesi 35.5 cm.lik   15 

Anadolu Hamidiyesi 24 cm.lik                                          60 

Dardanos       115 

BaykuĢ (Mesudiye)      108 

Namazgâh       33 

Rumeli Mecidiyesi      93 

Soğanlı Mantelli      18 

Tenger Havan       17 

1. Obüs Taburu      897 

2. Obüs Taburu      142 

3. Obüs Taburu      426 

        Toplam 

        1938  
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Netice itibariyle BirleĢik Filo muharebe gücünün üçte birini kaybetmesine 

rağmen, Türk tarafındaki savunma tahkimâtının personel ve maddi kayıpları buna 

karĢı ĢaĢırtıcı derecede az olmuĢtur. istihkâmlardaki harp silah ve vasıtalarının 

eskiliği ile ıĢık durumunun Ġtilâf Kuvvetleri için çok elveriĢli bulunduğu da dikkate 

alınırsa elde edilen sonuçların ne kadar baĢarılı olduğu anlaĢılmaktadır. 18 Mart 

günü yapılan atıĢlarda Türk topçularının görevleri yapmada gösterdikleri azim 

övgüye değerdir. Merkez Tahkimâtı‟nı oluĢturan bütün topçular, Avrupa 

yakasındaki Değirmendere, Namazgâh, Hamidiye, Mecidiye ve Anadolu 

yakasındaki Nara, Mecidiye, Çimenlik, Hamidiye, Dardanos, Mesudiye 

Bataryalarının kahraman personeli görevlerini layıkıyla yerine getirmiĢlerdir. Türk 

topçuları çok sınırlı cephane ve menzillerine rağmen sonuna kadar dayanmasını 

bilmiĢlerdir. Bu sayededir ki, Çanakkale Müstahkem Mevkii Komutanlığı bazı tabya 

ve bataryalarının hasara uğramasının ötesinde bu hasarları en kısa zamanda 

gidererek olduğu gibi ayakta kalmayı baĢaran bir komutanlık olarak tarihe geçmiĢtir.  

 

Ġtilâf Devletleri, bu muharebede çok sayıda insan kaybına uğramıĢlardır. 

Ġngiliz ve Fransız gemilerinden oluĢan BirleĢik Filo‟da verilen insan kaybı 700‟e 

yakını ölü olmak üzere 800 kiĢiyi bulmuĢtur.
423

  

 

18 Mart 1915 Çanakkale Boğazı Muharebesi‟nin maddi açıdan bilançosunu 

Ġtilâf Devletleri açısından Ģöyle özetleyebiliriz:
424

 Fransız Bouvet, Ġngiliz Irresistible 

ve Océan zırhlıları batmıĢtır. Fransız Gaulois zırhlısı aldığı top yaraları yüzünden 

batmak üzere iken TavĢan Adası‟nda karaya oturtulmuĢtur. Yine Fransız Suffren 

                                                 
423
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zırhlısı ile Ġngiliz Inflexible zırhlısı da aldığı yaralardan uzun zaman savaĢamayacak 

duruma gelmiĢtir. Özet olarak muharebeye katılmıĢ olan 18 büyük savaĢ gemisinden 

6‟sı yani üçte biri savaĢ dıĢı edilmiĢtir. Ġngiliz Agamemnon zırhlısı baĢta olmak 

üzere birçok gemi de onarılmaya muhtaç hâlde gelmiĢtir.  

 

Yine bu filonun yalnız batan gemileri üzerindeki top kaybı ise 10 adedi 

30.5‟luk top, 2 adet 27.5‟lik top, 24 adet 15‟lik top, 8 adet 10‟luk top olmak üzere  

44‟dür. Harcanan cephane Türk tarafınınkine göre kıyaslanamayacak kadar fazla 

olmuĢtur. Örneğin, yalnız Dardanos bölgesine 4.000‟den fazla top mermisi düĢtüğü 

saptanmıĢtır. Kısacası, o günün koĢullarında dünyanın en modern zırhlıları, bol 

cephaneli ağır toplarıyla Boğaz tabya ve bataryalarına gün boyunca sürdürdükleri 

bombardımanlarla, Boğaz‟ı cehenneme çevirmiĢlerdir. Ama, sonuçta savaĢ gücünün 

üçte birini kaybeden yine bu güçlü armada olmuĢtur.  

 

Amerikalı SavaĢ Muhabiri Geo.A. Schreiner tarafından 19 Mart 1915 tarihli 

Amerikan Haber Ajansı‟na Çanakkale‟den gönderilen rapor, 18 Mart‟ın bilançosunu 

taraflar açısından bütün çıplaklığıyla gözler önüne sermiĢtir:
425

 

 

“Bu sabah alınan haber Müttefiklerin kaybının dün akĢam düĢünülenden daha 

fazla olduğunu ortaya çıkardı. ġu anda kesin olarak biliniyor ki, Fransız zırhlısı 

“Bouvet” ve Ġngiliz savaĢ gemisi “Irresistible”ın batmasının yanı sıra Müttefikler, 

Ġngiliz muharebe gemisi “Vengeance” sınıfından olan “Océan” adlı zırhlıyı da 

kaybetmiĢlerdir. Yine Ġngiliz Inflexible zırhlısı o kadar ağır hasara uğramıĢtır ki, 
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yeniden faal hâle gelmesi uzun zaman alacaktır. Bunların yanı sıra ismi bilinmeyen 

bir muhrip ile iki torpidobot ve bir mayın arama tarama gemisi daha kaybedilmiĢtir. 

Öğrenildiğine göre Queen Elizabeth zırhlısı beĢ isabet almıĢ, diğer bütün zırhlılarda 

birçok hasar mevcuttur. Bir Ġngiliz pilot öğleden sonra saat 15.30 sıralarında 

Çanakkale üzerinden bir uçuĢ gerçekleĢtirmiĢ, buna göre Türk istihkâmlarının çok 

az hasar gördüğü rapor edilmiĢtir.  

 

Son durum göstermektedir ki dün ateĢ altında olan tabyalardan biri olan 

Dardanos‟ta insanca zayiât beĢ kiĢi, maddi hasar ise yok denecek kadar azdır. 

Hamidiye Tabyası‟nda üç kiĢi ölmüĢ, üç kiĢi ağır yaralanmıĢ ve on beĢ kiĢi de hafif 

yaralanmıĢtır. Ağır bir top geçici olarak kullanılamaz hâle gelmiĢtir. Bu durumda, 

Türk istihkâmlarına verilen hasar bir gece veya bir gün içinde onarılacak kadardır. 

KiĢisel görüĢüm Türk istihkâmlarının eskisi kadar iyi olduğu yönündedir. Sadece 

Çanakkale kasabası ve Kilitbahr‟da bazı binalarda biraz hasar mevcuttur. Dün 

benim izlenimim, Ġngiliz ve Fransızların bu sabah kaldıkları yerden devam 

edecekleri yönünde idi, ancak kayıplar o kadar büyüktü ki, kaldıkları yerden devam 

etmeleri imkânsızdı.”     

 

 3.7.3. Çanakkale Boğazı Muharebesi’nin Türk Ve Dünya Tarihi 

Açısından  Değerlendirilmesi  

 

Ġtilâf Devletleri‟nin harbin baĢından beri temel görüĢü, Kara Kuvvetleri‟nin 

desteğine baĢvurulmadan, Boğaz‟ın sadece deniz gücüyle zorlanıp Marmara‟ya 

geçilmesi ana fikrine  dayanmıĢtır. Gerek 3 Kasım 1914‟te Boğaz giriĢindeki 

tabyalara yönelik bombardıman, gerekse 19 ġubat 1915‟te baĢlayıp, hemen hemen 
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aralıksız 18 Mart‟a kadar süregelen Boğaz‟daki deniz muharebeleri ve pek de 

olumlu olmayan sonuçları, Ġtilâf Devletleri‟ni 18 Mart harekâtından vazgeçirmeye 

yetmemiĢtir.       

 

18 Mart Çanakkale Boğazı Muharebesi “Deniz Muharebesi” olarak da 

adlandırılmaktadır. Ancak, deniz muharebesi olması için muharebenin iki deniz 

kuvveti arasında geçmesi gerekmektedir. Bu muharebe bir Deniz Kuvveti ile bir 

Kıyı Müstahkem Mevkii arasında geçtiği için çalıĢmada “Çanakkale Boğazı 

Muharebesi” ifadesi kullanılmıĢtır.
426

 Bu savaĢ Ġngiliz kaynaklarında da “The 

Dardanelles War” olarak yani “Çanakkale Boğazı Muharebesi” olarak geçmektedir. 

 

Bu muharebe, tabyaları oldukça eskimiĢ bir Kıyı Müstahkem Mevkii ile  

henüz bir yaĢında olan bir ve diğerleri 8-20 yaĢ arasında bulunan 16 muharebe 

gemisi ile bir modern muharebe kruvazörü arasında yedi saat sürmüĢtür. Topçu 

ateĢinin yanı sıra 11 hat olarak teĢkil edilen 403 mayın da BirleĢik Filo‟nun Boğaz‟ı 

geçmesine engel olmuĢ ve bunlardan 11.hattı teĢkil eden Nusret mayın gemisinin 

dökmüĢ olduğu 26 mayın, BirleĢik Filo‟ya ait üç muharebe gemisinin batmasına ve 

bir muharebe kruvazörünün de ağır yaralanmasına neden olmuĢtur. BirleĢik Filo 

çoğu ölü olmak üzere 800 personelini kaybederken, Türklerin kaybı müttefikleri 

olan Almanlarla birlikte ölü ve yaralı olarak 97 kiĢiden ibaret olmuĢtur. Muharebeye 

katılmıĢ olan 18 büyük savaĢ gemisinin üçte biri gerek mayınların, gerek topçu 

ateĢinin etkisiyle savaĢ dıĢı bırakılmıĢtır. Diğer gemilerin bazıları da onarıma 

muhtaç hâle gelmiĢtir. Bunun yanında Türk tarafının maddi zayiâtı ise 176 toptan 

                                                 
426

 Birinci Dünya Harbi‟nde Türk Harbi, a.g.e, VIII. Cilt, s.177      



194 

 

sadece sekizinin tahribinden ibaret olmuĢtur.
427

 Türklerin Trablusgarp ve Balkan 

SavaĢları‟ndaki yenilgilerinden yola çıkan ve Türk askerî gücünü küçümseyen 

Ġngiltere ve Fransa, sadece deniz gücüyle taarruz etmekte yanlıĢ yaptıklarını çok geç 

olarak 18 Mart 1915‟teki yenilgileriyle anlamıĢlardır.
428

 

 

18 Mart 1915 akĢamına kadar devam eden çarpıĢmalar, Çanakkale Boğazı‟nın 

kara gücü olmadan yalnız donanma ile geçilemeyeceğini göstermiĢtir. Ġtilâf 

Devletleri, Boğaz‟daki mayınları önemsememiĢ, genelinin temizlendiğini 

düĢünmüĢ, kalanların da harekât sırasında önden ilerleyen mayın tarama gemileri 

tarafından temizleneceğini öngörmüĢlerdir. Aslında 18 Mart planının esasını, savaĢ 

gemilerinin ancak mayınlanmamıĢ, temiz olduğu anlaĢılan sularda kullanılması 

teĢkil etmiĢtir. Yine, BirleĢik Filo gemilerinin 18 Mart‟tan önce günlerce yaptığı 

yoğun bombardımana rağmen Türk topları ve özellikle de kıyı bataryaları tümüyle 

susturulamamıĢ, tahrip olunamamıĢtır. O nedenledir ki, gemilerin bir kısmı da, bu 

bataryaların isabetli atıĢlarına hedef olmaktan kurtulamamıĢlardır. 
429

    

 

Bu durum üzerine Çanakkale Boğazı‟nı denizden zorlayarak geçemeyen Ġtilâf 

Devletleri, 18 Mart 1915 günü büyük bir yenilgiye uğrayınca, asıl amaçları olan 

Türkleri yenmek, Boğazları ve Ġstanbul‟u ele geçirmek gayesiyle donanmanın tek 

baĢına baĢarısız kalıĢı üzerine Kara Ordusu‟nun da yardımını almayı 

kararlaĢtırmıĢlardır.
430

 Çanakkale Boğazı‟na denizden yapılan saldırı sadece 

baĢarısız olmakla kalmamıĢ, aynı zamanda Türklere yaklaĢan çıkarmayı haber 
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vermiĢ ve yarımadayı takviye etmeleri için uyarmıĢtır. Ancak 18 Mart‟ın siyasal ve 

psikolojik etkisinin daha da önemli olduğunu kabul etmek gereklidir. 18 Mart 

Türklerin uzun zamandan beri kazandığı nadir zaferlerin en büyüğüdür. Kazanılan 

zaferle BirleĢik Filo‟nun Marmara‟ya girerek, devletin baĢkenti olan Ġstanbul‟u bir 

ay içerisinde ele geçirme planları suya düĢürülmüĢtür. Böylece genel anlamda bu 

zafer iĢgal edilme korkusu içerisinde bulunan Ġstanbul için büyük moral desteği 

sağlamıĢ ve Hükûmet‟e güven vermiĢtir.  

 

Bu zafer, aynı zamanda savunma hazırlıkları içerisinde bulunan Türk askeri 

için de büyük moral kaynağı olmuĢ, mücadele ruhu ateĢlenmiĢtir. “Denizden 

geçemediler, karadan da geçemeyecekler” parolası hâkim olmuĢtur. Yine bu zafer 

ile, Ġtilâf Kuvvetleri‟nin çıkarma yapacakları tarihe kadar geçen süre içerisinde 

Gelibolu Yarımadası‟nı savunacak Türk kuvvetleri için hazırlık yapma zamanı 

kazanılmıĢtır.
431

  

 

18 Mart Çanakkale Boğazı Muharebesi ve Zaferi, övünç ve gurur kaynağı olan 

sonucuyla gerisinde unutulamayacak kahramanlık destanları bırakmıĢtır. Çanakkale 

Boğazı‟nın güçlü Ġngiliz ve Fransız Filosu tarafından geçilemeyiĢi, bu ülkelerin 

askerî ve siyasi prestijini olumsuz etkilemiĢ, özellikle Ġngiltere‟nin denizlerdeki 

üstünlüğünün “tartıĢılmaz” olmadığını ortaya koymuĢtur. 18 Mart 1915 baĢarısı 

sadece topçuların değil, fakat topçu-mayıncı iĢbirliğinin ortak baĢarısıdır. Topçular 

BirleĢik Filo‟ya ait gemileri tahrip ederken, mayınlar kesin darbeyi indirmiĢtir.        
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O hâlde 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi‟nin top ve mayın silahlarının ortaklaĢa 

çalıĢmasının ürünü olduğunu, bunda mayın silahının baĢ rolü oynadığını 

söyleyebiliriz. Çünkü, 18 Mart 1915‟te geçen Boğaz Muharebesi sonrasında BirleĢik 

Filo‟nun Çanakkale Boğazı‟nı bir kez daha zorlayamamasının en büyük 

sebeplerinden biri hâlen temizlenmemiĢ ve temizlenmesi çok zor gözüken mayın 

hatları olmuĢtur.  

 

Ġngiliz belgelerinde de 18 Mart günü tabyalara karĢı giriĢilen savaĢta BirleĢik 

Filo gemilerinin oldukça baĢarılı hareket ettikleri, saat 14.00‟e kadar BirleĢik Filo 

gemilerinin Türklere üstün geldikleri izleniminde olunduğu, ancak daha sonra 

mayınlar sebebiyle her Ģeyin çabucak tersine döndüğü bilgisi mevcuttur. Ġngiliz 

belgelerinde kıyıdaki topların ancak Suffren ve Gaulois‟i savaĢ dıĢı bıraktıkları, 

buna karĢılık mayınların Bouvet, Océan ve Irresistible zırhlılarını batırdıkları bir kez 

daha doğrulanmıĢtır. Yine bu belgelerde 1905-1906 Rus-Japon SavaĢı‟nda da 

mayınların savaĢan gemiler için en korkunç silah olduklarının tecrübe edildiği, 

büyük tonajına ve yeni yapılmıĢ olmasına rağmen mayınlar yüzünden az kalsın 

Inflexible‟ın da batacağı bilgisi mevcuttur. 
432

 

 

Nitekim, 19 Mart 1915‟te Amiral de Robeck tarafından Ġngiliz Amirallik 

Dairesi‟ne yazılan bir telgrafta, “Erenköy Koyu‟nun mayınlardan temizlenmiĢ 

olduğuna kesinlikle inanıldığından, bu mayınların, ya Ģiddetli akıntının sürükleyip 

getirdiği yüzen mayınlar, yahut Boğaz‟da karĢıdan karĢıya atılan gizli torpido 

kovanları yüzünden meydana geldiğinin düĢünüldüğü, mayınların bulunmasına karĢı 
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yeni bir metot bulunarak, yeniden bir saldırı planı yapmanın gerekli olduğu,” 

bildirilmiĢtir. 
433

  Ġngiliz Deniz Harp Tarihi Yazarı Sir Julian Corbett “Harekât-ı 

Bahriyye” adlı eserinde Çanakkale Seferi‟nde mayınların etkisine yer vermiĢ, 

felâketin gerçek sebebinin 8 Mart 1915 gecesi BirleĢik Filo gemilerinin sürekli 

manevra yaptıkları bölgeye dökülen mayınlara ait olduğunu ifade etmiĢtir.
434

 

Sonuçta 18 Mart günü batan gemilerin yüzen mayınlara çarptığı kabul edilmiĢtir. 

Ancak daha sonra gerçekte yüzen mayınların bu kadar büyük etki yapacak güçte 

olmadığı anlaĢıldığından BirleĢik Filo‟nun Çanakkale Boğazı‟na girmesi için Kara 

Ordusu‟nun gerekliliği bu noktada anlaĢılmıĢtır. 
435

  

 

Diğer bir husus ise,  Ġngiliz kaynaklarının büyük çoğunluğunda Çanakkale 

SavaĢları ve özellikle de 18 Mart olayı değerlendirilirken Ġtilâf Devletleri açısından 

önemli bir yenilgi veya baĢarısızlıktan pek söz edilmemesidir. Batan ve yara alan 

gemilerin zaten eski ve yıpranmıĢ gemiler olduğuna dikkat çekilmiĢ, böylesine bir 

harekâtta bu kadar kaybın normal olduğu değerlendirilmiĢtir. Dönemin Deniz 

Bakanı Winston Churchill‟in savaĢtan sonra verdiği bir demeçte verilen kayıplarla 
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ilgili olarak sarf etmiĢ olduğu Ģu sözler de bu görüĢü doğrulamaktadır:
436

 “18 Mart 

Deniz Harekâtı‟nın büyük bir felâket olduğu söylenir. Ancak böylesine bir harekât 

için gerçekte öyle değildir. Ġngilizlerin toplam kaybı ölü ve yaralı olarak 61 subay 

ile erdir. Bunun yanı sıra iki eski savaĢ gemisi kaybedilmiĢtir. Fransızlar ise 

“Bouvet”in 600‟ü bulan mürettebât kaybından dolayı çok üzgündürler.”                                                     

 

 Sonuçta Çanakkale için planladıkları ve besledikleri parlak emel ve 

hedeflerine ulaĢamamıĢ olan Ġtilâf Devletleri‟nin bir teselliden öteye gitmeyen bu 

gibi düĢüncelerinin içeride ve dıĢarıda sarsılan Ġngiliz prestijini kurtarmaya yönelik 

olduğu değerlendirilmektedir. Ġngiltere tarafından daha savaĢın baĢında Osmanlı 

Devleti‟nin savaĢ gücü ve genel kapasitesinin fazla önemsenmediği, Çanakkale‟ye 

taarruz planının aceleye getirildiği görülmektedir. Ġngiliz arĢiv belgeleri de Ġtilâf 

Devletleri‟nin Çanakkale Boğazı‟nı donanma ile geçme planının aceleye 

getirildiğini, bu sebeple önce deniz daha sonra da kara harekâtının baĢarısızlıkla 

sonuçlandığını doğrulamaktadırlar. 
437
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4.BÖLÜM 

MARMARA’DA ĠTĠLÂF VE ALMAN DENĠZALTI HAREKÂTI  

 

 4.1. Birinci Dünya SavaĢı’nda Etkin Olan Denizaltıların Faaliyetleri   

 

20. yüzyılın sonlarına doğru etkin bir silah olarak ortaya çıkan ve o andan 

itibaren deniz muharebelerinin gidiĢatına dolaylı olarak etki eden denizaltılar, ilk 

olarak 1588 yılında Ġngilizler tarafından Ġspanyol Donanması‟na karĢı kullanılmıĢ, 

ancak baĢarılı olamamıĢlardır. Denizaltıların geliĢim tarihindeki bu baĢarısızlık, 

1896 yılında Fransızların liman savunma maksadı ile inĢa ettikleri Narval 

denizaltısına kadar devam etmiĢ, su üstünde ve altında seyir yapabilen bu 

denizaltının baĢarısı diğer ülkelerin de dikkatini çekmiĢtir.
438

 Bu tarihten önce 

1879 yılında J.P.Holland tarafından bir silah olarak ilk tasarımları yapılan 

denizaltılar, 1901 yılında Ġngiliz tersanelerinde inĢa edilerek, “A” sınıfı denizaltılar 

adını almıĢlardır. 
439

 

 

20. yüzyılın baĢında birçok üst rütbeli subayın denizaltı fikrine sıcak 

bakmamasına rağmen denizaltılar bir silah olarak benimsenmiĢ ve yapımına devam 

edilmiĢtir. Ġngiltere‟de 1905 yılında 40 metrelik “B” sınıfı ve 1908 yılında da “C, 

D ve E” sınıfı daha modern ve daha geliĢmiĢ denizaltılar inĢa edilmeye 

baĢlanmıĢtır. Çanakkale SavaĢları‟nda Ġtilâf denizaltı filotillası, genellikle “E” 

sınıfı Ġngiliz denizaltı gemilerinden meydana gelmiĢtir. Dizel motorlu ilk denizaltı 

gemileri olan “E” sınıfı denizaltılar 589 ton ağırlığa, 54 metre uzunluğa, sualtında 
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9 deniz mil ve su üstünde 15 mil sürat yapabilme kabiliyetine sahip 

bulunmuĢlardır. Harpten önce inĢa edilen, sadece kıyı ve liman karakol 

hizmetlerinde görev alabilecek kabiliyette bulunan “C ve D” sınıfı denizaltılara 

nazaran “E” sınıfı denizaltılar, çok daha hacimli ve geliĢtirilmiĢ botlar olma 

özelliğine sahip olmuĢlardır. “E” sınıfı denizaltıların ilk tiplerinde top 

düĢünülmemiĢtir. Ancak, Marmara‟daki denizaltı harekâtının ilk zamanlarında 

hedeflerin fazla olması nedeniyle mevcut torpidolar yetersiz kalmıĢtır. Bu zafiyeti 

gidermek için Birinci Dünya SavaĢı esnasında denizaltılara top silahı monte 

edilmiĢtir.
 440

  

 

BaĢlangıçta denizaltı gemileri üs, liman ve sahilleri abluka eden güçlü deniz 

kuvvetlerine sahip ülkelerin harp gemilerine karĢı bir tehdit ve tehlike unsuru, bir 

savunma silahı olarak geliĢtirilmiĢlerdir. 1914 yılının Ağustos ayında Birinci 

Dünya SavaĢı baĢladığı zaman uzun yıllar süren tecrübeler sayesinde denizaltı 

teknolojisinde büyük geliĢmeler yaĢanmıĢtır.
 
Ancak o zaman denizaltıların ne tesir 

yapabilecekleri hususunda Ģüphe ve tereddütler bulunmuĢ, hiçbir ülke 

denizaltıların 48 saatten fazla denizde kalabileceğine inanmamıĢtır.
441

  

 

Denizaltıların deniz kuvvetleri içinde bir vurucu güç, bir harp gemisi olarak 

yer alması ancak Birinci Dünya SavaĢı esnasında mümkün olabilmiĢtir. 1914 

yılının Ağustos ayının ilk günlerinde patlak veren Birinci Dünya SavaĢı‟na 
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Ġngiltere 77 denizaltı ile, Almanya 29 denizaltı ile, Fransa ise 45 denizaltı ile 

girmiĢtir. Ġngiliz denizaltıları Kuzey Denizi‟nde Alman Donanması‟nı keĢif ve 

rapor etmek, Almanlar da Ġngilizlerden bekledikleri saldırıya karĢı denizaltılarını 

karakol görevinde ve Ġngiliz Donanması‟nın ablukasını kırmak için 

kullanmıĢlardır. Ġlk olarak 6 Ağustos 1914 günü 10 Alman denizaltısı kuzeye, 

Norveç ile Orkney Adası arasına gönderilmiĢtir. Bu uzun mesafenin, denizaltılar 

barıĢ zamanında hiç böyle uzun süreli eğitim yapmadıkları için tehlikeli olabileceği 

düĢünülmüĢtür.  Ancak Alman “U” botu ismi verilen denizaltıların bu ilk seyri, bu 

yeni silahın gücü ve neler yapabileceği hakkında önemli fikirler vermiĢtir.  

 

22 Eylül 1914 günü Hollanda sahilleri açıklarında karakol yapan U-9 Alman 

denizaltı gemisi bir saat gibi kısa bir süre içinde 12.000‟er ton ağırlığında Abaukir, 

Cressy ve Hogue isimli gemiler ile 15 Ekim 1914 günü Aberdeen açıklarında 

Hawke kruvazörünü batırmıĢtır. 
442

 

 

Bu olaylardan alınan fikirler ve Alman denizaltılarının Ġngiliz Anavatan 

Filosu‟nun üssü olan Scapa Flow‟da görülmesi gerek denizaltı harekâtı, gerekse de 

denizaltı savunma harekâtı konularında geleceğe yön veren olaylar olması 

açısından önem arz etmiĢtir.
 
Birinci Dünya SavaĢı‟nın patlak vermesinden sonra 

bütün savaĢan ve tarafsız ülkeler, kendilerini devletler hukuku kurallarına ve 1907 

La Haye SözleĢmesi‟ne bağlı olarak deniz harbini yürütmekle yükümlü 

bulunmuĢlardır. Ancak bu sözleĢmenin Çanakkale SavaĢları esnasında özellikle 

                                                 
442

 ġamil Hızal, “Çanakkale Önünde ve Marmara‟da Denizaltılar”, Deniz Kuvvetleri Dergisi, 

Sayı:539, Ankara, Ocak 1988, s.32  
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Ġngiliz denizaltıları tarafından çoğu zaman ihlal edildiği görülmüĢtür.
443

 SavaĢın ilk 

aylarında Kuzey Denizi‟ndeki denizaltı harekâtından, denizaltıların harp ve ticaret 

gemilerine karĢı vurucu unsur olacağı, korunmalı ve savunma sistemine sahip üs 

ve limanlara taarruzda da baĢarı vadeden bir silah olabileceği anlaĢılmıĢtır. Bundan 

sonra Çanakkale ve Marmara Denizi‟nde denenmeleri öngörülmüĢtür. Türkler 

tarafından Boğaz‟da döĢenmiĢ mayın engellerini yalnız denizaltı gemilerinin 

geçebileceği düĢünülmüĢtür. Ancak bu denizaltı gemilerinin Boğaz akıntısını 

yenip, Çanakkale ile Kilitbahr arasındaki “Dar Geçit” adı verilen yerden nasıl 

geçebilecekleri konusunda birtakım tereddütler bulunmuĢtur.
444

 Bunu denemek 

için de Ġngiliz “B-11” denizaltısı seçilmiĢ ve mayın demirleme tellerinden 

korunabilmesi için baĢ tarafına özel bir koruyucu konularak, 1 Aralık 1914 günü 

Boğaz giriĢine gönderilmiĢtir.  

 

4.2. Ġngiliz B-11 Denizaltısı Tarafından Mesudiye Zırhlısının Batırılması  

Birinci Dünya SavaĢı‟nın henüz baĢında Türk deniz tarihinin sayfalarına acı 

olarak yansıyan olaylardan birisi Mesudiye zırhlısının Ġngiliz B-11 denizaltısı 

tarafından batırılması olayıdır. Osmanlı Donanması‟na yaklaĢık kırk yıl hizmet 

etmiĢ olan Mesudiye zırhlısı, 1874 yılında Sultan Abdülaziz (1861-1876) 

döneminde Ġngiltere‟ye sipariĢ edilmiĢ, 1876 yılı baĢlarında Osmanlı 

Donanması‟nda hizmete girmiĢtir. 16 mil süratinde ve 9.200 ton ağırlığında olan 

zırhlı, 12 adet 15.cm.lik, 14 adet 7.6 cm.lik, 10 adet  5.7 ve 2 adet 4.7 cm.lik seri 

                                                 
443

 Apatay, a.g.m., s.51 
444

 Oğuz Otay, Mesudiye Zırhlısı (1874-1914), Ġstanbul, 2005, Denizler Kitabevi, s.202 
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ateĢli top taĢımıĢtır.
445

 Mesudiye zırhlısı, 1877-1878 Osmanlı-Rus SavaĢı‟nda 

görev aldıktan sonra Sultan II.Abdülhamit‟in politikası gereğince donanmanın 

diğer gemileri ile birlikte uzun süre Haliç‟te hareketsiz bir Ģekilde bırakılmıĢtır. 

1897 Osmanlı-Yunan SavaĢı‟ndan sonra 1912‟de Ġtalyan Ansaldo-Armstrong 

Firması tarafından Cenova‟da yenilendikten sonra “31 Mart Ayaklanması” 

sırasında Osmanlı Donanması‟nda görev yapmıĢtır. Mesudiye zırhlısı, Trablusgarp 

(Osmanlı-Ġtalyan) ve Balkan (Mondros ve Ġmroz Muharebeleri) SavaĢları‟nda da 

aktif görev almıĢtır. 
446

 

 

Alman Amiral Souchon 9 Eylül 1914 tarihinde Donanma Komutanlığı 

görevine atandıktan sonra Osmanlı Donanması‟nın yeniden düzenlenmesini ve 

bazı harp gemilerinin hizmet dıĢı bırakılmasını öngörmüĢtür. Bu gemiler arasında 

Mesudiye zırhlısı da bulunmuĢtur. Mesudiye‟nin iki adet 24 cm.lik topu, Balkan 

Harbi‟ndeki atıĢlardan aĢınmıĢ olduğundan onarılmak üzere 9 Temmuz 1913‟te 

ReĢit PaĢa vapuru ile Ġngiltere‟ye gönderilmiĢtir. SavaĢ çıktığı zaman toplar hâlâ 

gelmediğinden gemide yalnızca 15 cm.lik ve 7.5 cm.lik toplar bulunmuĢtur. 

Amiral Souchon, BaĢkumandanlık Vekâleti‟ne gönderdiği 10 Eylül 1914 tarihli 

yazısında Mesudiye zırhlısının Çanakkale‟ye sabit batarya olarak gönderilmesi ile 

ilgili olarak Ģu görüĢleri savunmuĢtur:
447

 “Mesudiye zırhlısının büyük topları ve 

makinesinin köhneliğinden dolayı filoda kullanımı mümkün değildir. Barbaros 

zırhlısı filoya katılınca Mesudiye‟yi Bahr-i Sefîd (Çanakkale) Boğazı Komutanlığı 

                                                 
445

 Bernd Langensiepen & Ahmet Güleryüz, Ottoman Steam Navy (1828-1923), London, 1995, 

Conway Maritime Press, s.135 

446
 Ali Haydar Emir, Balkan Harbi’nde Türk Filosu, Ġstanbul, 1932, Deniz Matbaası, s.298 

447
 Fevzi Kurtoğlu, “Çanakkale ve 18 Mart 1915”, 336 Sayılı Deniz Mecmuası‟nın Tarihi Ġlavesi, 

Ġstanbul, 1935, Deniz Matbaası, s.42     
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maiyetine göndereceğim. Orada bu gemi, Boğaz‟ın müdafaasını kuvvetli bir 

Ģekilde takviye edecektir. Mesudiye bir tarafındaki toplarıyla Boğaz giriĢini ateĢle 

dövecek vaziyette demirleyecektir. Diğer tarafındaki topları karaya çıkarılarak, 

Boğaz‟ın müdafaasında kullanılabilir.” Amiral Souchon‟un BaĢkumandanlık 

Vekâleti‟ne yazdığı bu yazı, Mesudiye zırhlısının mayın hatlarını korumak 

maksadıyla sabit bir batarya hâline getirilmesi anlamını taĢımıĢtır.  

 

Mesudiye zırhlısının baĢtan ve kıçtan demirlenmiĢ olarak sabit bir batarya 

gibi kullanılmak istenmesinin altında büyük toplarının bulunmaması ve 

makinesinin eski olması gibi nedenler yatmıĢtır. Mesudiye zırhlısı Amiral 

Souchon‟un öngördüğü üzere 17 Eylül 1914 günü Çanakkale‟ye getirilerek, 

mevcut mayın hatlarının korunması için Kepez Koyu‟nda Sarısığlar Mevkii‟ne 

demirlenmiĢtir. Bahse konu zırhlının Boğaz‟ın savunmasına yardım etmek üzere 

12 tane 15 cm.lik topundan üç tanesi gemiden sökülerek, karaya yerleĢtirilmiĢ ve 

Mesudiye Bataryası kurulmuĢtur. Bu batarya, Çanakkale savunmasında önemli 

görevler üstlenmiĢtir.
448

  

 

Hareket hâlinde bulunması gereken Mesudiye zırhlısının mayın hatları 

arasına sabit bir batarya gibi demirlenmesi ve toplarının karaya yerleĢtirilmesi o 

dönemde uzun tartıĢmalara yol açmıĢ ve tenkit edilmiĢtir.
449

 Mesudiye‟nin topçu 

ve seyir subayları bir savaĢ gemisi savaĢ hattında kullanılmazsa o geminin sabit 

istihkâm hâlinde katiyen görev yapamayacağını bildirmiĢlerdir. Eylül ayı baĢında 

                                                 
448

 Bargut, a.g.e., s.16 
449

 Nutku, a.g.e., s. 50 
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bu subaylar, Çanakkale Müstahkem Mevkii Komutanlığı‟na; “Geminin toplarının 

tümünün gemide bırakılması gerektiğini, seyyar bir kale olarak kullanılmasının 

ancak buna bağlı olduğunu ya da geminin silahlarının tümünün karaya 

çıkarılmasıyla karaya yerleĢtirilecek topların düĢmana uzun süre dayanabileceğini, 

geminin topların yarısıyla istihkâm hâlinde kullanılamayacağını” anlatan bir rapor 

sunmuĢlardır.
450

 Ancak, Müstahkem Mevkii Komutanlığı önceki kararında sabit 

kalmıĢtır.  

 

Bunun üzerine bulunduğu yer itibariyle mayın hatları arasında kalan 

Mesudiye‟nin personeli, Ġtilâf denizaltı gemilerinin ve savaĢ gemilerinin torpido 

hücumlarına karĢı sallar ve köhne tel halatlarla savunma önlemleri almaya 

çalıĢmıĢtır. Mesudiye zırhlısının bu son görevinde gemide 63 subay, 7 gedikli 

(astsubay) ve 591 er olmak üzere toplam 661 personeli bulunmuĢtur.
451

 

 

Mesudiye ile ilgili bu geliĢmeler yaĢanırken, Ġtilâf Devletleri, 18 Mart 

1915‟ten önce denizaltıların o zaman için düĢünülen kullanma konseptine uygun 

olarak Çanakkale Boğazı‟nın denizden ablukası için kullanılmasını 

düĢünmüĢlerdir. Birinci Dünya SavaĢı‟nın baĢında Kasım ve Aralık aylarında 

Çanakkale Boğazı‟nın ablukasını sağlamak üzere Boğaz giriĢinde Bozcaada‟da 

üslenmiĢ bulunan BirleĢik Filo‟da su üstü gemilerinin yanı sıra denizaltı gemileri 

de mevcut bulunmuĢtur. Amiral Carden‟in emrindeki denizaltılar, B sınıfı (B-9,     

B-10 ve B-11) üç Ġngiliz denizaltısı ile birlikte Joule, Saphir, Faraday ve Mariotte 

                                                 
450

 Kurtoğlu, a.g.e, s.43  
451

 Otay, a.g.e., s.188 
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adında dört Fransız denizaltısından meydana gelmiĢtir.
452

 Bu denizaltılar, Boğaz‟ın 

denizden ablukasının dıĢında Yavuz ve Midilli gemilerinin Çanakkale Boğazı‟ndan 

çıkmaları hâlinde onlara taarruz etmekle de görevlendirilmiĢlerdir. Çanakkale 

Boğazı‟na girmeye çalıĢan ilk denizaltı 24 Kasım 1914‟te Seddülbahr‟a kadar 

gelebilmiĢ, ancak Türk bataryalarının ateĢi karĢında geri dönmek zorunda kalmıĢ 

olan Fransız Faraday denizaltısı olmuĢtur.
453

 

 

Fransız Faraday denizaltısının bu baĢarısız giriĢiminden sonra aynı yılın 

Aralık ayında Dedeağaç Limanı ile Ġzmir Körfezi‟ni ve Boğaz‟ı sıkı bir abluka 

altında tutmakla görevlendirilen B-11 Ġngiliz denizaltısı, Boğaz‟ı geçme 

teĢebbüsünde bulunmuĢtur. 1914 yılının Aralık ayında Sarısığlar Koyu‟nda mayın 

tarlalarına nezaret etmek üzere görevli bulunan Mesudiye zırhlısı, Fransız ve 

Ġngiliz denizaltı komutanları tarafından hedef seçilmiĢtir.
454

 

 

Bu amaçla 313 ton ağırlığında, 7-9 mil sürate sahip, 2 adet torpido kovanı ile 

donatılmıĢ, 5‟i subay olmak üzere 18 personele sahip “A” sınıfı küçük bir denizaltı 

olan B-11 Ġngiliz denizaltı gemisi 13 Aralık 1914 sabahı gün doğarken 

Bozcaada‟da bulunan BirleĢik Filo Üssü‟nden ayrılmıĢ ve Çanakkale Boğazı‟nın 

güney medhalinden içeri girmiĢtir.
 455

 Denizaltı, periskop
*
 göstermeden yalnız 

pusulası ile dört saat seyretmiĢ ve bu süre sonunda beĢ mayın hattını geçtikten 

                                                 
452

 Vehbi Ziya Dümer,”Çanakkale Muharrebâtı‟nda Ġngiliz Denizaltı gemilerinin Aldığı Vazifeler ve 

Bahriyemizin Bu Gemilerle Mücadelesi”, Deniz Mecmuası, Cilt:46, Sayı:334, Kasım 1934, s.587    
453

 Apatay, a.g.m., s.8 
454

 The National Archives, ADM 137/4089
  

455
 Erdoğan Oran, “Çanakkale SavaĢlarında Denizaltı Harekâtı”, Silahlı Kuvvetler Dergisi, Sayı:400, 

Nisan 2009, Yıl;128, Ankara, Genelkurmay Basımevi, s. 43   
*
 Periskop: Suya dalıĢtan sonra su üzerinde kalan ve etrafı gözetlemeye yarayan görüĢ cihazı; 

denizaltılarda, tanklarda, siperlerde kullanılan, gözlemcinin gözünü çevirmeksizin çevreyi 

araĢtırmasını sağlayan mercekli araç (Türkçe Sözlük, Ankara, 2005, Türk Dil Kurumu, s. 1598).  
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sonra periskopunu çıkararak, çevreyi tarayınca büyük bir Türk gemisinin yatmakta 

olduğunu görmüĢtür. YüzbaĢı Norman Holbrook komutasındaki B-11 denizaltısı, 

13 Aralık 1914 günü saat 11.55‟te Mesudiye zırhlısının 700 metre kadar yakınına 

yaklaĢmıĢtır. B-11‟in 700 metreden attığı ilk torpido, geminin iskele 

kıçomuzluğuna (sol arka tarafına) çarparak, infilak etmiĢtir.
456

 Mesudiye tarafından 

da 800 metre mesafeden denizaltı gemisinin periskopunun görülmesiyle top ateĢi 

açılmıĢtır. Bu karĢı ateĢ uzun sürmemiĢ, ikinci torpidonun atılmasıyla geminin 

sekiz dakika içinde sol tarafa doğru yan yatmaya baĢlamıĢtır. Bu esnada mermiler 

kısa düĢmeye baĢlamıĢ ve zorunlu olarak ateĢ kesilmiĢtir. Mesudiye‟nin bulunduğu 

yer sığ olduğundan direği dibe saplanarak karinası
*
 suyun yüzeyinde kalmıĢtır.

 457
  

Mesudiye zırhlısı beĢ buçuk kulaç suda demirli bulunduğundan battıktan sonra 

geminin çanaklık ile bacaları deniz dibinde kuma saplanmıĢtır. 

 

Zırhlının aldığı torpido yaralarıyla batmasının ardından Çanakkale‟den 

yardım istenmiĢtir. Bir süre sonra birkaç istimbot ile filika
**

 ve iki römorkör
***

 

Çanakkale‟den yardım için gelmiĢlerdir.
 458

 Bunun yanı sıra Nara‟da bulunan Ġsa 

Reis gambotunun filikaları da yardıma gelmiĢtir. Mesudiye‟den kurtarılan personel 

filikalarla sahile taĢınmıĢtır. Ġlk gün akĢama doğru geminin makine dairesinde 

duyulan seslerden tekne içinde canlılar olduğu anlaĢılmıĢtır. Ġstanbul‟dan süratle 

                                                 
456

 Nutku, a.g.e., s.49 
*
 Karina: Gemilerin su kesimlerinin altında kalan dıĢ kesimlerine verilen addır (Gemici Dili ve 

Gemici Bağları, Karamürsel, 1999, Deniz Kuvvetleri K.lığı Karamürsel Basımevi, s.35). 
457

 Bahr-i Sefid Boğazı Mevkii Müstahkem Kumandanı Cevad PaĢa‟dan 20 Kasım 330 tarih ve 729 

numara ile  BaĢkumandanlık Vekâleti Celilesi‟ne gönderilen telgrafta Ģu bilgiler mevcuttur: “Öğleden 

sonra saat dördü kırk geçe Mesudiye‟ye bir tahte‟l-bahr tarafından iki torpil atılmıĢ ve Mesudiye 

devrilerek yıkılmıĢ yana yatmıĢtır. Tahte‟l-bahr hakkında henüz malumat alınmadığından ayrıca arz 

edilecektir.” (ATASE ArĢivi, Klasör No: 121; Eski ve Yeni Dosya No: 900/570 Fihrist No: 007)   
**

 Filika: Ağaçtan yapılmıĢ, kürek ve yelkenle hareket edebilen teknelerdir (Gemici Dili ve Gemici 

Bağları, a.g.e., s.23). 
***

 Römorkör: Bir çeĢit kurtarma gemisi.  
458

 Eda GülĢen Gömleksiz, Mesudiye Zırhlısı, Ġstanbul, 2007, Deniz Basımevi Müdürlüğü, s. 80  
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bir kaynakçı ekip getirtilmiĢtir. Kazadan yaklaĢık 36 saat sonra 15 Aralık 1914 

tarihinde batık geminin suyun üstünde kalan kısmındaki saclar kesilerek, içinden 

sekiz kiĢi çıkarılmıĢtır. Bu kiĢilerden üç subay ölü olarak, beĢ subay sağ olarak 

kurtarılmıĢtır. Toplam olarak Mesudiye zırhlısının 661 kiĢilik personelinden 10„u 

subay, 25‟i er olmak üzere 35 kiĢi Ģehit olmuĢtur.
459

 

 

Mesudiye‟nin Ġngiliz denizaltısı tarafından batırılıĢından sonra aynı gün ve 

bunu takip eden günlerde batıĢı ve kurtarma çalıĢmaları ile ilgili çeĢitli yazıĢmalar 

gerçekleĢmiĢtir. 13 Aralık 1914‟te geminin battığı gün Mesudiye Komutanı Deniz 

BinbaĢı Fazıl Bey tarafından Çanakkale Müstahkem Mevkii Komutanlığı‟na 

gönderilen bir telgrafta; “Mesudiye‟nin öğleden önce saat on bir buçuk sıralarında 

düĢman denizaltısı tarafından atılan iki torpidodan birinin geminin iskele (sol yan) 

tarafında açtığı yarıktan hücum eden suların etkisiyle sol yan tarafına yatarak 

battığı,” bildirilmiĢtir.
460

   

 

Aynı gün Çanakkale Liman Reisliği‟nden Bahriye Nezareti‟ne gönderilen 

telgrafta ise geminin batıĢı ile ilgili olarak Ģu bilgi verilmiĢtir
461

: “Bugün öğleden 

önce saat on biri elli beĢ geçe Mesudiye fırkateyni bir infilak neticesi olarak 

batmıĢtır. Subayların sözlü ifadelerine göre infilak bir düĢman tahte‟l-bahrı 

(denizaltısı) tarafından vukua getirilmiĢtir. Gemi mürettebâtının büyük kısmı 

kurtarılmıĢ, gemi içinde kalan ve henüz miktarı bilinmeyen kalan personelin 

kurtarılma iĢiyle uğraĢıldığı ve neticenin arz olunacağı.” Yaralıların 

                                                 
459

 Otay, a.g.e., s.283 
460
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461
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çıkarılmasından sonra bir grup subay ve er, her gün gemiye giderek, sancak 

taraftaki topları ve cephaneyi kurtarmaya çalıĢmıĢtır. Gemide bulunan dokuz tane 

15 cm.lik toptan üç tanesi çıkarılmıĢ ve bu toplarla sahilde Aktepe ve Akyarlar 

Bataryaları oluĢturulmuĢtur. 15 Ocak 1915‟te geminin sancak bordasında
*
 bulunan 

seri ateĢli 6 tane 15 cm.lik toptan üçü önce çıkarılmıĢ, bu toplar ile BaykuĢtepe‟de 

Mesudiye Bataryası kurulmuĢtur. Batık Mesudiye personelinden kurtulan 120 er de 

burada görevlendirilmiĢtir.
462

 Mesudiye Bataryası, Muîn-i Zafer ve Dardanos 

Bataryaları ile birlikte 1915 yılının ġubat ayından itibaren Boğaz‟a girmeye çalıĢan 

BirleĢik Filo gemilerine karĢı büyük bir baĢarı göstermiĢ ve 18 Mart 

Muharebesi‟nde Fransızların Bouvet zırhlısına ağır hasar verdirmiĢtir.    

 

YüzbaĢı Norman Holbrook‟un komutasındaki B-11 denizaltısı ise Mesudiye 

zırhlısını torpillemesinin ardından karaya oturma tehlikesini atlattıktan sonra 

pusulasının da bozulmuĢ olmasına rağmen tekrar Boğaz‟dan çıkarak, Limni 

Adası‟na ulaĢmayı baĢarmıĢtır.
463

 Bu baĢarısından dolayı B-11‟in Kaptanı YüzbaĢı 

Norman Holbrook, Ġngiliz Donanması‟nda Victoria Cross
*
 (Victoria Haçı) ile 

ödüllendirilen ilk denizaltı subayı olmuĢtur. Ġkinci kaptan Winn, DSO (Üstün 

Hizmet NiĢanı) ile geriye kalan mürettebât ise DSM (Üstün Hizmet Madalyası) ile 

ödüllendirilmiĢtir. Ayrıca gemi komutanının soyadı “Holbrook” o sıralarda Ġngiliz 

sömürgesi olan Avustralya‟da bir kasabaya verilmiĢtir.
464

 Mesudiye‟nin batırılması 

                                                 
*
Sancak Borda: Geminin su kesiminden yukarıda kalan sağ yan kısmı (Gemici dili ve gemici bağları, 

a.g.e., s.13). 
462

 ġakir Tunççapa, “Çanakkale Harbi Hatıralarım”, Donanma Dergisi Eki, No:423, s.2 ; Otay, a.g.e., 

s 287   
463

 Gömleksiz, a.g.e., s.81  
*
 Victoria Cross: Ġngiltere‟nin en büyük kahramanlık niĢanıdır. Kraliçe Victoria tarafından Kırım 

Harbi‟nin sonlarına doğru, 1856 yılından itibaren ihdas edilmiĢtir (Rhodes James, a.g.e., s.522).  
464

 Otay, a.g.e., s.332 
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olayı, Ġtilâf Devletleri tarafında çok büyük yankı bulmuĢtur. Bu olaydan sonra 

Ġtilâf Devletleri daha büyük ve donanımlı denizaltıların kolaylıkla Marmara‟ya 

geçebileceği ve Marmara‟daki Türk ve Alman harp ve ticaret gemilerine taarruz 

edebileceği kanaatine varmıĢlardır. Çünkü, B-11 gibi basit bir denizaltı bile 

Türkler tarafından Boğaz‟ın giriĢini kontrol altına alabilmek maksadıyla 

oluĢturulan mayın hatlarını geçmiĢtir. Kıyı bataryaları ve projektörleri de 

Boğaz‟dan içeri giriĢ yapan denizaltıyı yakalayamamıĢlardır.  

 

Ġtilâf Devletleri‟nde de bunun gibi bir iki saldırı daha gerçekleĢtirilmesi 

hâlinde Marmara Denizi‟ndeki Türk deniz sevkiyatının kesintiye uğratılacağı 

düĢüncesi hâkim olmuĢtur. Bu düĢünce ile Amiral Carden yeni denizaltıların 

bölgeye sevk edilmesini talep etmiĢtir. O dönem için Alman açık deniz 

donanmasının Ġngiltere sahillerine yaptıkları akınlar dolayısı ile bölgeye birkaç 

hafta içerisinde kaydırılan sınırlı sayıda “E” sınıfı denizaltı dıĢında Kuzey 

Denizi‟nden Çanakkale Boğazı‟na yeni denizaltıların kaydırılması mümkün 

olmamıĢtır.
465

 Ancak 18 Mart 1915 tarihinde Çanakkale Boğazı‟nı denizden 

zorlayarak geçme teĢebbüsünün baĢarısızlıkla sonuçlanması üzerine Ġtilâf 

Devletleri, Gelibolu Yarımadası‟nın çıkarma harekâtı ile ele geçirilmesi planının 

uygulanabilmesi için bölgeye gönderilen takviye ve destek kuvvetleri arasına 

modern ve uzun menzilli denizaltı gemilerinin de dahil edilmesi kararını 

vermiĢlerdir. 1915 Nisan ayından itibaren Gelibolu Yarımadası‟nın tahliyesine 

kadar olan sürede Marmara‟da birçok Ġngiliz ve Fransız denizaltısı faaliyette 

bulunmuĢtur. Sonuç itibariyle, Birinci Dünya SavaĢı baĢında Çanakkale 
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Boğazı‟nın BirleĢik Filo gemileri tarafından geçilmesini engellemek için 

oluĢturulan mayın hatlarını korumak maksadıyla Mesudiye zırhlısının Kepez Koyu 

Sarısığlar Mevkii‟nde sabit batarya hâline getirilerek, kullanılması daha harbin 

baĢında değerli bir geminin elden çıkmasına, 10 subay ve 25 erin Ģehit olmasına 

neden olmuĢtur.
466

  

 

Birinci Dünya SavaĢı‟nın hemen baĢında verilen bu kayıp, Osmanlı 

Donanması‟nın savaĢtaki ilk harp gemisi kaybı olmuĢtur. O güne kadar Çanakkale 

Boğazı‟ndan hiçbir düĢman gemisi içeri giremezken, B-11 gibi küçük bir 

denizaltının mayınlarla döĢeli bir denizden geçerek Mesudiye‟yi batırması, 

BirleĢik Filo‟ya ait denizaltıların Marmara Denizi‟ne rahatça geçebileceklerini 

ortaya çıkarmıĢtır. Türkler tarafından bakıldığında bu olay, Çanakkale Boğazı‟nda 

ve Marmara‟da Müttefik denizaltılarına karĢı acil ve etkili önlemler alınmasının 

baĢlangıç tarihini teĢkil etmiĢtir.  

 

4.3. Çanakkale SavaĢları’nda Ġtilâf Devletleri’nin Denizaltı Silahını Kullanma 

Sebepleri 

 

18 Mart 1915 tarihinde yapılan Çanakkale Boğaz Muharebesi‟nde baĢarılı 

olamayan Ġtilâf Devletleri, bir taraftan Kara SavaĢları‟nı baĢlatırken, diğer taraftan 

Boğaz‟ı savunan Türk Ordusu‟nu kolayca ve kısa sürede yenmek maksadıyla, 

denizaltılar kullanarak, Marmara Denizi yoluyla yapılmakta olan Türk lojistik 

hizmetlerini azaltmak hatta tamamen kesmek yoluna gitmiĢlerdir.
467

  

                                                 
466

 Apatay, a.g.m., s.51 
467

 F.C.Aspinall-Oglander, a.g.e., Cilt:I, s.129 
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Ġtilâf  Devletleri tarafından yapılan stratejik etütlere göre; Çanakkale-Ġstanbul 

arasındaki karayolu bağlantısının çok zayıf olduğu, karayolu ile taĢımacılığın 

Hayrebolu veya Babaeski‟ye kadar demiryolu ile, buradan sonra develer veya 

kağnılarla yapıldığı ve bu çeĢit nakliyât faaliyetinin yörenin lojistik desteğini 

karĢılayabilecek kapasitede olmadığı tespit edilmiĢtir. Bu nedenle, yörenin ikmal 

hizmetlerinde denizyolunun kesilmesinin Gelibolu harekâtında baĢarı olasılığını 

büyük ölçüde artıracağı düĢünülmüĢtür.
468

 Bu görüĢle, Çanakkale harekâtı ile 

sorumlu bulunan Ġtilâf Devletleri, Marmara‟ya denizaltı gemileri sızdırılmasını 

öngörmüĢler, bu konuya Gelibolu SavaĢları‟nın devam ettiği sürece önem ve 

destek vermiĢlerdir. Türk Ordusu‟nun deniz yoluyla ikmal almasını önleyerek 

savaĢın kazanılması amacı ile baĢlatılmıĢ olan denizaltı savaĢı; 17 Nisan 1915‟te 

ilk denizaltı gemisinin görülmesinden Ġtilâf Kuvvetleri‟nin Gelibolu Yarımadası‟nı 

tahliye etmeye baĢladıkları 1915 Aralık ayı sonuna kadar devam ettirilmiĢtir. Bu 

Ģekilde Gelibolu‟da baĢarılı savunma savaĢları vermekte olan Türk Ordusu‟nun en 

zayıf noktası olan lojistik hizmetlerinin yerine getirilmesine darbe vurulmak 

istenmiĢtir.
469

  

 

Ġtilâf Devletleri‟nin yukarıda verilen amaçlarını gerçekleĢtirmede Marmara 

Denizi‟nin denizaltı harekâtı için oldukça müsait bir hareket alanı olması büyük 

etken olmuĢtur. Marmara Adası ile sahil arasında kalan bölgenin denizaltıların hem 

karakol, hem de bekleme mevkii olarak çok uygun bir coğrafyaya sahip olduğu 

düĢünülmüĢtür. Ayrıca denizaltıların saklanmasına müsait olan koyların da mevcut 

                                                 
468

 Bargut, a.g.e., s. 39  
469
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olduğu tespit edilmiĢtir.
470

 Dönemin Mayın Grup Komutanı BinbaĢı Nazmi Bey 

tarafından da; “Bu koylara yakın köylerdeki yerleĢim azlığı sebebiyle, 

denizaltıların sahilden tespit edilme imkânı olmadığından Ġtilâf Devletleri 

tarafından tercih edildiği”, değerlendirmesi yapılmıĢtır.
471

   

 

Bütün bunlara ek olarak Osmanlı karakol gemilerinin süratlerinin azlığı ve 

teknik kabiliyetlerinin yetersiz olmalarından dolayı Ġtilâf Devletleri denizaltıları 

için hemen hemen ciddi bir tehdit oluĢturmayacağı da dikkate alınmıĢtır.
472

 Bir de 

buna Osmanlı gemi mürettebâtının denizaltılara karĢı bir harekât planı ve yapmıĢ 

oldukları bir tatbikat tecrübelerinin bulunmaması eklendiğinde, Ġtilâf Devletleri 

açısından denizaltı kullanma sebepleri ortaya çıkmaktadır.
473

 

 

Bütün bu kolaylıkların yanı sıra, Ġtilâf Devletleri denizaltılarının Çanakkale 

Boğazı‟nı dalarak geçmek için birçok mayın engelini aĢmaları ve bazen oldukça 

Ģiddetli olan akıntıları yenmeleri gerekmiĢtir. Özellikle Boğaz‟daki darlıklar, sığ 

yerler ve hızı çok değiĢik olan akıntılar büyük engel teĢkil etmiĢtir. Bu yüzden 

Boğaz‟ı geçmek isteyen Ġtilâf Devletleri denizaltıları yapılan gözlemlere ve ele 

geçirilen denizaltı mürettebatının sorgularından alınan bilgilere dayanarak, Boğaz‟ı 

geçmek için ya ay ıĢığı veya sabahın alacakaranlığından faydalanmıĢlardır. 

Çanakkale Boğazı‟nı geçerek Marmara‟ya girmek veya Marmara‟dan çıkmak 

                                                 
470

 Mühlman, a.g.e., s.47 
471

 Akpınar, a.g.e.,s.13  
472

 F.C.Aspinall-Oglander, Military Operations-Gallipoli, Vol:II London, 1932, William 

Heinemann; (Büyük Harbin Tarihi Çanakkale, Gelibolu Askerî Harekâtı, Yay.Haz.Metin Martı, 

Cilt:II, Ġstanbul, 2005, Arma Yayınları), s.13 
473

 Bargut, a.g.e., s.34 
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isteyen Ġtilâf Devletleri denizaltı gemileri için Boğaz geçiĢi esnasında 

karĢılaĢtıkları en sıkıntılı yer Nara Burnu çevresi olmuĢtur. Burada kısa bir 

zamanda ve büyük oranda akıntıya karĢı rota değiĢtirmek gerektiğinden denizaltı 

gemileri periskoplarını su yüzüne çıkartmak için yükselmek ve mevkii kontrolü 

yapmak zorunda kalmıĢlardır. Ġngiliz kaynaklarında da Ġtilâf Devletleri denizaltı 

gemileri için Çanakkale Boğazı‟ndan geçmenin son derece maharet ve sinir 

kuvvetine dayanan zor bir iĢ olduğu belirtilmiĢtir.
474

 Bu durum Türk tarafında da 

bilindiği için periskop görüldüğünde derhal ateĢ altına almak maksadıyla özellikle 

bu bölgede devriye gezilmiĢtir. Türkler tarafından 26 Temmuz 1915‟te tesis edilen 

ağ engeli Ġtilâf Devletleri denizaltıları için son engeli oluĢturmuĢtur. Bundan sonra 

Marmara Denizi‟ne kadar bir tehdit bulunmamıĢtır.  

 

Mayın tehlikesine karĢı da Amiral de Robeck, hafif taraklar taĢıyan buharlı 

filikalar göndererek, denizaltılara Kepez‟deki mayın tarlaları arasından yol 

açtırmaya çalıĢmıĢtır.
475

 Bu amaçla, 1915 ġubat ayı baĢında üssü Bozcaada‟da 

bulunan Komodor Keyes emrindeki denizaltı birliği 3 Ġngiliz, 2 Fransız ve 1 

Avustralya denizaltı gemisinden oluĢmakta iken bu birlik kısa sürede yeni denizaltı 

gemileri ile takviye edilmiĢ ve üssü Bozcaada‟dan Limni Adası‟nın Mondros 

Limanı‟na kaydırılmıĢtır. Bu suretle Mondros Limanı‟nda üslenen Ġtilâf Denizaltı 

Filosu, Komodor Keyes komutasında 1915 Nisan ayı baĢında 7 Ġngiliz,                           

1 Avustralya ve 4 Fransız denizaltı gemisi ile teĢkil edilmiĢtir.
476

  

 

                                                 
474

 H.W.Wilson, a.g.m, s.260 
475

 Thomazi, a.g.e., s.53  
476

 The National Archives, ADM I/116/3491 (Dardanelles Naval Operations)  



215 

 

Ġtilâf Devletleri‟nin denizaltı harekâtı, Bozcaada‟ya üslenen 16, Seddülbahr‟a 

üslenen 4 uçaklık bir hava kuvveti ile Saroz Körfezi‟nde görev yapan uçak 

gemilerinden alınan keĢif raporları ile devamlı olarak desteklenmiĢ, denizaltılar bu 

hava keĢifleri sayesinde rahat hedef bulabilmiĢlerdir. Uçaklar ve denizaltılar 

arasındaki bu iĢbirliği, geleceğin denizaltı-hava müĢterek harekâtının ilk örnekleri 

olması açısından önem arz etmiĢtir. 
477

 

 

Marmara‟da bulunan Ġngiliz denizaltılarından E-7, E-12, E-14‟ün harekâtı 

1915 Haziran ve Temmuz ayları arasında oldukça etkili olmuĢtur. Bu denizaltılar 

küçük nakliye vapurlarının seyirlerini engelledikleri gibi limanlarda bulunan çeĢitli 

kömür, erzak, ray yüklü küçük vapurları da batırmıĢlardır. En ciddi tehlike ise E-2, 

E-11, E-14 numaralı Ġngiliz denizaltılarının Marmara‟da bulunduğu 1915 yılının 

Ağustos ayında meydana gelmiĢtir. 
478

 

 

4.4. Ġtilâf Devletleri Denizaltılarına KarĢı Osmanlı Devleti’nin Aldığı 

Tedbirler  

 

4.4.1. Çanakkale Boğazı’nda Alınan Tedbirler  

Birinci Dünya SavaĢı‟nda Osmanlı Donanması‟nda denizaltı gemisi mevcut 

bulunmamıĢtır. Daha önce Sultan II.Abdülhamit (1876-1908) döneminde 1886 

yılında alınan ilk Türk denizaltıları olan Abdülmecit ve Abdülhamit denizaltıları, 

Sultan Abdülhamit‟in politikası gereği Haliç‟e çekilmiĢ, burada çürüyüp 

                                                 
477

 Apatay, a.g.m.,s.56 
478

 Bargut, a.g.e., s.45 
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gitmiĢlerdir.
479

 Birinci Dünya SavaĢı‟ndan hemen önce Ġngiltere ve Fransa‟ya 

ısmarlanan denizaltı gemileri ise savaĢın çıkması üzerine Osmanlı Devleti‟ne 

teslim edilmemiĢlerdir. Bahriye Nezareti, Çanakkale Boğazı önündeki BirleĢik Filo 

gemilerinin üzerinde etkili olabilmek ve mümkünse bir çıkarmaya engel olmak için 

iki küçük denizaltının parçalar hâlinde Haliç‟e getirilip, burada monte edilmesini 

istemiĢtir. BaĢkumandanlık Vekâleti de Alman Amiral Souchon aracılığıyla önce 

Avusturya Bahriyesi‟ne baĢvurmuĢ, ancak olumsuz cevap alınması üzerine        

1915 Mart ayında Almanya‟dan denizaltı talebinde bulunmuĢtur.
480

 Bu denizaltılar 

ise ancak Mayıs ayı ortalarında Türk sularına gelebilmiĢlerdir. 

 

13 Aralık 1914‟te Mesudiye zırhlısının Sarı Sığlar Koyu‟nda B-11 denizaltısı 

tarafından batırılmasıyla Ġtilâf denizaltı tehlikesi kendisini gösterince, Osmanlı 

Devleti de çeĢitli karĢı tedbirler almaya baĢlamıĢtır. Ġtilâf denizaltı tehlikesine karĢı 

ilk iĢ olarak Balkan Harbi‟nden kalan ve kullanılmayan 80 kg. Ģarjlı 78 adet 

karbonit mayın onarılmıĢ ve onarılan bu mayınlardan 50 tanesi 17 Aralık 1914‟te 

45 metre aralık ve su altında derinliği 4.5 metre olmak üzere dökülmüĢtür. Geri 

                                                 
479

 Türklerin ilk kez harp vasıtası olarak denizaltı tedarik etme çabası, Yunanlılara karĢı denge 

sağlama politikasının bir sonucu olarak gündeme gelmiĢtir. O günkü politik ortam ve Yunanistan‟ın 

Çanakkale Boğazı‟ndan Ege Denizi‟ne çıkıĢta kurması muhtemel abluka korkusu nedeniyle, Sultan 

II.Abdülhamit‟in emriyle 1886 Ocak ayında bir Ġngiliz mühendisin dizaynı olan Ġsveç yapımı 30 

metre boyunda, 3.66 metre eninde, 160 tonluk iki adet Nordenfelt denizaltısı sipariĢ edilmiĢtir. 

Ġstanbul (Haliç) Tersanesi‟nde montaj çalıĢmaları tamamlanan bu iki denizaltıdan Abdülhamit 

denizaltısı, 6 Eylül 1886, Abdülmecit denizaltısı ise 4 Eylül 1887 tarihinde denize indirilmiĢtir. Bu 

gemiler, Osmanlı Donanması‟nın ilk denizaltılarını meydana getirmiĢlerdir. Bu tarihten sonra ilk 

denizaltı alma teĢebbüsü ise Cumhuriyet döneminde 1924 yılında gerçekleĢtirilmiĢtir. Üç kiĢilik bir 

heyet Fransa ve Hollanda‟ya giderek gemileri tetkik etmiĢ ve Hollanda‟dan denizaltı alınmasına karar 

verilmiĢtir. 1925 yılı sonlarında Hollanda‟nın Feijenoord Tezgâhları‟na ısmarlanan  519 ton su üstü ve 

673 ton sualtı tonajında olan iki denizaltı gemisi, her türlü dalıĢ tecrübeleri de yapılmıĢ olarak, 1928 

yılında Türkiye‟ye getirilmiĢ, “I. ve II.Ġnönü” adlarını alarak 9 Haziran 1928 tarihinde Dolmabahçe 

önlerinde yapılan törenle donanmaya katılmıĢlardır (Nurcan Bal-Figen Atabey, Bin Yılın 

Güncesinden Seçmeler-Türk Deniz Kuvvetleri, Ġstanbul, 2009, Deniz Basımevi Müdürlüğü, s.239).  

480
 Turhan Seçer, Anılarla Çanakkale Cephesi ve Neticesi, Ankara, 2008, Genelkurmay Basımevi, 
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kalan 28 mayın ise bu bölgenin güneyine dökülmüĢtür.
481

 Yine bir tedbir olarak, 

1915 Ocak ayı itibariyle Çanakkale Boğazı civarında karakol görevi yapmak üzere 

Zuhaf ve Nurü‟l-Bahr gambotları görevlendirilmiĢtir. Nurü‟l-Bahr gambotu 

Karadeniz Boğazı‟nın güney tarafında görevlendirilirken, Zuhaf gambotu Ġmralı-

Mudanya-PaĢa Limanı-Erdek mevkileri arasında denizaltı gözetleme ile 

görevlendirilmiĢtir.
482

  ġubat ayı baĢında ise Mesudiye zırhlısının kurtarılan 

personelinden 120 er ile gözetleme postaları kurulmuĢ, 1915 yılının Nisan ayında 

Alman Amiral von Usedom‟un, Denizaltı Savunma Kuvvetleri‟nin Komutanlığı 

görevine getirilmesiyle Marmara Adaları‟nda “Gözetleme Karakolları” teĢkil 

edilmeye baĢlanmıĢtır.
483

 Büyük toplarından istifade edilmek üzere Barbaros 

Hayrettin ve Turgutreis zırhlıları da ġubat ayı baĢında Çanakkale‟ye yollanmıĢtır. 

Denizaltı karakol görevi ile Mudanya‟da ve Marmara Adası‟nda Galata yatı ile 

Ġstanbul vapuru, Çanakkale Boğazı‟nda da Peleng-i Derya ve Ġsareis gambotları 

görevlendirilmiĢlerdir.
484

 Bu gemiler ancak denizaltı periskopu görüldüğünde veya 

denizaltıya su üstünde rastladıkları zaman toplarını kullanmıĢlar ve onu periskop 

derinliğinin altında tutmaya çalıĢmıĢlardır. Birinci Dünya SavaĢı‟nın son yıllarında 

ortaya çıkan dinleme aygıtları ve su bombaları henüz hiçbir ülkenin deniz 

kuvvetinde bulunmadığından mücadele böyle basit bir Ģekilde gerçekleĢmiĢtir.
485
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 Sahil Ġstihkâmatı ve Torpil Kıtaâtı Umûmî MüfettiĢliği‟nin 14 Ocak 1915 tarihli Ġtilâf 
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Çanakkale Boğaz savunmasında görevli Barbaros ve Turgutreis zırhlılarının 

27 Nisan 1915 günü Avustralya‟ya ait AE-2 denizaltı gemisinin baĢarısız 

taarruzuna uğraması sonucu Çanakkale Boğazı içindeki denizaltı karakolunun daha 

fazla güçlendirilmesine zorunluluk duyulmuĢtur. Bu sebeple, Donanma 

Komutanlığı emrinde bulunan Muâvenet-i Milliyye ve Gayret-i Vataniyye 

muhripleri ve beĢ torpidobot 28 Nisan 1915 günü Çanakkale‟ye gönderilmiĢ ve 

gemilere sınıflarına göre ayrı görevler tevdi edilmiĢtir. Muâvenet-i Milliyye sınıfı 

muhripler
*
, Çanakkale‟ye birlik ve malzeme götüren nakliye gemilerini yakından 

himaye etmekle görevlendirilmiĢlerdir. Sultanhisar sınıfı torpidobotlar
**

 Nara 

bölgesinde denizaltı karakolu yapmak ile görevlendirilirken, Draç sınıfı 

torpidobotlar
***

 ise indirme iskelesindeki gemileri korumakla 

görevlendirilmiĢlerdir.
486

  

 

Yine sahilde bulunan bataryaları güçlendirme yoluna gidilmiĢ ve Boğaz 

içerisinde bir gemi ile karakol hizmeti sürdürülürken, Çanakkale-Kilitbahr 

çizgisiyle Boğaz giriĢi arasındaki gözetleme görevi de ağır topçu bataryaları ile set 

bataryalarına verilmiĢtir.
487

 Denizaltılara karĢı diğer bir tedbir olarak mayın 

engelleri tesis edilmiĢtir. Bu engeller baĢlangıçta su üstü gemilerine göre 

                                                 
*
Muâvenet-i Milliyye Sınıfı Torpido Muhripleri: 1908 yılında Almanya‟da inĢa edilmiĢ, 1910 

yılında Osmanlı Donanması‟nda hizmete girmiĢlerdir. 26 mil süratinde ve 765 ton ağırlığındaki bu 

gemiler, 1923 yılında hizmet dıĢına çıkarılmıĢlardır. Bu sınıf gemilerin isimleri Ģöyledir: Muâvenet-i 

Milliyye, Yadigâr-ı Milliyye, Numûne-i Hamiyyet, Gayret-i Vataniyye.  
**

Sultanhisar Sınıfı Torpidobotlar: 1906 yılında Fransa‟da inĢa edilmiĢ, 1907 yılında Osmanlı 

Donanması‟nda hizmete girmiĢlerdir. 16 mil süratinde ve 97 ton ağırlığındaki bu gemiler, 1928 

yılında hizmet dıĢına çıkarılmıĢlardır. Bu sınıf gemilerin isimleri Ģöyledir: Sultanhisar, Sivrihisar, 

Demirhisar, Hamidâbât. 
***

Draç Sınıfı Torpidobotlar: 1906 yılında Ġtalya‟da inĢa edilmiĢ, 1907 yılında Osmanlı 

Donanması‟nda hizmete girmiĢlerdir. 26 mil süratinde ve 165 ton ağırlığındaki bu gemiler, 1936 

yılında hizmet dıĢına çıkarılmıĢlardır. Bu sınıf gemilerin isimleri Ģöyledir: Draç, Musul (Cumhuriyet 

Donanması a.g.e,  s.23, 65, 66 ). 
486

 Büyüktuğrul, a.g.e., V.Cilt, s.434 
487

 Birinci Dünya Harbi‟nde Türk Harbi, a.g.e., VIII. Cilt, s.105  
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ayarlanmıĢ olan mayınlardan ibaret olmuĢ ve denizaltılar fazla derinliğe inmek 

suretiyle bunlardan kaçınmayı baĢarmıĢlardır. Nitekim, Mesudiye muharebe 

gemisini batıran B-11 Ġngiliz denizaltısı bu tarz hareketle beĢ mayın hattını geçerek 

hedefine ulaĢmıĢtır. Ancak bir tek Fransız denizaltısı Joule, 1 Mayıs 1915 günü bu 

mayınlardan birine çarparak batmıĢtır. Sonradan eldeki mayın miktarı artınca 

kademeli mayın hatlarının kurulmasına geçilmiĢ ve Boğaz‟ın dıĢından içeriye 

doğru 2.5, 4.5, 8, 30 ve 40 m. derinliklere mayın hatları tesis edilmiĢtir.
488

  

Boğaz‟daki mayın hatları ile sahildeki ıĢıldak ve hızlı ateĢli bahriye toplarına 

rağmen Ġtilâf Devletleri denizaltılarının Marmara‟ya geçmeyi baĢarmaları 

Marmara‟da gerçekleĢtirilen lojistik nakliyât hizmetini güç bir hâle getirmiĢtir. 

Dolayısıyla denizaltı savaĢının baĢladığı sırada Çanakkale Boğazı‟nda ağ engelleri 

henüz tesis edilmediğinden, ilk ve en etkin tedbir olarak Boğaz‟ın Nara Geçidi‟nde 

bir denizaltı engel ağı kurulması öngörülmüĢtür. Bu kararın verilmesinde 25 Mayıs 

1915 günü E-11 adlı bir Ġngiliz denizaltı gemisinin Ġstanbul önüne kadar gelerek 

Alman Doğu ġirketi‟ne mensup “Ġstanbul” adlı ticaret gemisini torpilleyerek 

batırması ve attığı üç torpidodan iki tanesinin de Galata Rıhtımı‟na çarparak hasar 

meydana getirmesi etkili olmuĢtur.  

 

Çanakkale Boğazı‟nda ilk kullanılan ağları, 1915 ġubat ayı baĢında birinci 

mayın hattı önüne dökülen balıkçı ağları teĢkil etmiĢtir. Boğaz‟ın içinde 

denizaltılara karĢı bir engel ağı kurulmasına 1915 ġubat ayı baĢında birinci mayın 

hattının önüne balık ağları derecesinde hafif üç ağ konulmak suretiyle baĢlanmıĢ, 

sonradan bunların etkisiz olacağı düĢüncesiyle vazgeçilmiĢtir.
489

 Ancak Mayıs 

                                                 
488

 Lorey, a.g.e, II.Cilt, s.118 
489

 Besbelli, a.g.e, s.29 
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ayında Ġtilâf denizaltı tehlikesine karĢın her iki Boğaz‟ı da ağ engelleriyle 

kapatmak ihtiyacı yeniden duyulmuĢ ve 1915 Haziran ayı itibariyle Ġngiliz ve 

Fransız denizaltılarının geçmekte en zorlandıkları bölge olan Nara geçidinde bir ağ 

engelinin kurulmasına karar verilmiĢtir.
490

 Çanakkale Boğazı‟nın 3-4 mil olan 

akıntısı ağ döĢemesine büyük zorluklar verdiğinden, o zamanki imkânlara göre bu 

iĢlem çok zor koĢullarda gerçekleĢtirilmiĢtir. Hemen her gün Ġtilâf Kuvvetleri‟nin 

yaptığı hava akınlarına ve arada sırada aĢırtma atıĢlarına rağmen 17 Temmuz 

1915‟te ağın üçte ikisi, 26‟sında ise tamamı yerine konulmuĢtur. BaĢlangıçta 35-40 

metreye kadar sarkıtılabilen bu ağ, sonradan 70 metreye kadar derinleĢtirilmiĢtir. 

Müttefik denizaltılarının, ağın altından veya bazen de ağı yırtarak geçmeyi 

baĢarmıĢ olmaları, ağ üzerinde zaman zaman onarım yapılmasını da gerektirmiĢtir.  

 

Çanakkale SavaĢları‟nın devamı süresince müttefik denizaltılarının bu 

geçitten 27 defa girip çıktıkları tespit edilmiĢtir. 4 Eylül 1915‟te Boğaz‟a giren    

E-7 numaralı Ġngiliz denizaltısı Nara ağlarına takılmıĢtır. Ağ baĢındaki karakol 

gemilerinin denizaltı üzerine sarkıttıkları tahrip kalıplarıyla hasara uğrayan 

denizaltı, nihayet su üstüne çıkarak, teslim olmak zorunda kalmıĢtır.
491

Alman 

kaynaklarında, “Ġngiliz denizaltı bot komutanlarının Çanakkale Boğazı‟ndan 

geçmeleri üzerine elde ettikleri tecrübelere rağmen ağ manialarının bu denizaltıları 

daima zarara soktuğu,” belirtilmiĢtir.
492

  

      

Bütün bu tedbirlerin alınmasından sonra 27 Eylül 1915‟te “Çanakkale Mânia 

                                                 
490

 Büyüktuğrul, a.g.e., IV. Cilt, s.434  
491

 Besbelli, a.g.e., s.29; “Ġngilizlerin E-7 iĢaretli denizaltısı, 22 Ağustos‟ta Çanakkale‟de batırıldı. 3 

subay ve 25 askerden ibaret olan mürettebâtı tamamen esir alındı,” (Ġkdam, 6 Eylül 1915).   
492

  Lorey, a.g.e, II.Cilt, s.128 
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Ağları Komutanlığı” tesis edilmiĢ ve komutanlığına Kıdemli YüzbaĢı Tophaneli 

Asaf RüĢtü getirilmiĢtir. Bu komutanlığın emrine; bir deniz müfrezesi, Bigalı 

bataryası, Nara bataryası, Nara Kulesi‟nde bir adet 75 mm.lik top, 900 mm.lik bir 

ıĢıldak, 32 numaralı römorkör ve 20 numaralı motorgambot verilmiĢtir.
493

 Ağ 

baĢındaki nöbetçi gemiler, bir denizaltı tespit edildiği takdirde suya sarkıtılmak 

suretiyle üzerinde patlatılacak tahrip kalıplarıyla donatılmıĢlardır. Komutanlığın 

tesisinden sonra müttefik denizaltılarının geçiĢlerini daha da etkisiz hâle getirmek 

amacıyla Nara Ağı‟nın güney tarafına Rumeli Yakası‟ndan baĢlamak üzere          

1915 Ekim ayında ikinci bir ağ daha tesis edilmiĢtir. Bu engellerin korunması 

görevi, motorgambotlar ile Nara ve Bigalı‟ya yerleĢtirilen top bataryalarına 

verilmiĢtir.
494

 Bu tarihten sonra Ġtilâf  Devletleri denizaltılarının faaliyetlerinde 

önemli bir azalma görülmüĢtür.   

 

1915 Kasım ayında Ģiddetli fırtına nedeniyle hasara uğrayan Nara ağı kısa 

zamanda onarılmıĢtır. Ağlar, kıyı bataryaları ve Ģamandıralara bağlı 

motorgambotlarla takviye edilmiĢtir. Defalarca geçilmelerine rağmen müttefik 

denizaltılarına büyük zorluklar çıkaran ağlar, BirleĢik Donanma‟nın balonla 

gözetleme yaparak açtığı aĢırma (görünmeden) ateĢlere ve 1915 Aralık ayında 

Ġngiliz uçaklarının attığı bombalara karĢın varlıklarını savaĢ sonuna kadar 

sürdürmeyi baĢarmıĢlardır. 

 

Denizaltıların torpidolarına karĢı alınan diğer bir tedbir de 1915 Eylül 

                                                 
493

 Necmettin Özçelik, “Çanakkale Harbi‟nde Deniz Kuvvetleri ve Denizaltılarla Mücadele”, 

Donanma Komutanlığı 3. Deniz Harp Tarihi Semineri (19-21 Nisan 2006, Gölcük/Kocaeli), s.3-61  
494

  Birinci Dünya Harbi‟nde Türk Deniz Harekâtı, a.g.e, VIII.Cilt, s.273 
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ayından itibaren yüklerini boĢaltmakta olan gemilere, her iki bordasına
*
 sac 

levhalar asılmıĢ olan mavnalar yanaĢtırmak olmuĢtur. Yeni uygulanan bu savunma 

Ģekli sayesinde 1915 Ekim ayında Burgaz‟da yükünü boĢaltmakta olan “Bithynia” 

adlı Avusturya vapuruna bir denizaltı tarafından atılan üç torpidodan ikisi bu saç 

levhalara çarparak patlamıĢ, üçüncü torpido isabet etmesine rağmen yaralanan 

gemiyi yükünü boĢalttıktan sonra yedekte Ġstanbul‟a götürmek mümkün 

olmuĢtur.
495

   

 

Neticede, Çanakkale SavaĢları süresince Türk denizcileri tarafından Çanakkale 

Boğazı‟nda denizaltı gemilerine karĢı karakol hizmeti tesis edilmiĢ; mayın hatları 

sıklaĢtırılmıĢ, ağ engelleri ve gözetleme istasyonları tesis edilmiĢtir. Bu mayın 

hatları, ağ engelleri ve topçu isabetleri, Ġtilâf denizaltı gemilerini Marmara 

Denizi‟ne geçmekten kısmen alıkoymuĢ, hatta ağır kayıplar bile verdirmiĢlerdir.  

 

4.4.2. Marmara Denizi’nde Alınan Tedbirler 

 

Ġtilâf Devletleri denizaltılarına karĢı Marmara Denizi‟nde, nakliye gemilerinin 

Donanma gemileri tarafından himaye altına alınması, karakol hizmeti ve kıyılarda 

Gözetleme Ġstasyonları‟nın kurulması, denizaltılarla mücadelede deniz uçaklarının 

kullanılması ve yine bu amaçla bombacı grupların teĢkil edilmesi gibi tedbirler 

alınmıĢtır. Nakliye gemilerini koruyan küçük harp gemilerinin sayısı, nakliye 

gemilerinin sayısına ve bir de Karadeniz‟de görevli olup olmadıklarına göre 

                                                 
*
Borda: Gemilerin veya teknelerin dıĢ tarafta ve su kesiminden yukarıda kalan yan kısımlarına verilen 

addır (Gemici Dili ve Gemici Bağları, a.g.e., s.12).   
495

 Birinci Dünya Harbi‟nde Türk Harbi, a.g.e, VIII.Cilt , s.241  
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değiĢmiĢtir. Bunlar zikzak seyretmek suretiyle müttefik denizaltılarını baskı altında 

tutmak ve kendilerine taarruz olanağı vermemek yöntemini uygulamıĢlardır. 

Denizaltının periskopu görüldüğü takdirde ateĢ açmıĢlar ve denizaltılar su üstüne 

çıkarak, bir topçu muharebesi yapmak istedikleri takdirde bunu kabul etmiĢlerdir. 

Çanakkale‟de taĢıt gemilerinin boĢaltma limanı olarak AkbaĢ Limanı 

kullanılmıĢtır. Buradaki boĢaltma iĢleri, Ġtilâf denizaltı ve su üstü gemilerinin 

devamlı tehditleri altında gerçekleĢtirilmiĢtir.
496

 Yegâne yükleme ve boĢaltma 

limanı olan AkbaĢ Limanı‟na yapılacak ikmalin denizaltı tehdidinden korunması 

maksadıyla askerî nakliyâtın, mümkün olduğu kadar büyük nakliye gemileri yerine 

römorkörler yedeğinde mavnalar, Denizcilik ĠĢletmeleri‟ne ait vapurlar ile 

yapılmasına baĢlanılmıĢtır. Az su çeken bu tekneler, torpido isabetinden 

kurtarılacakları gibi battıkları takdirde mühim bir kuvvetin kaybedilmemiĢ olacağı 

düĢüncesiyle kullanılmıĢlardır.
497

 Marmara Denizi‟ndeki gidip gelmelerin kıyıya 

yaklaĢılarak yapılması emredilmiĢ ve böylece deniz ulaĢımında kullanılan 

gemilerin dalmıĢ durumda sığ sulara giremeyecek olan Ġngiliz ve Fransız denizaltı 

gemilerinin taarruzundan korunması yoluna gidilmiĢtir. Yine 1915 Eylül ayı 

baĢında yükünü boĢaltmak üzere AkbaĢ Limanı‟na gelen gemileri, denizaltıların 

torpidolarından korumak maksadıyla liman önüne bir torpido ağı tesis edilmiĢtir.
498

 

 

SavaĢ süresince denizden lojistik nakliyâtın idamesi için Marmara‟da bütün 

fenerler söndürülmüĢ ve Ģehirlerin fazla ıĢık göstermesi yasaklanmıĢ olduğundan 

seyir yapmak güçleĢmiĢtir. Haliç ve Boğaziçi‟nde vapurlarını idare etmekte olan 

kaptanlar, Marmara Denizi‟nde bu ustalığı gösterememiĢlerdir. Meslek bilgileri 

                                                 
496

 Langensiepen & Güleryüz, a.g.e., s.44 
497

 Dümer, a.g.e, s.90 
498

 Birinci Dünya Harbi‟nde Türk Harbi, a.g.e., V.Cilt, III. Kitap, s.507  
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fenersiz denizlerde sefer yapmaya elveriĢli olmadığından Bahriye Nezareti, bu 

gemilere birer Bahriye subayını kaptan olarak atamıĢtır. Tamamının pusulası 

bozuk olan bu gemilerde deniz subayları nakliyâtı sürdürmeyi baĢarmıĢlardır.
499

  

 

Marmara Denizi‟ne girmeyi baĢaran denizaltı gemilerinin liman ve iskeleler 

ile kıyı civarındaki fabrikalara taarruza kalkmaları üzerine 20 Temmuz 1915‟te 

Marmara‟da, Ġzmit Körfezi‟nde ve Ġstanbul Bölgesi‟ndeki önemli yerlere mantelli 

toplar mevzilendirilmiĢtir. Deniz nakliyâtını denizaltıların saldırılarına karĢı 

korumak için alınan diğer bir tedbir olarak konvoy harekâtı uygulaması 

yapılmıĢtır. BaĢlangıçta tek baĢına gemilerle yapılan nakliyât faaliyetinde 

gündüzleri yol üzerindeki bazı limanlarda beklenilip, geceleri gemilerin intikalleri 

sağlanmıĢtır. Bu nakliyât daha sonraları denizaltı tehdidine karĢı bir konvoy 

Ģeklinde yapılmaya baĢlanmıĢtır. OluĢturulan konvoyların korunması için gemiler 

belirli bölgelere görevlendirilerek dağıtılmıĢlardır. Yine, Marmara Adaları‟nda 

üslenen torpidobot, gambot ve yardımcı harp gemileriyle bir karakol hizmeti 

kurulmuĢtur.
500

 Bu hizmete, konvoylara Çanakkale‟ye kadar eĢlik ettikten sonra 

Ġstanbul‟a dönmekte olan harp gemileri de katılmıĢlardır. Ġtilâf denizaltılarının 

faaliyetlerini artırdıkları Ağustos ayından itibaren Marmara‟daki denizaltılarla 

mücadelede deniz uçakları da görev almıĢlardır. 1915 Temmuz ayında 

Almanya‟dan gelen üç deniz uçağının katılımıyla YeĢilköy ve Tekirdağ‟da birer 

uçak istasyonu kurulmuĢtur. Bu uçaklar 1915 Ağustos-Aralık ayları arasında 

Marmara‟nın çeĢitli yerlerinde denizaltılara taarruz etmiĢler, fakat taarruz silahları 

makineli tüfek ve küçük bombalardan ibaret olduğu için onları dalmaya zorlamak 
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 Nutku, a.g.e., s..32 
500

 Lorey, a.g.e., II.Cilt, s.118  
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ve baskı altında tutmaktan baĢka bir sonuç elde etmemiĢlerdir.  

 

Denizaltılarla mücadelede yer alan deniz uçakları için Eğinlik Adası‟nda bir 

ikmal yeri tesis edilmiĢtir. 
501

 Marmara‟da gerçekleĢen denizaltı harekâtı 

neticesinde ortaya çıkan diğer bir husus ise sahillerde “Denizaltı Gözetleme ve 

Savunma Timleri”nin oluĢturulmasıdır. Denizaltıların neden olduğu kayıpların 

artması üzerine gerek Anadolu sahillerinde, gerekse de Gelibolu sahillerinde 

“Denizaltı Gözetleme Timleri” oluĢturulmuĢ ve bu timler “BaykuĢ” adı verilen 

istihbarat ağı ile birbirlerine bağlanmıĢlardır. Bu ağ sayesinde denizaltı temasları 

en kısa sürede bölgede bulunan Osmanlı Donanması‟na ait savaĢ gemilerine 

aktarılarak, ihbar edilen bölgeye kısa sürede ulaĢmaları sağlanmıĢtır. Bu sayede 

denizaltılar üzerinde baskı yaratılarak, daha fazla zarar vermeleri önlenmiĢtir.
502

 

Kıyı gözetleme görevi, istasyonların bir kısmında elde yeterli miktarda deniz 

personeli bulunmaması nedeniyle jandarma erleri tarafından yürütülmüĢtür. 

Yapılan gözetlemelere ait raporlar baĢlangıçta yalnız Genel Karargâh‟a, Bahriye 

Nezareti‟ne ve Donanma Komutanlığı‟na iletilirken, sonradan Kıyı MüfettiĢliği, 

Çanakkale Deniz Komutanlığı, AkbaĢ Menzil Komutanlığı gibi sayıları on biri 

bulan makamlara da gönderilmeye baĢlanmıĢtır. 
503
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4.5.  Çanakkale Boğazı’nın Denizaltılarla Geçilme TeĢebbüsleri 

4.5.1. Ġngiliz Denizaltılarının Faaliyetleri  

Ġngiltere, Çanakkale Kara Muharebeleri esnasında Çanakkale‟deki Türk 

birliklerinin baĢlıca ikmal yolu olan Marmara‟da deniz ulaĢımının tehlikeye 

girmesi hâlinde, Türk Ordusu‟nun açlık ve cephanesizlikten teslim olacağı 

düĢüncesini taĢımıĢtır. Bu amaçla savaĢ süresince Ġngiliz denizaltıları birçok defa 

Boğaz‟ı geçme teĢebbüsünde bulunmuĢlardır. Marmara Denizi‟nde faaliyet 

gösteren bu Ġngiliz denizaltı gemilerinden Çanakkale Boğazı‟nı sualtından ilk 

geçme teĢebbüsü, 17 Nisan 1915 günü YüzbaĢı Brodie komutasındaki E-15 Ġngiliz 

denizaltısı tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. Ancak bu denizaltı Boğazı geçme 

denemesi sırasında güçlü akıntıyı yenmeye çalıĢırken tüm bataryalarını tüketmiĢ ve 

Kepez önlerinde karaya oturmuĢtur.
504

 Kurtulma manevrası yaptığı sırada su 

üstüne çıkan E-15 denizaltısı kumanda kulesinin görülmesi üzerine Dardanos 

(Hasan Mevsuf) bataryasının Ģiddetli topçu ateĢine maruz kalmıĢtır. Ġngiliz 

denizaltıcılığının en son örneklerinden biri olan E-15 denizaltısının sahilden 

yapılan atıĢlar sonucunda su yüzeyinde kalan kulesinde büyük bir yarık açılmıĢtır. 

Denizaltı, Türkler tarafından yüzdürülmesin diye tek çare olarak tahrip edilmesi 

emri verilmiĢtir.
505

 Ġngiliz arĢiv belgelerinde; “Büyük hasara uğradığı düĢünülen 

denizaltının Türklerin eline geçmemesi için çok çaba harcandığı,” belirtilmiĢtir.
506

  

 

18 Nisan sabahı E-15 denizaltısını batırmak üzere Ġngilizlerin B-11 

denizaltısı, Çanakkale Boğazı‟na girdiyse de sis nedeniyle E-15‟i görememiĢtir. 

                                                 
504
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Aynı gün Majestik ve Triumph zırhlılarının gemiyi imha çabası da Türk kıyı 

bataryalarının ateĢi nedeniyle sonuçsuz kalınca, küçük gemilerin gizlice karanlıkta 

Boğaz‟a dalıp torpido atarak, gemiyi batırmaları öngörülmüĢtür.
507

 23 Nisan 1915 

gecesi torpido atılarak kullanılmaz hâle getirilen gemi, karaya oturmuĢ ve yarı 

batık bir Ģekilde 1920 yılına kadar bu bölgede kalmıĢtır.
508

 Denizaltı 

mürettebâtından komutanı yaralı olmak üzere 3 subay ile 21 er kurtarılarak, 

Türkler tarafından esir alınmıĢtır.
509

 E-15 denizaltısının hayatına mal olan bu 

baĢarısız teĢebbüsü, Ġtilâf Devletleri‟nin Marmara‟ya denizaltı sokma fikrinde bir 

değiĢiklik yapmamıĢtır. Nitekim Ġngiliz E-15 denizaltısını takiben 27 Nisan 

1915‟te YüzbaĢı C.Boyle komutasındaki E-14 denizaltısı, Boğaz‟a girmeyi 

baĢarmıĢtır. E-14 denizaltısı, Marmara Denizi‟ne giren ve geri dönebilen ilk 

denizaltı unvanına sahip olmuĢtur. E-14 denizaltısı, Marmara‟da karakol görevinde 

iken 1 Mayıs 1915 günü Mürefte-ġarköy arasında Nurü‟l-Bahr gambotunu 

batırmıĢ ve hemen bölgeden uzaklaĢmıĢtır.
510

 AltmıĢ beĢ kiĢilik gemi 

personelinden 9 subay ve 20 er hayatını kaybetmiĢ, diğer personel bölgede karakol 

görevinde bulunan Zuhaf gambotu tarafından kurtarılmıĢtır. Bu taarruzdan sonra 

Zuhaf gambotu denizaltıyı kovalamaya baĢlamıĢ, E-14 denizaltısı, Zuhaf‟a üç 

                                                 
507

 “18 Nisan günü Kepez önünde batırılan tahte‟l-bahrı götürmek üzere ve tarafımızdan vuku bulan 
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torpido atmıĢsa da isabet ettirememiĢtir. 
511

 

 

Yine Ġngiliz E-14 denizaltısı, Çanakkale‟ye asker ve silah götürmek üzere   

10 Mayıs 1915 tarihinde Ġstanbul‟dan hareket eden Osmanlı Denizcilik 

ĠĢletmeleri‟ne ait Gülcemal vapurunu, Ġmralı Adası açıklarında seyrederken 

torpillemiĢ, geminin baĢ tarafı tamamen parçalanmıĢtır.
512

 Ġçinde 1600 asker 

bulunan 5071 ton ağırlığındaki Gülcemal vapuru, ġirket-i Hayriyye‟nin 25 ve 26 

numaralı vapurlarınca yedeğe alınarak, Ġstanbul‟a getirilmiĢtir. E-14 baĢka 

torpidosu kalmadığı için 19 Mayıs 1915‟te görünmeden Boğaz‟ı geçmeyi baĢarmıĢ 

ve Limni Adası‟ndaki Mondros Limanı‟na geri dönmüĢtür.
513

 Birinci Dünya 

SavaĢı sırasında Marmara‟da en çok gemi batırmakla ün kazanmıĢ denizaltı olan 

E-11 borda numaralı Ġngiliz denizaltısı, 19 Mayıs 1915‟te Mondros Limanı‟ndan 

YüzbaĢı M.Nasmith komutasında hareket etmiĢ, yakalanmadan Marmara‟ya 

geçmiĢ ve ilk karakol görevine baĢlamıĢtır.
514

 

 

E-11 denizaltısı Marmara‟daki bu ilk cephe görevinde 23 Mayıs 1915 günü 

saat 05.30‟da Bakırköy önlerinde denizaltı karakol görevinde bulunan 1897 yapımı 

Kiel‟de inĢa edilen 890 tonluk Peleng-i Derya gambotunu batırmıĢtır. Olayda           

1 subay ve 1 er Ģehit olurken, 1 subay ve 4 er yaralanmıĢtır. Fakat bu taarruzu 

sırasında dünya denizaltıcılık tarihine geçen çok enteresan bir olay gerçekleĢmiĢ, 
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batan gambotun topları denizaltıyı periskobundan vurmuĢtur. Aynı denizaltı;        

24 Mayıs günü Tekirdağ önlerinde cephane yüklü Çanakkale‟ye korumasız olarak 

seyreden 300 tonluk Nara vapurunu ve Tekirdağ Ġskelesi‟nde bulunan ġirket-i 

Hayriyye‟nin 62 numaralı vapurunu tahrip etmiĢtir.
515

  

 

25 Mayıs‟ta Ġstanbul Limanı‟na girmek cesaretini gösteren E-11 denizaltısı, 

rıhtımdaki taĢıt gemilerine torpido atmıĢ, bunun üzerine gemilere çıkarılmak üzere 

olan bir tümen askerin karadan gönderilmesine karar verilmiĢtir.
516

 Marmara‟da 

harekâtına devam eden E-11 denizaltısı, 28 Mayıs günü Marmara ortalarında 

Bandırma vapurunu batırmıĢ, 250 personel kayıp verilmiĢtir.
517

 Bandırma 

vapurundaki insan kaybı, savaĢ genelinde Osmanlı Ordusu'nun denizde sık sık 

yaĢadığı kayıpların en büyüğünü temsil etmiĢtir. Büyük insan kaybına ilaveten 

7.000 adet sahra mermisi kaybedilmiĢtir. E-11‟in Marmara‟daki bu birinci seferi 

19 gün sürmüĢtür. Ġtilâf Devletleri tarafından E-11 borda numaralı Ġngiliz 

denizaltısı bu görevinde çok baĢarılı görülmüĢ ve gemi komutanı BinbaĢı 

Nasmith‟e, Üstün Hizmet Madalyası kazandırmıĢtır. 

 

E-11 ve E-14 denizaltıları 1907 La Haye SözleĢmesi‟nin denizaltı harekâtına 

kısıtlamalar getiren hükümlerini hiçe sayarak, hastane gemilerine dahi saldırmaya 

baĢlamıĢlardır. Almanya‟daki Amerikan Elçisi Gerard‟ın 1915 Mayıs ayında 

Amerika DıĢ ĠĢleri‟ne gönderdiği rapor da bu bilgileri doğrular niteliktedir. Bahse 

konu raporda; “Ġstanbul‟daki Alman elçisinin bildirdiğine göre Ġngiliz 
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517

 Dümer, a.g.m., s.367 



230 

 

denizaltılarının son olarak Marmara Denizi‟nde Gelibolu‟dan Ġstanbul‟a yaralı 

taĢıyan ve üzerinde hastane gemisi olduğu gösteren bayrak olduğu hâlde bu 

gemilere saldırdığı ve en son olayda 10 yaralının öldüğü,” belirtilmiĢtir.
518

 

 

Ġtilâf Devletleri‟ne ait denizaltıların faaliyetleri ile Osmanlıların gemi 

kaybının artmaya baĢlaması üzerine askerî nakliyâtta büyük vapurlar 

kullanılmasından vazgeçilmiĢtir. Bundan böyle askerî nakliyât faaliyeti ġirket-i 

Hayriyye ve Haliç vapurlarıyla ve bunların yedeğinde çekilen araçlarla 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu vapurlar, kıyıya iyice sokularak, dalmıĢ vaziyette bu sığ 

sulara giremeyecek olan denizaltıların hücumlarından bu suretle korunmuĢlardır. 

Kara Ordusu için sevk edilecek büyük takviye birliklerinin ise bundan böyle yalnız 

kara yolu ile gönderilmesine karar verilmiĢtir.
519

     

 

E-11 denizaltısı ilk cephe görevinde hiçbir torpidosunu boĢuna harcamamıĢ, 

31 Mayıs günü Madlen Bikmers vapurunu, 2 Haziran günü Tekirdağ önlerinde 

Tecelli vapurunu, 8 Haziran gecesi ise Marmara önlerinde Barbaros ve Turgutreis 

zırhlılarını denizaltı hücumuna karĢı emniyete almak amacıyla Nara önünde sığ 

suda yatmakta olan 3500 tonluk Ceyhun vapurunu batırmıĢtır.
520

 Gemi Komutanı 

BinbaĢı Nasmith görev sonunda verdiği raporda, “Yakalanan hedeflerin büyük 

çoğunlukla küçük tekneler, takalar ve mavnalar olduğu, torpido gibi pahalı, yerine 

konulması ve ikmali zor bir silahla batırmaya değmediğini, bu gibi hedeflere karĢı 

kullanılmak üzere denizaltılara top monte edilmesi gerektiği,” değerlendirmesini 
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yapmıĢtır.  

Nitekim bu rapordan sonra dünya denizaltıcılık tarihinde Ġkinci Dünya 

SavaĢı‟nın sonuna kadar denizaltıların torpidodan sonra ikinci ana silahı olan 

toplar, denizaltılara konulmaya baĢlanmıĢtır. Denizaltılara top yüklendikten sonra 

Marmara‟da bu toplar ile trenlere, demiryolu ve karayollarına köprü ve tünel gibi 

bağlantılara taarruzlar geliĢtirilmiĢ, sahile topçu desteğinde komandolar  

çıkarılmıĢtır.
521

 Denizaltılardan bu konuda da yararlanmak ilk defa Çanakkale Kara 

Muharebeleri esnasında Marmara Denizi‟nde denenmiĢ ve baĢarı ile uygulanmıĢtır. 

Ġlk denemeler 3 pusluk
*
 bir top monte edilen rapor sahibi E-11 numaralı 

denizaltısında, ikincisi de 57 mm.lik bir top monte edilen E-14 numaralı 

denizaltısında yapılmıĢtır. Olumlu sonuç alınınca da bütün denizaltılara top monte 

edilmiĢtir.  

 

1915 yılı Haziran ve Temmuz aylarında Marmara‟da Ġtilâf denizaltı 

gemilerinden özellikle E-7, E-12 ve E-14 Ġngiliz denizaltı gemileri faaliyette 

bulunmuĢtur. E-14 denizaltısı, 12 Haziran 1915 tarihinde ikinci defa Marmara‟ya 

girdiğinde 29 Haziran 1915‟te Erdek açıklarında Kütahya, 1 Temmuz'da da 

Marmara Adası'nın batısında Yadigâr-ı Millet gambotunu torpillemiĢtir.
522

 Yine  

E-12 denizaltısı, 20 Haziran 1915 günü bütün mayın ve ağ engellerine rağmen 

Boğaz‟dan geçmeyi baĢarmıĢtır. Ancak E-12‟nin bu görevi sadece dokuz gün 

sürmüĢ, denizaltı bu seferi sırasında bir römorkör ve onun yedeğindeki iki takayı 

batırabilmiĢtir.  
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Haziran ayında Marmara‟da birkaç yelkenli ve vapur batırdıktan sonra 

üssüne dönen E-12 denizaltısının yerine bu defa YüzbaĢı Cochrane komutasındaki 

E-7 denizaltısına görev verilmiĢtir. 30 Haziran‟da Marmara‟ya girmeyi baĢaran         

E-7 Ġngiliz denizaltısı, kara tesislerine de saldırı baĢlatmıĢtır. E-7 denizaltısı 

Marmara‟daki iskelelerdeki vapurlara taarruzundan sonra 15/16 Temmuz gecesi 

Zeytinburnu Mermi Fabrikası‟nı bombardıman etmiĢtir.
523

 Ġngiliz denizaltılarının 

liman ve iskelelere saldırıya baĢlaması üzerine buralara toplar yerleĢtirilmiĢtir. 

Daha sonra bu denizaltılar, personel sevkinde ve ikmal malzemelerinin naklinde 

kullanılan demiryollarına da saldırmaya baĢlamıĢtır.
524

  

 

Haziran ve Temmuz aylarında Ġngiliz denizaltılarının faaliyetleri o kadar 

artmıĢtır ki, BaĢkomutan Vekili Enver PaĢa, Hariciye Nezareti‟ne 17 Temmuz 

1915‟te gönderdiği bir yazısında Ġngiliz denizaltılarının Osmanlı nakliyâtı 

üzerindeki etkisini; “Denizaltıların ortaya çıkıĢından beri deniz yolundan hiçbir 

suretle istifade edilmediği,” Ģeklinde dile getirmiĢtir.
525

   

 

17 Temmuz‟da Derince Tren Ġstasyonu‟nu topa tutan E-7 denizaltısı, üçüncü 

defa Marmara‟ya giren E-14 denizaltısı ile 22 Temmuz‟da buluĢmuĢtur. 

Güvertesine top monte edilerek güçlendirilmiĢ ve birinci Marmara seferindeki 

baĢarısından dolayı, komutanı üstün hizmet madalyası ile ödüllendirilmiĢ olan        

                                                 
523
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E-11, ikinci kez 5 Ağustos‟ta Çanakkale Boğazı‟nı geçmeyi baĢarmıĢtır. E-11 

numaralı Ġngiliz denizaltısı, aynı gün AkbaĢ Limanı önlerinde 1881 yapımı ve 

3648 tonluk Halep vapurunu torpillemiĢtir. Yaralanan gemi üç gün sonra 

yüzdürülmüĢ ve onarım için Ġstanbul‟a çekilmiĢtir.
526

 Yine E-11 denizaltısı,           

6 Ağustos 1915 günü 1907 yılı Alman yapımı donanmanın en gözde gemilerinden 

biri olan Peyk-i ġevket torpido kruvazörünü ağır yaralamıĢtır. Gemi bir taraftan 

ateĢe devam ederken, bir taraftan da karaya oturtulmuĢ, topçuların dıĢındaki bütün 

personeli sahile çıkartılmıĢtır. Geminin kazan ve makine daireleri su ile dolmuĢ, 

personelinden 4 kiĢi Ģehit olmuĢtur. Daha sonra gemi, römorkörlerin yedeğinde 

Ġstanbul‟a getirilmiĢ ve 9 Ağustos‟ta havuza alınmıĢtır. 
527

  Marmara‟ya giren iki 

denizaltıdan E-14 ve E-11 denizaltıları, Bolayır‟da Doğanarslan önünde buluĢarak, 

kara yollarında gördükleri kuvvetlere ateĢ açmıĢlardır. Sahra topçusunun atıĢıyla 

uzaklaĢan denizaltılar,  8 Ağustos‟ta Bolayır yolunu topa tutmuĢlardır. Yine aynı 

gün E-11 denizaltısı, Gelibolu-Doğanarslan arasında Sivrihisar torpidobotunun 

eĢliğinde cepheye savaĢ gereçleri ve para da taĢıyan Barbaros zırhlısına 

rastlamıĢtır. Barbaros zırhlısı, sabahın alacakaranlığında E-11'nin attığı bir torpido 

ile baĢ taraf ve baĢ kazan dairesinden vurulmuĢtur.
 528

 Gemi bir taraftan yan 

yatarken, birkaç dakika içinde batmıĢtır. 

 

Çanakkale‟ye gitmekte olan Barbaros zırhlısının Bolayır önlerinde E-11 

denizaltısı tarafından batırılmasıyla gemide, 21 subay ile 237 er Ģehit olmuĢtur. 

Gemiden 51 subay ile 347 er, Sivrihisar ve o sırada Bandırma'dan Çanakkale'ye 
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gitmekte olan Basra torpidobotları tarafından kurtarılarak, Gelibolu'ya 

getirilmiĢtir.
529

 Donanma II. Komutanı Albay Arif ve Gemi Komutanı Albay 

Muzaffer, denizden kurtarılanlar arasında bulunmuĢtur. Ġngiliz arĢiv belgelerinde 

de “8 Ağustos sabahı Turgutreis sınıfı Türk savaĢ gemisinin Gelibolu‟nun 5 mil 

doğusunda E-11 denizaltısı tarafından batırıldığı” bilgisi mevcuttur.
530

 Aynı 

denizaltı 15 Ağustos günü HaydarpaĢa rıhtımında Isfahan vapurunu batırmıĢtır.           

E-11‟in Marmara‟daki bu ikinci seferi 29 gün sürmüĢ, denizaltı bu süre içinde        

1 zırhlı (Barbaros), 1 torpido kruvazörü (Peyk-i ġevket) ile 6 nakliye gemisi ve 23 

yelkenli gemiyi batırmıĢtır.  

 

E-14 numaralı Ġngiliz denizaltısı 8 Ağustos 1915‟te ġarköy önlerinde 2690 

ton ağırlığındaki Mahmut ġevket PaĢa vapurunu ağır yaralamıĢtır.
531

 13 Ağustos‟ta 

Boğaz‟dan geçen E-2 denizaltısı, 14 Ağustos 1915‟te daha önce römorkörken 

sonradan mayın gemisine dönüĢtürülen Samsun gemisini torpillemiĢtir. Gemi, beĢ 

dakika içerisinde batmıĢ, mürettebâtından 2 subay ve 8 erin hepsi Ģehit olmuĢtur. 

33 gün Marmara‟da kalan bu denizaltı 14 Eylül‟de Aydınreis gambotunu ağır 

Ģekilde yaraladıktan sonra Boğaz‟dan çıkarak, üssüne dönmüĢtür. 
532

 

 

Türkler tarafından Nara Burnu çevresinde denizaltı ağ engellerinin 

dökülmesinden sonra  4 Eylül 1915 tarihinde YüzbaĢı Cochrane komutasında 

ikinci Marmara seferi için hareket eden E-7 denizaltısı, 5 Eylül günü Nara Limanı 
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önünde mayın ağlarının altından geçmeye çalıĢırken ağlara takılmıĢ ve kıyı 

topçularının ateĢiyle batırılmıĢtır. Batırılmadan önce 3‟ü subay, 25‟i er olmak 

üzere 28 kiĢilik mürettebâtı teslim olmak zorunda kalmıĢtır.
533

 

 

Alınan bütün önlemlere rağmen Eylül ayının sonu ile Ekim ayı içerisinde           

E-12 denizaltısının yanı sıra H-1 ve E-20 numaralı Ġngiliz denizaltıları ile 

Turquoise isimli Fransız denizaltısı da Marmara‟yı geçmeyi baĢarmıĢtır. Bu 

denizaltılar tarafından vapurlara, Zeytinburnu Mermi Fabrikası‟na, Bakırköy‟de bir 

baruthaneye, iskelelere hatta Bakırköy-YeĢilköy arasındaki yolcu trenlerine dahi 

saldırılar düzenlenmiĢtir.
534

  

 

2 Ekim‟de Boğaz‟a giren YüzbaĢı B.Prie komutasındaki H-1 numaralı Ġngiliz 

denizaltısı, 20 Ekim günü 1154 tonluk Plevne vapuru ile 506 tonluk Hanefiye 

vapurunu batırmıĢtır.
 
31 Ekim 1915‟te H-1 denizaltısı, güçlükle karĢılaĢmadan 

Boğaz‟ı geçerek üssüne dönmüĢtür. Marmara‟da 40 gün kalan E-12 denizaltısı,           

25 Ekim‟de üssüne dönmüĢtür. 21 Ekim‟de YüzbaĢı Warren komutasında 

üssünden hareket eden E-20 denizaltısı, 5 Kasım 1915‟te YüzbaĢı Hiemburg 

komutasındaki UB-14 Alman denizaltısı tarafından batırılmıĢtır.
 535

    

 

Ġngiliz denizaltıları Aralık ayında da Marmara‟ya girmeye devam etmiĢlerdir.  

6 Kasım 1915 günü Marmara‟ya üçüncü seferini gerçekleĢtiren E-11, 3 Aralık‟ta 
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Yalova-Tuzla arasında attığı torpido ile Osmanlı Donanması‟na ait Yarhisar 

muhribini batırmıĢtır. Denizaltının kurtardığı gemi personelinden 3 subay, 42 er ve 

3 Alman eri daha sonra oradan geçmekte olan bir yelkenliye aktarılmıĢtır.
 536

  

Yarhisar‟da 7 subay ve 33 er Ģehit verilmiĢtir. Bazı vapurları da batıran E-11 

denizaltısı, 7-8 Aralık günlerinde Ġnebahtı mayın gemisi ile topçu muharebesi 

yapmıĢtır. 10 Aralık‟ta Marmara‟ya giren E-2 ile buluĢan E-11, daha sonra Ġzmit 

Körfezi‟nde Dil Ġskelesi açığında tren hattını topa tutmuĢtur.
 537

 Bu seferinde de 

birçok yelkenli kayık, taka ve geminin yanı sıra Yarhisar muhribini de batırmayı 

baĢaran E-11, Marmara Denizi‟nde 47 gün kaldıktan sonra 23 Aralık 1915‟te 

Çanakkale Boğazı‟ndan çıkmıĢtır.  

 

1915 Aralık ayında Ġtilâf Devletleri tarafından Gelibolu‟nun boĢaltılmasına 

karar verildiğinden Amiral de Robeck tarafından E-2 denizaltısı, 3 Ocak 1916‟da 

geri çağrılmıĢ ve Marmara‟ya bir daha denizaltı gönderilmemiĢtir. 9 Ocak 1916‟da 

Gelibolu‟yu boĢaltma iĢlemi tamamlanmıĢ, ancak sadece E-14 denizaltısı, Osmanlı 

Donanması‟na ait Karadeniz Cephesi‟nde görevli Yavuz ve Midilli zırhlılarının 

Çanakkale Boğazı‟ndan çıkması hâlinde onlara taarruz etmekle 

görevlendirilmiĢtir.
538

 Ġngiliz E-14 denizaltısı, 1 Mayıs 1916‟da Marmara‟da kıyı 

topçularının ateĢi ile batırılmıĢ ve bu suretle Ġngiliz denizaltılarının Marmara‟daki 

                                                 
536
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faaliyeti sona ermiĢtir. 
539

   

 

Sonuç itibariyle Ġngiliz denizaltıları içinde E-11 üç defa, E-14 ve E-7 iki 

defa, H-1 ise bir defa Marmara‟ya girip çıkmayı baĢarmıĢtır. Bu denizaltılar içinde 

YüzbaĢı Nasmith komutasındaki E-11 denizaltısı, hepsi de 1915 yılı içerisinde 

olmak üzere 24 Mayıs‟ta Nara nakliye gemisini, 28 Mayıs‟ta Bandırma gemisini,                    

8 Ağustos‟ta Barbaros zırhlısını ve 3 Aralık‟ta da Yarhisar muhribini, torpido ile 

batırmıĢtır. E-14 denizaltısı 1 Mayıs 1915‟te Nurü‟l-Bahr gambotunu, E-2 

denizaltısı 14 Ağustos‟ta Samsun mayın gemisini, 20 Ağustos‟ta Sakız karakol 

gemisini batırmıĢtır. Bununla birlikte Ġngiliz  denizaltıları, savaĢ gemilerinin yanı 

sıra büyük çoğunluğu kayık yelkenli mavna ve takalardan oluĢan birçok sivil 

ticaret gemilerini de batırmıĢ ve deniz ulaĢtırmasına büyük zarar vermiĢlerdir. 

 

 4.5.2. Fransız Denizaltılarının Faaliyetleri  

Marmara‟ya giren Ġngiliz denizaltı gemilerinin azimli ve atak hareketlerine 

karĢılık, Fransız denizaltı gemileri kayda değer bir baĢarı gösterememiĢlerdir. 

Fransız kaynaklarında bu durumun sebebi, 660 tonluk “E” sınıfı denizaltılarına 

nazaran 400 tonluk Fransız denizaltılarının daha az süratli ve uzun süre 

denizaltında kalacak güçte olmadıkları Ģeklinde belirtilmiĢtir.
540

 

 

BirleĢik Filo‟ya mensup olup, Çanakkale Boğazı‟nda ilk görülen “Faraday” 
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adındaki Fransız denizaltı gemisidir. Bu gemi, 24 Kasım 1914‟te Çanakkale 

Boğazı giriĢinde görülmüĢ ve kıyıda mevzilenmiĢ olan sahra bataryalarının ateĢ 

açması sonucunda geri çekilmiĢtir. Yarbay Fournier komutasındaki Fransız 

“Saphir” denizaltı gemisi ise 15 Ocak 1915 günü dalıĢ yaparak, Boğaz'a girmiĢtir. 

Bir müddet sonra pusulasının bozuk olduğunu anlayan denizaltı, uzun süre mayın 

tarlaları arasında yol almıĢken kumsala saplanmıĢ, ancak uzun uğraĢlar sonunda 

kendisini kurtarabilmiĢtir. Daha sonra Köse Burnu Kalesi'nin 200 metre kadar 

açığında su yüzüne çıkmıĢtır. Aynı bölgede gözetleme görevinde bulunan Ġsa Reis 

gambotu ve Nusret mayın gemisi hemen yanlarında gördükleri bu denizaltıyı ateĢ 

altına almıĢlardır. Denizaltının 27 kiĢilik mürettebâtından 13 kiĢi Nusret mayın 

gemisi tarafından sağ olarak kurtarılmıĢ, diğer personel denizaltıyla birlikte denize 

gömülmüĢtür.
541

 Bu olaydan sonra iki ay süre ile Ġtilâf denizaltı gemileri Boğaz‟ı 

geçmeye teĢebbüs edememiĢlerdir.    

 

Fransızların Joule denizaltısı da 1 Mayıs 1915 günü Boğazı geçmeye çalıĢırken 

mayına çarparak batmıĢtır.
542

 Konu ile ilgili olarak Çanakkale Müstahkem Mevkii 

Komutanlığı Ģu raporu vermiĢtir: “DüĢman denizaltı botu saat 07:00'da Boğaz'dan 

girmek teĢebbüsünde bulunurken ateĢ altına alınmıĢ ve saat 09:00‟da mayına 

çarparak batmıĢtır. Birkaç saat sonra geçit haricinde su üzerinde bir torpido 

görülmüĢ ve bu suretle bu denizaltı botunun güvertesinde ihtiyat torpido olduğu 

anlaĢılmıĢ ve neticede botun batmıĢ olduğu hakkındaki kanaat kesinleĢmiĢtir.”
543
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26 Temmuz 1915 tarihinde saat 05.30‟da ise 530 ton ağırlığındaki Fransız 

Mariotte denizaltısı, Marmara‟ya geçerken Çimenlik Tabyası önünde ağlara 

takılınca karaya oturmuĢ ve top ateĢi ile batırılmıĢtır. Personelinden beĢ subay ve 

yirmi yedi er esir edilmiĢtir.
544

 BaĢbakanlık Osmanlı ArĢiv belgelerinde Matbuât 

Müdiriyeti‟ne verilmek üzere bu denizaltının batırılması Ģöyle anlatılmıĢtır:
545

 

“630 ton ağırlığında, 10 mil süratinde 1911 yapımı Mariotte adındaki Fransız 

denizaltısı bugün öğleden evvel Çanakkale Boğazı‟nda batırıldı. Mürettebâtından 

31 kiĢi esir alındı.”  Fransız denizaltılarından sadece Turquoise denizaltısı, 

Marmara Denizi‟ne girme baĢarısını göstermiĢtir. Turquoise denizaltısı, 19 Ekim 

1915‟te Marmara‟ya girmiĢ, ancak  kısa ve baĢarısız bir harekâttan sonra 30 Ekim 

1915 günü Marmara‟dan geri dönmek üzere  Gelibolu açıklarında dalıĢa geçmiĢtir. 

Fransız denizaltısı, mayın engellerinin altından geçmeye çalıĢırken, Nara önlerinde 

karaya oturmuĢtur.
546

 Sahil bataryaları tarafından fark edilmiĢ olan denizaltı ateĢ 

altına alınmıĢtır. Kendini kurtarmaya çalıĢırken su yüzüne çıkan denizaltıya, 

Müstecip OnbaĢı tarafından atılan mermi isabet etmiĢtir. Dalma yeteneğini 

kaybeden denizaltı, sahildeki topların isabetli atıĢları karĢısında teslim olmak 

zorunda kalmıĢtır. 28 kiĢi olan personeli komutan dahil esir edilmiĢ, denizaltıya el 

konulmuĢtur.
547

 Bu arada gemi mürettebâtı teslim olmadan önce gemide bulunan 

gizli dokümanları ve Ģifreleri imha etmediğinden Osmanlı Donanma Komutanlığı, 

Marmara Denizi‟ndeki Ġtilâf Devletleri denizaltılarının buluĢma noktaları ve 

kullandıkları parolalar hakkında pek çok bilgiye sahip olmuĢtur. Bu gemide ele 

geçirilen evrâk arasında Marmara‟da E-20 denizaltısı ile randevu gün ve saatini 
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gösteren bir yazı, bu Ġngiliz gemisinin randevu yerinde Alman UB-14 denizaltısı 

tarafından batırılmasına imkân vermiĢtir. 
548

 

 

Bahse konu yazıda Fransız denizaltısı Turquoise‟ın, E-20 tip ve numaralı 

Ġngiliz denizaltı gemisiyle 5 Kasım 1915 günü saat 16.00-17.00 arasında 

buluĢacağı yazılı olduğundan Alman UB-14 denizaltı gemisi, E-20‟yi batırmakla 

görevlendirilmiĢtir. BuluĢma yerine giden UB-14, 500 metreden attığı torpido ile 

Ġngiliz denizaltısını batırmayı baĢarmıĢtır. Gemiden kurtarılan dokuz kiĢi esir 

alınmıĢtır.
549

 Fransız denizaltısı Turquoise, 3 Kasım‟da Nusret mayın gemisinin 

yedeğinde ve Aydınreis gambotunun koruması altında Ġstanbul‟a getirilmiĢtir. 

Haliç‟e çekilen Fransız denizaltısı Turquoise‟a 11 Kasım 1914‟te 7,5 cm.lik topu 

ile denizaltıyı vurarak teslim olmasını sağlayan bataryanın niĢancısı olan Müstecip 

OnbaĢı‟nın adı verilmiĢ ve denizaltı, Osmanlı Donanması hizmetine alınmıĢtır.
550

  

 

Müstecip OnbaĢı, Ġstanbul‟da onarıma alınmıĢ, ancak savaĢ müddetince 

Osmanlılar tarafından denizaltının sistemlerine (seyir, silah, dalıĢ) yabancı 

olunduğundan kullanılmaya cesaret edilmemiĢtir.
551

 Bu sebeple denizaltı, Marmara 

ve Karadeniz‟de görev yapan Alman denizaltılarının batarya imlaları için cereyan 

botu olarak kullanılmıĢ, harpten sonra da Fransızlar tarafından geri alınıp, 
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götürülmüĢtür. 
552

 Sonuç itibariyle, Çanakkale SavaĢları süresince dört Fransız 

denizaltısı Marmara Denizi'ne girmeye teĢebbüs etmiĢ, dördü de etkisiz hâle 

getirilmiĢtir. Fransız denizaltıları tarafından Türk tarafına verdirilen kayıplar ise iki 

nakliye gemisi, beĢ buharlı tekne ve on dört yelkenliden ibaret olmuĢtur.  

 

4.5.3. AE-2 Numaralı Avustralya Denizaltısı’nın Sultanhisar Torpidobotu 

Tarafından Batırılması   

 

Çanakkale Boğazı‟nı geçerek Marmara‟ya girmeyi baĢaran BirleĢik Filo‟ya 

ait ilk denizaltı, “AE-2” numaralı Avustralya denizaltısıdır. 1914 yılında denize 

indirilen 800 tonluk Ġskoç yapımı bu denizaltı, 31 Aralık 1914 günü Avustralya‟nın 

Albany Limanı‟ndan ayrılmıĢ, 5 ġubat 1915 tarihinde Bozcaada‟ya ulaĢmıĢtır.  

AE-2 denizaltısı, Bozcaada‟da bulunan Ġngiliz Komodor Roger Keyes emrindeki 3 

Ġngiliz ve 2 Fransız denizaltısı grubuna katılmıĢtır. Denizaltı filotillasının Mart 

ayında Limni Adası‟nın Mondros Limanı‟nda toplanmasıyla AE-2 denizaltısı 

Malta Adası‟nda onarım gördükten sonra 22 Nisan 1915‟te tekrar Mondros 

Limanı‟na gelmiĢtir. 
553

 

 

25 Nisan 1915 tarihinde Ġtilâf Kuvvetleri‟nin Gelibolu Yarımadası‟na 

çıkarma  harekâtına baĢladığı gün AE-2 denizaltısı, Boğaz‟ı geçme teĢebbüsünde 

bulunmuĢtur. Bu gemiye, Boğaz savunmasını sağlamak üzere Boğaz giriĢinde 

görevli bulunan Osmanlı Donanması‟na ait Turgutreis ve Barbaros Hayrettin 

zırhlıları ile Marmara Denizi‟ndeki taĢıt gemilerini torpillemek ve sonra 
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Marmara‟ya girerek, Ġstanbul‟dan yapılan ikmal nakliyâtını baltalamak görevi 

verilmiĢtir. Görevini tamamladıktan sonra ise BirleĢik Filo‟nun Boğaz‟dan 

geçmesini beklemek üzere Marmara‟da kalması öngörülmüĢtür.
 554

 25 Nisan 1915 

sabahı Arıburnu‟nda ANZAK birlikleri kıyıya yanaĢmak için gemilerden çıkartma 

sandallarına indirilirken, BinbaĢı Stocker komutasındaki AE-2 denizaltısı, saat 

02.30‟da Boğaz‟a su üstünden girmiĢtir. Sabahın alacakaranlığında Türk topçuları 

tarafından görülerek üzerine ateĢ açıldı ise de denizaltı süratle dalarak, mermi 

yağmurundan kurtulmayı baĢarmıĢtır.
555

 Daha sonra derin sularda seyir yaparak, 

Boğaz‟dan içeri girmeye çalıĢmıĢtır. Amiral de Robeck Londra‟daki Amirallik 

Dairesi‟ne 26 Nisan günü göndermiĢ olduğu telgrafla, “AE-2 denizaltısının 25 

Nisan sabahı Boğaz‟ı geçme teĢebbüsünde bulunduğu, bir torpido gemisini 

batırdığını ve Ģu anda Gelibolu‟ya doğru ilerlemekte olduğunu,” rapor etmiĢtir.
556

      

 

26 Nisan günü saat 7.30‟da Kilya açıklarında demirlemiĢ olan Turgutreis 

muharebe gemisini gören AE-2 denizaltısı, kovanda hazır olan tüm torpidobotlarını 

fırlatmıĢ, fakat baĢarısız olmuĢtur. Bu sırada Aydınreis gambotu tarafından fark 

edilince tekrar derine dalarak yoluna devam etmiĢtir.
557

 Aynı denizaltı 26 Nisan 

1915 günü Zuhaf gambotuna, 27 Nisan 1915 günü Yarhisar muhribine, 28 Nisan 

1915 günü Muâvenet-i Milliyye muhribine, 29 Nisan günü ise bir torpidobot ve üç 

nakliyeden oluĢan bir konvoya hücum ederek, birer torpido atmıĢ, ancak bu 

taarruzların hiçbirinde baĢarılı olamamıĢtır. Bu esnada AE-2 denizaltısı Gelibolu 
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açıklarındaki sulardan ayrılarak, Marmara Denizi‟ne doğru ilerlemiĢtir.
558

 26-29 

Nisan günleri arasında Ġtilâf denizaltılarını avlamak göreviyle devriye gezen 

Sultanhisar torpidobotu,
559

 bu üç gün içinde bir kere AE-2‟ye rastlamıĢ, ancak 

denizaltının izini kaybetmiĢtir. 29 Nisan‟a kadar Eceabat ile Çanakkale arasında 

keĢif, karakol faaliyetleri icra eden Sultanhisar torpidobotu, 30 Nisan 1915 günü 

saat 08.30‟da Ġtilâf Kuvvetleri‟ne ait uçaklar, Gelibolu‟yu bombardımana baĢladığı 

sırada vazifesini Akhisar torpidobotuna devrederek, Ġstanbul‟a dönmek üzere 

bölgeden ayrılmıĢtır.
560

 Sultanhisar, dönüĢ yolunda AE-2 denizaltısının Karabiga 

kuzeyindeki Karaburun, Erdek ve PaĢa Limanı civarında olabileceği istihbaratını 

almıĢ ve nitekim Karaburun hizasında iken uzak mesafede AE-2 denizaltısını tespit 

etmiĢtir. Sultanhisar torpidobotu mesafe kapatmak üzere derhal istikametini 

değiĢtirerek, topu ile denizaltıya karĢı ateĢe baĢlamıĢtır.
561

  

 

Bu sırada AE-2 denizaltısı yaklaĢık 2.000 metre mesafede dalıĢa geçerek, iki 

adet torpido atıĢı yapmasına rağmen isabet kaydedememiĢtir. Sultanhisar 

torpidobotu, Hora (Mürefte kuzeydoğusunda)‟nın önlerindeki Aydınreis ve 

Karaburun civarındaki Zuhaf gambotunu iĢaret fiĢeği ile yardıma çağırmıĢtır. Tam 

bu sırada denizaltının yeniden su üstüne çıktığını görünce ikinci torpidosunu 

kullanmıĢtır.
562

 Aldığı isabetlerden su altında kalamayan AE-2 denizaltısı su 

üstüne çıkarak teslim olmak zorunda kalmıĢtır. YaklaĢık iki buçuk saat süren 
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mücadeleden sonra denizaltının 32 kiĢilik personeli Sultanhisar‟a alınırken, AE-2 

denizaltısı batırılmıĢtır.
563

  

 

Bölgede karakol görevini yapan Zuhaf korvetinin saat 10.50‟de Sultanhisar 

torpidobotunun denizaltıya tesadüf ederek üzerine ateĢ ettiğini müĢahede ettiğine 

dair bilgiler Ġstanbul Deniz Müzesi Deniz Tarihi ArĢivi‟ndeki Zuhaf gambotunun 

seyir jurnalinde mevcuttur.
564

  30 Nisan 1915 günü Sultanhisar torpidobotunun 

AE-2 denizaltısını batırması hakkında Zuhaf Komutanı Tahir Efendi‟nin Bahriye 

Nezareti‟ne saat 16.40‟ta 1440 sıra numaralı çektiği telgrafta Ģu açıklama 

yapılmıĢtır:
565

 “Bugün sabah saat on birde Sultanhisar torpidobotunun düĢman 

denizaltısını takip etmekte olduğu görülmekle hemen o tarafa hareketle derya 

sathında görülmekte olan düĢmana her ikimiz tarafından da müthiĢ surette ateĢ 

edilmiĢtir. Bu anda denizaltıda görülen bir infilak neticesi olarak mürettebâtının 

teslim bandırası çekmesi ve güverteye topladığının görülmesi üzerine Sultanhisar 

torpidobotunun bütün mürettebâtı (3 subay ve 29 er) esir aldıktan sonra 

denizaltının yaklaĢık kırk derece otuz üç dakika enlem ve yirmi yedi derece on 

yedi dakika boylamda kırk beĢ kulaç suda battığı ve battığı mevkiye Ģamandıra 

bırakıldığı malumat için arz olunur”.    

 

Sultanhisar torpidobotu komutanı Kıdemli YüzbaĢı Ali Rıza Bey, Çanakkale 

Liman Reisliği‟nden Bahriye Nezareti‟ne 30 Nisan 1915 tarihinde saat 16.40‟ta 
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1441 sıra numaralı telgrafı çekerek durumu Ģöyle bildirmiĢtir:
566

  

 

“Bugün Ġstanbul‟a seyrimiz esnasında öğleden önce saat 9.00‟da Marmara ile 

Karabiga arasında bir denizaltı periskopu görülmüĢ ve iki saat mücadeleden sonra 

hiçbir zararımız olmayarak adı geçen denizaltı batırılmıĢ, 29 nefer ve 3 subaydan 

ibaret olan mürettebâtı tamamen esir edilip, Gelibolu‟ya geri dönülmüĢtür. 5. Ordu 

Kumandanlığı‟ndan alınan emir üzerine adı geçen esirleri alarak, Ġstanbul‟a 

gidileceği”. Genelkurmay arĢiv belgelerinde de, “Sultanhisar torpidobotunun 

Marmara Adası civarında AE-2 numaralı Avustralya denizaltısını batırdığı ve üç 

zabit ile yirmi dokuz askerin esir edildiği” bilgisi mevcuttur.
567

  

 

1 Mayıs günü Ġstanbul‟a ulaĢan Sultanhisar torpidobotu saat 04.45‟te 

HaydarpaĢa Limanı içinde bir Ģamandıraya bağlanmıĢtır. Gemi Komutanı Kıdemli 

YüzbaĢı Ali Rıza esirleri saat 09.00‟da teslim ettikten sonra Alman Komodor Firle 

ve Alman Amiral Souchon ile birer görüĢme yapmıĢ ve aldığı emir üzerine 

Marmara‟ya denizaltı avına geri dönmüĢtür.
568

  BaĢkumandanlık Vekâleti‟nin 

“AE-2 Avustralya-Ġngiliz denizaltısının birkaç gün önce Marmara Denizi‟ne girme 

teĢebbüsünde iken harp gemilerimiz tarafından batırılarak, mürettebâtının esir 

edildiği” hakkındaki resmî tebliği, 1 Mayıs 1915 günü yayınlanmıĢtır.
569

   

 

Sultanhisar torpidobotu personeli ise 26 Mayıs günü Hükûmet‟ten resmî bir 
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taltif ve takdir almakla kalmamıĢ, PadiĢah tarafından Sultanhisar‟ın subaylarına 

birer altın saat, mürettebâtına da birer gümüĢ saat hediye gönderilmiĢtir.
570

                      

AE-2 denizaltısının harekâtı değerlendirildiğinde BinbaĢı Stocker, denizaltı gemisi 

ile Marmara‟ya girmeye muvaffak olan ilk komutan Ģerefini kazanmıĢ ise de seferi 

tamamen baĢarısızlıkla sonuçlanmıĢ, hiçbir Türk gemisini batırmayı 

baĢaramamıĢtır. Sultanhisar torpidobotu kendisinden yaklaĢık 10 misli büyük bir 

denizaltıyı büyük bir cesaret ve manevra ile torpilleyerek batırmayı baĢarmıĢtır.  

 

Sonuçta, AE-2 denizaltısı tarihte ilk defa 33 mil uzunluktaki Çanakkale 

Boğazı‟nı geçerek Marmara‟ya giren ve Osmanlı Donanması tarafından batırılan 

ilk denizaltı gemisi olmuĢtur.
571

  

 

AE-2‟nin batırılması sonucu Ġtilâf Devletleri, yalnız 800 tonluk bir denizaltı 

gemisinin maddi kaybına uğratmakla kalmamıĢ, Çanakkale‟den Marmara‟ya ilk 

geçen bu geminin giriĢ tecrübelerinden istifade bekleyen diğer denizaltıları da 

bundan bir süre için mahrum etmiĢtir.  

 

4.6. Alman Denizaltı Harekâtı 

4.6.1.Alman Denizaltı Gemilerinin Türk Sularına GeliĢleri  

Çanakkale SavaĢları sırasında Almanya‟nın müttefiki Osmanlı Devleti‟ne 

denizden yapabileceği tek yardım ancak bölgedeki BirleĢik Filo gemilerine, 
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denizaltılarla taarruzla mümkün olabilmiĢtir. Türk sularına denizaltı gönderilmesi 

için Osmanlı Donanma Komutanı Amiral Souchon, 1 Mart 1915‟te Berlin‟deki 

Amirallik Kurmay BaĢkanlığı‟na bir telgraf çekmiĢ, Boğaz savunmasında 

denizaltıların önemini vurgulayarak, Almanya‟dan denizaltı talebinde 

bulunmuĢtur. Bu istek Ġstanbul‟daki Alman Büyükelçisi Wangenheim ve Enver 

PaĢa‟nın ertesi gün Berlin‟e ayrı ayrı çektikleri telgraflarla da desteklenmiĢtir.
572

 

Alman Deniz Kurmay BaĢkanlığı da 10 Mart 1915 tarihinde Çanakkale Boğazı‟nın 

korunması ve savunmasına yardımcı olmak üzere en az bir denizaltı gemisi 

gönderileceğini bildirmiĢtir. Bu amaçla, 13 Mart 1915 tarihinde YüzbaĢı Otto 

Hersing komutasındaki U-21 numaralı Alman denizaltısının Türk sularına 

yollanması uygun görülmüĢtür. Bu denizaltının yanı sıra küçük tonajdaki Alman 

denizaltılarından bazılarının parça hâlinde trenle Avusturya-Macaristan‟ın Pola 

Limanı‟na sevki ve burada monte edildikten sonra Türk sularına yollanması 

hazırlıkları da baĢlatılmıĢtır.
573

   

 

Çanakkale harekâtına katılmak üzere Alman denizaltılarından ilk olarak UB-

8 denizaltısı 15 Mayıs‟ta Çanakkale önlerine ulaĢmıĢ, bir süre burada görev 

yaptıktan sonra 5 Eylül 1915 tarihi itibariyle Karadeniz‟e açılmıĢtır. Çanakkale‟ye 

ikinci olarak gelen ve en fazla faaliyette bulunan Alman YüzbaĢı Otto Hersing 

komutasındaki U-21 numaralı Alman denizaltısı, 5 Nisan 1915 günü Ġskoçya'dan 

hareket etmiĢtir. 6 Mayıs‟ta Cibralta Boğazı‟nı geçen ve 13 Mayıs‟ta Avusturya-

Macaristan‟ın Cattaro Limanı‟na ulaĢan bu denizaltı, 20 Mayıs‟ta Çanakkale 
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sularına ulaĢmıĢtır. Çanakkale‟de görev yapmak üzere Almanya‟dan denizaltı 

gönderilmesi Ege kıyılarında bir takım denizaltı hareket üslerinin kurulmasını da 

gerektirmiĢtir. Bu Ģekilde, Akdeniz‟deki Kataro‟dan Çanakkale‟ye gelirken 

malzeme, yakıt ikmali yapabilmeleri, bazı ufak tamir ve bakım hizmetlerini 

alabilmelerinin sağlanması düĢünülmüĢtür. Türk sularına ayrılan bu Alman 

denizaltı gemilerinin ikmal, küçük onarım iĢleri gibi hizmetlerini karĢılamak ve 

harekât için gerekli bilgileri almak maksadıyla 1915 Mayıs ayında Bodrum ile 

Bodrum‟un doğusunda bulunan Orak Adası üs olarak seçilmiĢ, ayrıca Ġzmir, Söke, 

Sığacık ve KuĢadası‟nda da akaryakıt depoları tesis edilmiĢtir.
574

 

 

Ġtilâf  Kuvvetleri de Alman denizaltılarının muhtemel ikmal merkezlerini tespit 

etmek için gözetlemelerini Çanakkale Boğazı‟nın dıĢına kaydırmıĢtır. Bir Ġngiliz 

kruvazörü ile üç muhribin sürdürdüğü Ġzmir Limanı‟nın ablukasına bazen Ġtilâf 

denizaltıları da katılmıĢlardır. Diğer kruvazörler de Ege Denizi‟nde devriye 

gezmiĢlerdir. Ancak Alman denizaltılarının hareket üsleri ıssız yerlerde 

kurulduğundan ve teçhizât son derecede gizli tutulduğundan savaĢ süresince Ġtilâf 

Kuvvetleri tarafından tespit edilmeleri mümkün olmamıĢtır.
575

 

 

Yine 1915 yılının Haziran ayında Gelibolu Yarımadası kuzeyinde Suvla 

Burnu‟nun 12,5 mil kuzeydoğusunda bir koyda, Alman denizaltıları için bir 

“Haber Alma Merkezi” kurulmuĢtur. BirleĢik Filo hakkında buradan bilgi alan 

Alman denizaltıları, yaptıkları iĢleri merkeze bildirmiĢler ve Çanakkale 
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Boğazı‟ndan girmek için kılavuzu da buradan temin etmiĢlerdir. 1915 yılının 

Haziran ayında Gelibolu Yarımadası‟nın kuzey kıyılarında bu merkeze, 1915 

Mayıs sonlarında iki Ġngiliz muharebe gemisini batırmıĢ olan U-21 denizaltısı 

komutanının adına izafeten “Hersing Ġstasyonu” adı verilmiĢtir. Birinci Dünya 

SavaĢı genelinde Alman denizaltıları, Ege Denizi, Çanakkale Boğazı, Marmara 

Denizi ve Karadeniz'de faaliyet göstermiĢlerdir. Bu görev için Alman bandırasıyla 

dolaĢan küçük boy, orta boy, büyük boy denizaltılar ve mayın denizaltıları olmak 

üzere değiĢik tonajda 13 adet denizaltı gemisi Türk sularına gönderilmiĢtir. Küçük 

boy denizaltıları UB-7, UB-8, UB-14; orta boy denizaltıları UB-42, UB-45,         

UB-46; büyük boy denizaltıları U-21, U-33, U-35 ve U-38; mayın denizaltılarını 

UC-13, UC-15, UC-23 numaralı denizaltılar teĢkil etmiĢtir. Küçük boy, orta boy ve 

mayın denizaltıları Almanya‟dan karadan sevk edilen kısımların Adriyatik‟te         

o dönemde Avusturya‟ya ait Pola Limanı‟nda birleĢtirilmesi sonunda tamamlanıp, 

Ġstanbul‟a hareket etmiĢtir. Büyük denizaltılar ise Cebelitarık‟tan Akdeniz‟e girip, 

Türk sularına intikal etmiĢtir.
576

 Birinci Dünya SavaĢı süresince Alman 

denizaltılarının üçte ikisi, Karadeniz Cephesi‟nde Rus Donanması‟na karĢı Yavuz 

ve Midilli gemilerini korumak amacıyla görev yapmıĢtır.  

 

Alman denizaltı gemilerinin 1915 Mayıs ayında Marmara‟da görülmesiyle 

birlikte Ġngiliz Deniz Bakanlığı, bütün değerli savaĢ ve taĢıt gemilerine hemen 

Mondros Limanı‟na sığınmalarını emretmiĢtir. Alman denizaltı tehlikesine karĢı 

Haziran ve Temmuz aylarında muharebe gemilerinin yerini monitörler almıĢtır.
577

 

YavaĢ olduklarından bir deniz savaĢında kullanılmayan monitörler, karaya karĢı 
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büyük toplarıyla en güçlü zırhlılar kadar tesir yapabildiklerinden dolayı Ġtilâf 

Kuvvetleri tarafından tercih edilmiĢlerdir. Sonuçta, kısa bir süre için de olsa Alman 

denizaltılarının bölgede görülmesi ve baĢarıları, BirleĢik Donanma gemilerinin 

Çanakkale‟deki Türk mevzilerini rahatlıkla ateĢ altına almalarını önlediği gibi, 

Ege‟deki deniz ulaĢtırma yollarına da büyük bir tehdit ve tehlike teĢkil etmiĢtir. 

Hatta Ġngiliz Hükûmeti, Queen Elizabeth gibi muharebe gemilerini de Çanakkale 

Bölgesi‟ni tehlikeli bulduklarından geri çekmek durumunda kalmıĢtır.
578

 Ancak 

özellikle Haziran ayından itibaren monitörlerin kullanılmasıyla birlikte Ġngilizler, 

Alman denizaltıları yüzünden hiçbir savaĢ gemisi kaybetmemiĢler, zırhlılarıyla 

karadaki ordularını yeniden desteklemeye koyulmuĢlardır.
579

 

 

4.6.2. Alman U-21 Denizaltısı Tarafından Ġngiliz Triumph Ve Majestic 

Zırhlılarının Batırılması   

 

Ġngiliz Goliath zırhlısının Morto Koyu‟nda yatmakta iken 13 Mayıs 1915 günü  

Muâvenet-i Milliyye torpido muhribi tarafından batırılmasından sonra YüzbaĢı 

Hersing komutasındaki U-21 denizaltısı, 25 Mayıs 1915 günü Gelibolu 

Yarımadası‟nın batısına ulaĢmayı baĢarmıĢtır. U-21 numaralı Alman denizaltısı, 

Seddülbahr Bölgesi‟nde Saroz Körfezi‟nde BirleĢik Filo‟ya ait Swiftsure ve 

Vengeance muharebe gemilerine sessizce yaklaĢıp, hücum etse de baĢarı 

sağlayamamıĢtır. Bu arada Alman denizaltısı Kabatepe açıklarında 23 cm.lik 

toplarıyla Türk mevzilerine ateĢ eden ve iki muhrip tarafından da himaye 

edilmekte olan Ġngiliz Triumph muharebe gemisini görmüĢ ve 300 metreden 
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ateĢlediği bir torpidosunu Triumph‟un üzerinde patlatmıĢtır.
580

  Birden yana yatan 

Triumph‟a diğer gemiler yardıma koĢmuĢ, ancak Triumph sadece sekiz dakika 

içerisinde batmıĢtır. Ne denize dökülen denizcilere, ne de gemiye Türk topçusu 

tarafından ateĢ açılmamasına rağmen personelinden üç subay ile yetmiĢ erin 

boğulduğu anlaĢılmıĢtır. Etraftaki muhrip ve balıkçı gemileri, Triumph‟un 

personelinden altmıĢ kiĢiyi kurtarabilmiĢlerdir.
581

  

 

 U-21 denizaltısı bu olaydan iki gün sonra 27 Mayıs günü Seddülbahr önlerinde 

Mehmetçik Feneri açıklarında demir üzerinde torpido ağlarını atmıĢ ve etrafında 

kömür ve karakol gemileri olduğu hâlde ateĢ desteği sağlamak üzere bulunan 

Majestik muharebe gemisini tespit etmiĢtir. Hücumun imkânsız görünmesine 

rağmen U-21‟in 700 metreden ve iki taĢıt gemisinin arasından attığı tek torpido ile 

gemi yedi dakikada, kırk personeli ile batmıĢtır.
582

  Majestik, derinliğin fazla 

olmaması nedeni ile omurgasının bir kısmı su üstünde kalacak Ģekilde kuma 

oturmuĢ ve savaĢın sonuna kadar da öyle kalmıĢtır. Ġngiliz kaynaklarında ise bahse 

konu gemilerin kaybı ile ilgili olarak; “Bu iki büyük geminin kaybının Türkleri 

sevindirirken, Ġtilâf Ordusu‟nu ıstıraba boğduğuna, ağır deniz toplarının tesiri ile 

suskun kalan Asya sahillerindeki Türk bataryalarının artık rahatsız edilmeden 

Haziran ortalarında Ġngiltere‟den monitörler üzerinde büyük çaplı toplar gelinceye 

kadar bütün Seddülbahr bölgesini, sahil ve geri mıntıkalarını etkin bir Ģekilde 

dövmeye baĢladığı,” bilgisine yer verilmiĢtir.
583
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Bu iki olayın sonucu olarak, Ġngiltere Deniz Bakanlığı muhripten daha büyük 

gemileri, yani zırhlılarını Gelibolu Yarımadası‟ndaki kara harekâtını top ateĢiyle 

destekleme görevinden çekme ve bu gemileri Mondros Limanı‟na alma kararını 

vermiĢtir.
584

 Bundan böyle kara harekâtını destekleme görevini hafif tonajlı 

gemilerin yapması öngörülmüĢtür. Bu amaçla Çanakkale Boğazı‟nda Ġngilizlerin 

yirmi dört, Fransızların altı olmak üzere toplam otuz torpido muhribi görevli 

bulunmuĢtur.
585

 O güne kadar Türk birliklerini keĢif ve gözetleme ile görevli olan 

Ark Royal uçak ana gemisi bundan böyle Alman denizaltı tehlikesine karĢı Ġtilâf 

gemilerinin korunması görevini üstlenmiĢtir.  

 

Ġngiliz Deniz Bakanlığı, Çanakkale‟deki muharebe gemilerinin yerine 

üzerlerine top konulmuĢ büyük mavna Ģeklindeki monitör sınıfı gemiler 

göndermek kararını da bu olayın sonucu olarak almıĢtır. Londra‟daki Çanakkale 

Komitesi‟nin 7 Haziran 1915 tarihli toplantısında denizaltı taarruzlarına karĢı 

Amiral de Robeck‟in emrindekilerden daha dayanaklı ve etkin gemi 

gönderilmesine karar verilmiĢ, değiĢik çaplarda toplara sahip 14 monitör ile 4 adet 

“H” sınıfı denizaltı ve 2 adet ”E” sınıfı denizaltı Haziran ayı sonu ve Temmuz baĢı 

itibariyle Çanakkale‟ye ulaĢmıĢtır.
586

 Bu suretle Haziran ve Temmuz aylarında ilk 
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defa Arıburnu Bölgesi‟nde kendini gösteren monitörler, muharebe gemilerinin 

yerini almıĢlardır.
587

  

 

Dönemin SavaĢ Bakanı Kitchener‟den Deniz Bakanlığı‟na yazılan 16 

Haziran 1915 tarihli telgrafta, “Denizaltılarla Marmara‟nın kontrolünün ele 

geçirileceği, artık Ġngiliz Filosu‟nun güçlendirilmesine gerek olmadığı, denizaltı ve 

monitörler sayesinde iki zırhlının bile yeterli olacağı, Alman denizaltıların 

varlığının artmasına rağmen monitörler sayesinde denizaltıların özellikle 

Kepez‟deki mayınlı bölgeden güvenle geçmekte oldukları, monitörlerin yardımı ile 

Türk Ordusu‟nun sonunun geleceği ve Boğaz‟ın açılacağına,” dair bilgiler 

mevcuttur.
588

 Altı düz, duba biçiminde ağır, yüzen bir zırhlı görünümündeki 

monitörlerin zırhlıların yerini alması, Türk tarafı için pek iyi netice vermemiĢtir. 

Zira Ġngiliz zırhlıları toplarının yatık açılı olmasından dolayı cephenin gerisindeki 

Osmanlı askerlerine az zarar verebilmekteyken, monitörlerin dik açılı topları 

Osmanlı mevzilerine daha fazla zarar vermeye baĢlamıĢtır.
589

 Alman 

denizaltılarına karĢı diğer bir tedbir olarak Ġtilâf Kuvvetleri tarafından Mondros 

Limanı ağlar ve mayınlarla kapatılmıĢtır. TaĢıt gemilerinin yüklerini bundan böyle 

Mondros‟a çıkarması ve bunların mayın arama tarama gemileri ve balıkçı filoları 

tarafından 60-70 mil uzaktaki kıyılara taĢınması önlemi alınmıĢtır. Bir baĢka tedbir 

olarak denizaltıların muhtemel ikmal merkezlerini aramak için gözetleme 

faaliyetleri, Çanakkale Boğazı‟nın dıĢına kaydırılmıĢtır. Bir Ġngiliz kruvazörü ile 

üç muhribin sürdürdüğü Ġzmir ablukasına bazen Ġtilâf denizaltıları da katılmıĢtır. 

Özellikle Bodrum Kasabası, Ġngiliz kruvazörleri tarafından çeĢitli tarihlerde topa 
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tutulmuĢtur.
590

 Bütün bu önlemler sayesinde 1915 Haziran ayı ortalarından itibaren 

Alman denizaltılarından kaynaklanan ciddi bir hadise yaĢanmadığını Ġngiliz 

kaynakları kaydetmiĢlerdir.
591

  Alınan bu önlemler sonucu Alman denizaltılarının, 

birkaç taĢıma gemisinin torpillenmesi dıĢında bu savaĢın geri kalan yedi ayı içinde 

Çanakkale önünde baĢka bir baĢarı elde edemediklerini Alman kaynakları da 

kaydetmiĢlerdir. 16 Haziran‟da 5.Ordu Komutanı Liman von Sanders‟in Donanma 

Komutanı Amiral Souchon‟a bir telgraf çekerek; “Ġtilâf Kuvvetleri‟ne ait nakliye 

gemilerinin hiç rahatsız edilmeden istedikleri yere asker götürmeye tekrar 

baĢladıklarını” bildirmesi de bu bilgileri doğrular niteliktedir.
592

       

 

4.6.3. Alman Denizaltılarının Diğer Faaliyetleri  

Çanakkale Kara Muharebeleri süresince birçok yönden Ġngilizlerle boy 

ölçüĢebilecek düzeyde olan Alman denizaltılarının bölgede görülmesi ve baĢarıları, 

BirleĢik Donanma‟nın Çanakkale‟deki Türk mevzilerini rahatlıkla ateĢ altına 

almalarını bir ölçüde özellikle de monitörlerin kullanılmaya baĢladığı döneme 

kadar önlemiĢtir. Hatta Queen Elizabeth muharebe gemisini de Çanakkale 

Bölgesi‟ni tehlikeli bulduklarından geri çekmek durumunda kalmıĢlardır.
593

 Birinci 

Dünya SavaĢı süresince Alman denizaltıları, Ege, Marmara Denizi ve 

Karadeniz‟de denizaltı harekâtı icra etmiĢlerdir. Çanakkale SavaĢları‟ndan sonra 

Alman denizaltı harekâtının ağırlığı da Akdeniz‟e ve Adriyatik Denizi‟ne 

kaydırılmıĢtır. Alman denizaltılarının baĢlangıçta elde ettikleri baĢarılar, sonradan 
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Ġtilâf Kuvvetleri‟nin aldıkları çeĢitli karakol görevleri, çıkarma yerlerinin torpido 

ağları ile emniyete alınması, Boğaz bölgesi ve ağzının mayın ve ağ engelleriyle 

kapatılması gibi tedbirlerle eski hızını kaybetmiĢtir. Alman U-21 denizaltısından 

sonra Çanakkale‟de UB-14 denizaltısı yoğun faaliyet göstermiĢtir. UB-14 

denizaltısı, 24 Temmuz 1915-11 Kasım 1918 tarihleri arasında Ġstanbul filosunda 

yer almıĢtır.
594

 13 Ağustos‟ta UB-14 numaralı Alman denizaltısı Ġstanbul‟a doğru 

seyrederken Ġstanköy Körfezi açıklarında Royal Edward adlı Ġngiliz taĢıt gemisini 

batırmıĢtır. Geminin 257 personel ve 1400 yolcusundan ancak 500‟ü 

kurtulabilmiĢtir. Aynı denizaltı Çanakkale‟den çıkarak, 2 Eylül 1915‟te 

Mondros‟tan 30 mil mesafede 12.000 tonluk “Southland” adlı Ġngiliz vapurunu 

torpillemiĢtir.
595

 5 Kasım 1915 günü Alman UB-14 denizaltısı, Ġngiliz E-20 

denizaltısını batırmıĢtır.
596

 SavaĢ süresince Ġtilâf Kuvvetleri‟nin Çanakkale 

Boğazı‟nda aldığı yoğun tedbirlerden dolayı Alman denizaltılarından üssü 

Kataro‟da bulunan büyük tonajlı denizaltı gemileri Ege Denizi‟ne, küçük tonajlı 

denizaltı gemileri ise Marmara‟dan Karadeniz‟e çıkmıĢlardır.  

 

Alman denizaltılarının Karadeniz‟de varlık göstermesi ile Rus Kafkas 

Ordusu erzak ve de mühimmâtını deniz yolu ile teminden yoksun bırakılmıĢtır. Bu 

suretle Karadeniz‟e giren Alman denizaltıları, Rus nakliyât faaliyetini önemli 

ölçüde zarara uğratmıĢlardır.
 597

 Karadeniz‟e çıkan Alman denizaltılarının beĢ 

tanesi (UC-13, UB-7, UC-15, UB-45, UB-46) mayına çarparak batmıĢ, dördü 
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muhtelif tarihlerde Akdeniz‟e dönmüĢ, biri Bulgaristan‟a verilmiĢ, kalan üç 

denizaltı ise teknik arızalarından dolayı Almanya‟ya dönememiĢ, Mondros 

Mütarekesi‟nden sonra Odesa‟ya gitmek zorunda kalmıĢtır.
598

   

 

4.7. Denizaltı Tehlikesine KarĢı Osmanlı Donanması’nın Deniz Nakliyâtı’nı 

Ġdame Ve Koruma Görevi  

 

Çanakkale Kara Muharebeleri süresince Ġtilâf Devletleri, Boğaz‟ı savunan 

Türk Ordusu‟nu kolayca ve kısa sürede yenemeyince, Türk birliklerine Marmara 

Denizi yoluyla yapılmakta olan lojistik hizmetleri azaltmak hatta tamamen kesmek 

yoluna gitmiĢlerdir. Bu önemli nokta, Ġtilâf Devletleri‟ni Marmara‟ya denizaltılar 

sokma yoluna sevk etmiĢtir.
599

 

  

Ġngiliz kaynaklarında Türk deniz nakliyâtının denizaltılar ile engellenmesine, 

Müttefiklerin kara harekâtının kesinleĢmesinden sonra karar verdiği belirtilmiĢ ve 

bu konu Ģöyle özetlenmiĢtir:
600

 “Ġtilâf Güçleri‟nin Çanakkale‟de Kara SavaĢı‟na 

karar verdiği dönemde, BirleĢik Donanma‟nın Ordu‟ya yapacağı yardıma ait 

planlarda, Türklerin Ġstanbul ile olan nakliyâtını sekteye uğratmak için 

Marmara‟ya denizaltı gemileri sokmak gibi düĢünceleri bulunuyordu. Çanakkale 

Cephesi‟nin cephane, ikmal ve takviye kuvvetleri ihtiyacı ya deniz yoluyla ya da 

karadan karĢılanabilirdi. Fakat Türklerin daha çok deniz yoluna güvendikleri kabul 

olunuyordu ki, bu da gerçekten doğruydu. Bu sebeple, seferin mukadderatı 

üzerinde mühim tesiri olması ihtimali görüldüğünden Marmara‟da denizaltı harbi 
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icrasına baĢlanmıĢtır.”    

 

Bu dönemde cephenin sürekliliği için her iki tarafın da insan ve malzeme 

ikmaline ihtiyacı bulunmuĢtur. Her iki tarafın lojistik hizmetleri ve ellerindeki 

imkânlar incelendiğinde Ġtilâf Kuvvetleri‟nin durumunun çok daha avantajlı 

olduğu görülmüĢtür. Çünkü Ġtilâf Kuvvetleri, anavatanlarından getirmiĢ oldukları 

her türlü ve en modern silah, araç ve gereçleri yine kendi kontrolleri altında 

bulunan denizlerden kolay ve hızlı bir Ģekilde geçirerek savaĢ alanına yığmıĢlardır. 

Ancak daha sonraları hiçbir Ģeyden korkmadıkları için korunmasız olarak gelen bu 

taĢıt gemileri, Alman denizaltı gemilerinin taarruzları karĢısında ihtiyatla hareket 

etmek zorunda kalmıĢlarsa da hiçbir zaman bu taĢıma tamamıyla 

durdurulamamıĢtır. 
601

 

 

Türk tarafından bakıldığında ise 1915 yılı itibariyle sahil boyunca karayolları 

ve demiryolu hattı geliĢmemiĢ olduğundan tüm yolcu ve eĢya trafiği denizden 

karĢılanmıĢtır. Gelibolu Yarımadası‟ndaki Türk Kuvvetleri‟nin her bakımdan 

ikmalini sağlayacak nakliyât için Ġstanbul-Çanakkale deniz yolu, Uzunköprü‟ye 

kadar tren ve buradan KeĢan yolu üzerinden Bolayır ve Gelibolu‟ya giden yol ve 

karadan Boğaz‟ın Anadolu yakasına ve oradan Rumeli yakasına aktarma yolu 

olmak üzere üç yol mevcut bulunmuĢtur.
602

 

 

Bu yollardan en uygununu, denizyolunun kullanılması teĢkil etmiĢtir. Lojistik 
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hizmetler deniz yoluyla yapıldığından Marmara deniz yolunun daima açık kalacağı 

kabul edilerek, kara ve demiryolu yapımına gereken önem verilmemiĢtir. Ġkmal 

menzil yolu olarak sadece Uzunköprü (trenle 130 km.) ve KeĢan- Gelibolu (140 

km. karayolu) mevcut olduğundan bu tek yol da kapasitesinin azlığı ve kalite 

bozukluğu yüzünden ihtiyaçları karĢılamaya yetmemiĢtir. Bu sebeplerden Ġstanbul-

Çanakkale denizyolu çok değer taĢımıĢ ve bu yol üzerindeki lojistik nakliyâtın 

savaĢ esnasında devam ettirilmesi, Osmanlı Donanması‟nın önemli bir görevini 

oluĢturmuĢtur. Bu bağlantının kesilmesi Çanakkale savunmasının sona ermesi 

anlamına gelmiĢtir. 
603

 

 

5.Ordu Komutanı Liman von Sanders, deniz yoluyla gerçekleĢtirilen lojistik 

nakliyâtın önemini anılarında Ģöyle ifade etmiĢtir:
604

 “5.Ordu‟ya yiyecek ve 

malzeme ulaĢımı büyük zorluk gösteriyordu. En yakın demiryolu istasyonu 

Trakya‟daki Uzunköprü‟ydü. Bu istasyon Ordu Karargâhı‟na yaya olarak 7 günlük 

bir uzaklıktaydı. Öküz arabaları, deve kervanlarıyla çok az Ģey taĢınabiliyordu. Bu 

nedenle Marmara üzerinden deniz yoluyla nakliyât bir zorunluluktu. Bunu da 

Ġngiliz ve Fransızların Marmara‟ya soktukları denizaltılar engellemek istiyordu. 

Türkler için en büyük talih düĢman denizaltılarının bu iĢi baĢaramamalarıydı. 

Yoksa 5.Ordu açlıktan ölürdü.” Bu ifadeden savaĢ esnasında denizden yapılan 

lojistik nakliyât faaliyetlerinin Kara Ordusu‟nun ikmalinin sağlanmasında hayati 

bir öneme haiz olduğu anlaĢılmaktadır. 
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Çanakkale Kara Muharebeleri süresince ana aktarma üssü olarak sahilden 

uzak, kısa ve ahĢap bir rıhtımı olan AkbaĢ köyü kullanılmıĢtır.
605

 Buradaki 

iskeleden sahile çıkartılan personel, cephane ve malzemeler, öküzlerin çektiği 

kağnı arabaları ile cepheye ulaĢtırılmıĢtır. 1915 yılında Ġngiliz ve Fransız 

Kuvvetleri‟nin Gelibolu Yarımadası‟na çıkarma harekâtına baĢladığı günlerde 

Boğaz‟ın her iki yakasındaki savunma mevzilerine yerleĢmiĢ durumda olan ve 

50.000 kiĢiden fazla askerden oluĢan 5.Ordu‟ya ait birlikler, Osmanlı 

Donanması‟na ait Muâvenet-i Milliyye sınıfı muhriplerin koruması altında, 

Ģileplerle ve Ģehir hattı vapurları ile Ġstanbul‟dan ve Marmara limanlarından 

Gelibolu‟ya veya AkbaĢ‟a getirilmiĢ, buradan da Samsun sınıfı muhriplere 

aktarılarak, Çanakkale‟ye gönderilmiĢlerdir.
606

  

 

Deniz yolu ile yapılan bu ikmal faaliyeti; hem intikal süresi açısından, hem 

de taĢınacak malzemenin çokluğu açısından daha uygun olarak gözükmüĢtür. 

Ġstanbul-Çanakkale deniz yolu üzerinden daha çok birlikler, cephane, malzeme, 

hasta ve yaralı taĢınmıĢtır. Erzak, tahıl ve canlı hayvanlar ise, kara yolu ile 

Karabiga, Bandırma ve Mudanya‟ya getirilerek, buradan deniz yolu ile 

Çanakkale‟ye sevk edilmiĢtir. 1915 Ağustos ayı baĢında BaĢkumandanlık Vekâleti, 

nakliyât iĢlerinin idaresini Boğazlar Genel Komutanlığı‟na vermiĢtir.
607

   Marmara 

Denizi‟nin diğer limanlarından Çanakkale‟ye yapılmakta olan cephane ve erzak 

nakliyâtı için 15 Nisan 1915 tarihinden baĢlayarak ġirket-i Hayriyye, Seyr-ü Sefâin 
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Ġdaresi ve Haliç ġirketi‟nin süratli yolcu vapurlarından faydalanılmıĢtır.
608

  Nakliye 

amacıyla ġirket-i Hayriyye mevcut olan 39 gemisinden 21‟ini, Haliç ġirketi 7 

gemisini, Seyr-ü Sefâin Ġdaresi de Karadeniz nakliyâtı dıĢındaki gemilerini 

Ġstanbul-Çanakkale, Ġstanbul-Ġzmit-Sirkeci-YeĢilköy ve Sirkeci-HaydarpaĢa 

nakliyâtı ile Boğaz‟ın iki yakasında yapılan aktarmalara tahsis etmiĢ, bunlardan 

Seyr-ü Sefâin Ġdaresi‟nin Gülnihal vapuru ile ġirket-i Hayriyye‟nin 60 ve 70 

numaralı vapurları hastane gemisi olarak çalıĢmıĢtır.
609

  Donanmadan seçilen seyir 

subayları, nakliyâtın devamı süresince ticaret gemilerinde görev alarak, deniz 

harbinin özelliklerini bilmeyen sivil denizcileri desteklemiĢler, bu gemilere monte 

edilen küçük çapta toplar donanma personeli tarafından kullanılmıĢtır.  

 

Böylelikle donanma ile Denizcilik ĠĢletmeleri arasında iyi bir iĢbirliği 

kurulmuĢ, bu sayede Gelibolu‟daki kuvvetleri her bakımdan desteklemek üzere 

Ġstanbul-Çanakkale nakliyâtı, hayli gemi kaybına rağmen devam ettirilmiĢtir. 

Boğaz'daki birçok mayın hatları ile sahildeki ıĢıldak ve seri ateĢli bahriye toplarına 

rağmen Ġtilâf denizaltılarının Marmara'ya geçmeyi baĢarmaları, Marmara'da 

denizden yapılan nakliyâtı zor bir hâle getirmiĢ ve Ġtilâf gemilerine karĢı Boğaz 

giriĢinde aĢırma atıĢ yapmakla görevli Barbaros ve Turgutreis gemileri için de 

tehlike baĢ göstermiĢtir. Özellikle Marmara‟da Haziran ayında Ġngiliz denizaltı 

faaliyetlerinin yoğun olduğu dönemde zaten yetersiz olan büyük deniz vasıtalarının 

azalması ve Marmara yolundaki zayiât, BaĢkumandanlık Karargâhı‟nı baĢka 
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tedbirler almaya mecbur etmiĢtir.
610

 Öncelikle 1915 Mayıs ayı ortalarından itibaren 

denizden nakliyât geceleri yapılmaya baĢlanmıĢtır. Haziran ayından itibaren 

Ġstanbul‟dan denizden yapılan birliklerin sevkiyâtı tamamen kesilmiĢ ve takviye 

birlikleri demiryoluyla Uzunköprü‟ye ve buradan da KeĢan, Gelibolu üzerinden 

kara yolu ile gönderilmiĢtir.
611

 Bu kapsamda, 1915 yılının Mayıs ayı ortalarına 

kadar deniz yoluyla sevk edilen tümenlere ait tespit edilen bilgilerden bazıları 

Ģöyledir: 23-25 ġubat 1915 tarihleri arasında 19.Tümen Tekirdağ-Eceabat, 31 Mart 

1915 tarihinde 3.Tümen Ġstanbul-Çanakkale, 5. ve 7.Tümen 26-27 Nisan 1915 

tarihleri arasında ġarköy-Eceabat, 4.Tümen 27 Nisan 1915 tarihinde Ġstanbul-

Çanakkale, 15.Tümen 3 Mayıs 1915 tarihinde Ġstanbul-Çanakkale, 12.Tümen 12 

Mayıs 1915 tarihinde Derince-Çanakkale, 2.Tümen 16 Mayıs 1915 tarihinde 

Ġstanbul-Çanakkale istikâmetine deniz yoluyla sevk edilmiĢtir.
612

 Bu bilgilerden 

Mayıs ortalarına kadar yoğun olarak denizden yapılan nakliyâtın bu tarihten 

itibaren Ġtilâf denizaltı tehlikesine karĢı daha çok kara yoluyla gerçekleĢtirildiği 

anlaĢılmaktadır.     

 

Yine Donanma Komutanlığı emrindeki torpidobotlar, deniz yolları ile ikmal 

iskelelerinin emniyet ve güvenliği ile zırhlıların himayesini sağlamakla 

görevlendirilmiĢlerdir. Ġstanbul-Çanakkale arasında gerçekleĢtirilen deniz 

nakliyâtında Donanma Komutanlığı, emrindeki birçok gambot ve küçük yardımcı 

gemiyi görevlendirerek mücadeleye bizzat iĢtirak etmiĢtir. Çanakkale SavaĢları 

esnasında Çanakkale ve Marmara‟da nakliyâtı himaye, denizaltılarla mücadele ve 
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yarımadanın savunması görevine Osmanlı Donanması‟ndan 2 (Turgutreis ve 

Barbaros Hayrettin) zırhlı, 16 torpidobot, 10 gambot, 6 motorgambot, 5 mayın 

gemisi, 1 mayın depo gemisi, 4 vapur, 16 römorkör ve 5 istimbot katılmıĢtır. 
613

  

 

Ġtilâf Devletleri‟ne ait denizaltılar, bölgede yaptıkları harekâtla Osmanlı 

Devleti‟ne ait cephelerin denizden personel ve ikmal malzemeleri ile takviye 

edilmesine engel olmuĢlardır. Böylece Ordu‟nun personel ve ikmal takviyesi deniz 

yolundan daha zor, zahmetli ve en az altı kat daha pahalı olan demiryolu-karayolu 

vasıtası ile yapılması mecburiyetinde kalınmıĢtır. Cephelerin takviyesinde yaĢanan 

gecikmeler ve karayolu taĢımacılığının tabiatından kaynaklanan bir seferde 

denizdeki gemiye nazaran daha az personel ve ikmal malzemeleri taĢınması savaĢ 

koĢullarının ister istemez çok daha ağırlaĢmasına neden olmuĢtur. 
614

 

 

Bütün bu olumsuzluklara rağmen sekiz buçuk ay süren Çanakkale Kara 

Muharebeleri süresince denizden lojistik nakliyât faaliyetleri, gemi kayıplarının 

yüksekliğine rağmen aksatılmadan devam ettirilmiĢtir. Bu dönemde Osmanlı 

Donanması, Karadeniz Cephesi‟ndeki faaliyetine ve Çanakkale‟deki çeĢitli Boğaz 

savunma görevlerine ek olarak, Ġstanbul-Çanakkale deniz nakliyâtını devam 

ettirmek gibi hayati önemi olan bir görevi de baĢarmıĢtır. Aksi takdirde ordunun 

ikmali için gerekli olan bu nakliyât faaliyeti, tek tren hattına ve bundan sonra 

bozuk kara yollarına dayanacağından, bu durumun Çanakkale savunması açısından 

iyi sonuçlar doğurmayacağı değerlendirilmiĢtir.  
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Sonuçta deniz ve karadan yapılan ikmal hizmetleri sayesinde direnen Türk 

Kuvvetleri karĢısında, Ġtilâf Kuvvetleri nihayet çekilip gitmek zorunda 

kalmıĢlardır.
615

 Bu görev sırasında bir hayli gemi kaybı olmuĢ, ancak Çanakkale 

Cephesi‟nin dayanmasının sağlanmıĢ olmasıyla Ġtilâf Kuvvetleri büyük bir hayal 

kırıklığına uğratılmıĢtır. Türk ticaret filosu, nakliyâtın devam ettirilmesinde 

Osmanlı Donanması ile sıkı bir iĢbirliği yapmıĢ, bu uğurda kurbanlar vermiĢ ve 

sonuç üzerinde etkili olmuĢtur.  

 

4.8. Ġtilâf Devletleri Denizaltı Harekâtı’nın Değerlendirilmesi  

Yapılan inceleme sonucu bugüne kadar konu ile ilgili yazılan eserlerde ve 

yapılan araĢtırmalarda denizaltı harekâtının, genel savaĢ üzerindeki etkilerinin göz 

ardı edildiği görülmektedir. Genellikle Çanakkale SavaĢları konusunda yapılan 

akademik çalıĢmalarda dahi denizaltıların faaliyetleri olayların kronolojik akıĢı 

içinde kısa pasajlar hâlinde verilmiĢtir. Ancak, Çanakkale SavaĢları‟nın 

sonuçlarının askerî açıdan bir değiĢik yönü de Ġtilâf ve Alman denizaltılarının 

yapmıĢ olduğu harekâttır. Zira, Birinci Dünya SavaĢı‟nda “Çanakkale Geçilmez” 

sözünün tek istisnası denizaltılar olmuĢtur. Denizaltıların birer stratejik silah olarak 

kullanılmasının ilk uygulamaları Çanakkale SavaĢları‟nda gerçekleĢmiĢtir.  

 

Genelde tüm dünyada, özelde Çanakkale‟de olmak üzere denizaltılar, Birinci 

Dünya SavaĢı‟nda bir savaĢ vasıtası ve bir silahı olarak denizde dolaĢan her 

geminin korkulu rüyası olmuĢ, değerlerini kanıtlamıĢlardır. Denizaltılar, karada 
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insan gücü ve ateĢ gücü ile baĢarılamayacak çok büyük bir stratejik görevi 

baĢarıyla yerine getirmiĢlerdir. Çanakkale Boğazı gibi dar akıntılı, mayınlı ve 

korumalı yerlere denizaltıların girip giremeyeceğinin denemesi yapılmıĢ ve               

13 Aralık günü küçük boy denizaltılardan B-11 Ġngiliz denizaltısı, Boğaz‟dan içeri 

girmeyi baĢarmıĢtır. Bu denizaltının baĢarısı, Ġtilâf denizaltılarına Boğaz‟ı geçip, 

Marmara deniz ulaĢtırmasına taarruz görevi verilmesinin nedeni olmuĢtur.  

 

Ġtilâf denizaltıları savaĢ Ģartlarının ağırlaĢmasına ve zayiâtın artmasına neden 

olmuĢlardır. Denizaltı tehlikesi sebebiyle cepheye sadece yiyecek içecek değil, 

aynı zamanda asker ve mühimmât sevkiyâtında büyük gecikmeler yaĢanmıĢtır. 

Denizaltılar, sağlık malzeme transferine engel olmanın yanı sıra yaralı personelin o 

dönemde Ġstanbul‟da kurulan Yaralı Ġhtisas Hastaneleri‟ne gemilerle toplu olarak 

nakline engel olmuĢlardır. Karadan yapılan nakillerde hastalar hırpalanmıĢ, uzun 

süren yolculuklar kayıpların artmasına neden olmuĢtur. Her ne kadar uluslar arası 

hukuk kurallarına göre hastane gemilerine saldırı harp suçu sayılsa da, Ġtilaf 

Devletleri‟ne ait denizaltı ve uçaklar tarafından birçok kez hastane gemilerine 

saldırılmıĢ ve sıhhiye çadırları bombalanmıĢtır.
 
 

 

Bunun yanı sıra Ġtilâf denizaltıları tarafından muhtelif limanlara, Gebze ve 

Küçükçekmece‟deki demiryolu köprülerine, tren istasyonlarına ve fabrikalara 

bombardıman giriĢimlerinde bulunulmuĢtur.
616

 Ġngiltere SavaĢ Bakanı Lord 

Kitchener, “Denizaltılarımızdan biri Marmara Denizi‟ne girip sancağını gösterirse, 

Gelibolu Yarımadası‟ndaki bütün Türkler aman dileyecektir”, ifadesini 
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kullanmıĢtır.
617

  

 

Olaylar Lord Kitchener‟in görüĢünü doğrulamamıĢ, Türk denizcileri verdikleri 

kayıplara rağmen, kısıntılı da olsa Gelibolu‟daki Türk birliklerinin lojistik 

desteğini sağlamaya devam etmiĢlerdir. 8.5 ay süren denizaltı harbi süresince 

Osmanlı Devleti‟nin ikmal sistemi felç edilmiĢ, ikmal hatları bozulmuĢ, bir süre 

sonra da ikmal ve lojistik destek denizden karaya yönlendirilmiĢtir. Yine de 

Osmanlı deniz nakliyâtının ağırlıklı olarak Marmara Denizi‟ne yönelik yapıldığı, 

harbin gidiĢâtını etkileyecek birlik ve lojistik sevkiyâtın pek fazla zarar görmeden 

hedef limanlarına ulaĢtırıldığı tespit edilmiĢtir.  

 

Bir tarafta Ġngiliz, Fransız ve Avustralya denizaltıları, diğer tarafta Alman 

denizaltıları mücadelesinin taraflar üzerinde yarattığı etki sadece savaĢ bölgesinde 

değil, diğer bölgelerde de ikmal akıĢının sekteye uğramasına neden olmuĢtur. 

Alman U-21 denizaltısının Çanakkale‟ye gelmesi ve ardı ardına iki büyük Ġngiliz 

savaĢ gemisini batırması, Ġtilâf Donanması‟na önemli maddi ve manevi darbe 

indirmiĢtir. Alman denizaltılarının bu saldırıları, BirleĢik Filo‟da öyle büyük bir 

panik yaratmıĢtır ki, Ġngiliz zırhlıları Mondros‟un korunaklı limanında mahsur 

kalmıĢlardır. Türk Cepheleri‟nin bu suretle yükünün hafifletilmesi uzun 

sürmemiĢtir. Haziran ayı ortasında denizaltılara karĢı özellikle donatılmıĢ olarak 

ortaya çıkan monitörler, ateĢ faaliyetine geçmiĢlerdir. Küçük ve altı düz savaĢ 

gemileri niteliğindeki monitörler, en ağır çaplı toplarıyla Çanakkale önlerinde 

görünmüĢlerdir. Küçük gövdeleriyle büyük savaĢ gemilerinin görevlerini yapan 
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monitörler, denizaltılara kolay hedef olmama özelliğine de sahip 

bulunmuĢlardır.
618

  

 

ġüphesiz Alman denizaltıları, 1915 yılı sonlarına kadar Çanakkale‟de 

faaliyetlerine  devam etmiĢlerdir, ancak sürekli takviye edilen savunma araçları 

karĢısında Çanakkale Seferi‟nin bundan sonraki seyri sırasında büyük bir baĢarı 

sağlayamamıĢlardır.  

 

Buna karĢın Ġtilâf denizaltıları Marmara Denizi‟nde son derece etkin bir hâle 

gelmiĢlerdir. Gelibolu‟ya yönelik sefer esnasında Ġtilâf denizaltıları saldırılarını 

5.Ordu‟nun hayati önem taĢıyan bağlantı hattına yöneltmiĢler ve çok sayıda 

nakliye gemisini batırmıĢlardır. Yine de Ġtilâf denizaltıları denizden 

gerçekleĢtirilen nakliyât faaliyetini büsbütün engellemeyi baĢaramamıĢlardır.        

 

Marmara Denizi‟nde karakolda bulunan Ġtilâf denizaltı gemilerine, Bozcaada 

ve Seddülbahr‟daki hava alanlarına üslenmiĢ ve Saroz Körfezi‟nde uçak 

gemilerinden havalanan uçaklar keĢif raporları vermiĢ, denizaltıları hedeflerin 

üzerine sevk etmiĢtir. Birinci Dünya SavaĢı‟nda denizaltılar gibi uçaklar da yeni 

kullanılmakta olduklarından, bu iki yeni silah deniz harp tarihinde ilk defa 

Marmara‟da iĢbirliği yapmıĢ ve geleceğin denizaltı/hava müĢterek harekâtının 

deneyimi ve öncüsü olmuĢtur. Yine Marmara‟da karakol yapan Ġngiliz 

denizaltılarının verdiği rapor üzerine, küçük ticaret gemilerine, taka ve mavnalara 
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karĢı torpido gibi yeni pahalı, ikmali zor silah yerine top kullanılması ve 

denizaltılara top monte edilmesi kararı verilmiĢtir. Böylelikle, Ġkinci Dünya 

SavaĢı‟nın sonuna kadar topun, torpidodan sonra denizaltıların ikinci ana silahı 

olarak kullanılması da ilk kez Çanakkale SavaĢları‟nda gerçekleĢtirilmiĢtir.  

 

Çanakkale SavaĢları süresince Çanakkale Boğazı‟nı 27 kez geçmeye teĢebbüs 

eden Ġngiliz, Fransız ve Avustralya denizaltılarının harekâtı değerlendirildiğinde, 

Marmara‟da deniz ulaĢtırmasını aksatmada etkili oldukları, hatta kayıplar 

verdirdikleri, fakat Kara Ordusu‟na denizden sağlanan lojistik desteği 

kesemedikleri neticesine varılmıĢtır. Bu harekât sırasında 8 harp gemisi (Mesudiye 

ve Barbaros zırhlıları, Peleng-i Derya, Nurü‟l-Bahr gambotları ve Yarhisar 

muhribi, Samsun, Nara ve Sakız yardımcı gemileri), toplam 38.500 ton tutarında 

ġirket-i Hayriyye ve Haliç ġirketi‟ne ait 31 Türk ticaret gemisi (Halep, Ceyhun, 

Garp, Plevne, Bandırma, Celil, Hayrullah, Edremit, Tecelli, Biga, Sofya, Hanife, 

Tuzla gemileri) batırılmıĢ, 200‟den fazla yelkenli ve mavna tahrip veya imha  

edilmiĢtir.
619

 Türk Denizcilik ĠĢletmeleri kayıtlarına göre ülkenin gemi kaybı 

yelkenliler dahil 63.516 tona ulaĢmıĢtır. 
620

 Buna karĢın Ġtilâf Devletleri‟nin 

kayıpları da ağır olmuĢtur. 4 (E-15, E-7, E-20, E-14) Ġngiliz denizaltısı, 3 (Joule, 

Mariotte, Saphir) Fransız denizaltısı, 1 (AE-2) Avustralya denizaltısı olmak üzere 

toplam 5.818 ton tutarında 8 Ġtilâf denizaltı gemisi batırılmıĢ, bir Fransız 

(Turquoise) denizaltı gemisi de esir alınmıĢtır.
621

  Çanakkale Kara Muharebeleri 
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süresince Ġtilâf Devletleri ve Alman denizaltıları tarafından Marmara‟da 

gerçekleĢtirilen denizaltı mücadelesi kapsamında iki tarafın savaĢ gemisi kaybı 

aĢağıda liste hâlinde verilmiĢtir.   

a. Türk Tarafının Kayıpları  

Gemi Adı  BatıĢ Tarihi Batma Nedeni  

Mesudiye Zırhlısı 13 Aralık 1914 B-11 No.lu Ġngiliz Denizaltısı 

Nurü‟l-Bahr Gambotu  1 Mayıs 1915 E-14 No.lu Ġngiliz Denizaltısı 

Peleng-i Derya Gambotu 23 Mayıs 1915 E-11 No.lu Ġngiliz Denizaltısı 

Nara Nakliye Gemisi 24 Mayıs 1915 E-11 No.lu Ġngiliz Denizaltısı 

Sakız Nakliye Gemisi 20 Ağustos 1915 E-2   No.lu Ġngiliz Denizaltısı 

Barbaros Hayreddin  Zırhlısı 8 Ağustos 1915 E-14 No.lu Ġngiliz Denizaltısı 

Samsun Mayın Gemisi 14 Ağustos 1915 E-2   No.lu Ġngiliz Denizaltısı 

Yarhisar Muhribi 3 Aralık 1915 E-11 No.lu Ġngiliz Denizaltısı 

 

b. Ġtilâf Devletleri’nin Kayıpları  

 

Gemi Adı  BatıĢ Tarihi Batma Nedeni  

E-15 No.lu Ġngiliz Denizaltısı 17 Nisan 1915 Türk Kıyı Topçu Bataryaları 

Ġngiliz Triumph Zırhlısı  25 Mayıs 1915 U-21 No.lu Alman Denizaltısı 

Ġngiliz Majestik Zırhlısı  27 Mayıs 1915 U-21 No.lu Alman Denizaltısı 

E-7 No.lu Ġngiliz Denizaltısı 4 Eylül 1915 Ağ Maniaları 

E-20 No.lu Ġngiliz Denizaltısı 5 Kasım 1915 UB-14 No.lu Alman Denizaltısı 

E-14 No.lu Ġngiliz Denizaltısı 1 Mayıs 1916 Türk Kıyı Topçu Bataryaları 

Fransız Joule Denizaltısı 1 Mayıs 1915 Mayına Çarpma 

Fransız Mariotte Denizaltısı 26 Temmuz 

1915 

Türk Kıyı Topçu Bataryaları  

Fransız Saphir Denizaltısı 15 Ocak 1915 Türk Kıyı Topçu Bataryaları 

Fransız Turquoise Denizaltısı          30 Ekim 1915  Türk Kıyı Topçu Bataryası 

(Müstecip OnbaĢı)  

AE-2 Avustralya Denizaltısı           30 Nisan 1915 Sultanhisar Torpidobotu 
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5.BÖLÜM 

ÇANAKKALE SAVAġLARI’NDA KARA HAREKÂTI’NIN DENĠZ 

DESTEĞĠ- AMFĠBĠ (DENĠZ PĠYADE) HAREKÂTI 

 

5.1. Ġtilâf Devletleri Tarafından Kara Harekâtı’na Karar Verilmesi Süreci 

 

18 Mart 1915 tarihli deniz harekâtının baĢarısızlığına rağmen gerek 

Londra‟daki Amirallik Dairesi, gerekse de Filo Komutanı Koramiral de Robeck, 

Çanakkale Boğazı‟nın donanma ile zorlanarak geçilmesi kararında ısrarlı 

davranmıĢ, baĢlangıçta 18 Mart 1915 yenilgisini kabul etmek istememiĢtir. Amiral 

de Robeck 18 Mart 1915 akĢamı muharebenin sonucunu bildiren raporunda; 

“Hasara uğrayan ve batan gemilerin yerleri doldurulduğu takdirde Çanakkale 

Boğazı‟nın yeniden zorlanabileceğini” bildirmiĢtir.
622

 Ancak Amiral, planın 

yeniden incelenmesi ve özellikle mayın tehlikesine karĢı baĢka ve etkili bir yol 

bulunması gerektiğini de raporunda belirtmiĢtir.
623

 Bu ifadeden Ġtilâf Devletleri‟nin 

18 Mart 1915 deniz harekâtının baĢarısızlığını, büyük oranda mayın hatlarına 

bağladıkları anlaĢılmaktadır. Amiral de Robeck‟in Londra‟ya BirleĢik Filo‟da 

hasara uğrayan gemilerin boĢluğu doldurulduğu takdirde harekete geçmeye hazır 

olduğunu bildirmesi üzerine Ġngilizler, Queen ve Implacable muharebe gemilerini 

yola çıkarmıĢlardır.  

 

Fransızlar da batan Bouvet ve Suffren zırhlılarının yerine SüveyĢ‟te bulunan 

IV.Henry ve Jauréguiberry zırhlılarını göndererek, eksikliklerini 
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tamamlamıĢlardır.
624

 Bu gemiler, 18 Mart‟ta uğranılan kayıpların yerini doldurmak 

üzere düĢünülen ikinci deniz taarruzunu gerçekleĢtirmek amacıyla 

gönderilmiĢlerdir.   

 

Bu geliĢmeler yaĢanırken Amiral de Robeck, gemilerin batırılma nedenleri 

konusundaki belirsizlikten dolayı harekâta 19 Mart‟ta ara vermiĢ ve bu konu 

açıklığa kavuĢuncaya kadar sadece Queen Elizabeth zırhlısıyla aĢırma atıĢlar 

yapılarak, mayın arama ve tarama iĢlemlerinin devam ettirilmesi düĢüncesini 

taĢımıĢtır.
625

 Ancak 20 Mart‟ta havanın kötüleĢmesi ve Ģiddetli esen poyraz 

rüzgârı, 24 Mart‟a kadar bütün mayın arama tarama çalıĢmalarını engellemiĢ 

olduğu gibi harekâta hemen devam etmeyi de olanaksız kılmıĢtır.
626

  

 

18 Mart baĢarısızlığı üzerine 19 Mart 1915 tarihinde toplanmıĢ olan SavaĢ 

Konseyi‟nde Amiral de Robeck‟in harekâta devam edip etmeyeceği konusu 

tartıĢılmıĢtır. Toplantı sonunda 19 Mart günü Ġngiltere Deniz Bakanlığı‟ndan 

Amiral de Robeck‟e gönderilen telgrafla, “Batan ve yaralanan gemilerin yerine 

kullanılmak üzere dört zırhlının yola çıkarıldığı” bildirilmiĢ ve kendisinden 

“Türklerin tahrip edilen tabyalarını onarmalarına fırsat vermeden taarruza devam 

etmesi” istenmiĢtir.
627

 Aynı yazıya, Queen Elizabeth zırhlısına Gelibolu 

Yarımadası üzerinden aĢırma atıĢı yapabilmesi için bol miktarda cephane 

gönderildiği bilgisi de eklenmiĢtir. Bütün bu geliĢmeler yaĢanırken 12 Mart 

1915‟te Akdeniz Seferî Kuvvetler BaĢkomutanlığı‟na atanan General Hamilton, 
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Gelibolu Yarımadası‟nın kıyılarını yapılması muhtemel bir çıkarma bakımından 

incelemiĢtir.
628

 General Hamilton ve kurmay heyeti, Gelibolu Yarımadası‟nı ilk 

kez 18 Mart‟ta görüp, Çanakkale Boğazı‟na bir deniz savaĢının ortasında 

girdiklerinden harekâtın baĢarıyla tamamlanması için askerî bir müdahalenin 

gerekeceği düĢüncesini taĢımıĢlardır.
629

 SavaĢın öğleden sonraki bölümünü 

Çanakkale Boğazı‟nın içinden izleyen ve Inflexible ve Goliath zırhlılarının yarı 

batar durumda Boğaz‟dan çıktıklarını gören General Hamilton, Çanakkale 

Boğazı‟nın gemilerle zorla geçilebileceği kanısında olmadığını, 19 Mart 1915 

akĢamı Londra‟daki SavaĢ Bakanlığı‟na bir telgrafla bildirmiĢtir. General 

Hamilton, bahse konu telgrafta SavaĢ Bakanı Kitchener‟e; “Mevcut durumda 

ordunun rolünün tabyaları yıkmak için çıkarma yapmaktan ziyade donanma için 

bir geçit açmak üzere özel ve kapsamlı bir askerî operasyon olması,” gerektiğini 

anlatmıĢtır. Bu telgrafla birlikte, SavaĢ Bakanı Lord Kitchener‟in denizden 

kazanılacak baĢarı konusundaki umutları sarsılmıĢtır. Lord Kitchener, büyük bir 

düĢ kırıklığına uğramasına rağmen yine de kara harekâtı için onayını bildirmekten 

geri kalmamıĢtır.
630

  

 

O zamana kadar General Hamilton, Kara Kuvvetleri‟nin Bolayır geçidine 

çıkarılabileceği aynı zamanda Bolayır‟ın güney bölümüne de bir örtme çıkarması 

yapılabileceği tezini savunurken, bu incelemeden sonra Bolayır ve çevresinin ele 

geçirilmesinin kesin sonucu etkilemeyeceğini anlamıĢtır. General Hamilton, 

Çanakkale  operasyonunun kesin sonuçlu olabilmesi için Rumeli sahilinin iĢgali, 

buradaki Türk savunma sisteminin çökertilmesi, bu kıyıdan Anadolu yönündeki 
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bataryaların kontrol altına alınması ve bu operasyonun Kara, Deniz ve Hava 

Kuvvetleri‟ni kapsayan kombine bir faaliyet olması gerektiğine inanmıĢtır. Amiral 

de Robeck ise General Hamilton‟un bu fikrini öğrenince tek baĢına donanmanın 

taarruza geçirilmesi görüĢünden vazgeçerek, kombine bir planlamaya sıcak 

bakmaya baĢlamıĢtır.
631

 

 

18 Mart deniz harekâtının baĢarısızlıkla sonuçlanması üzerine yüzen 

mayınların bu kadar büyük etki yapacak güçte olmadıkları düĢünüldüğünden sabit 

mayınlara karĢı durmadan tekrarlanan taramalar yapılması planlanmıĢtır. Ancak bu 

taramaların, kıyının iki tarafına dizilmiĢ seyyar ve iyi gizlenmiĢ bataryaların ateĢi 

altında çok güç yapılacağı değerlendirilmiĢtir. Bu topları iyice tahrip etmek gerekli 

olduğundan her Ģeyden önce bütün mayın arama tarama iĢlerine engel olan Türk 

kıyı topçu bataryalarının susturulması gerektiği anlaĢılmıĢ, bunun ancak karaya 

kuvvet çıkarılması ile mümkün olabileceği netleĢmiĢtir. ĠĢte bu noktada filonun 

Çanakkale Boğazı‟na girmesi için ordunun yardımına gerek olduğu kararına tekrar 

dönülmüĢtür.
632

  Bütün bu görüĢ ve geliĢmeler ıĢığında Çanakkale Boğazı seferi 

için 22 Mart 1915 tarihi bir dönüm noktası mahiyetini taĢımıĢtır. 22 Mart 1915‟te 

Çanakkale açıklarında beklemekte olan Queen Elizabeth muharebe gemisinde bir 

toplantı yapılmıĢ ve bu toplantıya  Amiral de Robeck, General Ian Hamilton, 

Amiral Weymss, General Birdwood, General Braitwaite ve Albay Pollen 

katılmıĢlardır. BirleĢik Filo Kurmay BaĢkanı Komodor Keyes, Bozcaada‟da 

bulunduğundan bu toplantıya katılmamıĢtır. 22 Mart tarihli toplantıda birkaç gün 

önceki görüĢünün tersine olarak Amiral de Robeck, “Artık kara birliklerinin 
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desteği olmadan Çanakkale Boğazı‟nın aĢılamayacağına kesinlikle kanaat 

getirdiğini,” ifade etmiĢtir.
633

  

 

Neticede toplantıya katılanlar Çanakkale Boğazı‟nı zorlamak için Kara ve 

Deniz Kuvvetleri‟nin iĢbirliği yapması konusunda anlaĢmaya varmıĢlardır.
634

 Bu 

karardan sonra Ġngiliz Kara Kuvvetleri yetkilileri de “Kara harekâtı veya amfibi 

harekâtı hakkında denizciler bize soru soruncaya kadar sustuk ve sadece filoyla 

Çanakkale Boğazı‟nı zorlayıp geçeriz iddialarını terk ettikleri ana kadar bekledik. 

Nitekim, ağır bir darbe yedikten sonra bize de söz hakkı verdiler”, açıklamasını 

yaparak baĢtan beri kara harekâtının gerekliliğine olan inançlarını dile  

getirmiĢlerdir”.
635

  Londra‟da bulunan 18  Mart 1915 Çanakkale deniz harekâtının 

baĢ mimarı olan Deniz Bakanı Winston Churchill ise hâlâ “Queen Elizabeth” 

zırhlısı ve ona refakat edecek filonun, Türklerin mukavemetini bir anda çökertme 

gücüne sahip olduğu düĢüncesini taĢımıĢtır.  

 

Amiral de Robeck‟in fikrindeki değiĢikliği haber alan Churchill, büyük bir 

hayal kırıklığına uğramıĢ ve Amiral de Robeck‟e 24 Mart 1915‟te bir telgraf 

çekmiĢtir. Bahse konu telgrafta Deniz Bakanı Churchill, Kuzey Denizi‟ndeki 

denizaltı harekâtını ve Alman denizaltılarının bölgeye gelme ihtimalini de göz 

önüne alarak bir an önce harekete geçilmesinin gerekçesini Ģöyle vurgulamıĢtır:
636

 

“Vakit kaybedilirse denizaltı tehlikesi artar. Ordu, kara savaĢlarında ağır kayıplara 

uğrayabilir. Ordu‟nun baĢarısızlığı birkaç eski geminin batmasından daha ağır olur. 
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Kilitbahr alınsa bile Anadolu Kıyısı‟ndan toplar yine iĢler ve mayın tehlikesi pek 

azalmaz. Buna karĢılık donanma bir kere Marmara Denizi‟ne girerse, bunun 

manevi etkisi çok büyük olur. Bolayır iki yönden dövüleceği için Gelibolu 

Yarımadası‟ndaki Türk birlikleri her taraftan kuĢatılmıĢ olurlar, ya açlıktan ölürler 

ya da teslim olurlar. Donanma‟nın Ġstanbul önünde görünmesinin siyasal tepkileri 

hesap edilemeyecek ölçüde büyük olur ve kesin sonuçlar verebilir. Her Ģey aksi 

gider; yani Gelibolu Yarımadası‟ndaki Türk birlikleri savaĢa devam edip, Boğaz‟ı 

yeniden kapatırlar, Ġstanbul‟da bir ayaklanma olmaz ise sonuçta ordunun 

Kilitbahr‟ı ele geçirmesi ve Boğaz‟ı sürekli açık tutması gerekecektir. Bunu, ordu 

geride kalan ve Mısır‟dan gönderilecek olan gemilerin yardımıyla yine yapabilir, 

oysa sizin bir kere Marmara‟ya girmenizle bu iĢlerin hiçbirine gerek kalmayabilir. 

Boğaz‟dan dönüĢ geçiĢinde (yüzen) mayınlardan çok büyük bir korkunuz olamaz, 

çünkü akıntı sizinledir. Tabyaların cephanesi kıttır. Bütün bu yazdıklarımız emir 

değildir, sadece sizin düĢüncenizi öğrenmek ve anlaĢmazlıkları ortadan kaldırmak 

için yazılmıĢtır.”  

 

Bu telgrafa karĢılık olarak Amiral de Robeck uzun bir telgraf çekmiĢ, 

kararındaki  değiĢikliğe iliĢkin gerekçesini Ģöyle savunmuĢtur:
637

  

 

“Boğaz‟ın donanma ile zorlanması planı, tabyaların yalnız gemi topları ile 

tahrip edilmesi imkânı üzerine kurulmuĢ, fakat bu uygulama mümkün olmamıĢtır. 

BaĢarı büyük ölçüde donanmanın Ġstanbul önlerinde görülmesinin Türkiye‟yi 

egemenliği altında tuttuğu sanılan ve Almanlara bağımlı olan Türk Ordusu‟nun 
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üzerinde yapacağı etkiye bağlıdır. Eğer Türk maneviyatı sarsılmaz ve Ġngiliz 

Donanması geçince Boğaz tekrar kapanırsa savaĢ gemilerinin hareket yeteneği 

onlarla birlikte geçebilmiĢ olan kömür ve cephane taĢıyan taĢıt gemilerinin sayısına 

bakar. Donanma ile birlikte bu yardımcı gemilerin tahrip edilmemiĢ tabyaların 

önünden geçirilmesi konusu henüz çözülmemiĢ bir sorundur. Bu durumda ordunun 

Gelibolu Yarımadası‟nı önceden ele geçirmiĢ olması esaslı bir iĢtir. Anadolu 

kıyısındaki toplara karĢı Rumeli kıyısındaki toplarla üstünlük sağlamak 

mümkündür. DüĢünüldüğü kadar büyük orduyu karaya çıkarmak için bütün 

donanmanın yardımı gerekir. Bolayır‟a asker çıkarmamız herhalde Türkleri 

yarımadayı boĢaltmak zorunda bırakmaz. ġurası kesindir ki, dıĢarıda (Ege 

Denizi‟nde) tam kuvvetini elinde bulunduran bir donanma, Marmara‟ya girip 

cephane kıtlığı yaĢayan bir donanmadan daha etkili olur. Yarımada‟nın ordu 

tarafından iĢgali ve donanmanın bundan sonra geçmesi bize muhakkak baĢarı 

sağlar. 15 günlük bir geciktirme (ordunun hazır olmasını bekleme) Marmara 

içindeki sefer ve Ġstanbul‟un ele geçirilmesi için gereken zamanı önemli ölçüde 

kısaltacak biçimde iĢi planlamamıza imkân verir.”      

 

Bu sözlerden Amiral de Robeck‟in 18 Mart Muharebesi‟nden sonra 

yenilenebilecek bir deniz harekâtı konusunda ne kadar umutsuz olduğu 

anlaĢılmaktadır. Deniz Bakanı Churchill de 27 Mart‟ta istemeye istemeye ortak bir 

harekâta razı olmak zorunda kalmıĢtır.
638

 Ġtilâf Devletleri, Çanakkale Boğazı‟na 

yapılacak harekâtın kara kuvveti kullanılmadan yalnız donanma ile açma 

teĢebbüsündeki stratejik hatalarını ve deniz harekâtının ilk baĢından beri elde hazır 
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bulunan beĢ tümenlik bir kara kuvvetinin de yalnız Ġstanbul‟un iĢgal planına 

alınması gibi büyük bir sevk ve idare hatası yaptıklarını çok geç anlamıĢlardır. 

Deniz Bakanı Churchill‟in bu yenilgiyle kırılan Ġngiliz Donanması‟nın prestijini 

kurtarmak için Çanakkale Boğazı‟nı yine yalnız donanma ile açma teĢebbüsünde 

devam eden ısrarlarına rağmen Ġngiliz SavaĢ Konseyi, General Hamilton‟un teklif 

ve fikirlerine katılarak, geniĢ çaplı bir çıkarma operasyonuna (amfibi harekât) karar 

vermiĢtir. Böylelikle, asıl muharebeyi Kara Kuvvetleri üzerine almıĢ, donanmaya 

da yardımcı rol verilmiĢtir.  

 

5.2. Kara Harekâtı Öncesi Ġtilâf Devletleri’nin Çıkarma Hazırlıkları Ve 

Harekât  Planı  

 

5.2.1. Ġtilâf Devletleri’nin Amfibi Harekât Hazırlıkları  

Akdeniz Seferî Kuvvetleri BaĢkomutanı Orgeneral Ian Hamilton, Sefer 

Kuvveti‟nin en erken tarih olarak Nisan ayı ortalarında harekâta hazır olabileceğini 

bildirmiĢtir.
639

 Hamilton‟un bu görüĢünde SavaĢ Bakanı Lord Kitchener‟in asker 

sayısı 75 bin kadar olan tüm birlikler bir yerde toplanana kadar hiçbir harekâta 

baĢlanmayacağına dair verdiği talimatı etkili olmuĢtur. Zira daha 17 Mart‟ta 

29.Tümenin ilk grubu Ġngiltere‟den ayrılmıĢ ve 29 Mart‟ta Fransız Amiral 

d‟Amadé komutasındaki Fransız Tümeni‟nin ulaĢtığı tarihte Mısır‟a gelmiĢtir. Bu 

iki birlik ile Avustralya ve Yeni Zelandalıların bir tugayı dıĢındaki birlikler henüz 

Ege‟ye ulaĢmamıĢlardır.
640

 General Hamilton tarafından yapılacak geniĢ çaplı bir 

harekât için Limni Üssü‟nün uygun bir üs olmadığı ve kısa sürede değiĢtirilmesi 

gerektiği bildirilmiĢtir. BaĢlangıçta Çanakkale kıyılarına doğrudan doğruya 
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çıkarma yapmak beklentisi olmadığından gemilere bir düzene tabi tutulmadan 

bindirilmiĢ olan birliklerin yeniden organize edilmesi hususu gündeme gelmiĢtir. 

Bu iĢ için Mondros‟taki liman uygun olmadığından Mısır Birlikleri‟nin Komutanı 

Korgeneral John Maxwell, reorganizasyon üssü olarak Mısır‟ı önermiĢ ve bu öneri 

25 Mart‟ta kabul edilmiĢtir. Bu suretle, Tuğamiral Hunter-Weston komutasındaki 

Kraliyet Deniz Tümeni, General d‟Amadé komutasındaki Fransız Sefer Kuvveti 

(Corps Expéditionnaire d‟Orient) ve General Birdwood komutasındaki 29.Tümen, 

Mısır‟ın Ġskenderiye Limanı‟na yöneltilmiĢtir.
641

   

 

Malzeme, Fransız ve Ġngiliz limanlarında düzensiz bir Ģekilde yüklenmiĢ 

olduğundan karaya ayak basıldığında her gemide kendi kendine yeterli olacak bir 

kuvvetin bütün unsurlarını toplayacak düzenli bir yükleme yapılması âcil 

zorunluluk hâline gelmiĢtir. Bu sebeple, her türlü techizâttan mahrum Mondros 

Limanı‟nda bu düzeltme iĢine giriĢmek olanak dıĢı olacağından rıhtımları ve 

vinçleriyle eksiksiz bir surette donatılmıĢ olan Ġskenderiye Limanı uygun 

görülmüĢtür. Ayrıca çevrenin de kıtaların yerleĢmelerine ve eğitimlerine elveriĢli 

olmasından dolayı 28 Mart‟ta Ġtilâf Kuvvetleri‟ne ait birlikler, Ġskenderiye‟ye 

çıkarılmıĢ ve burada malzemenin indirilmesine baĢlanmıĢtır. 
642

       

 

Birliklerin ve malzemenin yeniden gemilere bindirilme ve yüklenmesi iĢlemi     

4 Nisan‟da baĢlamıĢ, sonraki 15 gün boyunca birbiri ardına gemiler, Mısır‟dan 

Ege‟ye doğru yola çıkmıĢlardır. Genel Karargâh, Mondros‟a 10 Nisan‟da ulaĢmıĢ 
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ve Mısır‟ın Ġskenderiye Limanı‟ndan son Ġngiliz Tümeni, 16 Nisan‟da gemilere 

bindirilmiĢtir. Aynı tarihte Fransız Tümeni‟nin ilk taĢıt gemisi buradan ayrılmıĢtır. 

Bu kapsamda 4-19 Nisan tarihleri arasında toplam 15 gün içerisinde 77 taĢıt gemisi 

Ġskenderiye‟den Çanakkale önlerine kuvvet taĢımıĢtır. Personel dıĢında 16.000‟den 

fazla hayvan ve 3104 araba da nakledilmiĢtir.
643

 Birliklerin hareketinden önce 

General Hamilton ile kurmay heyeti birliklere gerekli düzenin aldırılmasının 

denetimi için 24 Mart 1915‟te Mısır‟a hareket etmiĢtir.
644

 

 

 27 Mart‟ta Mısır‟ın Ġskenderiye Limanı‟nda Genel Karargâh kurulmuĢ ve 

savaĢ planının ayrıntıları üzerinde çalıĢılmaya baĢlanmıĢtır. Ġlginçtir ki, o zamana 

kadar yapılmıĢ en büyük kara-deniz (amfibi) harekâtının planlanması için yalnızca 

dört hafta gibi kısa bir süre ayrılmıĢtır. Plan, Türklerin bir çıkarmanın olacağını 

anlayacakları ancak bunun nereye yapılacağını bilemeyeceklerinin tahmini üzerine 

kurulmuĢtur. Çıkarma noktaları olarak Gelibolu Yarımadası‟nda Morto Koyu, 

Kabatepe, Seddülbahr ve Teke Burnu doğusundaki kumsal seçilmiĢtir. Planın bu 

kısmı gizli tutulabilirse, Türklerin bütün olasılıkları örtmek için savunmalarını 

zayıflatacakları düĢüncesi hakim olmuĢtur.
 645

 

 

5.2.2. Ġtilâf Devletleri’nin Amfibi Harekât Planı  

 

Ġtilâf Devletleri‟ne ait Kara Ordusu Gelibolu Yarımadası‟nın güneyini elde 

etmeye çalıĢmak, bunun için de sıra ile Kirte, Alçıtepe ve Kilidbahr bölgelerini ele 

geçirip, Rumeli kıyısındaki tabyalara egemen bulunan yüksekliklere yerleĢmek ve 
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bu tabyaları barınılmaz bir duruma sokarak, düĢürmek ile görevlendirilmiĢtir. Bu 

amaca ulaĢmak için çıkarma harekâtının ağırlık merkezini oluĢturan ve esas hedefe 

yani Kilitbahr‟a yürüyecek olan kuvvetlerin Seddülbahr ve civarına çıkarılması 

planlanmıĢtır. Ancak Kabatepe ve Maydos yoluna egemen olabilmek için onun 

biraz kuzeyinde bulunan Conkbayır ve Kocaçimen gibi baĢlıca tepeleri olan 

Sarıbayır dağlığını ele geçirmenin gerekli olduğu da değerlendirilmiĢtir.
646

  

 

Ġngilizler, Gelibolu Yarımadası‟nda gerçekleĢtirilecek çıkarma yerlerini iyi 

tespit etmiĢler ve bunları harflerle iĢaretlemiĢlerdir.
647

 Bu suretle Seddülbahr‟da 

yarımadanın güneybatısındaki beĢ kumsala çıkarma yapılması planlanmıĢ ve bu 

kumsallar S, V, W, X ve Y harfleri ile adlandırılmıĢtır.
648

 

 

Bunlar doğudan batıya doğru; Morto Koyu (Ġngilizlerin kullandığı isimle S 

Kumsalı), Ertuğrul Koyu (V Kumsalı), Teke Koyu (W Kumsalı), Ġkizler Koyu         

(X Kumsalı), Zığındere Sahili (Y Kumsalı) olarak belirlenmiĢtir. Yine bu 

noktalardan karaya çıkarılacak olan askerlerin birleĢerek, ilk günkü hedefleri olan 

Alçıtepe‟yi ele geçirdikten sonra Kilitbahr üzerine yürümesi planlanmıĢtır.
649

 

Gelibolu Yarımadası‟nın güneyinde saptanan bu beĢ çıkıĢ noktasına ilk aĢamada 

4.900 kiĢinin çıkarılması tasarlanmıĢtır. Bu kuvvetlerin, ikinci aĢamada karaya 

çıkarılacak River Clyde‟de bulunan 2100 kiĢiyle ve 2.yedek bölümdeki 1200 

kiĢiden fazla bir kuvvetle derhal takviye edilmesi öngörülmüĢtür. 
650

 Kabatepe‟nin 

hemen kuzeyinde bulunan Arıburnu‟na “Z” plajı adı verilmiĢ ve buraya çıkarılacak 
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olan Avustralya-Yeni Zelanda Kolordusu (ANZAK)‟nun güneyden yapılacak esas 

harekâta katkısının direkt olması ve buraya çıkarılan kuvvetlerin bölgeye hâkim 

konumundaki tepeleri ele geçirip, Saros Bölgesi‟ndeki Türk birliklerinin Güney 

Cephesi‟ne yardıma gelmelerini engellemeleri planlanmıĢtır.
651

 Boğaz‟ın Anadolu 

yakasında bulunan Kumkale‟ye çıkarılacak Fransız Kuvveti‟nin ise esas harekâta 

dolaylı olarak yardımda bulunması, bu kapsamda Kumkale mıntıkasına yerleĢerek, 

bölgede bulunan 5. Ordu‟ya bağlı 15.Kolordu‟nun Rumeli tarafına geçmesini 

engellemesi öngörülmüĢtür.  

  

Bu görüĢ ve bilgiler doğrultusunda General Hamilton ve Kurmay Heyeti 

“Arcadian” adlı karargâh gemisi ile Mısır‟dan 10 Nisan‟da Mondros‟a ulaĢtığında 

General Hamilton, Queen Elizabeth zırhlısında General Braitwaite, Amiral de 

Robeck, Amiral Wemyss ve Komodor Roger Keyes ile birlikte yapılan üç saatlik 

çalıĢmanın sonunda kara harekâtının ana hedefini Ģöyle özetlemiĢtir: “ġimdiye 

kadar baskın ve hızlı hareket etmek fırsatı kaybedildi. ġimdi tüm araçlarımızı 

toplamıĢ bulunuyoruz. Cesaretle ilerlemeliyiz. Artık yarım tedbirler yok, 

denemeler yok, doğruca Yarımada‟ya gitmeli ve aynı anda iki ayağımızla oraya 

sıçramalıyız.”
652

 

 

General Hamilton, daha sonra planın aĢamalarını Ģöyle açıklamıĢtır. Ġlk 

hedefin, Çanakkale Boğazı‟na hâkim olan Kilitbahr olması planlanmıĢtır. Plajlar 

çok dar olduğundan askerleri ve donatımı aynı anda karaya çıkarabilmek için 

onları iki gruba ayırmak zorunda kalınmıĢtır. Asıl kuvvetin (Prensip olarak 

                                                 
651

 Barlett, a.g.e., s. 31 
652

 Thomazi, a.g.e., s. 51 



281 

 

29.Ġngiliz Tümeni ve Fransız Tümeni) Hacı Ġlyas (Mehmetçik) Burnu‟ndan ve 

Seddülbahr kıyılarından hareket ederek, hemen Alçıtepe‟yi zapt etmesi ve oradan 

Kilitbahr‟a taarruz etmesi öngörülmüĢtür. Aynı anda Avustralya ve Yeni Zelanda 

Kolordusu‟nun Kabatepe‟nin kuzeyinde karaya çıkması, yarımadanın sırtını ele 

geçirmesi planlanmıĢtır.  

 

Fransız birlikleri ise Kumkale‟ye çıkarak, Anadolu Yakası‟ndaki kuvvetlerin 

karĢı yakaya geçmelerini önlemek, buradaki bataryaların dikkat ve ateĢini kendi 

üzerine çekmek üzere mümkün olduğu kadar ilerlemek ve bir de BeĢike 

Körfezi‟nde bir kısım deniz kuvvetiyle çıkarma gösterisinde bulunmakla 

görevlendirilmiĢlerdir. Fransız Kuvvetleri bu görevini yaptıktan sonra Seddülbahr 

Cephesi‟ne alınacağından Kumkale‟ye bir piyade alayı ile 7.5 cm.lik bir bataryanın 

tahsisi yeterli görülmüĢtür. 

 

Son olarak Saros Körfezi‟nde Bolayır sahillerine yapılan gösteri harekâtı 

mahiyetindeki çıkarmanın da esas harekâta dolaylı yardımda bulunması 

düĢünülmüĢtür. Saros bölgesinde bulunan iki Türk Tümeni (5. ve 7.Tümen)‟nin 

güneye kaydırılmaması için nakliye ve savaĢ gemilerinin bir gün boyunca çıkarma 

yapacakmıĢ gibi hareket edip, Türk birliklerini oyalaması planlanmıĢtır.
 653

 Kısaca 

söz konusu plan; Kara Ordusu‟nun mayın tarayıcıların çalıĢmasına engel olan Türk 

bataryalarının üzerinde bulundukları yarımadanın tepelerini iĢgal ederek, 

donanmanın Boğaz‟da yapacağı harekâta yardımcı olması amacını gütmüĢtür. Bu 

tepeler, Boğaz‟ın her iki kıyısına hâkim olduklarından onların ele geçirilmesi ile 
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donanmanın Boğaz‟ı geçiĢinin sağlanmıĢ olacağı değerlendirilmiĢtir.
654

  

 

BirleĢik Filo Komutanı Amiral de Robeck planı onaylamıĢ, donanmanın 

çıkarma birliklerine gerekli tüm araçları sağlayacağını, çıkarmadan önce Türk 

savunma tesislerini bombalayacağını ve birlikler ilerlerken ateĢe devam ederek, 

harekâtı destekleyeceğini bildirmiĢtir.
655

 Doğal olarak bu planın birtakım 

uygulama güçlükleri de bulunmuĢtur. Gelen kuvvetin büyük kısmını kıyıya ilk 

dalgada çıkaracak kadar çıkarma gemisi bulunmadığından, bu görev için nakliye 

gemilerinin kullanılması da uygun olmadığından küçük savaĢ gemilerinin 

kullanılması zorunlu olmuĢtur. Çıkarmanın baskın tesiri yapabilmesi için gece 

karanlığından faydalanılmasının gerektiği üzerinde durulmuĢ, ancak denizciler 

bilmedikleri bir kıyıya gece yanaĢmanın zorluklarını ileri sürmüĢlerdir. Bu 

düĢünceler karĢısında Kabatepe‟ye gün doğmadan, Seddülbahr‟a ise Ģafakla 

çıkmaya karar verilerek, taarruz için Nisan ayının ortaları planlanmıĢtır. 
656

 

 

Kara Kuvvetleri hazırlıklarını tamamlarken, BirleĢik Filo da bir çıkarmada 

gerekli olabilecek tedbirleri almakla meĢgul olmuĢtur. Bu tedbirler arasında mayın 

arama tarama filotillasının düzenlenmesi, büyüklü küçüklü çıkarma araçlarının 

hazırlanması, çıkarma yerleri için iskele gibi yardımcı araçların sağlanması, taĢıt 

gemileri için korunmuĢ demirleme yerlerinin saptanması ve özellikle ihtiyaçların 

baĢında gelen içme suyu için sarnıç, tulum ve duba gibi araç ve kapların 

hazırlanması bulunmuĢtur. Yine Kara Harekâtı‟na hazırlık kapsamında Limni 
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Adası‟nın Mondros Limanı, Ġmroz ve Bozcaada‟da ikinci derecede üsler 

kurulmuĢtur. Mondros‟tan hareket ettikten sonra Fransızlar Bozcaada‟yı, Ġngilizler 

Ġmroz (Gökçeada)‟u ikmal üssü olarak kullanmaya baĢlamıĢlardır.
657

 Çıkarmadan    

48 saat önce donanmanın çıkarma birliklerini yüklemiĢ olarak Gelibolu 

açıklarındaki savaĢ bölgelerine hareket etmesi öngörülmüĢtür. Sahilden 1-2 mil 

açıkta erlerin, mavnalara ve küçük teknelere aktarılarak, bunların da dörtlü gruplar 

hâlinde motorlarla sahile kadar çekilmesi planlanmıĢtır. Yine birliklerin 200‟er 

atımlık cephaneleri, tüfekleri, siper kazma aletleri ve üç günlük yiyeceklerinden 

baĢka yanlarına hiçbir Ģey almamaları da emredilmiĢtir. 
658

  

 

5.2.3. BirleĢik Filo’nun Çıkarma Hazırlıkları Ve Rus Filosu’yla ĠĢbirliği  

Yukarıda bahsedilen görevlerin yanı sıra Çanakkale Boğazı dolayında 

havanın elveriĢsiz olmasına rağmen BirleĢik Filo, manevra alanlarını mayınlardan 

temizlemek ve gizli Türk bataryalarını arayıp bulmak için çaba göstermiĢtir. 

Tuğamiral Thursby komutasında önce Boğaz‟ın dıĢında, 30 Mart‟tan itibaren ise 

geceleyin Boğaz‟ın içinde mayın arama tarama çalıĢmaları baĢlatılmıĢtır. Türk 

bataryalarının mayın tarama gemileri ilerledikçe Ģiddetli ateĢle karĢılık vererek bu 

çalıĢmaları zorlaĢtırdığına, bazen de ağır kayıplara yol açtığına dair bilgiler Ġngiliz 

kaynaklarında mevcuttur.
659

 Türk kaynakları da bu bilgileri doğrulamaktadır. 

Örneğin 3 Nisan günü Ġtilâf gemilerinin Ertuğrul Bataryası‟nı bombardımanı 

esnasında 10.5 cm.lik topa sahip seri ateĢli obüsler tarafından açılan ateĢle Boğaz‟a 

giren bir Ġngiliz mayın gemisi makine dairesinden isabet alarak batırılmıĢ, bu olay 
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sonucu 34 kiĢi yaralanmıĢtır.
660

 Yine 4 Nisan‟da Boğaz‟a giren iki mayın tarayıcı 

gemi obüs bataryalarının ateĢi sonucu isabet almıĢtır. Sonunda Filo Komutanı 

Amiral de Robeck, mayın arama tarama iĢlerinin durdurulmasını emretmek 

zorunda  kalmıĢtır. 
661

  

 

Çanakkale Bölgesi‟nde BirleĢik Filo‟ya ait deniz uçakları 28 Mart 1915‟ten 

itibaren havadaki keĢif amaçlı etkinliklerini de artırmıĢlardır.
662

 Genelkurmay arĢiv 

belgeleri de bu bilgileri doğrulamaktadır. Bu belgelerde,
663

 “BirleĢik Filo 

gemilerinin Mart ayı sonundan Nisan ayı ortalarına kadar olan süre içinde 

genellikle Boğaz giriĢini gözetlemekle yetindiği, bazen gemilerden bataryalara top 

ateĢi açıldığı, bölge üzerinde deniz uçaklarının sürekli olarak keĢif faaliyetinde 

bulundukları”, belirtilmiĢtir. Neticede, çıkarma harekâtının gerçekleĢtirildiği 25 

Nisan 1915 gününe kadar BirleĢik Filo‟nun harekâtı Türk topçu bataryalarıyla 

mücadele, Kumkale ve Seddülbahr dolaylarının bombardımanı, mayın arama 

tarama giriĢimleri, hava keĢfi ve bombardımanları ile Marmara‟ya denizaltı gemisi 

sokma giriĢiminden ibaret kalmıĢtır. Bundan sonra Akdeniz Seferî Kuvvetler 

Komutanlığı, bütün gayretini Boğaz‟a yapılacak ortak taarruzun son hazırlıklarına 

yöneltmiĢtir. 18 Nisan 1915‟te General Hamilton‟un baĢkanlığında Queen 

Elizabeth zırhlısında filo ve tümen komutanlarının yanı sıra yirmi kadar üst rütbeli 

subayın katılımıyla yapılan toplantıda; kara birliklerinin donanma ile müĢterek 

çıkarma ve taarruz emri okunmuĢ, ayrıntılar tespit ve müzakere edilmiĢtir.
664

 Yine 
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bu toplantıda hava elveriĢli olduğu takdirde çıkarmanın 23 Nisan‟da yapılmasına 

karar verilmiĢtir. 18 Mart deniz harekâtının tersine olarak asıl muharebeyi kara 

kuvvetleri üzerine almıĢ, donanmaya da yardımcı bir rol verilmiĢtir. Yapılacak 

çıkarmalar sorunsuz ve hızla geliĢtiği takdirde donanmanın sonraki harekâtı günü 

gününe aĢağıdaki plana göre saptanmıĢtır.
665

  

 

Birinci gün; Çıkarmaların desteklenmesi, gece Kepez Bölgesi‟nde mayın 

arama-tarama gemilerinin yapacağı bir gösteri ile bataryaların çıkarma 

kuvvetlerine karĢı kullanılmasının önlenmesi, aynı zamanda Türk torpidobotlarının 

Ġtilâf Kuvvetleri‟ne ait taĢıt gemilerine taarruzuna engel olunması planlanmıĢtır.      

  

Ġkinci gün; Yüzen mayınlara karĢı Soğanlıdere‟ye bir ağ konulması, Queen 

Elizabeth zırhlısının uçak gözetlemesiyle Kabatepe önünden Merkez Tabyaları‟nı 

dövmesi, Lord Nelson ve Agamemnon zırhlılarının, Üçüncü Tümen‟den iki gemi 

ile birlikte, Anadolu Hamidiyesi‟ni, Dardanos ve BaykuĢ Bataryaları‟nı ateĢ altına 

alması, mayın taranmasını desteklemesi ve öğleden sonra diğer batarya ve 

tabyaları bombardıman etmesi istenmiĢtir. 

 

Üçüncü gün; Büyük bombardımana baĢlanabileceği kabul olunmuĢtur. Bu 

bombardımanın 18 Mart‟taki gibi aynı Ģekilde yapılması, yalnız Queen Elizabeth 

zırhlısının Kabatepe önünden aĢırma atıĢına devam etmesi öngörülmüĢtür. 

Tabyalar susturulduktan sonra gemilerin ateĢi altında mayın engellerinin 

kaldırılmasına baĢlanılarak, geçiĢ sağlanması planlanmıĢtır. Boğaz‟ın 
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geçilmesinden sonra uygulanacak harekâtın planına göre büyük bir Rus 

Kuvveti‟nin yardımı da söz konusu olmuĢtur. Bu plan, BirleĢik Filo‟nun Ġstanbul 

Boğazı‟na girmesini ve Türk-Alman Donanması‟nı batırmasını takiben büyük bir 

Rus kuvvetinin Ġstanbul‟un iĢgaline yardım ve birlikte hareket etmesi temeline 

dayanmıĢtır. Önceki bölümlerde belirtildiği üzere Ruslar, zamanı geldiğinde bir 

kolorduyu Karadeniz Boğazı‟na göndermeyi ve Karadeniz Filosu‟nu da Amiral de 

Robeck‟in emrine vermeyi kabul etmiĢlerdir. Bu amaçla teması koruması için Rus 

Amiral Eberhard‟a emir verilmiĢ olduğu 29 Mart‟ta Ġngiltere Deniz Bakanlığı‟na 

bildirilmiĢtir. Daha önce de belirtildiği üzere Ruslar ilk olarak Doğu Akdeniz‟de 

bulunan “Askold” adlı kruvazörlerini BirleĢik Filo emrine Boğaz önüne 

göndermiĢlerdir. 
666

 

 

Yine bu iĢbirliğinin gereği olarak bir Rus Filosu, 18 Mart 1915 tarihinde 

Çanakkale Boğaz Muharebesi‟nde Ġtilâf Devletleri‟nin almıĢ olduğu yenilgiye 

karĢılık olarak aynı zamanda Yavuz zırhlısının da onarımda bulunmasını fırsat 

bilerek, 28 Mart 1915 günü Karadeniz Boğazı‟na karĢı bir bombardıman 

tertiplemiĢtir. Aynı gün sabah saatlerinde beĢ zırhlı, üç kruvazör, altı torpidobot ile 

iki deniz uçağından oluĢan Rus Filosu tarafından Boğaz ağzında bulunan iki fenere 

ateĢ açılmıĢ, 120 mermi atılmasına rağmen önemli bir hasar meydana 

getirilememiĢtir.
667

 Bu bombardımandan iki sonra 30 Mart 1915 tarihinde Kagoul 

sınıfı iki Rus kruvazörü Zonguldak limanını bombardıman etmiĢ; liman içindeki 

iki ticaret gemisi ile birkaç yelkenli gemiyi batırmıĢtır.
668

 Bazı isabetlerine rağmen 
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Ruslar, Zonguldak‟taki kömür üretim merkezi ve liman tesislerini hasara 

uğratmayı baĢaramamıĢlardır.
669

  

 

Donanma Komutanı Amiral Souchon ise Ġstanbul Boğazı‟nın Rus Filosu 

tarafından bombardımanı üzerine Rusların cesaretini kırmak amacıyla 1915 yılının 

Nisan ayı baĢında yaralı olduğu düĢünülen Yavuz gemisini Karadeniz‟e çıkarmayı 

planlamıĢtır. Bu amaçla, Yavuz ve Midilli gemilerinin himayesinde Karadeniz 

Cephesi‟nde görevli Hamidiye ve Mecidiye kruvazörleri ile dört muhripten oluĢan 

bir Türk Filosu, 3 Nisan 1915‟te Odesa Limanı‟nı bombardıman etmek üzere 

Karadeniz‟e çıkarılmıĢtır.
670

   

 

Yavuz gemisinin tekrar görevde olduğunu gören Ruslarda Yavuz gibi süratli 

ve kuvvetli bir muharebe kruvazörünün Karadeniz‟de etkin bulunduğu müddetçe 

büyük bir Kara Kuvveti‟nin Karadeniz Boğazı‟na getirilmesinin büyük tehlike arz 

edeceği düĢüncesi, hâkim olmuĢtur. Bu düĢünce ile Rusya, Bulgaristan kıyılarına 

asker çıkarmaktan vazgeçmiĢ ve bu kuvveti Galiçya Cephesi‟ne göndermeye karar 

vermiĢtir. Böylelikle artık Rus Kara Kuvvetleri‟nden bir yardım beklenmesi söz 

konusu olmamıĢtır. Yine inĢası devam etmekte olan üç büyük Rus muharebe 

gemisinden ilki olan Ġmparatoriçe Maria, ancak 1915 Haziran ayında muharebeye 

hazır olacağından daha önce bir yardımda bulunulmasının mümkün görülmediği, 

11 Nisan 1915‟te Rus Amirali Eberhard tarafından Amiral de Robeck‟e 
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bildirilmiĢtir.
671

 Bunun üzerine, Çanakkale‟ye yapılacak yeni taarruz sırasında Rus 

Filosu‟nun sadece Karadeniz‟de gösteriĢ harekâtında bulunması ve bununla 

yetinmesi kararlaĢtırılmıĢtır. Bu karar üzerine Gelibolu Yarımadası‟na 

çıkarmaların yapıldığı 25 Nisan‟da Rus Filosu bir saat süre ile ikinci kez Karadeniz 

Boğazı‟nın sahil istihkâmlarını bombardıman etmiĢ ise de önemli tahribât 

gerçekleĢtirilmemiĢtir.
672

  

5.2.4. Kara Harekâtı Öncesi  Ġtilâf  Devletleri’nin Ordu Ve Donanma 

Gücü  
 

1915 Nisan ayı itibariyle General Hamilton‟un emrindeki Kara Ordusu 

aĢağıdaki Ģekilde düzenlenmiĢtir.
673

 

 

1. Tümgeneral A.Paris komutasında 10.800 kiĢiden oluĢan Ġngiliz Deniz 

Piyade Tümeni‟nde her biri dörder taburlu üç deniz piyade tugayı, bir bisiklet 

bölüğü, 12 cm.lik iki top bulunmuĢtur. 

 2. General Hunter Weston komutasında 17.000 kiĢiden oluĢan 29. Ġngiliz 

Tümeni‟nde her biri dörder taburlu 86, 87 ve 88.Tugaylar, bir bisiklet bölüğü, bir 

süvari bölüğü, 84 sahra topu, 11.5 cm.lik 6 obüs, 12 cm.lik 8 obüs topu 

bulunmuĢtur. 

 

3. Korgeneral Birdwood komutasında 25.700 kiĢiden meydana gelen iki 

                                                 
671
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tümenli ANZAK (Avustralya ve Yeni Zelanda) Kolordusu‟nda Avustralya Tümeni 

üç tugaydan oluĢmuĢtur. Her tugayda dört tabur, bir bindirilmiĢ piyade alayı, 

dörder toplu dört sahra bataryasından oluĢan üç grup, 24 ağır makineli tüfek 

bulunmuĢtur. Yeni Zelanda Tümeni ise dörder taburlu iki tugay, dörder obüsten 

oluĢan üç sahra grubundan meydana gelmiĢtir.  

 

4. General d‟Amadé komutasında 16.700 kiĢiden meydana gelen Fransız 

Doğu Sefer Kuvveti; General Masnou komutasında iki tugaylı bir tümenden teĢkil 

edilmiĢtir. Bu  tugaylardan biri General Vanderberg‟in komuta ettiği 175.Piyade 

Alayı ve 1. Afrika Alayı‟ndan oluĢan Anavatan Tugayı, diğeri ise 4. ve 6. Sömürge 

Alayları‟ndan oluĢan Albay Rueff komutasındaki bir sömürge tugayından meydana 

gelmiĢtir. Bunların her birinde bir Fransız taburu ve iki Senegal Avcı taburu 

mevcut bulunmuĢtur. Ayrıca Mısır‟da bulunan 4 taburlu 8.000 kiĢilik bir Hint 

Tugayı da ihtiyat olarak tutulmuĢtur.  

 

Bu kuvvetleri 16.481 hayvanı, 140 topu, sayısız tüfeği ve ağırlıklarıyla 

taĢımak için 84 taĢıt gemisi görevlendirilmiĢtir. Ayrıca donanma envanterinde 

bulunan bu taĢıt gemilerinin 12‟si deniz tugayına, 15‟i 29.Tümen‟e, 35‟i 

ANZAK‟lara, 22‟si Fransızlara tahsis edilmiĢtir. Gemilerin tümü Limni Adası‟nın 

Mondros Limanı‟nda toplanmıĢtır.
674

 Bunların yanı sıra çelik ve tahta mavnalar, 

geliĢigüzel yapılmıĢ sallar, Fransa‟dan, Ġngiltere‟den getirilen veya farklı yerlerden 

satın alınan römorkörler gibi önemli sayıda çıkarma aracı toplanmıĢtır.  
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Söz konusu harekât planının bir gereği olarak ilk anda kıyıya çıkarılacak 

asker sayısı büyük önem taĢımıĢtır. Bu maksatla zaman geçirmeden kıyıdaki 

kuvveti, bir kat daha artırmak ve baskın yapabilmek için Truva‟daki tahta at gibi 

bir savaĢ hilesine baĢvurulmuĢ ve bir defada 2.000‟den fazla sayıda kiĢiyi 

Seddülbahr‟da Ertuğrul (“V” Kumsalı) Koyu‟na çıkarmak için eski bir kömür 

gemisinin kullanılması öngörülmüĢtür. Ġçinde 2.100 asker bulunan bu kömür 

gemisinin birinci dalganın karaya çıkmasından sonra kıyıda karaya oturtulması, bu 

esnada Türklerin karaya çıkan birliklerle çarpıĢacakları ve kendilerine zarar 

vermeyecek olan kömür gemisiyle ilgilenmeyecekleri değerlendirilmiĢtir. Gemide 

bulunan 2.100 askerin kısa sürede karaya ayak basması, böyle kısa bir sürede 

kıyıya bir kat daha asker çıkarılması planlanmıĢtır.   

 

Bu amaçla River Clyde adındaki gemide askerlerin kolayca gemiden çıkması 

için birtakım değiĢiklikler yapılmıĢtır. Öncelikle geminin yan kısımlarında daha 

önceden çeĢitli delikler açılarak, buralara iniĢ merdivenleri uydurulmuĢtur. Gemi, 

aynı zamanda yüzer köprü görevi yapacak sallar taĢımıĢ, geminin gövdesi Asya 

Kıyısı‟ndan yapılacak top ateĢlerine karĢı personeli korumak ve karaya oturtularak 

çıkarmanın sağlanması ile görevlendirilmiĢtir.
675   

Geminin baĢ tarafına ise kum 

torbalarıyla iyi korunmuĢ olan ağır makineli tüfek bölüğü yerleĢtirilmiĢtir. Ġtilâf 

Kuvvetleri tarafından Sedülbahr‟da Ertuğrul Koyunda kullanılan River Clyde 

kömür gemisinden baĢka 25 Nisan 1915 çıkarmalarında hususî bir çıkarma vasıtası 

kullanılmamıĢtır. Bu çıkarmalarda, daha çok savaĢ ve nakliye gemilerinin 

filikalarından istifade edilmiĢtir.
676

 BirleĢik Filo, Mart ayı sonunda batan gemilerin 
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yerine takviye yapılan Ġngiliz ve Fransız gemileri ile 18 muharebe gemisi, 12 

kruvazör, 29 muhrip (5‟i Fransız), 12 denizaltı (4‟ü Fransız), 5 torpidobot, bir 

balon gemisi, Ark Royal adında bir uçak ana gemisi, 42 uçak, 36 yardımcı ve 

mayın arama tarama gemisi, 84 nakliye gemisi, 2 hastane gemisi, 10 hasta nakliye 

gemisi, 10 iskele vasıtası ile 222 çıkarma vasıtasından teĢkil edilmiĢtir.
677

 

Yardımcı gemilerle mayın ve tarama gemileri dıĢında, bu filodaki savaĢ gemisi 

toplamı 59‟u bulmuĢtur.  

 

18 Mart Boğaz Muharebesi için hazırlanan filo ile karĢılaĢtırma yapılacak 

olursa, 18 Mart filosunda gemi sayısı yardımcı gemilerle 100 parçayı bulurken, bu 

rakamın 30‟unu (16 zırhlı ve 14 muhrip) savaĢ gemileri teĢkil etmiĢtir. Buna 

karĢılık 25 Nisan günü Gelibolu Yarımadası‟na altı farklı bölgeye yapılması 

planlanan büyük kapsamlı amfibi harekât içinse hazırlanan filodaki gemi sayısı 

çıkarma gemileriyle birlikte toplamda 500 parçaya yaklaĢmıĢtır. BirleĢik Filo, bu 

harekât için çıkarma yerlerinde görev almak üzere aĢağıda belirtildiği Ģekilde yedi 

filotillaya ayrılmıĢtır:
678

 

Birinci Filotilla; Tümamiral Wemyss komutasında sancak gemisi Euryalus 

zırhlı kruvazörü olmak üzere, Swiftsure, Albion, Lord Nelson, Implacable, 

Vengeance, Prens George, Goliath ve Cornwallis muharebe gemileri ile Minerva, 

Talbot ve Dublin kruvazörleri ve altı mayın arama tarama gemisinden teĢkil 

edilmiĢtir. Bu filotilla çıkarmada Seddülbahr Bölgesi‟nde görevlendirilmiĢtir. 

 

Ġkinci Filotilla; Tuğamiral Thursby komutasında sancak gemisi Queen 
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Elizabeth muharebe gemisi olmak üzere, London, Prince of Wales, Triumph, 

Majestik muharebe gemileri ile Bacchante kruvazörü, Monica denizaltı ana gemisi, 

Ark Royal uçak ana gemisi, Monica balon gemisi, sekiz muhrip ve dört balıkçı 

gemisinden teĢkil edilmiĢtir. Bu filotilla çıkarmada Kabatepe Bölgesi‟nde 

görevlendirilmiĢtir.  

 

Üçüncü Filotilla; Canopus muharebe gemisi ile Dartmouth ve Doris 

kruvazörleri, iki muhrip, iki balıkçı gemisi ve taĢıt gemilerinden teĢkil edilmiĢtir. 

Bu filotilla, Saros Körfezi‟nde çıkarma gösterisi ile görevlendirilmiĢtir.  

 

Dördüncü Filotilla; Saphire ve Amethyst kruvazörleri ile 12 arama tarama 

gemisinden teĢkil edilmiĢtir. Bu filotilla, çıkarmada birinci filotillayı 

desteklemekle görevlendirilmiĢtir. 

 

BeĢinci Filotilla; Agamemnon muharebe gemisi ile 10 muhrip, 3 Fransız 

mayın arama tarama gemisi ve ağ layterinden teĢkil edilmiĢtir. BeĢinci Filotilla, 

çıkarmada, çıkarma kuvvetlerinin ikmali için bölgede mayın tarama ve Kara 

Orduları‟nın ikmalini sağlamakla görevlendirilmiĢtir.  

 

Altıncı Filotilla; Fransız Tuğamiral Guépratte komutasında sancak gemisi 

Jauréguiberry zırhlısı olmak üzere Henry IV, Charlamagne muharebe gemileri ile 

Latouche, Freville, Jean d‟Arc zırhlı kruvazörleri, Savoia yardımcı kruvazörü, 

Askold Rus kruvazörü, 7 muhrip ve 5 torpidobottan teĢkil edilmiĢtir. Bu filotilla, 
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Kumkale‟de çıkarma ve BeĢike‟de gösteri hareketinde bulunan Fransız 

Kuvvetleri‟ni korumakla görevlendirilmiĢtir. 

 

Yedinci Filotilla; Dört muhrip ile silahlı Triad yatından teĢkil edilmiĢtir. Bu 

filotilla, Ġzmir Körfezi‟ni abluka ile görevlendirilmiĢtir.  

 

13 zırhlı, 7 kruvazör, 16 muhrip, 20 mayın tarayıcıdan oluĢan ve hepsi 

Ġngiltere‟ye ait olan 1., 2. ve 4. Filotillalar, Tümamiral R.B. Wemyss‟in 

komutasında bulunmuĢlardır. Tuğamiral Nicholsan ve Thursby, onun emrinde 

olarak Mehmetçik Burnu‟na yapılacak asıl çıkarmayı korumakla 

görevlendirilmiĢlerdir.
679

 Bu filotillalar içinde gemiler de iki gruba bölünmüĢlerdir. 

Koruyucu gemiler hem çıkarmadan önce, hem de askerler karaya çıktıktan sonra 

koruma ateĢi sağlamakla, diğerleri birlikleri karaya çıkartmak ve sonra bütün 

birlikler inene kadar lojistik destek sağlamakla görevlendirilmiĢlerdir.  

 

Ġlk birlikler indikten sonra bunların koruyucu ateĢ sağlayan diğer gemilere 

yardım için hazır olmaları öngörülmüĢtür. Amiral de Robeck ile General 

Hamilton‟un harekâtı kontrol ve idare etmek üzere Queen Elizabeth muharebe 

gemisinde bulunmaları kararlaĢtırılmıĢtır. Çıkarma iĢleriyle görevli filolarda iki 

birlik bulunmuĢ, bunlardan birincisi çıkarma harekâtı baĢladığında topçu ateĢi ile 

Türk siper ve bataryalarını taramak suretiyle çıkarma kuvvetlerini desteklemekle 

görevlendirilmiĢtir. Ġkincisi ise, kıyıya çıkıp belirli bir hedefe kadar ilerleyecek 

                                                 
679
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olan kuvvetlerin ilk kademesini kıyıya taĢımak ve bunun ardından himaye ateĢine 

katılmakla sorumlu bulunmuĢtur.
680

 Ġtilâf Devletleri‟ne ait deniz uçaklarına ise 

Çanakkale SavaĢları süresince birliklerin taarruzlarını destekleme görevi verilmiĢ 

ve özellikle keĢif hizmetlerinde büyük faaliyet göstermeleri beklenmiĢtir.
681

 Bu 

nedenle, 18 Mart Boğaz Muharebesi‟nde sadece 6 deniz uçağı mevcut iken 25 

Nisan çıkarma harekâtının hemen öncesinde bu sayı 42‟yi bulmuĢtur. Buna karĢın 

aynı dönemde Türklerin bir Alman yüzbaĢı komutasında sadece üç kara ve bir 

deniz uçağından oluĢan bir uçak bölüğü bulunmuĢtur.
682

 Konu ile ilgili ayrıntılı 

bilgi “Türk Kara Ordusu‟na Deniz Topçu AteĢi ve Hava Desteği” adlı 5.6. bölüm 

alt baĢlığında mevcuttur.  

5.3. Çıkarma Harekâtı Öncesi Türk BaĢkumandanlığı’nın Savunma Planı Ve 

Hazırlık ÇalıĢmaları 

 

Ġtilâf Devletleri, Çanakkale Boğazı‟nda 18 Mart 1915‟te uğradıkları 

yenilgiden sonra asıl hedefleri olan Osmanlı Devleti‟nin baĢkenti Ġstanbul‟a 

ulaĢamamanın sonucu büyük bir hayal kırıklığı içinde bulunmuĢlardır. Türk tarafı 

da onların gerek kendi kamuoyları ve dünya kamuoylarında sarsılan prestijlerini 

kurtarmak, gerekse de Ġstanbul‟u her ne pahasına olursa olsun ele geçirmek gayesi 

içinde olacaklarını gözden uzak tutmamıĢtır. BaĢka bir ifadeyle, Çanakkale 

Boğazı‟nın tahkimât ve denizden saldırıya direnen bataryalarının bu defa Ġtilâf 

Devletleri tarafından bir kara saldırısı ile düĢürülmesinin gündeme geleceği az çok 

tahmin edilmiĢtir. Yine Ġtilâf Devletleri‟nin Limni ve Mısır‟da toplandıkları ve 

büyük bir çıkarma hazırlığı içinde oldukları istihbarâtının alınması da bu düĢünceyi 

                                                 
680
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doğrulamıĢtır.
683

 Ancak Çanakkale Müstahkem Mevkii Komutanlığı tarafından 18 

Mart öncesi bir filo saldırısına karĢı en üst derecede önlemler alınmıĢ olsa da 

Boğaz‟ın karadan bir çıkarmaya karĢı müdafaası konusunda henüz tam bir hazırlık 

yapılmamıĢtır. Osmanlı BaĢkumandanlık Vekâleti‟nin de Boğaz‟ın kara savunması 

için esaslı bir plan ile emir ve komuta teĢkilatı bulunmamıĢtır.
684

                   

 

Ġlk tedbir olarak 7. ve 9.Tümenler, Gelibolu Yarımadası‟nın güneyine parça 

parça gönderilmiĢ, muhtemel bir taarruza karĢı Boğaz savunmasını pekiĢtirmek, 

hasar gören topları onarmak ve yenilerini koymak amacıyla yoğun bir çalıĢma 

baĢlatılmıĢtır.
685

 Bu noktalardan hareket eden BaĢkumandanlık Vekâleti, yalnız 

donanma ile baĢarıya ulaĢtırılamayan deniz harekâtının karadan da 

denenebileceğini hesaba katarak, Gelibolu Yarımadası‟na yapılabilecek çıkarma 

operasyonuna karĢı bölgedeki kara birliklerini güçlendirmeye baĢlamıĢtır.  
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684

 Bıyıklıoğlu, a.g.e., s.15 
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  5.Ordu’nun 25 Nisan 1915 Sabahı Vaziyeti
686

 

 

 

Yine BaĢkomutan Vekili Enver PaĢa‟nın 24 Mart 1915 tarihli emri ile 3. ve 

15.Kolordular ile 5.Tümen ve Bağımsız Süvari Tugayı‟ndan oluĢan birliklerle         

5. Ordu Komutanlığı teĢkil edilmiĢtir.
687

 Bu Ordu Komutanlığı‟nın baĢına geçici 

olarak “MüĢir (MareĢal)” rütbesi tevdi edilen 1.Ordu Komutanı Alman General 

Liman von Sanders atanmıĢtır. Ġtilâf Kuvvetleri‟nin çıkarma harekâtına karĢı 

savunma görevi ise 1. Ordu‟ya verilmiĢ ve bu görevin komutanlığına da Alman 

MareĢal Freiherr von  der Goltz atanmıĢtır.
688

   

                                                 
686
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MareĢal Liman von Sanders, 26 Mart 1915 günü Gelibolu‟da 3. Kolordu 

Karargâhı‟nda göreve baĢlamıĢtır.
689

 Liman von Sanders, göreve baĢlar baĢlamaz 

3. Kolordu Komutanı Esat PaĢa tarafından daha önce uygulanmaya konulmuĢ olan 

savunma planını uygun görmeyerek değiĢtirmiĢtir. Liman PaĢa, Çanakkale‟ye 

gelmeden önce Türk komutanları, eldeki birliklerinin en büyük kısmını Arıburnu 

ile Seddülbahr arasında Ġtilâf Kuvvetleri‟nin karaya çıkabileceği kıyı ve 

kumsallarda veya oralara yakın yerlerde toplamıĢtır.
690

 Liman von Sanders ise kıyı 

savunması yerine Ġtilâf Kuvvetleri‟nin içerilere çekilerek imha edilmesinden yana 

olmuĢtur. Kıyı savunması hakkındaki bu görüĢlerinden dolayı Türk komutanlarla 

belirgin farklılıklar yaĢadığı anlaĢılan Liman PaĢa, Bolayır dıĢında Gelibolu 

Yarımadası‟nda büyük çıkarma harekâtı beklemediğinden Çanakkale savunmasını, 

Saros ve Anadolu kıyılarına yapılacak çıkarmalara göre yeniden düzenlemiĢtir. 

MareĢal‟in planı genel olarak kıyıları zayıf tutmak, derinlikte kuvvetli ihtiyatlar 

bulundurmak düĢüncesine dayanmıĢtır. Elde bulunan birliklerden 5.Tümen ile 

7.Tümen Saroz Bölgesi‟ne yerleĢtirilmiĢtir. 9.Tümen ile yeni kurulan 19.Tümen 

Gelibolu Yarımadası‟nın güney kesimine ve 11.Tümen ile yeni gelen 3. Tümen de 

Anadolu Yakası‟ndaki bölgeye yerleĢtirilmiĢtir. Anılarında MareĢal Sanders 

planını Ģöyle açıklamıĢtır:
691

 “Elimdeki beĢ tümenin 26 Mart‟a kadar olan 

düzenlerini tam olarak değiĢtirmek gerekmiĢti. Bu zamana kadar bunlar, baĢka bir 

temel düzene uyarak, eskiden olduğu gibi kıyı koruma birlikleri olarak bütün kıyı 

boyunca yayılmıĢ bulunuyorlardı. Her ne kadar karaya çıkan düĢman her tarafta bir 

                                                 
689

 SavaĢın ilerleyen zamanlarında 5.Ordu Karargâhı Gelibolu‟dan çıkmak zorunda kalmıĢ, 
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miktar direnme görecekti ama yedek kuvvet olmadığı için çıkanların geri 

püskürtülmesini baĢaracak birlikler bulunmayacaktı. Verdiğim emirle, tümenlerin 

birliklerini toplu durumda bulundurmalarını, kıyıda yalnızca güvenliği sağlayacak 

kadar kuvvet bırakmalarını sağladım. Çünkü biricik baĢarı Ģansımızın, hafif 

kuvvetlerle sürekli bir direnmeyle değil, her üç grubun hareketli savunmalarına 

bağlı olduğuna inanıyordum.”  

 

Buna karĢılık Ġngilizlerin çıkarma planı, çıkarmanın Gelibolu Yarımadası‟nın 

güney ve batısına yapılacak Ģekilde hazırlanmıĢtır. 3.Kolordu Komutanı Esat PaĢa 

baĢta olmak üzere 19.Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal de Ġtilâf 

Kuvvetleri‟nin kıyıya çıkmasına daha baĢtan engel olmak maksadıyla savunmayı 

kıyıda düĢünmüĢ, geride yeterince ihtiyat bırakıp, kıyının kuvvetli tutulmasını 

öngörmüĢtür.
692

 BaĢkumandanlık Vekâleti, 4 Nisan 1915‟te 5. Ordu 

Komutanlığı‟na gönderdiği bir yazıda: “Büyük bir ordu sağlanamazsa bile, ileride 

yapılacak bir harekât üssü olarak yararlanmak amacıyla Ġtilâf Kuvvetleri‟nin en 

çok Seddülbahr‟ın köĢesi ile Kumkale‟ye çıkarma yapmasının olası görüldüğünü, 

Ġtilâf Kuvvetleri‟ne ait birlikler köĢelere yerleĢtikten sonra gemi ateĢleri desteğinde 

bulunan birlikleri oralardan çıkarmanın çok güç olduğunu” bildirmiĢtir.
693

  

 

Ancak bu görüĢ ve düĢüncenin tersine, esas olarak 5. Ordu Komutanı 

MareĢal Liman von Sanders‟in kıyı savunmasında kendi temel düĢüncesi, kıyıların 
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zayıf birliklerle gözetilerek, büyük kısımların geride merkezi durumda taarruza 

hazır bulundurulmasına dayanmıĢtır. Sonuçta Liman PaĢa, Nisan 1915‟te 

Çanakkale‟de komutayı ele aldığı sıralarda askerin donanma ateĢi karĢısında 

savaĢamayacağı düĢüncesiyle kıyı ve kumsallarda pek az kiĢi, âdeta nöbetçiler 

bırakmıĢ ve esas kuvvetleri daha geriye çekmiĢtir. Bu sebeple çıkarmanın ilk 

saatinden itibaren Türk askeri donanma ateĢiyle desteklenen Ġtilâf birliklerinden 

bire yirmi, bire on gibi çok zayıf bir oranda bulunarak savaĢmak zorunda kalmıĢtır. 

Böylece Ġtilâf birlikleri hemen her çıktıkları yerde tutunabilmiĢlerdir.
694

 Kara 

harekâtında geliĢen olaylar, Liman PaĢa‟nın bu görüĢünün uygulanmasının ne 

kadar sakıncalı olduğunu ve Türk Ordusu‟na ağır kayıplara mal olduğunu 

göstermiĢtir. Bu savunma planı sorununun yanı sıra Çanakkale bölgesinde 

görevlendirilen 5.Ordu Komutanlığı genel olarak silah ve cephane yönünden 

olduğu kadar iaĢe ve ikmal yönünden de büyük sıkıntılar içinde bulunmuĢtur. 

Ordu‟nun  her türlü iaĢe ve ikmal iĢlerinden sorumlu olarak 27 Mart 1915‟te 

Gelibolu‟da 5.Ordu Menzil MüfettiĢliği kurulmuĢtur.
695

 BaĢkomutanlık emri 

gereğince 5. Ordu Komutanlığı ile Müstahkem Mevkii Komutanlığı‟nın bağlantı 

hâlinde ve iĢbirliği içinde olmaları öngörülmüĢtür.
696

  

 

Müstahkem Mevkii Komutanlığı‟nın bataryaları esasen Boğaz saldırısına 

karĢı hazırlanmıĢ olduğundan ve Ġtilâf Güçleri‟ne ait birliklerin karaya çıkıĢının 

aynı zamanda deniz saldırılarıyla gerekleĢtirilmesi de muhtemel görüldüğünden 

Müstahkem Mevkii‟nin Kara Ordusu‟na yardımı kısıtlı kalmıĢtır. Cephane 
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eksikliği ve uzun menzili topların yokluğu yüzünden asgari yardım ile Müstahkem 

Mevkii Komutanlığı çıkarmaya engel olmaya ve ordu ile iĢbirliği yapmaya 

çalıĢmıĢtır. Yine birkaç obüs bataryasını da ordunun himayesine tahsis etmiĢtir.
697

  

 

1915 Nisan ayı itibariyle 5. Ordu Komutanlığı‟nın emrinde beĢ tümen 

bulunmuĢ, daha sonra tümen sayısı altıya çıkarılmıĢtır.
698

 Her tümen de 9-12 tabur, 

her taburda 800-1000 kiĢi bulunmuĢtur. 5. Ordu‟nun mevcudu çıkarmadan önce 

90.000 kiĢi civarında bulunmuĢ, bu miktarın 50.000 kadarı muharip olarak görev 

yapmıĢtır.
699

 Ġtilâf Kuvvetleri‟nin de karaya çıkan muharip kuvveti aĢağı yukarı 

80.000 olarak hesap edildiğinde,
700

 ilk günlerde bile sayı üstünlüğünün Ġtilâf 

Kuvvetleri‟nde olduğu görülmektedir.  

 

Ġtilâf Kuvvetleri‟nin çıkarma hazırlıklarının Türk tarafına dört hafta gibi bir 

süre kazandırması sevindirici bir geliĢme olmuĢtur. Sükûnetle geçen bugünlerden 

istifade edilerek, tabyalardaki savunma kısımlarının güçlendirilmesine önem 

verilmiĢtir. Bu kapsamda Ġtilâf Kuvvetleri‟nin asker çıkarabileceği öngörülen 

kıyıların çoğu tel örgüler ve mayınlarla takviye edilmiĢ olsa da bu kıyılarda çok az 

asker bırakılmıĢtır. Liman PaĢa elindeki altı tümeni Bolayır‟a, Yarımada‟nın 

güneyine ve Asya Bölgesi‟ne ikiĢer ikiĢer dağıtmıĢtır. Her tümeni kendi bölgesinin 
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gerisinde toplamıĢ ve kıyılarda ufak birlikler bırakmıĢtır.
701

 Ġngilizlerin asıl 

çıkacakları bölgelerin yani Arıburnu‟ndan yarımadanın ucuna Seddülbahr‟a kadar 

giden bölgenin savunması 3.Kolordu‟ya bağlı 9. Tümen‟e bırakılmıĢtır. Yeni teĢkil 

edilmiĢ olan 19. Tümen ise (Mustafa Kemal Bey)  5. Ordu‟nun ihtiyat birliği 

olarak Maydos‟un kuzeybatısında Bigali Bölgesi‟nde konuĢlandırılmıĢtır.
702

 Türk 

savunma kuvvetlerinin pekiĢtirilmesi ile ilgili olarak;  18 Mart büyük deniz 

hücumunun yapılmıĢ olduğu tarihte, savunma kuvvetleri hemen hemen General 

Hamilton kuvvetlerine eĢit olmasına rağmen, bu hücumla çıkıĢ tarihi arasında 

geçen beĢ haftalık bir müddet içinde bu miktarın daha çok arttığı ve Türk savunma 

planının düĢünülenin çok üstünde ıslah edildiği de Ġngilizlerin gözünden 

kaçmamıĢtır.
703

 

 

Tabyalar, donanma gemilerinden çıkarılan daha modern ve seri ateĢli toplarla 

takviye edilmiĢtir. Boğaz içerisinde de kademeli mayın hatları tesis edilmiĢtir. 

Donanma gemilerinden Turgutreis ve Barbaros zırhlılarına ait dört adet 10.5 cm.lik 

topun, Hamidiye‟nin 12 cm.lik dört topunun Boğaz savunmasını bir kat daha 

pekiĢtirmek üzere karaya yerleĢtirilmeleri kararlaĢtırılmıĢtır.
704

 14 Nisan itibariyle 

bu toplar batarya olarak ateĢe hazır hâle getirilmiĢtir. Çıkarmanın yapıldığı              

25 Nisan günü Turgutreis ve Barbaros zırhlıları Çanakkale Boğazı önlerinde 
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 Oglander, a.g.e., Cilt, I, s.140 
704

 Ġstanbul Deniz Müzesi ArĢivi, Defter Sıra No : 697 Sayfa No : 31 
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demirleyerek, top ateĢi ile aĢırma atıĢlar yaparak savunmaya yardım etmiĢlerdir.
705

  

 

Yine Osmanlı Donanması‟ndan birçok muhrip, gambot ve torpidobot 

Çanakkale ve Ġstanbul Boğazı arasında keĢif, karakol ve deniz nakliyatını himaye 

ile görevlendirilmiĢtir. Ġngiliz ve Fransız gemilerinden oluĢan BirleĢik Filo, 18 

Mart 1915 tarihinden sonra genel olarak Çanakkale Boğazı‟na karĢı ciddi bir 

giriĢimde bulunmasa da çıkarmanın yapıldığı 25 Nisan tarihine kadar geçen sürede 

mayın tarama giriĢimlerine ve kara bombardımanına devam etmiĢtir. Sadece her 

gün birkaç gemi, Çanakkale Boğazı‟nı gözetlemiĢtir. Bundan baĢka ara sıra birkaç 

gemi, Çanakkale Boğazı‟na girerek Merkez Tabyaları‟nı, Ġntepe, Tenger, Kumkale, 

Seddülbahr‟ı bombardıman etmeye, mayın arama tarama gemileri de ıĢıldakları 

tahribe çalıĢsa da her defasında Türk topçusunun ateĢe baĢlaması üzerine çekilmek 

zorunda kalmıĢtır. 
706

  Netice itibariyle çıkarma harekâtının baĢında Türk 

Kuvvetleri 50-60.000 kiĢi kadar olup, bunların üçte ikisi Saros Körfezi gibi Ġtilâf 

Kuvvetleri‟nin hiç çıkmayacağı ve Anadolu kıyısı gibi yalnız gösteriĢ için çıkacağı 

yerlerde konuĢlandırılmıĢtır. Dolayısıyla ilk iki gün Ġtilâf güçlerinin saldırısına 

karĢı koymak yalnız iki tümene, 9. ve 19.Tümenlere yani 20.000 kiĢiyi bulmayan 

bir kuvvete kalmıĢtır. Ancak 19.Tümen, 5. Ordu‟nun genel yedeği olarak 

görevlendirildiğinden ve savaĢa katılmak için bir emir almamıĢ olduğundan dolayı, 

bu iĢten yalnızca 9.Tümen sorumlu tutulmuĢtur.   

                                                 
705

 Thomazi, a.g.e., s.61 
706

 ATASE ArĢivi, Klasör No: 121 Dosya No: 572, Fihrist No:  001-004; Birinci Dünya Harbi‟nde 

Türk Harbi, a.g.e., VIII.Cilt, s.254 
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5.4. Ġtilâf Devletleri’nin Gelibolu Yarımadası’na Amfibi Harekâtı Ve 

Çanakkale Kara Muharebeleri’nin BaĢlaması    

 

Ġtilâf Devletleri‟nin çıkarma için bütün hazırlıkları 19 Nisan‟da 

tamamlanmıĢ, ancak çıkarma harekâtı havanın elveriĢli olmaması sebebiyle birkaç 

gün ertelenmiĢtir. 23 Nisan‟da hava düzelmiĢ ve çıkarmanın 25 Nisan‟da 

yapılmasına karar verilmiĢtir. 24/25 Nisan gecesi hazırlanan çıkarma planı 

faaliyete geçirilerek, donanmanın etkili topçu ateĢi yardımı ile daha önceden 

belirlenen noktalara çıkarma harekâtına baĢlanmıĢtır.
707

   25 Nisan günü iki yüz 

kadar savaĢ ve taĢıt gemisinin yardımıyla yaklaĢık 80.000 kiĢiden oluĢan Akdeniz 

Seferî Kuvveti‟nden Ġngilizlerin çıkarması yarımadanın güney ucunda Seddülbahr 

bölgesine, ANZAK‟ların çıkarması Kabatepe‟nin kuzeyinde Arıburnu bölgesine 

gerçekleĢirken, Fransız askerleri de Kumkale dolaylarında çıkarma harekâtına 

baĢlamıĢlardır.
708

  

   

 5.4.1. Seddülbahr Çıkarması   

Akdeniz Seferî Kuvvetler Komutanı General Hamilton, Gelibolu 

Yarımadası‟nın güneyinde taktik açıdan bir kilit nokta oluĢturan Alçıtepe‟yi ele 

geçirmek amacıyla çıkarma yeri olarak Seddülbahr bölgesini seçmiĢtir. General 

Hamilton, Alçıtepe‟den sonra Kilitbahr platosunu da ele geçirerek, Boğaz‟daki 

Türk topçusunu arkadan vurmayı hedeflemiĢtir.  

                                                 
707

 H.W.Wilson, “The Difficulties of the Dardanelles Campaign, The Great Adventure,” The War 

Illustrated, 24 July 1915, s.529-30 
708

 The National Archives; ADM I/116/3491 (SavaĢ Dairesi‟nin 28 Mayıs tarihli raporu)    
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Ġtilâf Kuvvetleri’nin Amfibi Harekât Noktaları
709

  

 

Bu amaç için bölgeye üç piyade tümeni ile bir Hint tugayı ayrılmıĢtır. 

29.Ġngiliz Piyade Tümeni karaya çıktıktan sonra 1.Ġngiliz Kraliyet Tümeni‟nin 

takip etmesi planlanmıĢtır. Ġngilizler için tam bir baĢarısızlıkla sonuçlanan 

Gelibolu yarımadasının güneyinde yapılan çıkarma Tümamiral R.B.Wemyss 

komutasında yürütülmüĢtür.
710

 Ġngilizler, çıkarmayı düzenledikleri haritada 

                                                 
709

 Steel-Hart, a.g.e., s.VI 
710

 25 Nisan 1915 günü Seddülbahr‟a yapılan amfibi harekâtında görev alan savaĢ gemileri Ģunlardır: 

(The National Archives, ADM 116/ 3491 (Amiral de Robeck‟in 27 Nisan tarihli Raporu).  

 

Zırhlı Gemiler        Kruvazörler 

Swiftsure     Euryalus 

Implacable    Minerva 

Cornwallis    Dublin 

Albion     Talyot 

Vengeance    Darmouth 

Lord Nelson    Amethyst 

Prince George 

Goliath  
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bölgelere numara vererek, çıkarma yerlerini harflerle tespit etmiĢlerdir. Bu bölgeye 

yapılan çıkarma beĢ farklı yerden gerçekleĢtirilmiĢ ve her çıkarmanın Ģartları farklı 

olmuĢtur. Esas darbenin vurulacağı ve çıkarmanın ağırlık merkezi olması 

planlanan Seddülbahr‟da Y Kumsalı (Zığındere), X Kumsalı (Ġkiz Koyu),             

W Kumsalı (Teke Koyu), V Kumsalı (Ertuğrul Koyu) ve S Kumsalı (Morto Koyu) 

olmak üzere beĢ ayrı noktadan çıkarma yapılmıĢtır.
711

 Çıkarma harekâtı aĢağıda 

verildiği Ģekilde gerçekleĢtirilmiĢtir.  

 

5.4.1.1. Y Kumsalı (Zığındere)’na Yapılan Çıkarma   

Ġngilizler, Arıburnu‟nun 10 mil güneyindeki Zığındere sahiline Türk 

birliklerinin ulaĢım yollarını keserek, Ġtilâf Kuvvetleri‟nin Seddülbahr bölgesindeki 

ilerlemelerine yardım etmek amacıyla Dublin, Saphir ve Amethyst kruvazörleri 

tarafından Goliath zırhlısının himayesinde güneĢin doğması ile iki tabur ile bir 

bölük kadar kuvvet çıkarmıĢlardır.
712

 Türk savunmasının en zayıf bulunduğu 

yerlerden biri olan bu bölgede Ġtilâf Güçleri‟nin çıkarması baĢarılı olmuĢ, öğleye 

kadar bir engelle karĢılaĢılmadan 2.000 kiĢilik bir kuvvet karaya çıkarılmıĢtır. 

BaĢlangıçta önemli olaylar ile karĢılaĢılmadıysa da geceleyin Türk birlikleri 

tarafından gerçekleĢtirilen taarruzlar güçlükle püskürtülebilmiĢtir.
713

 Bu nedenle, 

kumsaldaki harekâttan vazgeçilmiĢ; birlikler, 26 Nisan sabahı tekrar gemilere 

alınmıĢlardır.    

 

 

                                                 
711

 Bargut, a.g.e, s.29 
712

 Barlett, a.g.e., s.129  
713

 ATASE ArĢivi, Klasör No: 121 Dosya No: 572, Fihrist No:  001-003 
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5.4.1.2. X Kumsalı (Ġkiz Koyu)’na Yapılan Çıkarma   

Ġkiz Koyu‟na çıkarma Seddülbahr güney kıyıları bölgesini savunan birlikleri 

kuĢatmak amacıyla yapılmıĢtır. O dönemde Çanakkale‟de görevli bulunan Ġngiliz 

savaĢ muhabiri Ashmett Barlett‟e göre en baĢarılı çıkarma harekâtı, Teke 

Burnu‟nun 1 mil kuzeyindeki “X Kumsalı”na gerçekleĢtirilmiĢtir.
714

  

 

Implacable zırhlısı ve Amethyst kruvazörü tarafından korunan iki tabura yakın 

çıkarma kuvveti, filikalar ile “X Kumsalı”na çıkarılmıĢlardır. Buralardaki Türk 

savunma kuvvetleri savaĢ gemilerinin top atıĢı ile uzaklaĢtırıldığından çıkarmada 

büyük bir zorluk yaĢanmamıĢ, 26 Nisan gecesi saat 01.00‟da “X Kumsalı” ele 

geçirilmiĢtir. 
715

   

 

5.4.1.3. W Kumsalı (Teke Koyu)’na Yapılan Çıkarma  

25 Nisan sabahı günün ilk ıĢıkları ile beraber baĢlayan 45 dakikalık Ģiddetli 

donanma ateĢinden sonra Teke Koyu ile Mehmetçik Burnu (Hellas) arasındaki “W 

Kumsalı” adı verilen sığlığa gönderilen 29.Ġngiliz Tümeni‟nin bir taburu, Euryalus 

gemisinin himayesinde 40 kadar küçük sandal ile kıyıya yaklaĢmıĢtır. Ancak bu 

kuvvetler, Ģiddetli bir topçu ateĢi ile karĢılandıklarından karaya çıkmayı 

baĢaramamıĢlardır. Swiftsure ve Albion gemilerinin ateĢleri ile kıyı tarandığı hâlde 

ilk çıkan birlikler yine bir baĢarı elde edememiĢlerdir.
 716

 Ġngiliz kaynaklarında da 

bu kumsal civarındaki üç Türk birliğinin Euryalus gemisi ile yola çıkan 950 subay 

ve erden 500‟ünden fazlasının ölü ve yaralı olarak kaybına sebep olduğu 

                                                 
714

 Barlett, a.g.e., s.86 
715

The National Archives, ADM I/116/ 3491, (Amiral de Robeck‟in 27 Nisan tarihli Raporu);  

 Birinci Dünya Harbi‟nde Türk Harbi, a.g.e., VIII.Cilt, s.209  
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belirtilmiĢtir.
717  

Buna rağmen kurtulabilenler zor da olsa ilerleme çabası 

göstererek, kıyıda tutunmayı baĢarabilmiĢlerdir.  

 

5.4.1.4. V Kumsalı (Ertuğrul Koyu)’na Yapılan Çıkarma 

25 Nisan sabahı saat 06.00‟da Ġngiliz birlikleri Seddülbahr bölgesinde 

Mehmetçik Burnu‟nun batısındaki Ertuğrul Koyu (V Kumsalı)‟na pek çok uğraĢ 

vererek çıkabilmiĢlerdir. Ġngiliz belgelerinde de ele geçirilmesi en zor olan 

kumsalın “V Kumsalı” olduğu belirtilmiĢtir.
718

 Ġngilizler bu kıyıda iki buçuk 

bölüklük bir kuvveti Ertuğrul Koyu‟na, yarım bölük kadar bir kuvveti de 

Seddülbahr iskelesine ayırmıĢlardır. Albion ve Cornwallis zırhlılarının 

himayesinde bu kuvvetleri taĢıyan beĢ filika grubu kıyıya yaklaĢtığı sırada saat 

06.30‟da Türk birliklerinin çok Ģiddetli ateĢi ile karĢılaĢmıĢlardır.
719

 Bu ateĢ 

karĢısında filikalarda bulunan erlerin büyük bir kısmı kendilerini akıntıya 

bırakarak, boğulmuĢlardır. 

 

 

                                                 
717

 Rhodes, a.g.e., s.165  
718

 The National Archives, ADM I/116/ 3491, (Amiral de Robeck‟in 27 Nisan tarihli Raporu)  
719

 Sabit, “Çanakkale Harbi‟nde Ġngiliz Sevk ve Ġdaresi”, Askerî Mecmua, Sayı:86, Ġstanbul, Eylül 1932,  

s.330; 25 Nisan‟da bir buçuk bölükten ibaret Türk kuvveti kendisinden kat kat üstün Ġngiliz kuvvetlerine 

karĢı Ertuğrul Koyu‟nda sağladığı savunma gücüyle çıkarmayı etkisiz hâle getirmiĢtir. Ertuğrul 

Koyu‟ndaki kahramanlardan birisi de Ezineli Yahya ÇavuĢ‟tur. Ezineli Yahya ÇavuĢ, Çanakkale 

Cephesi‟nde 9‟uncu Tümen 26‟ncı Alay 3‟üncü Tabur 10‟uncu Bölük ikmal eri olarak beĢ manga (45) 

askerin baĢında 25 Nisan 1915‟te Ertuğrul Koyu (V Kumsalı) savunmasında büyük bir kahramanlık 

örneği göstermiĢtir. Ezineli Yahya ÇavuĢ, birliği ile birlikte 25 Nisan sabahının erken saatlerinde bir saate 

yakın süren müttefik gemilerinin donanma ateĢine dayanarak çıkarma araçlarının kıyıya yanaĢmasını 

sabırla beklemiĢ, tam çıkarma baĢlarken de 200 metreden eski piyade tüfekleri ile akĢama kadar tam 14 

saat kendi birliğinden 8-10 kat büyük olan iki Ġngiliz bölüğüne adım attırmamıĢtır (Cemalettin Yılmaz, 

Seddülbahr Kahramanları, Ġzmir, 1980, Çağlayan A.ġ. Yayını, s.64).   
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Ġtilâf Kuvvetleri’nin Seddülbahr’da Ertuğrul Koyu (V Kumsalı)’na Çıkarma 

Teşebbüsü Esnasında Türk Savunması  (25 Nisan 1915 )
720 

 

Daha sonra çıkarmanın güçlüğü ve filikaların azlığı dolayısıyla âdeta “Truva 

Atı” efsanesinden esinlenilerek, çıkarma maksadına göre değiĢtirilen önüne rampa, 

yanlarına açılıp toplanabilen iskeleler ve çıkıĢ pencereleri yapılan Albay Edward 

Unwin komutasındaki River Clyde isimli eski bir kömür gemisi karaya 

oturtulmuĢtur. Önüne makineli tüfekler yerleĢtirilen bu özel çıkarma taĢıtına iki 

piyade taburu ve bir istihkâm bölüğü olmak üzere 2.100 asker bindirilmiĢtir. 

Ancak Türkler açısından büyük bir Ģans eseri olarak bu gemi planlanan yere 

yanaĢmamıĢtır. Gemi, bir kum yığınağına kıyıdan uzakta karaya oturduğundan 

köprü kurularak, teknelerle asker kıyıya taĢınmak zorunda kalınmıĢtır. River 

Clyde, savaĢ gemilerinin topları tarafından büyük ölçüde korunduğu hâlde askeri 

karaya çıkarabilmek için saatlerce uğraĢılmıĢ ve pek çok kayıp verilmiĢtir. Nihayet 

gemi ile kıyı arasındaki köprünün gece onarılmasından sonra gemide kalan  

birlikler gizlice karaya çıkarılmıĢtır.
721

  

                                                 
 

720
 Uluğ, a.g.e., s. 215 (Krokiler)  

721
 The National Archives, ADM I/116/ 3491, (Amiral de Robeck‟in 27 Nisan tarihli Raporu)  
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5.4.1.5. S Kumsalı (Morto Koyu)’na Yapılan Çıkarma  

Eskihisarlık ve Morto Koyu‟nun arasındaki bu kıyıya; Cornwallis, 

Vengeance ve Lord Nelson gemilerinin Ģiddetli top ateĢiyle saat 07.30‟dan itibaren 

üç Ġngiliz bölüğü kadar bir kuvvet karaya çıkmayı baĢardıysa da Türk ateĢinin 

etkisi altında kalarak pek bir ilerleme hareketi gösterememiĢlerdir.
722

  

 

5.4.2. Kumkale Çıkarması  

Kumkale‟ye yapılan amfibi harekâtı, bir ĢaĢırtmacayla Türkleri yanıltarak hem 

dikkat ve faaliyetlerini harekâtın ağırlık noktası olan Gelibolu yakasından bu tarafa 

çekmek, hem de Anadolu‟dan karĢıya asker ve silah sevkine engel olmak amacıyla 

gerçekleĢtirilmiĢtir.
723

 Ġngiliz Kuvvetleri Gelibolu Yarımadası‟na sağlam bir 

Ģekilde yerleĢince Fransız birliklerinin bölgeden ayrılmaları öngörülmüĢtür. Bu 

çıkarmada Albay Rueff komutasındaki üç taburlu 2.800 kiĢilik bir Fransız piyade 

alayı (Cezayirliler, Senegalliler ve Fransızlardan oluĢan 6.Sömürge Alayı) ile bir 

sahra bataryası görevlendirilmiĢtir.
724

 Fransız Amiral Guépratte komutasındaki 

Jauréguiberry, Henry IV ve Jeanne d‟Arc gibi Fransız savaĢ gemilerinin yanı sıra 

Albay Ivanoff komutasındaki Rus kruvazörü Askold‟un da katıldığı 15 Fransız 

savaĢ gemisinden oluĢan filo, 25 Nisan sabahı 04.15‟te Kumkale önlerine 

gelmiĢtir. Çıkarma saat 05.30‟da Kumkale ve Orhaniye arasını hedef alan 

donanmanın açtığı Ģiddetli ateĢ ile baĢlamıĢ ve yoğun top ateĢi sonucu Fransız 

                                                 
722

 Birinci Dünya Harbi‟nde Türk Harbi, a.g.e.,  VIII.Cilt,  s.211; Perk, a.g.m., s.36 
723

 Uluğ, a.g.e., s.57 
724

  Puleston; a.g.e., 84 



310 

 

birlikleri, kıyı baĢını tutmayı baĢarmıĢlardır.
725

 25 Nisan sabahı diğer yerlerde 

olduğu gibi Anadolu yakasındaki bir düĢman çıkarmasını bekleyen 31.Alay‟ın 6. 

Türk Bölüğü‟nün bir takımı gemilerden yapılan yoğun topçu ateĢiyle büyük zayiat 

vermiĢtir. Kıyılar 5.Ordu Komutanı Liman von Sanders‟in emri gereği zayıf 

birliklerle tutulduğundan Kumkale‟deki 6. Türk Bölüğü, Fransız 

bombardımanlarına ve karaya ilk çıkan iki Fransız bölüğüne karĢı kahramanca 

savaĢmıĢsa da sürekli takviye edilerek, tabur seviyesine çıkan Fransızlar karĢısında 

Kumkale köyüne çekilmek zorunda kalmıĢtır. Saat 11.00 itibariyle Kumkale köyü 

iĢgal edilmiĢtir.
726

 Burada çatıĢmaya devam eden 6. Türk Bölüğü‟nün iki takımı 

saat 11.30 itibariyle Kumkale mezarlığına doğru çekilmiĢtir. Bu esnada takım 

komutanlarından biri Ģehit olmuĢ, diğeri yaralanmıĢtır. AkĢama kadar Fransız 

Tugayı‟nın tamamını kıyıya çıkmayı baĢarmıĢtır.   

 

Sonraki çarpıĢmalar köyün doğusundaki Kumkale mezarlığına yetiĢen Türk 

takviye kuvvetleriyle Fransız alayı arasında sürmüĢtür. Kıyıdan yapılan savunma 

ateĢleri, Fransız zırhlıları ve Rus kruvazörü Askold‟un top atıĢı ile karĢılanmasına 

rağmen karaya çıkan Fransız birlikleri, akĢama doğru bölgede geride ihtiyatta 

bulunan 3. ve 11.Tümenlerden oluĢan Alman Tuğgeneral Weber komutasındaki 

15.Kolordu‟ya ait Türk birliklerinin Ģiddetli mukavemeti ile karĢılaĢmıĢlardır. 

Bütün bir gece ve ertesi sabahın ilk saatlerinde yapılan Kumkale taarruzunda ciddi 

ölçüde subay ve asker kaybı verilmiĢtir. Çok kanlı geçen çatıĢmalardan sonra 

ilerleme mümkün görülmediğinden Fransız birliklerine çekilme emri verilmiĢ ve 

birlikler yeniden gemilere bindirilerek, Ġngiliz Kuvvetleri‟nin takviye edilmesi 
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726
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amacıyla 26/27 Nisan 1915 gecesi Seddülbahr Cephesi‟nin doğusuna 

nakledilmiĢlerdir.
727

 Kumkale‟de Fransız birlikleri birçok defa karĢı hücum ile 

karĢılaĢmıĢ, çıktıkları yerde tutsak kalmıĢ ve 400 kadar esir bırakmıĢlardır.
728

 

Fransız birlikleri bu tarihten sonra özellikle Haziran ayı ortalarından itibaren 

Seddülbahr‟da Kerevizdere bölgesinde faaliyet göstermiĢlerdir. Seddülbahr 

kıyılarına çıkan Ġngiliz ve Fransız birlikleri, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki 

Kirte Muharebesi‟ni takiben Temmuz ayında Kerevizdere Muharebeleri‟nde 

yıpranmıĢ, Türk birlikleri de ağır zayiat vermiĢtir. Bu birliklerden Kerevizdere 

bölgesindeki 4.Tümen, Ġstanbul‟dan gelen Kurmay Yarbay Kâzım (General 

Karabekir)  komutasındaki 14.Tümen ile değiĢtirilmiĢtir.
729

   

 

Bölgedeki Tümgeneral Fevzi (MareĢal Çakmak) komutasındaki 5.Kolordu 

kuruluĢunda üç buçuk ay boyunca görev yapan 14.Tümen Komutanı Kurmay 

Yarbay Kâzım (General Karabekir), özellikle 12-13 Temmuz 1915 tarihlerindeki 

Kerevizdere SavaĢı‟nda Fransızlara karĢı kazandığı baĢarılardan dolayı                    

28 Temmuz 1915 tarihinde Hükûmet tarafından Muharebe GümüĢ Liyâkat 

Madalyası ile ödüllendirilmiĢtir.
730

 Yine 6 Ağustos günü baĢlayan Seddülbahr 

taarruzu 7 Ağustos‟ta ĢiddetlenmiĢ, 14.Tümen‟e bağlı 42.Alay bölgesine giren 

Fransız birlikleri, bu alayın karĢı taarruzları ve tümen birliklerinin Ģiddetli desteği 

karĢısında panik hâlinde geri çekilmiĢlerdir. Diğer yandan Amiral de Robeck, 

                                                 
727

 Barlett, a.g.e., s. 32 
728

 The National Archives, ADM I/116/3491 
729

 Nusret Baycan, “ÇeĢitli Cephelerde Kâzım Karabekir”, Atatürk AraĢtırma Merkezi Dergisi, 

Ankara, Mart  1988, Cilt: IV, Sayı: 11‟den ayrıbasım, s.452 
730

 M.Fahrettin Kırzıoğlu, Kâzım Karabekir, Ankara, 1991, Kültür Bakanlığı Yayını, s.14;  Azmi 

Süslü, “Atatürk‟ün Yakın Silah ArkadaĢlarından Kâzım Karabekir” Konulu Bildiri Metni, 

Ölümünün 62.Yıl Dönümünde Kâzım Karabekir’i Anma Töreni, Gnkur.BĢk.lığı, 25 Ocak 2010, 

Genelkurmay Bülteni, Ocak-ġubat 2010, Sayı:88, s.12-15; Silahlı Kuvvetler Dergisi, Nisan 2010, 

Yıl 129, Sayı: 404, s.121   
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Fransızların Kumkale çıkarmasına dair Londra‟daki Amirallik Dairesi‟ne yazdığı 

raporunda; “BaĢlangıçtan bu yana ordu ve donanma arasındaki iĢbirliğinin uyum 

içerisinde olmadığı, harekâttan istenilen baĢarının sağlanmadığı, birlikleri çıkarma 

görevini Fransız Amiral Guépratte‟nın desteği sayesinde baĢardığını, Kumkale‟ye 

yapılan çıkarmada Rus kruvazörü Askold‟un komutanı Albay Ivanoff‟tan çok 

büyük destek gördüğünü” bildirmiĢtir. 
731

  

 

Kumkale çıkarmasında Türk birliklerinin kayıpları oldukça ağır olmuĢtur. 

Türkler 467 Ģehit, 763 yaralı, 505 kayıp olmak üzere 1735 kiĢi zayiat vermiĢlerdir. 

Fransızlar ise 176 ölü, 481 yaralı, 129 kayıp olmak üzere 786 zayiat 

vermiĢlerdir.
732

 Türk tarafının kaybının fazla olmasının baĢlıca nedeni Fransızların 

korkunç ateĢ üstünlüğüne sahip olmasından kaynaklanmıĢtır. Fransızların Kumkale 

çıkarmasında Kumkale köyü ve mezarlık hattında gece gündüz ciddi mücadeleler 

yaĢanmıĢ, köy sokaklarında kan gövdeyi götürmüĢtür. Yapılan çatıĢmaların 

sabahına doğru ise Ġtilâf Kuvvetleri sessizce Kumkale‟yi terk etmiĢlerdir.  

 

Sonuçta Ġtilâf Kuvvetleri amaçlarına ulaĢmıĢ ve Türk savunmasının önemli 

bir kısmını oyalamayı baĢarmıĢlardır.
733

 Fransızlar böylece 3. ve 11. Türk 

Tümenlerini birkaç gün Anadolu yakasında tutarak, yarımadadaki savaĢlardan 

uzak bulundurmuĢlar ve bu suretle Türk tarafının daha olumlu netice almamasına 

sebep olmuĢlardır.  

 

 

                                                 
731

 The National Archives, ADM 1/116/ 3491, (Amiral de Robeck‟in 27 Nisan tarihli Raporu) 
732

 Perk, a.g.m.,s.34 
733

 James, a.g.e., s.134  
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5.4.3. BeĢige ve Saros Körfezi’ne Gösteri Çıkarmaları  

Türkleri yanıltmak ve Türk kuvvetlerini meĢgul etmek için gerçekleĢtirilmesi 

planlanan BeĢige harekâtında karaya kuvvet çıkarılması hava Ģartları ve sis 

nedeniyle mümkün olmamıĢtır. 25 Nisan günü saat 11.00‟e kadar BirleĢik Filo‟ya 

ait gemiler, Türk siperlerini top ateĢine tutmuĢlardır. Gösteri, iki muhrip ve bir 

torpidobotla desteklenen beĢ taĢıt gemisi ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Fransız Jeanne 

d‟Arc ve Rus Ascold kruvazörlerinin katıldığı bu gösteri hareketi filonun 

Bozcaada‟ya çağrılmasıyla kısa zamanda sona ermiĢtir.
734

 Saros Körfezi‟ne yapılan 

gösteri çıkarması ise BeĢige hareketine kıyasla çapı daha büyük tutulan, iyi 

planlanan, deniz piyade tümeni tarafından koordine edilip, uygulanan bir yanıltma 

harekâtı niteliğini taĢımıĢtır. Gösteri amaçlı yapılan çıkarma harekâtı, bölgede 

bulunan iki tümenlik Türk Kuvveti‟ni meĢgul etmeye yönelik olarak 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Bir zırhlı muharebe gemisi, iki kruvazör, iki torpidobottan 

oluĢan donanma gemilerinin himayesinde yedi Ġngiliz taĢıt gemisi, 25 Nisan günü 

Saros Kıyıları‟na yaklaĢmıĢtır. Gemiler, bütün gün Bolayır açıklarında kalmıĢ, 

Bolayır tahkimâtı donanma topçusu tarafından bombalanmıĢtır.  

 

Esasen Ġtilâf Kuvvetleri‟nin Bolayır sahiline çıkarma harekâtını yapacağını 

tahmin eden 5.Ordu Komutanı Liman von Sanders, 5. ve 7.Tümenler ile bu 

bölgedeki emir ve komuta yetkisini Kurmay BaĢkanı Yarbay Kazım (Ġnanç) Bey‟e 

bırakmıĢtır. Ġtilâf Güçleri‟nin hareketinin bir gösteriden ibaret olduğu ancak 24 

saat sonra anlaĢıldığından buradaki tümenler Maydos‟a sevk edilmiĢtir.
735

 Bu 

suretle Saros ve Anadolu Yakası‟nda dört tümen harekâta seyirci kalırken 

                                                 
734

 Oglander, a.g.e., Cilt: I, s.325 
735

 Birinci Dünya Harbi‟nde Türk Harbi, a.g.e., Cilt:VIII, s.213 
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Gelibolu‟nun güneyinde Albay Halil Sami komutasındaki 9. Tümen ve Yarbay 

Mustafa Kemal komutasında Arıburnu‟ndaki 19.Tümen kendilerinden çok üstün 

Ġtilâf birlikleri karĢısında yalnız bırakılmıĢlardır.      

5.4.4. Arıburnu Çıkarması  

25 Nisan 1915 tarihinde Ġtilâf Güçleri tarafından “Z” Kumsalı adı verilen 

Kabatepe ile Küçük Arıburnu arasındaki kumsallığa ANZAK (Avustralya-Yeni 

Zelanda) Kolordusu çıkarılmıĢtır.
736

 Baskın etkisi yaratması bakımından karanlıkta 

gün ağarmadan karaya çıkarılması planlanan ANZAK birliklerine, Türklerin 

ulaĢımını tehdit etmek sureti ile Seddülbahr‟daki esas taarruz harekâtına yardım 

etmek vazifesi verilmiĢtir. Ġlk hedef olarak Conkbayırı-Kocaçimentepe hattının 

tutulması ve oradan Maltepe kesimine uzanılarak, kuzeydeki Türk Kuvvetleri‟nin 

Seddülbahr bölgesine yardımının engellenmesi öngörülmüĢtür. Anafartalar 

çıkarmasını desteklemek üzere BirleĢik Donanma‟ya ait Queen Elizabeth, London, 

Prince of Wales, Triumph ve Majestik zırhlıları görevlendirilmiĢlerdir. Bu zırhlılar 

yedeklerinde ANZAK Kolordusu‟nun 1. kademesi olarak 1.500 Avustralya erinden 

oluĢan 1.Avustralya Tümeni‟ni taĢıyan 16 filikayı çekerek, 25 Nisan 1915 gecesi 

saat 24.00‟de Kabatepe‟nin 5 mil batısındaki randevu yerine ulaĢmıĢlardır.  

 

                                                 
736

 25 Nisan 1915 gecesi  Kabatepe‟ye yapılan ilk çıkarma harekâtında Tümamiral C.F. Thursby 

komutasında aĢağıdaki gemiler görev almıĢtır (The National Archives, ADM I/116/ 3491, (Amiral de 

Robeck‟in 27 Nisan tarihli Raporu).  

SavaĢ Gemileri       Kruvazörler  Muhripler              Ark Royal Uçak Ana Gemisi  

“Queen Elizabeth” “Bacchante”   “Beagle” 

“London”      “Bulldog”               Monica Balon Gemisi 

“Prince of Wales”    “ Foxhound”  

“Triumph”     “ Scourge”  

“Majestik”       “Colne”  

          “Usk” 

        “Chelmer”   
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Ġtilâf Kuvvetleri’nin Arıburnu’na Amfibi Harekât Planı
737

 

 

Bunların gerisinde ikinci dalga için 2.500 eri taĢıyan altı muhrip ile  sekiz 

büyük nakliye gemisi, yedi küçük nakliye gemisi ve üç tane torpidobot daha 

bulunmuĢtur.
738

 Saat 03.30‟da sahilden 2-3 mil açıktan karaya çıkacak ilk hücum 

birliklerini taĢıyan filikaları istimbotların yedeğinde kıyıya göndermiĢlerdir.
739

 

Ancak, bunlar gece karanlığında kıyıya yanaĢmayı baĢaramamıĢlardır. Himaye 

gemilerinin bombardımanı ile ANZAK Kolordusu‟nun ön kademesi olan birinci 

                                                 
737

 Steel-Hart, a.g.e., s.VII 
738

 BinbaĢı Halis Bey, Çanakkale Raporu, Ġstanbul, 1975, Arma Yayınları, s.113  
739

 Bıyıklıoğlu, a.g.e., s.39 
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tugaydan 1.500 kiĢilik ilk hücum dalgası, akıntı nedeniyle çıkarma botlarının 

kuzeye kayması sonucu saat 05.00‟de Kabatepe Bölgesi yerine Arıburnu civarında 

kumsala çıkmıĢ ve Türk birliklerinin tüfek ateĢleri ile karĢılanmıĢtır. Sabahın ilk 

aydınlığında muhripler, hemen büyük gemilerin arasından geçerek, ikinci dalga 

kuvvetlerini top ve tüfek ateĢleri altında sahile çıkarmıĢlardır. Ana kuvveti 

taĢımakta olan nakliye gemileri yaklaĢınca, Ģiddetli top ateĢiyle karĢılaĢtıklarından 

zırhlıların gerisine çekilmeleri emredilmiĢtir.
740

 

 

“Z” Kumsalı adı verilen bu kıyı Ģeridine sabah saat 07.20 itibariyle 8.000 

kiĢilik bir kuvvet çıkarılmıĢtır. Buradaki kumsalın çok dar olması ve sürekli devam 

eden Ģiddetli top ateĢi nedeniyle gemilerden birliklerin çıkarılmasında çok büyük 

zorluklar yaĢandığı bilgisine Ġngiliz belgelerinde de yer verilmiĢtir.
741

 Öğleden 

sonra saat 14.00‟e kadar karaya 6 hücum dalgasında 12.000 kiĢi çıkarılmıĢtır. Bu 

sırada Osmanlı Donanması‟na ait Turgutreis zırhlısı, Maydos önünden aĢırma 

atıĢlar ile nakliye gemileri ve filikaların üzerine mermi düĢürmeye baĢlamıĢ ve 

bunları geri çekilmek zorunda bırakmıĢtır. Buna karĢılık Ġngiliz gemileri de top 

atıĢlarını Türk mevzilerine çevirerek, onları susturmaya çalıĢmıĢlardır. Bu 

gemilerden Triumph da uçak yardımıyla aĢırma atıĢına baĢlamıĢ ve Turgutreis 

zırhlısını geri çekilmeye zorlamıĢtır.
742

  Burada kıyı gözetlemesi yapan bir Türk 

birliğinin mukavemetine rağmen, çıkan ANZAK birlikleri ilerleme imkânı 

bulmuĢlar ve böylece tarihi Arıburnu SavaĢları baĢlamıĢtır.
743

 Donanma ateĢi 

                                                 
740

 Bu bölgeye daha sonra Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu‟nun isminin ilk harfleri alınarak 

“ANZAC” adı verilmiĢtir (Australian and New Zeland Army Corps) . 
741

 The National Archives, ADM I/116/ 3491, (Amiral de Robeck‟in 27 Nisan tarihli Raporu) 
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 Thomazi, a.g.e., s.61 
743

 “Sabah saat 05.00‟den itibaren düĢmanın birçok harp gemisi Arıburnu, Morto Limanı Seddülbahr, 
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desteğinde çıkarma hızını artıran ANZAK kuvvetleri karĢısında Türk birlikleri 

büyük kayıplar vermiĢ ve çekilmek zorunda kalmıĢlardır. Amiral de Robeck‟in 

Londra‟daki Amirallik Dairesi‟ne çekmiĢ olduğu bir telgrafla; “26 Nisan akĢamı 

itibariyle ANZAK birliklerinin Kabatepe‟nin yarım mil kuzey doğu tarafında 

tutunmuĢ durumda olduğu” bildirilmiĢtir.
744

  

 

Arıburnu bölgesine ilk hamlede çıkan 1.500 kadar ANZAK askerine karĢı 

ancak 9. ve 19.Tümen olmak üzere iki Türk tümeni bulunmuĢtur. Ġki tümenden 

birincisi 12 taburlu olup, bu taburların 9‟u Seddülbahr Bölgesi‟ni savunmakla 

görevlendirilirken, diğer 3‟ü de yedekte bulunmuĢtur. 19. Tümen ise zayıf bir 

tümen olarak Ordu‟nun genel yedeğini teĢkil ettiğinden ancak Ordu Komutanı‟nın 

emri ile savaĢa katılabilmesi mümkün görülmüĢtür.  

 

5.Ordu Komutanı Liman von Sanders ise çıkarma haberini alır almaz Saros 

Körfezi önündeki Ġngiliz gösteri mahiyetindeki harekâtına aldanıp, Gelibolu 

Bölgesi‟nde bulunan 7. Tümeni de Bolayır Bölgesi‟ne çekmiĢtir. Bu Ģartlar altında 

ANZAK Kolordusu karĢısında hemen kimseyi bulamayarak bir yandan 

Arıburnu/Maydos mesafesinin yarısında bulunan Kocadere‟yi aĢmıĢ, diğer yandan 

o bölgede yarımadanın her iki kıyısını gören ve onlara egemen olan Conkbayır ve 

Kocaçimen tepelerine yaklaĢmıĢtır. 
745

 Çıkarmayı haber alan 27. Alay komutanı 

Yarbay ġefik (Albay Mehmet ġefik Aker) saat 08.00‟de Kemalyeri-Merkeztepe 

                                                                                                                                          
Kumkale civarlarında görülmeye baĢladı. 9 zırhlı, 17 küçük harp gemisi medhal hattında bulunmakta. 

DüĢman Donanması Ģiddetli ateĢ etmekte iken 9. ve 19.fırkalara ait kıt‟aat bu Ģiddetli ateĢ altında 

düĢmanı def etmekte. Arıburnu‟nda düĢman her tarafa saldırmakta ve sürekli bir hâlde takviye kuvveti 

çıkarılmakta”, (ATASE ArĢivi, Klasör No: 121 Dosya No: 572, Fihrist No: 001-003).  
744

 The National Archives, WO 157/ 647, (War Diary-SavaĢ Günlüğü)  
745

 Bayur, a.g.e., II.Cilt, Kısım, III,  s.294 
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genel istikametinde taarruza baĢlamıĢtır.
746

 Bu esnada Bigalı‟da bulunan ordu 

ihtiyatı 19.Tümen, 24-25 Nisan gecesi Conkbayırı istikametinde tatbikat yapmakta 

iken gün ağarırken Arıburnu istikametinden gelen top seslerini duymuĢtur. Tümen 

Komutanı Kurmay Yarbay Mustafa Kemal (ATATÜRK), bir çıkarma yapıldığını 

anlayarak durumu Ordu Komutanı‟na bildirmiĢ, ancak bir cevap alamamıĢtır.
747

  

 

 Bu durumda Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal, Ġtilâf Kuvvetleri‟nin 

Conkbayırı-Kocaçimentepe hattı ve uzantısını ele geçirmesi hâlinde, telafisi 

mümkün olmayacak durumlarla karĢılaĢılacağı düĢüncesiyle Ordu‟dan emir 

gelmemiĢ olmasına rağmen inisiyatifini kullanıp bütün sorumluluğu yüklenerek, 

BinbaĢı Avni komutasındaki 57. Alayı bir batarya ile Kocaçimentepe istikâmetinde 

harekete geçirmiĢtir.  

 

Daha sonra Yarbay Mustafa Kemal, 3.Kolordu Komutanı Tümgeneral Esat 

PaĢa‟nın müsaadesiyle 27.Alay‟dan geri kalan birlikleri de emrine almıĢtır.  

 

 

 

 

                                                 
746

 Aker, a.g.m., s.30 
747

 Yarbay Mustafa Kemal 3.Kolordu Komutanı Esat PaĢa‟ya Ģu notu göndermiĢtir: “DüĢmanın 

karaya çıkmıĢ bulunan piyadesi Arıburnu ile Kabatepe arasında bir buçuk kilometre kadar bir 

cephedeki sırtları iĢgal etmiĢtir. 27.Alay düĢmanı ġark Cephesi‟nde sekiz yüz metrede iĢgal ediyor. 

DüĢmanın tamamen sol cenahından altı yüz metreden taarruza baĢladım.” Mustafa Kemal‟in 

Kumtepe ve güneyindeki bütün komutanlara verilmek üzere yazmıĢ olduğu emir  Ģöyledir: “Arıburnu 

ile Kabatepe arasına çıkan düĢman, 57.Alay ve 27.Alay ile bir batarya tarafından vuku bulan taarruz 

üzerine sahile çekilmektedir. Burada taarruz devam edecektir. DüĢmanın Kumtepe, Zığındere ve 

Kirte mıntıkasında da karaya çıktığı haber alınmıĢtır. Dokuzuncu Tümenin Yirmi BeĢinci Alayı 

Kirte‟ye hareket etmiĢtir. Ben On Dokuzuncu Tümenin bir kısmını Kabatepe‟ye yaklaĢtırarak bizzat 

oraya gideceğim” (Arıburnu Muharebeleri Raporu, a.g.e., s. 23-26). 
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25 Nisan 1915’te Türk Kuvvetleri’nin Durumu
748

 

 

Yarbay Mustafa Kemal‟in “Ben size, taarruzu emretmiyorum. Ölmeyi 

emrediyorum! Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize baĢka 

kuvvetler ve komutanlar kaim olabilir”, sözleriyle 57. ve 27. Alaylar  karaya 

çıkmıĢ olan kendilerinden üç kat daha fazla olan 12 bin kiĢilik ANZAK Kuvveti‟ni 

geri püskürtmeyi baĢarmıĢtır.”
749

  

  

ANZAK‟ların kayıpları 2.000‟den fazla iken Türklerin kayıpları da ağır 

olmuĢ; Yarbay Mustafa Kemal‟in 57.Alay Ġkinci Tabur‟u tamamen yok olurken, 

Üçüncü Tabur‟dan sadece 80 kiĢi hayatta kalmıĢtır. Yarbay Mehmet ġefik‟in 

emrinde bulunan 27.Alay‟ın ise yarısı kayıp verilmiĢtir. 27.Alay‟ın birlikleriyle 

takviye edilen 57.Alay‟ın yaptığı taarruz ve süngü hücumları sonucu ANZAK 

Kolordusu Komutanı General Birdwood, General Hamilton‟a birliklerin gemilere 

                                                 
748

 Uluğ, a.g.e., s.215( Krokiler )  
749

 Iğdemir, a.g.e, s.89 
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alınmasını teklif etmiĢtir. General Hamilton bu teklifi kabul ettiyse de çıkarmayı 

destekleyen Amiral Thursby karaya çıkmıĢ olan bu tümeni, ancak geceleri 

çekebileceğini ve bunun için de iki günlük zamana ihtiyacı olduğunu bildirmiĢtir. 

Bunun üzerine, General Hamilton, ANZAK Kolordusu komutanına bulundukları 

yerlerde savunmaya devam etmelerini emrettiğinden ANZAK‟lar ancak 

donanmanın çok tesirli ateĢi sayesinde denize bakan yamaçlarda, dar bir sahada 

mahkum bir hâlde tutunabilmiĢlerdir.
750

  

 

Ġngiliz kaynaklarında da “Avustralya Kolordusu‟nun hiç beklenmeyen güç 

koĢullar altında sahilden bir mil içeri girdiği ve arazinin çok engebeli olması 

dolayısı ile hedefine eriĢemediği ve nihayet Türklerin baskısı karĢısında sahilden 

917 metre mesafede  yapıĢıp kaldığı”, bilgisi mevcuttur.
 751

 Arıburnu bölgesindeki 

muharebeler Mayıs ayı baĢında da devam etmiĢtir. ANZAK kuvvetlerinin 1-2 

Mayıs gecesindeki baskın tarzı hareketlerini 7-8 Mayıs gecesi Ģiddetlenen mevzi 

muharebeleri izlemiĢtir. 4 Mayıs 1915 tarihli Ġngiliz The Daily Mail gazetesinde 25 

Nisan-2 Mayıs tarihleri arasındaki ANZAK askerlerinin kaybı 10.000‟in üzerinde 

verilmiĢtir.
752

 Bu tarihler arasında Türk tarafında ise 14.155 kiĢi kayıp 

verilmiĢtir.
753

 Bu esnada komuta kademesinde değiĢiklik yapılmıĢ, 6 Mayıs‟ta 

15.Kolordu Komutanlığı‟na Alman Weber PaĢa getirilmiĢ ve Seddülbahr bölgesi 

doğruca 5.Ordu‟ya bağlı olarak “Cenup (Güney) Grubu” adını almıĢtır. 3.Kolordu 

Komutanı Esat PaĢa da “ġimal (Kuzey) Grubu” Komutanı unvanıyla Arıburnu 

Cephesi‟nden sorumlu bulunmuĢtur.  

                                                 
750

 Bıyıklıoğlu, a.g.e., s. 25  
751

 Oglander, a.g.e., Cilt II, s.18  
752

 The Daily Mail, 4 Mayıs 1915 
753

 Uluğ, a.g.e., s. 214; Artuç, a.g.e., s.233-234 
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Ġngilizlerin Arıburnu‟nda çıkarma harekâtına baĢladığı 25 Nisan‟dan 17 

Mayıs‟a kadar burada bulunan tüm kuvvetlere 19.Tümen Komutanı Yarbay 

Mustafa Kemal komuta etmiĢtir. 
754

 Bu bölgede Ağustos ayındaki Anafartalar 

Çıkarması‟na kadar gece gündüz devam eden siper muharebelerinden baĢka bir 

faaliyet olmamıĢtır. Bölgedeki harekât 1915 Ağustos ayına kadar dört ay süre ile 

Conkbayırı-Kocaçimentepe-Kabatepe Bölgeleri‟nde tarafların karĢılıklı taarruzları 

ve bilhassa geceleri yapılan süngü hücumlarıyla çok kanlı çarpıĢmalarla geçmiĢtir. 

Bu cephede her iki tarafın zaman zaman Ģiddetlenen ateĢ muharebeleri ve daha 

ziyade Türkler tarafından yapılan baskın hareketleri devam etmiĢtir.
755

   

 

Buna karĢılık Güney Grubu bölgesinde General Hamilton aldığı takviye 

birliklerin (42.Tümen, 29.Hint ve Deniz Tugayları ve bir Fransız Tümeni) 

ulaĢmasından sonra Kirte ve Alçıtepe‟yi ele geçirmek maksadı ile 4 Haziran 

1915‟ten 13 Temmuz 1915 gününe kadar altı defa taarruzda bulunulduysa da bu 

taarruzların hiçbirinde baĢarı kaydedilmemiĢtir.  

 

Ġlk gün sonunda her iki taraf siperlere giderek bir cephe hattı 

oluĢturmuĢlardır. Bu hat, savaĢın sonuna kadar çok az değiĢikliğe uğrayarak, 

Arıburnu Cephesi‟nde iki tarafı birbirinden ayıran hat olmuĢtur. Harekât Ağustos 

ayından itibaren tamamen mevzii muharebesine dönüĢmüĢtür. Seddülbahr‟da 

olduğu gibi ANZAK Kolordusu da taarruz hedefine ulaĢamamıĢ, ANZAK‟lar 

çıktıkları yerlerden ancak 3-4 kilometre kadar bir arazi kesimini ele geçirmek 
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 BıyıklıoğIu, a.g.e., s.27-30 
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 Selami BaĢaran, “Çanakkale Muharebesi Kara Harekâtı‟na Genel Bir BakıĢ”, Çanakkale 

Muharebeleri 75.Yıl Armağanı, Ankara, 1990, Gnkur.Basımevi, s. 76  
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imkânını bulabilmiĢ ve muharebenin sonuna kadar mevzilerinde kalmıĢlardır. 
756

   

Sonuçta, 25 Nisan 1915 sabahı Arıburnu‟na çıkarma yapan Ġtilâf Kuvvetleri, 

kıyıdaki zayıf Türk gözetleme birliklerini atarak, Conkbayırı‟nı tehdit eder duruma 

gelmiĢlerse de 19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal‟in hiçbir yerden emir 

almaksızın inisiyatifini kullanarak 27. ve 57. Alaylarla yaptığı müdahale ile Boğaz 

için hayati önem taĢıyan bu kilit nokta Ġtilâf Kuvvetleri‟ne kaptırılmamıĢ, bir baĢka 

deyiĢle Çanakkale SavaĢları‟nın kaderi daha ilk günde Türklerin lehine çevrilmiĢ, 

Ġstanbul ve Boğazlar kurtarılmıĢtır.
757

  

 

Genelkurmay ArĢivi‟nde mevcut 27 Nisan 1915 tarihli Harp Ceridesi 

kayıtlarında da 19. Tümen‟in Arıburnu‟ndaki baĢarısı ve sabah Ġtilâf Güçleri‟ne ait 

birliklerin bir kısmının denize döküldüğü bilgisi mevcuttur.
758

 Böylece kesin 

sonucu Seddülbahr bölgesinde arayan Ġtilâf Devletleri buraya yeterli kuvvet 

ayıramazken deniz tümeninin bir kısmını da Arıburnu‟na göndermek suretiyle 

kuvvetlerini iki eĢit gruba bölmek zorunda kalmıĢlardır.     

 

5.4.5. Anafartalar Çıkarması 

25 Nisan 1915 tarihinden itibaren Seddülbahr ve Arıburnu bölgelerine 

çıkarma yapan ancak baĢarı elde edemeyen ve Boğaz‟ı geriden düĢürme imkânını 

bulamayan Ġtilâf Kuvvetleri, her iki cephede de tıkanınca, Türk Ordusu‟nu çember 

içine alarak yok etmek için Büyük ve Küçük Kemikli arasındaki Suvla sahillerine 

çıkarak, Anafartalar bölgesinde üçüncü bir cephe açmaya karar vermiĢlerdir.  
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 Perk, a.g.m., s.130  
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 Bayur, a.g.e, Kısım II, Cilt; III, s.294 
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Ġtilâf Kuvvetleri’nin Suvla Çıkarması
759

 

 

Bu defa Ġtilâf Kuvvetleri tarafından Arıburnu‟ndaki Conkbayırı ve 

Kocaçimentepe gibi hâkim tepeler ele geçirildikten sonra Boğaz‟a inilip, 

Seddülbahr‟da bulunan Türk birliklerini iki ateĢ arasına almak suretiyle teslim 

olmaya zorlamak planlanmıĢtır.
760

 Bu plan doğrultusunda Gelibolu Yarımadası‟na 

ikinci büyük çıkarma harekâtı 6 Ağustos‟ta gerçekleĢtirilmiĢtir. 29.Ġngiliz Tümeni 

6/7 Ağustos‟ta gece vakti; bir Hint tugayı ise 7 Ağustos sabahı Anafartalar (Suvla) 

sahiline çıkarılmıĢtır. Anafartalar harekâtının ilk aĢaması olan Suvla Çıkarması‟nı 

desteklemek üzere 3 kruvazör, 3 monitör, ayrıca bu kuvvetleri taĢıyıp karaya 
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çıkarmak için de 2 kruvazör, 2 muhrip ve birçok çıkarma vasıtaları tahsis 

edilmiĢtir. Anafartalar‟a ilk çıkarmada görev almak için 8-10 asker taĢıyan küçük 

tekneler yerine 500 er, 60 hayvan ve bir miktar top taĢıyan çift katlı önden kapaklı 

“Sloop” adı verilen motorlu Ģalupalar (çıkarma araçları) yaptırılmıĢtır. 5 mil hız ile 

hareket edebilen ve sığlıklara yanaĢabilme özelliğine sahip 15 adet motorlu 

çıkarma aracı ilk defa bu çıkarmada kullanılmıĢtır. Bu sayede ve bölgede herhangi 

bir mukavemetle karĢılaĢılmadığından bir saat içerisinde 14.000 kiĢi karaya 

çıkarılmıĢtır.
761

  

 

Ġngilizler daha sonra karaya yeni kuvvetler çıkartmıĢ, bu kuvvetler, Arıburnu 

ve Anafartalar bölgesindeki Kireçtepe, Tekketepe, Kavaktepe, Kocaçimentepe, 

Conkbayırı hattını ele geçirmek üzere taarruza ve kısa sürede ilerlemeye 

baĢlamıĢlardır.
762

 Nitekim 8 Ağustos 1915 günü yeni takviye kuvveti olarak gelen 

ve Ġmroz (Gökçeada) ile Limni Adaları‟nda toplanan dört tümenli IX.Ġngiliz 

Kolordusu, Anafartalar‟ı iĢgal etmiĢtir.
763

 Anafartalar Grup Komutanlığı 

kuruluncaya kadar devam eden bütün muharebelerde 7. ve 12.Tümen hariç olmak 

üzere bölgedeki bütün birliklerin sevk ve idaresi Tümgeneral Esat PaĢa 

komutasındaki Kuzey Grup Komutanlığı‟nca yürütülmüĢtür.
764

 5.Ordu Komutanı 

Liman von Sanders, Saros Körfezi‟nden bölgeye yetiĢtirdiği iki tümen ile ihtiyatta 

bulunan kuvvetlerini “Anafartalar Grubu” adı altında birleĢtirerek, Saros Grup 
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 Bıyıklıoğlu, a.g.e., s. 39  
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 Aspinall- Oglander, a.g.e., I.Cilt, s. 152 
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 Artuç, a.g.e., s.302 
764

 6-10 Ağustos 1915 tarihleri arasında gerçekleĢen Arıburnu Muharebeleri‟ne Kuzey Grup 

Komutanlığı emrinde 19., 16. ve 5.Tümenler, 9 Ağustos Birinci Anafartalar Muharebesi‟ne Albay 

Mustafa Kemal komutasında 7.,12.Tümenler, Anafartalar Bölge Komutanlığı ve kısmen de 4.Tümen; 10 

Ağustos Conkbayırı taarruzuna Albay Mustafa Kemal‟in komutasında 8.Tümen, kanatlarda 4.ve 

9.Tümenler katılmıĢtır, (BinbaĢı Halis Bey, a.g.e., s.265).      
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Komutanı Albay Fevzi‟yi 7 Ağustos‟ta Anafartalar Grup Komutanlığı‟na atamıĢtır. 

Albay Fevzi Bey, 5.Ordu Komutanı tarafından 8 Ağustos sabahı Anafartalar‟a 

yapılması emredilen taarruzu, Saros bölgesinden gelmekte olan 7. ve 

12.Tümenlerin henüz intikallerini tamamlayamadıklarını ve dinlenmeden taarruz 

yapmalarının uygun olmadığını ileri sürerek, reddetmiĢ ve taarruzun 9 Ağustos 

sabahı yapılmasını teklif etmiĢtir. Bu teklif üzerine Albay Fevzi Bey,  8 Ağustos 

sabahı görevden alınmıĢtır. Liman von Sanders 8-9 Ağustos gecesi gece yarısından 

sonra bu grubun komutanlığına 19.Tümen Komutanı Kurmay Albay Mustafa 

Kemal‟i atamıĢtır.
765

 Liman von Sanders, bu kararının gerekçesi olarak Mustafa 

Kemal‟e duyduğu güveni anılarında Ģöyle ifade etmiĢtir:
766

 “Ġlk askerî baĢarısını 

Trablusgarp‟ta gösteren Mustafa Kemal, sorumluluk sahibi ve görevden zevk 

duyan bir komutan özelliğini taĢıyordu. Daha 25 Nisan sabahı 19.Tümen ile hiçbir 

yerden emir almaksızın kendiliğinden çatıĢmaya katılarak, düĢmanı kıyıya kadar 

püskürtmüĢ ve bundan sonra üç ay süreyle kırılmaz bir güçle sürekli düĢman 

saldırılarına karĢı koymuĢtu. Ona tam anlamıyla güvenilebilirdi.”  

 

Yeni grup komutanı Albay Mustafa Kemal‟in durumu kurtarmak için yaptığı 

ilk iĢ,  9 Ağustos günü karĢı taarruza geçmek olmuĢtur. Albay Mustafa Kemal 

komutasındaki birliklerin, karadan ve denizden yapılan Ģiddetli topçu ateĢinden 

sonra Ġtilâf birliklerinin Anafartalar‟dan yaptıkları saldırılar püskürtülmüĢtür. 

Böylelikle 9 Ağustos‟ta Birinci Anafartalar Muharebesi‟nin kazanılmasından sonra 

10 Ağustos‟ta Conkbayırı‟na kadar ilerleyen Ġngiliz kuvvetleri, 8.Tümen‟in iki 

                                                 
765

 1 Haziran 1915‟te Miralay (Albay) rütbesine yükselen Mustafa Kemal, 28 Temmuz 1915‟te 
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alayı (23. ve 28. Piyade Alayı)  tarafından süngü hücumuyla geriye atılarak, tekrar 

sahil hattına kadar çekilmeye zorlanmıĢtır. 10 Ağustos günü Mustafa Kemal, 

kalbini hedef alan bir Ģarapnel parçasının göğüs cebindeki saati parçalayarak geri 

dönmesi sonucu mutlak bir ölümden kurtulmuĢtur.
767

 Ġkinci Anafartalar 

Muharebesi de Türk birliklerinin zaferiyle sonuçlanmıĢtır.
768

 9 Ağustos tarihli 

Anafartalar zaferinden sonra 10 Ağustos sabahı Ġngilizlerin Conkbayırı‟ndan geri 

püskürtülmeleri artık Çanakkale seferinin ve Boğaz‟ın akıbetinin ne olabileceğini 

açıkça göstermiĢ, Ġstanbul‟u  kurtarmıĢtır. Yine bu baĢarıda Güney Grup 

(Seddülbahr) Komutanı Vehip PaĢa‟nın tüm riski göze alarak son ihtiyatı olan iki 

alay (28. ve 41.Piyade Alayı) ile kuzeydeki Türk cephesini takviyesi de çok etkili 

olmuĢtur.
769

      

 

15-16 Ağustos‟ta Kireçtepe‟de, 21 Ağustos‟ta Ġkinci Anafartalar 

Muharebesi‟nde baĢarılı olamayan Ġtilâf Kuvvetleri, bundan sonra yeni bir 

hücumda bulunamamıĢ, yer yer mevzi çatıĢmaları devam etmiĢtir.
770

 Ağustos 

muharebelerinin genelinde her iki tarafın kaybı büyük olmuĢtur. Türkler 8.800 

kayıp verirken, Ġngilizlerin kaybı 18.100‟ü bulmuĢtur.
771

 Ġngiliz belgelerinde 

baĢarısızlıkla sonuçlanan sadece 21 Ağustos taarruzunda Ġngilizlerin kaybı 6.000 

kiĢi olarak verilmiĢtir.
772

 

                                                 
767

 Süslü-Balcıoğlu, a.g.e., s.4 
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 BOA., HR.,MA. Ds:1139/22,  
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 41.Alay ancak taarruzdan sonra yetiĢebildiğinden bu muharebeye katılmamıĢtır, (Artuç, a.g.e., s. 
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Ġtilâf  Kuvvetleri’nin Anafartalar Çıkarması
773

 

 

Çanakkale SavaĢları‟nın kaderini belirleyen Anafartalar Muharebeleri, 

baĢlangıçta çok dağınık bir durumda bulunan Türk Kuvvetleri‟nin Anafartalar 

Grup Komutanı Albay Mustafa Kemal tarafından süratle kesin sonuç yerine 
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yönetilmesi ve Türk askerinin azim ve gayreti ile zaferle sonuçlanmıĢtır. 

Böylelikle, 8 Ağustos akĢamı Albay Mustafa Kemal‟in Anafartalar Grubu 

Komutanlığı görevine getirilmesi, Anafartalar‟da ve Conkbayırı‟ndaki buhranlı ve 

tehlikeli durumun düzelmesine ve vatanın ikinci defa kurtulmasına imkân 

vermiĢtir.
774

   

 

22 ve 27 Ağustos saldırıları da sonuçsuz kalınca Ġtilâf Kuvvetleri‟ne kendi 

mevzilerine gizlenmekten baĢka yapacak bir Ģey kalmamıĢtır. Böylelikle, 

Çanakkale‟nin büyük Kara SavaĢları devresi de artık sona yaklaĢmıĢtır. Hava 

Ģartları ve çoğu Ġtilâf askerinde baĢ gösteren etkili ve sürekli hastalıklar Ordu‟nun 

tamamını da etkiler hâle gelmiĢtir. 1915 yılının Eylül ayında daha fazla takviye 

kuvveti olmaksızın kesin sonuç alınamayacağı düĢüncesi artık kaçınılmaz 

olmuĢtur.      

 

5.5.Gelibolu Yarımadası’na Yapılan Amfibi Harekâtı’nın Değerlendirilmesi 

 

25 Nisan 1915 sabahı saat 04.30 itibariyle Gelibolu Yarımadası‟nda altı 

bölgeye birden donanma ateĢiyle birlikte amfibi harekâtını baĢlatan Ġtilâf 

Kuvvetleri, bu kıyıları savunan Türk birliklerinin Ģiddetli ateĢine maruz 

kalmıĢlardır. 25 Nisan akĢamı itibariyle Ġtilâf Kuvvetleri‟nin çıkarma harekâtı Ģu 

Ģekilde sonuçlanmıĢtır: Ertuğrul Koyu (“V” Kumsalı)‟na yapılan çıkarmada tam 

bir bozguna uğranılmıĢtır. Teke Koyu (“W” Kumsalı)‟nda Ġngilizler tutunmuĢ, 

fakat ilerleyememiĢlerdir. Ġkiz Koyu (“X” Kumsalı)‟na çıkanlar ancak Implacable 
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zırhlısının ateĢiyle kurtulabilmiĢlerdir. Zığındere (“Y” Kumsalı)‟ye çıkarma yapan 

birlikler %50 kayıp verdikten sonra geri alınmıĢlardır. Morto Koyu (“S” 

Kumsalı)‟nda Ġngilizler tutunmuĢ, fakat ilerleyememiĢlerdir. Arıburnu                       

(“Z” Kumsalı)‟nda ANZAK‟lar toprağı kazıp gömülmüĢlerdir.
775

 Genelkurmay 

arĢiv belgelerinde 25 Nisan günkü bu çıkarmaları takiben 28 Nisan 1915 tarihine 

kadar Ġtilâf güçlerinin insan zayiâtının ölü, yaralı ve kayıp olarak  10.000‟i bulduğu 

ifade edilmiĢtir. 
776

  

 

 26 Nisan 1915 itibariyle Ġtilâf Kuvvetleri tarafından kumsallardan 

Alçıtepe‟ye doğru kuĢatıcı bir taarruz söz konusu olmamıĢ, sadece sıkıĢılıp 

kalınmıĢ olan bu kumsallardan nasıl çıkılacağı düĢüncesi hâkim olmuĢtur. 

Çözümlenecek ilk konu Yarımada‟nın güneyindeki çeĢitli plajlara çıkarılmıĢ olan 

kıtaların birleĢmelerini gerçekleĢtirmek olmuĢtur. 26 Nisan günü saat 10.00‟da 

Ģafaktan beri ağır Ģekilde bombardıman edilmiĢ olan Seddülbahr kalesi ve köyü ele 

geçirilmiĢtir. Öğleye doğru “V”, “W”, ve “X” Kumsalları‟ndaki birlikler 

birbirleriyle birleĢmiĢlerdir. Ġki gün sonra yani 28 Nisan günü Ġtilâf Ordusu‟nun 

güney muharebe hattı, Kerevizdere‟den Zığındere‟ye kadar uzanmıĢtır ki, bütün 

Çanakkale SavaĢları‟nın devam ettiği sürece bu hat ileri ve geri oynamıĢ, fakat 

Ġtilâf Kuvvetleri hiçbir zaman bu bölgenin hedefi olan Alçıtepe‟yi ele 

geçirememiĢlerdir.
777

 Alçıtepe‟nin alınması ile birlikte Seddülbahr‟dan Kilitbahr‟a 

birliklerin ilerlemesi beklenmiĢ, bu aĢamada topçu ateĢi ile Kilitbahr ve kalelere 

tamamen hâkim olunması öngörülmüĢtür. Bu kuvvetten çok az sayıda olan Türkler 

bütün saldırıları kırmıĢ, Kirte‟nin düĢmesini önlemiĢ ve saldıranları, amaçları olan 
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Alçıtepe ile Kilitbahr yaylasından çok uzaklarda durdurmuĢlardır. 
778

 25 Nisan 

günkü çıkarma harekâtı ile ilgili olarak Osmanlı Hükûmeti‟nin resmi tebliği Türk 

basınında Ģöyle yer almıĢtır; “Müttefik Donanma‟ya ait gemiler himayesinde 25 

Nisan sabahı Gelibolu Yarımadası sahillerinde Zığındere, Arıburnu, Tekeburnu ve 

Kabatepe‟ye asker çıkarılmasına teĢebbüs edilmiĢ, Tekeburnu‟na çıkan askerler 

süngü hücumuyla denize dökülmüĢ, Arıburnu‟na çıkanlar Türk taarruzu neticesi 

sahile sürülmüĢ ve bir kısmı telaĢlı bir Ģekilde gemilerine kaçmaya mecbur 

bırakılmıĢtır.” 
779

   

 

26 Nisan günü Amiral de Robeck tarafından Londra‟daki Amirallik 

Dairesi‟ne gönderilen telgrafta ise çıkarma harekâtı ile ilgili olarak Ģu açıklama 

yapılmıĢtır:
780

 “Birliklerin gemilerden indirilmeye baĢlanması ile Nisan ayının 

25‟inde güneĢ doğmadan 6 farklı kumsal kullanılarak, akĢama kadar 29.000 kiĢi 

karaya çıkarılmıĢtır. Avustralya ve Yeni Zelanda Kolorduları Kabatepe‟nin yarım 

mil kuzeyinde, 29.Tümen ve Kraliyet Deniz Tümeni‟nin bir birliği Seddülbahr 

civarında beĢ farklı yerde karaya çıkmıĢtır. 3.000 kiĢilik Fransız Tümeni ile bir 

birlik de Kumkale‟de karaya çıkmıĢtır. BeĢ kumsala yapılan çıkarma Türk 

topçularının açmıĢ olduğu Ģiddetli ateĢe rağmen baĢarıyla tamamlanmıĢtır. Altıncı 

kumsala yapılan çıkarma da etkili olmuĢ, fakat birlikler akĢama kadar 

ilerleyememiĢlerdir. Bu geceki duruma göre ordu, üç yerde tutunmuĢtur. Kesin bir 

kayıt olmasa da çok fazla miktarda personel kaybı yaĢanmıĢtır. Ordu, bugün büyük 

görevine bütün birliklerin gemilerden indirilmesi ile karaya çıkmakla baĢlamıĢtır. 
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AE-2 numaralı Avustralya denizaltısı ise bu sabah Boğaz‟ı geçme teĢebbüsünde 

bulunmuĢtur.” 

 

Osmanlı Donanması‟nın büyük kısmı Karadeniz‟de görevli olduğundan ve 

Alman denizaltı gemileri de henüz Ege‟ye ulaĢmadığından dolayı Ġtilâf Kuvvetleri 

tam bir hava ve deniz emniyetinde karaya çıkmıĢlardır.
781

 Yine Ġtilâf Donanması 

lojistik nakliyâtın kesintisiz yapılmasını sağlayarak ana ve takviye güçlerin 

kayıpsız olarak savaĢ bölgesine intikalini, birliklerin cephanesiz ve ikmalsiz 

kalmamasını temin etmiĢtir. 
782

 Donanma, etkin deniz top ateĢi sağlayarak, çıkarma 

baĢlangıcında birliklerin tutunmalarına, daha sonraki günlerde ilerlemelerine ve 

Türk hücumlarının geri püskürtülmesine yardımcı olmuĢtur. Seddülbahr 

Cephesi‟nin bütün çevresi irili ufaklı harp gemileri ile dolu olup, bu gemiler bir 

poligon atıĢı yapar gibi istedikleri hedefleri dövmüĢlerdir. Ancak Mayıs 1915 ayı 

itibariyle Alman denizaltılarının Marmara‟da görülmesi bir süre için donanmanın 

bu faaliyetlerine büyük darbe indirmiĢtir. Bu dönemde Ġtilâf Donanması‟na ait 

zırhlı, kruvazör ve muhripler, Limni‟deki Mondros Deniz Üssü‟ne çekilmiĢ, fakat 

bunların yerini üzerlerinde 34 cm.lik ağır toplar taĢıyan monitörler
*
 almıĢtır. 

AteĢleri zırhlı ve kruvazörlerin ateĢinden daha etkili olan monitörlerin, özellikle 

Temmuz ve Ağustos aylarında her gün aralıksız sürdürdükleri bombardımanlar, 

Türk karĢı taarruzlarının kırılmasında ve Ġtilâf askerlerinin yarımadada 

tutunmalarında etkin rol oynamıĢtır.
783

    

 

                                                 
781

 Bıyıklıoğlu, a.g.e., s.23 
782

 Perk, a.g.m., s.68  
*
 Monitör: Su çekimi ve sürati az, genellikle iki ağır ve birkaç orta çaplı topla donatılmıĢ, zırhlı kıyı 

harp gemisi, yüzer batarya.  (Robert Rhodes James,a.g.e., s.536) 
783

 Bıyıklıoğlu, a.g.e., s.49  
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Diğer taraftan Ġtilâf Ordusu, Seddülbahr Cephesi‟nde ilk günkü hedefi olan 

Alçıtepe‟yi ele geçirmek için 28 Nisan‟da Birinci Kirte Muharebesi, 6-8 Mayıs‟ta 

Ġkinci Kirte Muharebesi, 4-6 Haziran‟da Üçüncü Kirte Muharebesi, 21-22 Haziran 

Birinci Kerevizdere Muharebesi, 28 Haziran-5 Temmuz‟da Zığındere Muharebesi 

ve 12-13 Temmuz‟da Ġkinci Kerevizdere Muharebesi isimleriyle bilinen 

taarruzlarda bulunduysa da Türk Ordusu‟nun kararlı ve fedakâr savunmasını 

geçmeyi baĢaramamıĢtır.
784

 1915 Temmuz ayı sonuna kadar çok kanlı geçen göğüs 

göğse süngü hücumları ile devam eden Kirte-Kerevizdere-Zığındere Muharebeleri, 

bilhassa Türk birliklerinin donanmanın ateĢinden korunmak için gece yaptıkları 

süngü hücumlarıyla cereyan etmiĢtir. Geceli gündüzlü süngü hücumlarıyla geçen 

Zığındere Muharebesi‟nde çok zayiât verildiğinden bu bölgeye “ġehitler Sırtı 

(Kanlı Sırt)” adı verilmiĢtir. Çok kanlı süngü hücumlarıyla geçen Seddülbahr‟daki 

harekât, Ağustos ayından itibaren mevzi muharebesine dönüĢmüĢtür.  

 

Bu suretle, Ġtilâf Kuvvetleri çıkarmadan itibaren ancak 3-4 kilometrelik bir 

arazi kesimini elde etmiĢ, ilk günün hedefi olan Alçıtepe ve Kirte‟yi ele geçirmeye 

muvaffak olamayarak muharebenin sonuna kadar bir sahaya saplanıp kalmıĢlardır. 

Çıkarma harekâtının baĢladığı 25-26 Nisan günlerinde Seddülbahr bölgesindeki 

muharebelerde Ġngilizler 6.000, Fransızlar 778 kayıp verirken, Türk tarafı 1.898 

kayıp vermiĢtir.
 785

 25  Nisan‟dan 2 Mayıs akĢamına kadar geçen yedi gün içinde 

sadece Arıburnu Cephesi‟nde Türk kaybı 14.000‟ü bulmuĢtur. 21-22 Haziran 

tarihleri arasındaki I.Kerevizdere Muharebesi‟nde Türkler 6.000, Fransızlar 2.500 

                                                 
784

 Çanakkale SavaĢları‟nın Kara Muharebeleri çalıĢmamızın kapsamı dıĢında kaldığından daha çok 

bu muharebelerin “Deniz Harekâtı” ile ilgili bölümüne değinilmiĢ, “Kara Harekâtı”nın ayrıntılarına 

yer verilmemiĢtir.      
785

 Barlett, a.g.e., s.33 
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kayıp verirken, Türkler açısından en büyük kayıp Zığındere Muharebeleri‟nde 

meydana gelmiĢtir. 28 Haziran 1915‟ten 5 Temmuz 1915 gününe kadar geçen 

Zığındere Muharebeleri süresince Türk zayiâtı Türk resmi kaynaklarına göre 

16.000 kiĢi gibi büyük bir rakama ulaĢmıĢtır. 12-13 Temmuz‟da Fransızlara karĢı 

gerçekleĢtirilen II.Kerevizdere Muharebeleri‟nde ise Türklerin kaybı 10.000‟i 

bulmuĢtur.
786

 Yine 6-28 Ağustos 1915 tarihleri arasındaki Anafartalar 

SavaĢları‟nda Türk tarafında 8.800 kiĢi zayiât verilmiĢtir.
787

 Gelibolu 

Yarımadası‟nda gerçekleĢen kara muharebelerinde Türkler olduğu kadar Ġngiliz ve 

Fransız birlikleri de oldukça fazla kayıp vermiĢlerdir. Ġngiliz arĢiv belgeleri 

kayıtlarında Ġngilizlerin 17 Mayıs 1915‟e kadar olan kayıpları ölü, hasta ve yaralı 

olarak 17.000 kiĢi, buna karĢın Fransızların toplam kaybı ise 12.500 kiĢi olarak 

verilmiĢtir. Yine Ġngiliz kaynaklarında 18-20 Mayıs 1915 tarihleri arasında 

Türklerin kayıpları 3.000 ölü ile 12.000 yaralı olarak verilmiĢtir.
788

 3 Temmuz 

1915‟e kadar Çanakkale‟deki Ġtilâf Devletleri‟nin toplam kaybı ise ölü, hasta ve 

yaralı olarak 1.823 subay ve 39.621 asker olarak tespit edilmiĢtir. Ağustos ayı 

muharebelerinde ise sadece Ġngilizlerin kaybının 18.100 olarak kaydedilmiĢtir.
789

 

 

5.6. Türk Kara Ordusu’na Deniz Topçu AteĢi Ve Hava  Desteği 

 

Birinci Dünya SavaĢı esnasında Alman gemileriyle takviye edilmiĢ Osmanlı 

Donanması, ağırlıklı olarak Karadeniz Cephesi‟nde görev yapmıĢtır. Ġtilâf 

                                                 
786

 Uluğ, a.g.e., s.214 
787

 I.Anafartalar Muharebesi (7-13 Ağustos 1915)‟nde Türk tarafının kaybı 3.860, Ġngilizlerin kaybı 

8.400, Kireçtepe (15-16 Ağustos 1915)‟de Türk tarafının kaybı 1.696, Ġngilizlerin kaybı 2.000, 

II.Anafartalar Muharebesi (22 Ağustos 1915)‟nde Türk tarafının kaybı 2.598, Ġngilizlerin kaybı 6.600, 

Bombatepe Muharebesi‟nde (28 Ağustos 1915)„nde Türk tarafının kaybı 679, Ġngilizlerin kaybı 1.100 

kiĢiyi bulmuĢtur. (Birinci Dünya Harbi‟nde Türk Harbi, a.g.e.,V.Cilt, s.425 ) 
788

 Hamilton, a.g.e., s.159 
789

 The National Archives, ADM I/116/1432     
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Kuvvetleri‟nin 25 Nisan 1915 tarihinde Gelibolu Yarımadası‟na çıkarma yaparak 

kara harekâtını baĢlatması üzerine BirleĢik Filo, Çanakkale Müstahkem Mevkii‟nin 

düĢürülmesi için yapmakta olduğu bombalama ve mayın tarama harekâtını 

durdurmuĢtur. Bundan böyle gemiler, çıkarma kuvvetlerini toplarıyla korumakla 

bunun için de aynı zamanda nakliyat yapılan deniz yolları ve birliklerin gerilerini 

ateĢ altında tutmakla görevlendirilmiĢlerdir. Buna karĢılık Türk tarafında da bu 

maksatla Barbaros Hayrettin ve Turgutreis zırhlıları görevlendirilmiĢtir.  

 

1891 ve 1893 yıllarında Almanya‟da denize indirilmiĢ olan 17 mil süratinde 

ve 10.000 ton ağırlığındaki ünlü Türk denizcilerinin adlarını taĢıyan Barbaros 

Hayrettin ve Turgutreis zırhlı gemileri,
*
 Alman Deniz Kuvvetleri‟nde 

sürdürdükleri aktif yaĢamları sonunda 1910 yılında Osmanlı Hükûmeti tarafından 

satın alınmıĢlardır. Bu iki gemi, 1911-1912 Osmanlı-Ġtalyan (Trablusgarp) 

SavaĢı‟nda Boğaz savunmasına katılmak üzere Çanakkale Boğazı önünde 

üslenmiĢlerdir. 1912-1913 Balkan SavaĢı‟nda Yunan Donanması ile Ġmroz ve 

Mondros Deniz Muharebeleri‟ne de katılan bu iki gemi, hayli yıpranmıĢ 

olduklarından artık faal bir vazife yapamayacakları için Birinci Dünya SavaĢı‟nda 

Çanakkale Boğazı savunmasına tahsis edilmiĢlerdir.
790

  16 ġubat 1915‟e kadar 

Haliç‟te onarım, ikmal ve Marmara‟da top atıĢı faaliyetinde bulunan Barbaros 

Hayrettin ve Turgutreis gemileri, Donanma Ġkinci Komutanı Albay Arif 

komutasında 17 ġubat 1915‟te Çanakkale‟ye ulaĢmıĢlardır. Bu gemiler, 19 ve 25 

                                                 
*
 Barbaros Hayrettin zırhlısı 8 Ağustos 1915‟te Marmara‟da Ġngiliz E-11 denizaltısı tarafından 

batırılmıĢtır. Turgutreis zırhlısı Cumhuriyet Donanması‟nın ilk fiili top atıĢını gerçekleĢtiren gemisi 

unvanına sahip olmuĢtur. 1924-1933 yılları arasında Güverte, Makine, Mızıka ve Gedikli Küçük Zabit 

(Astsubay Hazırlama) Okulu için okul gemisi olarak kullanıldıktan sonra 1933 yılında hizmet dıĢına 

çıkarılmıĢtır (Cumhuriyet Donanması, a.g.e., s. 13).   
790

 Bargut, a.g.e., s.30 
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ġubat 1915 günlerinde BirleĢik Filo‟nun Boğaz‟ın giriĢ tabyalarına karĢı yaptığı 

bombardıman esnasında Boğaz savunmasında görevli bulunmuĢlardır. Barbaros 

Hayrettin ve Turgutreis gemileri, Boğaz‟ı geçmeye çalıĢacak olan BirleĢik Filo 

gemilerini son savunma hattında karĢılamak, bu gemilerin Çanakkale Bölgesi‟ne 

yaptıkları aĢırma top atıĢlarına karĢılık vermek, Ġtilâf Kuvvetleri‟nin çıkarma 

bölgelerini bombardıman etmek ile görevlendirilmiĢlerdir.
791

 

 

Çanakkale SavaĢları‟nın deniz harekâtı bakımından en dikkat çeken 

yönlerinden birisi de Türk ve Ġngiliz savaĢ gemilerinin karĢılıklı aĢırma atıĢlarıdır. 

AĢırma atıĢlarını yapan gemiler, bu atıĢları BirleĢik Filo gemilerine görünmeden 

gerçekleĢtirmiĢler ve oldukça baĢarı kaydetmiĢlerdir. Ġlk görmeyerek atıĢı 5-6 Mart 

1915‟te Ġngiliz zırhlısı Queen Elizabeth‟in Kabatape açıklarından baĢlattığı aĢırma 

ateĢine yine aynı yolla karĢılık vermek amacıyla Boğaz giriĢinde savunma 

görevinde bulunan Barbaros Hayrettin zırhlısı gerçekleĢtirmiĢtir. Bu zırhlının 28 

cm.lik topları, bir gözetleme istasyonu aracılığıyla saat 10.45‟ten itibaren Ġngiliz 

zırhlısına ateĢe baĢlamıĢtır. Üçüncü atıĢtan sonra Queen Elizabeth bacasından bir 

isabet alarak ateĢi kesmek zorunda kalmıĢtır. Queen Elizabeth zırhlısının, Barbaros 

Hayrettin zırhlısının aĢırma ateĢi sonucu birçok isabet aldığı Ġngiliz arĢiv 

belgelerinde mevcuttur.
792

 Turgutreis zırhlısı da 5-14 Nisan 1915 tarihleri arasında 

Boğaz giriĢini bombardımanla meĢgul bulunan Lord Nelson ve Majestic 

gemilerine karĢı baĢarılı aĢırma atıĢlar gerçekleĢtirmiĢtir.  

 

25 Nisan 1915 tarihinde Ġtilâf Kuvvetleri Gelibolu Yarımadası‟na amfibi 

                                                 
791

 Birinci Dünya Harbi‟nde Türk Harbi, a.g.e, VIII.Cilt, s.260 
792

 The National Archives, ADM I/116/3491 
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harekâtına baĢladığında, her iki Türk savaĢ gemisi de Ġtilâf Kuvvetleri‟nin karaya 

çıktıkları yerleri top ateĢi altına almıĢlardır.
793

 27 Nisan günü her iki geminin 

Boğaz‟a girmeyi baĢaran AE-2 Avustralya denizaltısının hücumuna maruz 

kalması, bundan sonra atıĢların nöbetleĢe yapılması kararının alınmasına sebep 

olmuĢtur.
794

 Çanakkale Kara Muharebeleri süresince 1915 Ağustos ayı baĢına 

kadar AkbaĢ ile Maydos kasabası arasında görev yapan Turgutreis ve Barbaros 

zırhlıları, karada tesis edilen gözetleme istasyonlarından mesafe ve yön iĢaretleri 

alarak, 28 cm. çapındaki büyük topları ile Ġngilizlerin Arıburnu Bölgesi‟ndeki 

nakliye ve savaĢ gemileri ile kıyıdaki birliklerine baĢarılı aĢırma atıĢlarda 

bulunmuĢlardır.
795

 

 

Ġngiliz ve Fransızlar ise Boğaz‟a taarruzlarında direkt topçu atıĢları ile tahrip 

etmeyi baĢaramadıkları Boğaz istihkâmlarını Kabatepe ve Arıburnu yöresinden 

aĢırma atıĢlar yaparak düĢürmek için Triumph, Majestic gibi 30.5 cm.lik top 

taĢıyan zırhlılar kullanmıĢlardır. 38 cm.lik top taĢıyan dönemin en modern savaĢ 

gemisi Queen Elizabeth de zaman zaman bu amaçla görev almıĢtır. Ġngiliz 

zırhlıları Kabatepe ve Arıburnu yöresinden gerçekleĢtirdikleri bu aĢırma atıĢları ile 

Eceabat (Maydos) ve Gelibolu kasabalarını yakmıĢlar, istihkâmlara oldukça hasar 

vermiĢlerdir. Türk gemilerinin aĢırma atıĢlarının Ġngiliz zırhlılarına, nakliye 

gemilerine ve karaya çıkan Ġtilâf Kuvvetleri‟ne ait birliklere karĢı yaptığı etki 

görülünce, hemen her gün bu atıĢlara devam edilmiĢtir. Ġtalya ve Balkan 

SavaĢları‟nda yaptıkları atıĢlarla topları yıpranmıĢ olan bu eski zırhlılar, özellikle 

                                                 
793

 Thomazi, a.g.e., s.61 
794

 Besbelli, a.g.e., s.21 
795

 Langensiepen & Güleryüz, a.g.e., s.32-33 
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büyük çaplı toplarla yapılan bu aĢırma atıĢlar esnasında bir kat daha harap 

olmuĢlardır. Turgutreis ile Barbaros zırhlılarının değiĢimli olarak, yaptıkları aĢırma 

atıĢlarının karĢı tarafa ne kadar rahatsızlık verdiğini Ġngiliz savaĢ muhabiri Ellis 

Ashmead Bartlett anılarında Ģöyle kaydetmiĢtir:
796

 “Bizi en fazla rahatsız eden Ģey, 

her sabah 06.00-07.00 saatleri arasında gemilerimize 3-4 mermi yollayan bir 

düĢman savaĢ gemisiydi. Bu mermiler havadan fena bir ses ile geçiyorlardı. Denize 

düĢtüklerinde müthiĢ bir su sütunu kaldırıyorlardı. Eğer patlayacak olurlarsa 

Ģiddetli bir ses çıkartır, herkesi dalgın uykularından uyandırırlar ve nereye 

düĢtüğünü görmek isteyenler güverteye koĢtururlardı.” 

 

Yine Ġtilâf Kuvvetleri‟nin Anafartalar‟a çıkarma yaptığı 6/7 Ağustos 1915 

günü Çanakkale‟de bulunan Turgutreis zırhlısı, toplarının adı geçen yere 

eriĢememesinden dolayı Türk Ordusu‟nun moralini yükseltmek amacıyla ancak 

Arıburnu Bölgesi‟ni ateĢ altına alabilmiĢtir. Bu esnada 8 Ağustos günü 

Ġstanbul‟dan cephane ve askerî malzeme yükleyerek hareket etmiĢ olan Barbaros 

zırhlısı, Doğanarslan-Gelibolu Fenerleri arasında E-11 Ġngiliz denizaltısı tarafından 

batırılmıĢtır. Bu tarihten sonra tek baĢına kalan Turgutreis zırhlısının bölgede 

kalmasının sakıncalı olacağı değerlendirildiğinden bu gemi Çanakkale 

Bölgesi‟nden geri çekilmek zorunda kalmıĢtır.
797

  Neticede BirleĢik Filo‟ya bağlı 

savaĢ gemilerinin uzun menzilli top atıĢları karĢısında sürekli yer değiĢtirerek 

oynak savunma yapan Barbaros ve Turgutreis zırhlıları, bu görevlerini 7 Ağustos 

1915 tarihine kadar sürdürerek, Kara Ordusu‟nu desteklemeye çalıĢmıĢlardır. Bu 

gemiler, top ateĢi desteğiyle deniz yoluyla yapılan lojistik nakliyatın kesintisiz 

                                                 
796

 Barlett, a.g.e., s.122 
797

 Özçelik, a.g.m., s.3-57 



338 

 

yapılmasını sağlayarak, birliklerin cephanesiz ve ikmalsiz kalmamasına yardımcı 

olmuĢlardır.  

 

Çanakkale SavaĢları esnasında Kara Ordusu‟na deniz topçu desteğinin yanı 

sıra keĢif ve gözetleme faaliyetinde bulunmak üzere küçük bir deniz hava desteği 

de mevcut olmuĢtur. Çanakkale Kara Muharebeleri‟nin baĢladığı sırada 

Müstahkem Mevkii Komutanlığı emrine tahsisli Türk deniz hava kuvveti olarak 

Çanakkale yakınlarındaki bir meydanda üslenmiĢ bulunan üç kara ve bir deniz 

uçağından oluĢan ve “Serno” adındaki bir Alman yüzbaĢı tarafından komuta edilen 

bir uçak bölüğü bulunmuĢtur.
798

 Türk uçaklarına, Saros Körfezi ile Anadolu 

kıyılarına kadar uzanan bölgedeki Ġngiliz ve Fransız gemilerini göz altında 

bulundurmak ve taĢıt gemilerini bombalama gibi keĢif ve bombalama görevi 

verilmiĢtir. 18 Mart-08 Temmuz 1915 tarihleri arasında bu uçaklar Limni‟ye uzun 

uçuĢ olmak üzere 24 muharebe uçuĢu gerçekleĢtirerek, Çanakkale SavaĢları‟nda 

son derece yararlı ve baĢarılı hizmet vermiĢlerdir.
799

  

 

Mevcut uçaklara ilave olarak  5 Temmuz günü iki adet Gotha tipi deniz uçağı 

ile Alman pilotlar ve bakım ekibi Çanakkale‟ye ulaĢmıĢtır. Muharebelerin 

sonlarına doğru Almanya‟dan gelen uçaklarla hava gücünün takviyesine çalıĢılmıĢ 

ve donanmanın envanterindeki uçak mevcudu iki adedi Nieuport eğitim uçağı, bir 

adedi Curtis ve sekiz adedi Gotha tipi savaĢ uçağı olmak üzere toplam on bir adede 

                                                 
798

 SavaĢ yıllarında kara ve deniz havacılığının ayrı olmasından kaynaklanan bir takım sorunlar 

sebebiyle 1916 yılı Mayıs ayı itibariyle Deniz ve Kara Havacılığı aynı görev altında birleĢtirilmiĢtir 

(Kayabalı, a.g.e., s.89). 
799

 Türk Deniz Kuvvetleri (Denizlerin  Koruyucuları),a.g.e., s.220   
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yükselmiĢtir.
800

 Neticede, bu uçaklar baĢlangıçta keĢif ve gözetleme görevlerinde 

kullanılmıĢ, ancak daha sonra uçuĢ kabiliyetini sınırlayan arızalar nedeniyle hizmet 

dıĢı bırakılmıĢlardır.  

 

Buna karĢın Müttefiklere ait uçakların sayısı Mayıs ayında  42 iken, bu sayı 

Temmuz ayında 55‟e yükselmiĢtir. Ġtilâf Kuvvetleri‟ne ait deniz uçaklarına 

Çanakkale Kara Muharebeleri süresince kara birliklerinin taarruzlarını destekleme 

görevi verilmiĢ ve özellikle keĢif hizmetlerinde faaliyet göstermeleri beklenmiĢtir. 

Bu uçaklar, keĢif hizmeti kapsamında tespit ettikleri Türk birliklerini muharebe 

gemilerine bildirmiĢlerdir. Deniz uçakları, Marmara Denizi‟nde deniz ulaĢımına 

engel olmakla da görevlendirilmiĢlerdir. Bu kapsamda Nara‟daki denizaltı mania 

(engel) hatları ile mayınlara taarruz edip tahrip ederek, denizaltıların Marmara‟ya 

geçmelerini kolaylaĢtırmaya çalıĢmıĢlardır. Bu uçaklar için Bozcaada‟da on altı 

uçak kapasiteli, Seddülbahr‟da ise dört uçak kapasiteli bir hava alanı 

kurulmuĢtur.
801

 BirleĢik Filo‟ya ait deniz uçaklarının sürekli bir biçimde 

yarımadada keĢif görevinde bulundukları, tespit ettikleri Türk birliklerini 

muharebe gemilerine bildirdiklerine dair bilgiler Genelkurmay arĢiv belgelerinde 

de mevcuttur.
802

 Ayrıca bu uçaklar, Kumkale‟ye yapılan çıkarma sırasında kendi 

birliklerinin taarruzunu desteklemiĢ; Arıburnu bölgesine yapılan çıkarma sırasında 

Ark Royal uçak ana gemisinden kalkan altı uçak da bu görevi icra etmiĢtir.   

 

                                                 
800

 Hava Kuvvetleri Komutanlığı Filo Tarihçeleri, I.Cilt, Ankara, 2009, Hava Basımevi ve NeĢriyat 

Müdürlüğü, s.26 
801

 Oglander, a.g.e., II. Cilt, s.514 
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 ATASE ArĢivi, Klasör No: 121 Dosya No: 572, Fihrist No:  001-004 
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Yine Ġngiliz-Fransız uçakları, Çanakkale Cephesi‟nin tahliyesi sırasında kara 

birliklerini desteklemiĢ; ayrıca havada devriye olarak dolaĢmıĢ ve böylece, Türk 

uçaklarının faaliyete geçerek, çekilme hazırlıklarını görmelerine engel olmuĢlardır. 

Deniz uçaklarının bu faaliyetlerine ilave olarak Ġtilâf Kuvvetleri gerek Seddülbahr 

bölgesinde ve gerekse Arıburnu ile Saros bölgelerinde Monika, Canning, Hektor 

adındaki üç balon gemisinden faydalanmıĢlardır. Karadaki Türk topçularının 

menzili dıĢından bombardıman görevini ifa eden Ġngiliz ve Fransız savaĢ 

gemilerinin atıĢları, gerek mesafenin uzaklığı ve gerekse arazinin engebeli olması 

dolayısıyla etkili olmadığı düĢüncesiyle gemilerden yapılan ve hatta karadan açılan 

atıĢların kontrol ve idaresi için balon gemilerinden faydalanılması zorunlu 

olmuĢtur. 
803

  

5.7.  Osmanlı Donanması’nın Diğer Taarruzî Harekâtı  

  

5.7.1. Demirhisar Torpidobotu’nun Akın Harekâtı 

Birinci Dünya SavaĢı esnasında Alman gemileriyle takviye edilmiĢ Osmanlı 

Donanması, ağırlıklı olarak Karadeniz Cephesi‟nde görev yapmıĢtır. Bu donanma 

yalnız Çanakkale‟ye tahsis edilmiĢ olsa bile, Boğaz önündeki Ġtilâf Filosu‟na karĢı 

taarruzî harekât gerçekleĢtirecek güçte bulunmamıĢtır. Bu tür bir faaliyet, ancak 

1915 Mayıs ortasından itibaren Türk sularına gelen Alman denizaltı gemileriyle bir 

derecede mümkün olmuĢ, fakat bu da Ġtilâf Devletleri‟nin aldığı karĢı tedbirlerle 

bir süre sonra etkinliğini yitirmiĢtir. Bunun dıĢında bu tarzda diğer bir hareketi 

YüzbaĢı Lütfü Talat Bey komutasındaki Demirhisar torpidobotu gerçekleĢtirmiĢtir.  
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 Birinci Dünya Harbi‟nde Türk Harbi, a.g.e., V.Cilt, III.Kitap, s.515 
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Ġngiliz ve Fransız gemilerinden oluĢan BirleĢik Filo‟nun 19 ġubat 1915 

tarihinde Çanakkale Boğazı giriĢini bombardımanına karĢılık olarak Donanma 

Komutanlığı, Ġzmir‟i üs kabul ederek, Kuzey Ege‟de icra edilen BirleĢik Filo 

nakliyâtını rahatsız etmek amacıyla 97 ton ağırlığında ve 27 mil süratindeki 

Demirhisar torpidobotunu görevlendirmiĢtir. Gemide 6 subay ile 20 astsubay ve 

erden oluĢan Türk personelden baĢka, 2 Alman subay ve 5 Alman astsubayı 

bulunmuĢtur. Gemi ilk çıkıĢını 25 ġubat 1915 günü Ġstanbul‟dan çıkarak yapmaya 

baĢlamıĢ, aynı gün Çanakkale Boğazı önlerinde iki Ġngiliz zırhlısı gördüğünden 

geri dönmek zorunda kalmıĢtır.
804

  

 

Demirhisar torpidobotu ikinci çıkıĢını 7 Mart 1915 günü gerçekleĢtirmiĢ, 

Ġmroz Adası kuzeyinden dolaĢarak, Ege Denizi‟ne girmiĢtir. 8/9 Mart gecesi 

gördüğü Ġngiliz birliğine görüĢ Ģartlarının iyi olmamasından dolayı taarruz 

edememiĢ, 9 Mart sabahı Ġzmir Limanı‟na girmiĢtir. Limana girmek üzere iken 

BirleĢik Filo‟ya ait 1 zırhlı ve 1 kruvazör gördüğünden ertesi gece bu gemilere 

taarruz etmek için tekrar denize açılmıĢtır.
 805

  BaĢarılı olmayan bu ilk taarruzdan 

sonra 10 Mart 1915 gününü ÇeĢme Limanı‟nda geçiren gemi, 11 Mart günü Ġzmir 

Körfezi‟ne dönerken Anna Rickmers ismindeki Ġngiliz uçak gemisini 300 

metreden attığı torpido ile ağır Ģekilde yaralamıĢtır.
806

  Bu esnada kömür sıkıntısı 

sebebiyle geri dönüĢe geçen Demirhisar, pervanesi arızalandığından 15 Nisan 1915 

tarihine kadar Ġzmir Körfezi‟nde onarımda kalmıĢtır.
807
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 Kayabalı-Arslanoğlu, a.g.e., s.202 
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 ATASE ArĢivi; Klasör No:90, Eski ve Yeni Dosya No:853/ 493, Fihrist No: 001-08 
806

 Wilson, a.g.m., s.262 
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Ġzmir‟de onarımı çok uzun süren Demirhisar torpidobotu, 16 Nisan 1915 

sabahı Ġzmir Körfezi‟nin kuzey kıyılarına sokularak, karakoldaki Ġngiliz 

muhriplerinden kendini saklamak suretiyle Ġzmir‟den ayrılmıĢtır. Aynı gün 

Demirhisar torpidobotu, 29.Tümen‟in Mısır‟dan ayrılan son Ġngiliz nakliye 

gemilerinden biri olan Manitou‟yu görmüĢ, yaklaĢarak gemiye durmasını 

emretmiĢtir. Demirhisar tarafından Manitou gemisinin kaptanına 10 dakika 

içerisinde gemiyi boĢaltması, daha sonra geminin torpillenip batırılacağı talimatı 

verilmiĢtir. 

 

Bu esnada bir yardımcı kruvazör olduğu tahmin edilen diğer gemi süratle 

yaklaĢmakta olduğundan Demirhisar tarafından Manitou‟ya iki torpido atılmıĢtır. 

Torpidoların arıza göstermesi yüzünden bir etkisi olmayan bu taarruz, Manitou 

gemisinde büyük kargaĢa yaratmıĢ ve bu esnada gemide bulunan 650 askerden 51‟i 

denize atlayarak boğulmuĢtur.
808

 Demirhisar, üçüncü torpidosunu attıktan sonra 

uzaktan hızla yaklaĢmakta olan iki Ġngiliz kruvazörünü tespit etmiĢtir.  

 

Ġki Ġngiliz kruvazörü tarafından kovalanan Demirhisar gemisi, Türk kıyılarına 

ulaĢmanın mümkün olmadığı anlaĢılınca, tarafsız Yunan topraklarından Sakız 

Adası‟nın Kalamoti Koyu‟na yanaĢmak için rota değiĢtirdiği anda Ġngiliz 

kruvazörleri tarafından açılan ateĢe maruz kalmıĢtır. Bu durum karĢısında 

Demirhisar Komutanı YüzbaĢı Talat Bey için gemisini tahrip etmek ve personelini 

karaya çıkartmaktan baĢka çare kalmamıĢtır. Bütün cephanesini de tükettiğinden, 

gemi komutanı gemisini Sakız Adası‟nın güney burnunda karaya oturtmuĢ ve 
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bomba kullanarak kendi gemisini kendi imha etmiĢtir. Bütün mürettebât 

Yunanlıların eline esir düĢmüĢtür.
809

 34 kiĢilik mürettebâtından Alman olanlar, 

Alman Hükûmeti‟nin giriĢimi ile ülkelerine iade olunmuĢ, Türkler ise ancak 

KurtuluĢ SavaĢı‟nın ardından ülkeye dönebilmiĢlerdir. 
810

 Manitou gemisi, 17 

Nisan günü öğleye doğru Mondros Limanı‟na girmiĢtir. Gemideki birliğin 

komutanı Albay Peel, Türk torpidobotunun hücumunu General Hamilton‟a Ģöyle 

izah etmiĢtir:
811

 “Türkler harp kurallarına harfiyen riayet ettiler, gemiyi terk 

etmemiz için süre verdiler. Bir kısım filikaları indirip gemiden ayrılmak 

üzereyken, herhâlde Ġngiliz harp gemilerinin yaklaĢmakta olduğunu gördüler ve 

telaĢla kısa mesafeden bir torpido atıp gittiler.” General Hamilton da bu olayı çok 

heyecan verici bulmuĢ ve bu olaydan sonra “Ġngiliz taĢıt gemilerinin savaĢ 

gemilerinin refakatinde olmadan himayesiz göreve çıkmalarının yasaklanması,” 

direktifini  vermiĢtir. 

 

Sonuç itibariyle, Çanakkale Kara Muharebeleri süresince Türk nakliye 

gemilerine taarruz eden Ġtilâf denizaltılarının imhasına yönelik tek baĢarı, 30 Nisan 

1915‟te Sultanhisar torpidobotunun AE-2 Avustralya denizaltısını batırarak, 

personelini esir alması olmuĢtur. Bunun yanı sıra nakliye gemilerine karĢı Osmanlı 

Donanması sınırlı sayıda da olsa birkaç saldırı giriĢimi gerçekleĢtirmiĢtir. Bu tür 

giriĢimlerden birisini Demirhisar torpidobotunun 11 Mart 1915‟te Anna Rickmers 

deniz uçağı taĢıyıcısına, diğerini ise 17 Nisan 1915‟te Ġngiliz Manitou nakliye 

gemisine yaptığı torpido hücumları teĢkil etmiĢtir.  

 

                                                 
809

  Bargut, a.g.e., s.27  
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7 Mart 1915 tarihinde Boğaz‟dan çıkıĢ yapan ve Yunan Adaları civarında 

akın harekâtı düzenleyerek, Ġtilâf Güçleri‟nin lojistik yollarında kargaĢa yaratmayı 

baĢaran Demirhisar torpidobotunun bu harekâtı, malzeme yetersizliği ve kötü deniz 

Ģartlarından dolayı tam istenilen sonucu vermemiĢtir. Mustafa Kemal 

(ATATÜRK) Arıburnu Muharebeleri Raporu‟nda; Çanakkale Kara SavaĢları‟nda 

donanma gemilerinin kara ordusuna verdiği desteği vurgularken, Demirhisar 

torpidobotunun 17 Nisan 1915‟te Ege Denizi‟nde bir Ġngiliz nakliye gemisine 

baĢarılı bir taarruzda bulunduğu bilgisine yer vermiĢtir.
812

 

  

5.7.2. Muâvenet-i Milliyye Torpido Muhribi’nin Ġngiliz Goliath 

Zırhlısı’nı Batırması 

 

Çanakkale Kara Muharebeleri süresince Osmanlı Donanması‟nın yapmıĢ 

olduğu taarruzî harekâttan biri de Morto Koyu önlerinde yatmakta olan Ġngiliz 

Goliath zırhlısının batırılması olayıdır. Ġtilâf Kuvvetleri tarafından 25 Nisan 1915 

günü Gelibolu kıyılarına çıkarma harekâtı baĢladıktan sonra Ġtilâf Donanması 

çıkartılan kuvvetlerin karada tutunabilmesi ve ilerlemelerinin sağlanabilmesi için 

devamlı olarak Türk mevzilerini ateĢ altında tutmaya baĢlamıĢtır. Gelibolu 

Yarımadası‟nın güneyindeki Eskihisarlık ile Kirte arasında bulunan Türk mevzileri 

de geceleri Morto Koyu‟nda demirli bulunan Goliath ve Cornwallis adlı Ġngiliz 

zırhlılarının yan ateĢlerinden çok etkilenmiĢtir.
813

   

 

                                                 
812  Demirhisar gemisinin taarruz harekâtı hakkında Mustafa Kemal (ATATÜRK) Ģu sözleri sarf 

etmiĢtir; “Timurhisar (Demirhisar) torpidobotumuzun Nisan‟ın dördünde (17 Nisan) Adalar 

Denizi‟nde Mannu (Manitou) nâmındaki Ġngiliz nakliye vapuruna kemal-i muvaffakiyetle taarruz 

ettiği, Ġngiliz kruvazör ve torpido muhripleri tarafından Sakız‟a kadar takip edildiğinden düĢman eline 

düĢmemek için kendi mürettebâtı tarafından berhava edildiği,” (Arıburnu Muharebeleri Raporu, a.g.e., 

s.17). 
813

 Büyüktuğrul, a.g.e., Cilt:IV, s.436 
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Bu sebeple 5. Ordu Komutanlığı Mayıs ayı baĢında Morto Koyu‟nda yatan 

Ġtilâf gemilerinin uzaklaĢtırılması için gerekenin yapılmasını Donanma 

Komutanlığı‟ndan özellikle talep etmiĢtir. Öncelikle Çanakkale Boğazı‟nda 

karakol ve denizaltı gözetlemesi ile görevlendirilmiĢ olan 167‟Ģer tonluk Draç 

sınıfı üç küçük torpidobotun bu iĢte kullanılmasına karar verilmiĢtir. Fakat daha 

sonra bu gemilerin torpido kovanlarının yetersizliği ve taarruz alanının darlığı 

sebebiyle bir filotilla hâlinde kullanılması kararından vazgeçilerek, Morto 

Koyu‟ndaki Ġngiliz zırhlılarına baskın için 1910 yılında Osmanlı Donanma 

Cemiyeti tarafından Almanya‟da inĢa ettirilmiĢ olan 616 tonluk Muâvenet-i 

Milliyye torpido muhribi görevlendirilmiĢtir. Çanakkale‟de yapılan durum 

muhakemesi sonrasında bu saldırının gece harekâtı Ģeklinde yapılması 

kararlaĢtırılarak, hemen hazırlıklara giriĢilmiĢtir. 
814

 Kıdemli YüzbaĢı Ahmet 

Safvet Bey komutasındaki Muâvenet-i Milliyye torpido muhribi, 24 Türk subayı, 

74 er ve 3‟ü subay olmak üzere 20 Alman mürettebâtla birlikte toplam 118 

personel ile 12 Mayıs akĢamı saat 18.40‟da demir alarak yola çıkmıĢtır.
815

 Gemi, 8 

mil hızla Boğaz‟ın Avrupa kıyısına, takriben 50 metre mesafeden seyre 

baĢlamıĢtır.
816

 Muâvenet-i Milliyye muhribi sahile çok yakın seyrettiğinden 

hareketten kısa bir süre sonra sahilden yaylım ateĢine tutulmuĢtur. Cephedeki 

askerler bu görevden haberdar olmadıklarından, bu mermilerin Türk mevzilerinden 

atıldığı değerlendirilmiĢtir.
817

 Muâvenet-i Milliyye gece yarısından sonra 

Seddülbahr Cephesi‟nde Morto Koyu açıklarına ulaĢmıĢtır. Gemi, saat 01.00 

civarında Eskihisarlık önüne geldiğinde Fransız Kuvvetleri‟nin durumunu 
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  Lorey, a.g.e., Cilt:II, s. 339 
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  BOA, Ġrade-i Taltifat 1333/B-35, sayfa 1-4  
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sağlamlaĢtırmak için topçu ateĢi yapmakta olan Goliath ve Cornwallis zırhlılarını 

tespit etmiĢtir.
818

     

 

Kıdemli YüzbaĢı Ahmet Bey‟in ilk iĢi, izlenecek seyir hattını ve Morto 

Limanı‟ndaki Ġngiliz Goliath ve Cornwallis muharebe gemilerinin durum ve 

hareketlerini saptamak olmuĢtur. Bunların yanında iki Ġngiliz kruvazörü, Erenköy 

yakasında Boğaz‟ın tam orta yerinde de yine bir Ġngiliz muhribi karakol görevinde 

bulunmuĢtur. Muâvenet-i Milliyye, kendisini akıntıya bırakarak, arka tarafı 

Boğaz‟ın çıkıĢ yönünde olduğu hâlde iki Ġngiliz muhribi arasından görünmeden 

yavaĢça geçmeyi ve Goliath zırhlısına yaklaĢmayı baĢarmıĢtır.
819

 Ġngiliz zırhlısı ise 

Muâvenet-i Milliyye‟yi fark etmiĢ, üç defa parola sormuĢ, cevap alamayınca top 

ateĢi emri vermiĢtir. Fakat bu sırada Türk muhribi tarafından birbiri peĢinden atılan 

üç torpidodan biri Goliath‟ın baĢ tarafına, ikincisi ön baca hizasına, sonuncusu da 

kıç taraf hizasına isabet etmiĢtir.
820

 Torpidoların birbiri peĢinden ve ani olarak 

gemiye vurması sonucu alt güvertede bulunan gemi personeli yukarı çıkamadığı ve 

gemi de çabuk alabora olarak battığı için Goliath zırhlısıyla birlikte gemi 

personelinin üçte ikisi yani 567 kiĢi hayatını kaybetmiĢtir. Müstahkem Mevkii 

Komutanlığı Harp Ceridesi kayıtlarında da Muâvenet-i Milliyye gemisinin Goliath 

zırhlısını Boğaz giriĢi önünde batırdığına dair bilgiler mevcuttur.
821

 Ġngiliz 

kaynakları da geminin 750 kiĢilik mürettebâtından sadece 183 kiĢinin 
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 Ersan BaĢ,“Muâvenet-i Milliyye ve Goliath’ın BatırılıĢı", Ankara, 2006, Deniz Ġkmal Grup 

Komutanlığı Basımevi, s.62   
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kurtulduğunu kaydetmiĢlerdir.
822

 Goliath‟a isabetler olur olmaz, Muâvenet-i 

Milliyye derhal geri dönmüĢ, saat 02.00‟de Soğanlıdere Koyu‟na gelmiĢtir. 

BirleĢik Filo‟ya ait muharebe gemileri, Kepez önlerine gelerek, Muâvenet-i 

Milliye‟nin yolunu kesmek istemiĢlerse de baĢaramamıĢlardır.
823

 

 

Geminin Torpido Subayı Ali Haydar Efendi anılarında; “Bir tona yakın 

ağırlıkta olan torpidonun gündüz eğitim esnasında 10 dakikada yerine konurken, 

erlerin gecenin zifiri karanlığında üzeri tamamen yağlı ve tutacak yeri olmayan 3 

metre kadar boyundaki torpidoyu göz açıp kapayacak kadar bir sürede kovana 

sürmelerini” gerçek, ancak inanılması zor bir olay olarak ifade etmiĢtir. 
824

 

Muâvenet-i Milliye gemisi, 14 Mayıs sabahı Çanakkale‟den hareket ederek, 

Ġstanbul‟a ulaĢmıĢtır. Aynı gün BaĢkumandanlık Vekâleti, Morto Limanı‟nda bir 

Türk muhribinin batırdığı Ġngiliz zırhlısı hakkında resmi tebliğ yayımlamıĢ ve bu 

tebliğ ertesi gün Ġkdam
825

 ve Tanin
826

 gibi gazetelerde Ģöyle yer almıĢtır:
827

 

“Çanakkale giriĢi yakınında Morto Limanı‟nda bulunan bir Ġngiliz zırhlısına           

13 Mayıs 1915 tarihinde öğleden evvel donanmamızın bir kısmı hücum etmiĢ ve 

zırhlı kumandan köprüsü hizasından, ortasından ve gerisinden aldığı üç isabet 

neticesinde derhal batmıĢtır.” 

        

13.150 tonluk Goliath zırhlısının 750 kiĢilik personelinden sadece 183 kiĢi 

kurtulabilmiĢ ve Morto Koyu‟nda Komutanı Albay Thomas Lawrie Shelford‟un da 
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 Rekta Ragıb Önen, “Muâvenet-i Milliyye Muhribi’nin Torpido Subayı Ali Haydar Bey’in 
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dahil olduğu 567 kiĢi ile birlikte zırhlı batmıĢtır.
828

 O esnada Majestik zırhlısında 

bulunan bir subay olayın hemen sonrasındaki görüntüyü Ģöyle ifade etmiĢtir:
829

 

“Denizin yüzü yarım dönüm kadar bir bölgede çırpınan boğulan bir insan kütlesi 

ile kaplıydı. Hepsi de akıntı ile bize doğru sürüklenmekteydiler.” Ġngiliz zırhlısı 

Goliath‟ın bir Türk gemisi tarafından torpillenmesi olayı Ġngiliz gemilerinin maruz 

bulundukları tehlikeyi göz önüne sermesi bakımından büyük önem arz etmiĢtir.
830

 

Hatta bütün Çanakkale Seferi süresince Bahriye‟nin maruz kaldığı en büyük 

felâket olarak görülmüĢtür. Ġngiliz harp tarihinin “Cüretli ve usta bir hareket” 

olarak nitelendirdiği bu olay, Ġngiltere‟de bomba etkisi yaratmıĢtır. Muâvenet-i 

Milliye‟nin bu baĢarılı harekâtı, öncelikle kıyı destek bombardımanı görevi 

yapmakta olan zırhlılarından özellikle Queen Elizabeth‟in geri çağrılmasına neden 

olmuĢtur.
831

 Bu olay üzerine Deniz Kuvvetleri Kurmay BaĢkanı Amiral Fisher, 

donanmanın en güçlü gemilerinden biri olan Queen Elizabeth‟in derhal Çanakkale 

önünden ayrılıp, Ġngiltere‟ye geri dönmesi talimatını vermiĢtir.
832

 Goliath 

zırhlısının küçük bir Türk torpido muhribi tarafından batırılması ve Alman 

denizaltılarının Marmara‟da görülmeye baĢlanması haberi, Ġngiliz gemilerinin 

maruz bulundukları tehlikeyi gösterince uzun süreden beri (19 Mart 1915) 

toplanmayan SavaĢ Konseyi, 14 Mayıs 1915‟te toplanmıĢtır. SavaĢ Konseyi‟nde 

Amiral Fisher, SavaĢ Bakanı Lord Kitchener‟in muhalefetine rağmen donanmanın 

en güçlü gemilerinden biri olan Queen Elizabeth‟in derhal Çanakkale önünden 
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 Steel- Hart, a.g.e, s.131; Bazı kaynaklarda personel kaybı 618 kiĢi olarak verilmesine rağmen, 
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ayrılıp, Ġngiltere‟ye geri dönmesi kararını almıĢtır.
833

  

 

Goliath‟ın batırılması olayı Ġngiliz Hükûmeti‟nde bomba etkisi yaparak, 

Ġngiliz Donanması‟nın nüfuzunu sarsmıĢtır. Bununla da kalmamıĢ bir sonraki konu 

baĢlığında ayrıntısı verilmiĢ olan olaylar sonucu Deniz Kurmay BaĢkanı Amiral 

Fisher ve Çanakkale Seferi‟nin fikir babası olan Deniz Bakanı W.Churchill 

görevlerinden istifa etmek zorunda kalmıĢlardır. Türk tarafından bakıldığında 

Muâvenet-i Milliyye torpido muhribinin bu baĢarısı, sadece Kerevizdere‟de 

savaĢan ve Ġtilaf Donanması‟nın susmayan top atıĢları ile bunalan Türk Kara 

Birlikleri‟nin değil tüm Türk Ordusu‟nun morali üzerinde önemli etkiler yapmıĢtır. 

Ayrıca savaĢın ilerleyen dönemlerde Ġngiliz piyade askeri önemli bir destek olan  

donanmanın ateĢ gücünden mahrum kalmıĢtır. Yalnız bu baĢarı, Kıdemli YüzbaĢı 

Ahmet Bey komutasındaki Muâvenet-i Milliyye muhribinde irtibat subayı görevi 

ile harekâta katılmıĢ olan Kıdemli YüzbaĢı Rudolf Firle‟in daha sonra Almanya‟da 

yayınladığı anılarında, kendisine ve gemide bulunan Alman personele mal edilmiĢ, 

Muâvenet-i Milliyye‟de görev yapan 24 subay ile 74 er ve erbaĢtan oluĢan Türk 

personelinin baĢarısı göz ardı edilmiĢtir.
834

 Yine Alman Amiral Lorey, Alman 

Kıdemli YüzbaĢı Rudolf Firle‟nin gemiye kumanda ederek harekâtı yönettiğini 

ifade ederek, bu baĢarının Alman subaylarına ait olduğunu vurgulamıĢtır.
835

 5.Ordu 

Komutanı Liman von Sanders de bu baĢarının Alman YüzbaĢı Firle‟ye ait 

olduğunu anılarında Ģu sözler ile ifade etmiĢtir:
836

 “YüzbaĢı Firle komutasındaki 

Muâvenet-i Milliye adındaki Türk torpidobotu Ġngiliz Goliath zırhlısına Morto 

                                                 
833

 Churchill, a.g.e, Cilt:2, s.346 
834

 Bargut, a.g.e., s.35 
835

 Lorey, a.g.e., Cilt:II, s.129-130  
836

 Sanders, a.g.e., Cilt: I, s. 101   
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Limanı yakınında saldırdı, birkaç torpido atarak zırhlıyı batırdı. Bu hareketi o 

kadar çabuk ve ustalıkla yaptı ki, torpidobot hiçbir hasara uğramadan Marmara‟ya 

geri dönebilmiĢtir.” Sonuçta yapılan tüm bu haksız yorumlar, Muâvenet-i Milliyye 

torpido muhribinde görevli kahraman Türk personelinin, Ġngilizlerin Morto 

Koyu‟nda Türk mevzilerini bombardıman ateĢi altında tutan 13.150 tonluk Goliath 

zırhlısını batırarak, savaĢ esnasında üzerine düĢen görevi layıkıyla yerine getirdiği 

gerçeğine gölge düĢürememiĢtir. Buna en güzel cevap Muâvenet-i Milliyye torpido 

muhribi ve Sultanhisar torpidobotunun Türk ve Alman personelinin baĢarılarından 

dolayı madalya ile tevcih edilmeleri hakkındaki Sadrazam Hazretleri‟ne yazılan 

Enver PaĢa imzalı 31 Mayıs 1915 tarihli yazıdır.
837

       

 

5.8. Kara SavaĢları’nın Londra’daki  Yansımaları 

25 Nisan‟da karaya çıkarılan Ġtilâf Ordusu‟nun yardımı ile donanmanın üç 

gün içinde Boğaz‟ı zorlayarak geçeceği ümit edilirken üç hafta sonunda her birlik 

büyük kayba uğramıĢ, geride ihtiyat birlik bulunmamıĢ ve cephane hemen hemen 

bitmiĢtir. Gelibolu‟da Ġtilâf  Ordusu, Boğaz yolunu açmakta ve Marmara Denizi‟ne 

ulaĢmakta kesin bir baĢarısızlığa uğramıĢtır. Ġtilâf Ordusu kıyılarda iki noktada 

ancak bir iki kilometre kare yerde güçlükle tutunabilmiĢtir. Gemi toplarının 

siperlere ve makineli tüfeklere karĢı bir tesir gösteremediği anlaĢıldığından 

donanmadan da ordunun ileri hareketinde fazla bir yardım beklenemeyeceği aĢikâr 

                                                 
837

 “Yüce Sadrazam Hazretleri‟nin Huzuruna, Kal‟a-ı Sultaniyye (Çanakkale) Boğazı giriĢinde bir 

düĢman zırhlısın batıran Muâvenet-i Milliyye ve Marmara Denizi‟nde bir düĢman denizaltısını batıran 

Sultanhisar torpidoları subayları ve erleriyle adı geçen gemilerde görevli Alman subayların ve erlerin 

iĢ bu cansiperane ve fevkalade hizmetlerine mükafat olarak muhtelif Ģekillerde harp madalyalarıyla 

ödüllendirilmeleri uygun görülmüĢ ve bu konuda düzenlenen padiĢah iradesi taslağıyla bir adet defter 

ekli olarak arz ve takdim kılınmıĢ olmakla gereğinin yapılması hususuna sadrazamın yüce müsaadeleri 

Ģayan buyrulmak konusunda emir ve ferman sizindir.  31 Mayıs 1915, Bahriye Nazırı Vekili Enver”  

(BOA, Ġ.Tal 1333/B-35).   
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olmuĢtur.
838

 Bu esnada her cepheden baĢarısızlık haberleri gelmeye devam 

etmiĢtir. Rus Ordusu, 1 Mayıs‟tan beri Alman ve Avusturya Orduları karĢısında 

durmadan yenilip gerilemekte iken kuzeyde 8 Mayıs‟tan beri yapılan Ġngiliz-

Fransız-Belçika saldırıları kırılmıĢ ve bu saldırılarda yalnız Ġngilizler 20.000 kiĢi 

kaybetmiĢtir. Ġtilâf Devletleri açısından Çanakkale‟de bir baĢarı elde edilmesinin 

düĢünüldüğünden çok daha büyük bir askerî teĢebbüsü gerektireceği 

kesinleĢmiĢtir. Bu ana kadar uğranılan baĢarısızlıklara sebep olarak, deniz 

bombardımanları ile iki aya yakın bir zaman kaybedilmiĢ olması ve bu süre içinde 

Türklerin gerek tahkimât yapmak ve gerek takviye kuvvetleri sağlamak için zaman 

kazanmıĢ olmaları gerekçe gösterilmiĢtir.
839

     

 

Türklerin 1, 2 ve 3 Mayıs günleri Ġngiliz siperlerine gece yaptıkları hücum 

sayesinde kazandıkları yerlerin, karĢı tarafın donanmanın desteğini alarak 

                                                 
838

 Churchill, a.g.e., Cilt:II, s.238   
839

 Birinci Dünya Harbi‟nde Türk Harbi, a.g.e., VIII.Cilt, s.223; Ġtilâf Güçleri‟nin Gelibolu 

Muharebeleri‟ndeki baĢarısızlık sebepleri 1915 Mayıs ayında Deniz Bakanlığı görevinden istifa etmiĢ 

ancak hâla kabine üyesi bulunan Winston Churchill tarafından Kabine‟ye 6 Ekim 1915 tarihli Ģu 

memorandum ile sunulmuĢtur: “Deniz harekâtından sonra kara harekâtının bir ay kadar geciktirilmesi, 

Gelibolu‟daki istihkâmların kuvvetlendirilmesine ve Türklerin savunma için olağanüstü bir Ģekilde 

hazırlanmalarına olanak sağlamıĢtır. 25 Nisan‟da Hint Tugayı Mısır‟da bırakılmayıp, diğerlerine 

katılsaydı, ilerleme daha kolay sağlanırdı. Nisan‟ın 28‟inde bizzat benim ve Lord Fisher‟in talebi 

üzerine bu birliğin gönderilmesine karar verilmiĢ, ancak ulaĢması 8 Mayıs‟ı bulmuĢtur. Fransızlar da iki 

tümeni göndermekten çekinmiĢlerdir. 9 Mayıs‟ta General Hamilton Ordu‟nun ilerlemesinin kesin olarak 

durduğunu ve Fransa‟da olduğu gibi siper savaĢına döndüğünü rapor etmiĢtir. Kabine‟nin kararı ile 

General Hamilton‟a amacına ulaĢmak için ne kadar kuvvete ihtiyaç duyduğu sorulmuĢtur. Hamilton, 17 

Mayıs‟ta verdiği cevapta Bulgaristan ve Yunanistan Ġtilâf Devletleri‟nin yanında savaĢa girerse iki 

tümene ihtiyaç bulunduğunu, ancak giremezlerse dört tümene ihtiyaç olduğunu bildirmiĢtir. 8 Haziran‟a 

kadar General‟in isteğine cevap verilmemiĢtir. Bana göre Hamilton‟un talebine çabuk  karar verilseydi 

üç hafta gibi bir kayıp yaĢanmamıĢ olurdu. Birliklerin gönderilmesi kararı 6 Temmuz‟u bulmuĢtur. Bu 

arada Türkler boĢ durmamıĢlar, imparatorluğun farklı farklı yerlerinden ardı ardına tümenler 

getirtmiĢlerdir. Özetle, niçin Mart sonunda bütün birliklerin toplanması sağlanamamıĢ ve harekât üç 

hafta daha geciktirilmiĢtir. Bu durumda tam bir zafer sağlanmıĢ olurdu. Ġkinci olarak, Ağustos ayında 

yapılan taarruzlar niçin Haziran ayının sonu ya da Temmuz‟un baĢında gerçekleĢtirilmemiĢtir. Buradaki 

tek sorun hükûmetin bir aylık gecikme ile talep edilen birliğin üçte ikisini gönderebilmesidir. ġu anda 

Gelibolu Yarımadası‟ndaki en kritik muharebenin arifesindeyiz. BaĢarılı olsaydık böyle bir olayın 

sonuçları ve Ġstanbul‟un düĢmesi bütün savaĢın gidiĢatını etkileyecek ve beraberinde birçok olay 

getirecekti,” (The National Archives, ADM I/116/3491) .  
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gündüzleri yaptıkları hücumlarla geri alması, fakat buna rağmen gözle görülür bir 

ilerleme elde edememesi üzerine General Hamilton, 9 Mayıs günü Londra‟ya 

gönderdiği bir yazıda, kendisine takviye birlikler gönderilmez ise harekâttan baĢarı 

sağlanamayacağını bildirmiĢtir.
840

 SavaĢ Bakanı Kitchener tarafından 10 Mayıs‟ta 

verilen cevapta 52.Tümenin en kısa zamanda Çanakkale‟ye ulaĢtırılacağı 

bildirilmiĢtir.  

 

Aynı gün sancak gemisi Queen Elizabeth zırhlısında; Filo Komutanı Amiral 

de Robeck, Tuğamiral Wemyss, Tümamiral Thursby ve Kurmay BaĢkanı 

Komodor Keyes‟in katıldıkları bir toplantı yapılmıĢ ve burada Komodor Keyes, 

kara harekâtının baĢarısızlığı ve donanmanın da kendi payına düĢeni tam olarak 

yerine getiremediği düĢüncesiyle, denizden hücuma derhal tekrar baĢlanmasını 

Ģiddetle ısrar etmiĢtir.
841

 Bu görüĢ üzerine 10 Mayıs‟ta Filo Komutanı Amiral de 

Robeck, Londra‟daki Amirallik Dairesi‟ne çektiği telgrafta eğer emir verilirse, 

Boğaz‟ı denizden zorlamak denemesini yenilemek istediğini bildirmiĢtir. Amiralin 

bu telgrafı Londra‟da Deniz Bakanı Churchill ile Deniz Kurmay BaĢkanı Lord 

Fisher arasında bir gerginlik sebebi olmuĢtur. Ordu ile donanmanın aktif iĢbirliğine 

taraftar olan Deniz Bakanı Churchill, zırhlıların toplarının Ordu‟nun ilerlemesine 

çok yardımcı olacağını düĢünerek, bu öneriyi çok faydalı bulmuĢtur. Lord Fisher 

ise Çanakkale‟deki tabyalara karĢı böyle bir hareketin baĢarısız olacağına inanmıĢ 

ve bunun 18 Mart denemesinin bir yenilenmesi olacağını ifade etmiĢtir. Sonuçta, 

13 Mayıs‟ta Amirallik tarafından Amiral de Robeck‟e gönderilen telgrafta 

                                                 
840

  Hamilton, a.g.e, s.135 
841

  Rhodes James, a.g.e., s.271 
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denizden hücum düĢüncesine Ģu gerekçe ile karĢı çıkılmıĢtır:
842

 “Çanakkale 

Boğazı‟nı donanma ile yalnız baĢına geçmek için zorlama zamanının geçtiği ve 

bunun Ģimdiki koĢullarda asla geri gelmeyeceğini düĢünüyoruz. Ordu karaya 

çıkmıĢtır. Büyük takviye kuvvetleri yolda bulunmaktadır. Zamanla ve sabırla 

Kilitbahr Yaylası‟nın alınacağına inanıyoruz. Sizin bundan sonraki göreviniz 

orduyu ilerlerken desteklemek ve daha sonra meydana gelecek durumları 

karĢılamak için hazır bulunmak olacaktır.” Bu durumda Amiral de Robeck, 

Kilitbahr, kara ordusu tarafından ele geçirilinceye kadar Boğazı geçme 

teĢebbüsünden men edilmiĢtir.   

 

Bütün bu görüĢmeler sürerken Alman denizaltılarının Marmara‟ya ulaĢmakta 

oldukları  ve 13 Mayıs günü “Muâvenet-i Milliyye” adındaki bir Türk torpido 

muhribinin Morto Koyu önlerinde kara ordusunun himayesini sağlamakta olan 

Ġngiliz Goliath zırhlısını batırdığı haberi Londra‟ya ulaĢmıĢtır. Bunun üzerine 

Deniz Kurmay BaĢkanı Amiral Lord Fisher donanmanın en güçlü gemilerinden 

biri olan Queen Elizabeth‟in derhal Çanakkale önünden ayrılıp, Ġngiltere‟ye geri 

dönmesini talep etmiĢtir. Queen Elizabeth‟in geri çağrılma kararı 13 Mayıs akĢamı 

bildirilince Amiral Fisher‟in bu kararına SavaĢ Bakanı Lord Kitchener‟in tepkisi 

büyük olurken, Deniz Bakanı Churchill ise bu karara razı olmuĢtur.
843

 Ertesi gün 

14 Mayıs‟ta SavaĢ Konseyi bütün cephelerdeki vaziyeti ve bilhassa Gelibolu 

Yarımadası‟ndaki tehditkâr meseleyi, 19 Mart‟taki son toplantıdan beri ilk defa 

olarak, gözden geçirmek üzere toplanmıĢtır.  
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  Thomazi, a.g.e., s.79  
843

  Bayur, a.g.e, Cilt : III, Kısım II, s.306 
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Bu gerginlik ortamında toplanan SavaĢ Konseyi‟nde özelikle Queen 

Elizabeth‟in Çanakkale‟den çekilmesi ve Ġtilâf Devletleri yanında savaĢa girecek 

olan Ġtalyanlara Çanakkale‟den gemi gönderilmesi konusunda sert tartıĢmalar 

yaĢanmıĢtır.
844

 Toplantıda ilk olarak Lord Kitchener; eğer Çanakkale Seferi‟ne 

orduyu katmaya razı oldu ise bunu donanmanın yolu kendi baĢına açabileceğine 

kesin olarak güvenildiğinin söylendiği için yaptığını, halbuki Amiralliğin Ģimdi bu 

zorlama iĢinden vazgeçtiğini, Queen Elizabeth gibi olağanüstü vasıfları bulunan bir 

savaĢ gemisinin, Ģimdi ordunun Gelibolu Yarımadası‟nda büyük bir sefere giriĢmiĢ 

bulunduğu ve kıyılarda sıkıĢtırılıp varlığı için savaĢtığı bir sırada çağrılmasına bir 

anlam veremediğini,” belirtmiĢtir. Lord Kitchener, gerek askerî açıdan, gerekse de 

siyasi açıdan Queen Elizabeth‟in geri çekilmesine sıcak bakmamıĢ, böyle bir 

kararın Yakın Doğu‟da Çanakkale teĢebbüsünün bırakılması ve bundan sonraki 

                                                 
844

 Ġtilâf Devletleri‟nin Çanakkale Boğazı‟nı açmada baĢarılı olacakları düĢüncesi, 1915 Mart ayı 

baĢında Ġtalya‟yı Ġtilâf Devletleri tarafına yöneltmiĢtir. Ġtalya ile Ġtilâf Devletleri arasında yapılan 

görüĢmeler baĢarı ile sonuçlanmıĢ, bu devletlerden harekâtın baĢarılı ile sonuçlanması durumunda 

istediği toprakların (Arnavutluk‟ta Valona bölgesi, Dalmaçya Adaları‟nın bir kısmı ve Oniki Ada) ve 

gereken askerî yardımın verileceği sözünü alan Ġtalya, 3 Mayıs‟ta Almanya ve Avusturya ile yapmıĢ 

olduğu Üçlü BağlaĢma AntlaĢması‟nı bozmuĢtur. Ġtilâf Devletleri ile Ġtalya arasında  26 Nisan 1915‟te 

Londra‟da imzalanan antlaĢmayı takiben 10 Mayıs‟ta  bir deniz, 16 Mayıs‟ta bir kara iĢbirliği 

protokolü Paris‟te imzalanmıĢtır. Ġtalya, 23 Mayıs‟ta Avusturya-Macaristan‟a harp açmak suretiyle 

Birinci Dünya SavaĢı‟na katılmıĢ ve bu suretle 22 Ağustos‟ta Osmanlı Devleti‟ne,  19 Ekim 1915‟te 

Bulgaristan‟a, 28 Ağustos 1916‟da ise Almanya‟ya savaĢ ilanında bulunmuĢtur. Ġtalya esas itibariyle 

Avusturya‟ya karĢı savaĢ açmakla beraber, ne 1915 yılında, ne de bundan sonraki yıllarda herhangi bir 

baĢarı sağlayamamıĢtır. Yalnız Avusturya ile savaĢa girmekle, Avusturya‟ya yeni bir cephe açtırmıĢ 

ve dolayısıyla Avusturya‟nın diğer cephelerdeki durumunu zayıflatmıĢtır. Bunun yanında yapılan 

anlaĢma gereğince Ġtalya‟nın Ġngiltere‟den deniz yardımı alması da öngörülmüĢtür. Ġngiliz 

kaynaklarına göre Ġtilâf Kuvvetleri‟ne ilave edilen bu yeni kuvvet, Ġngiliz Donanması‟nın 

Akdeniz‟deki yükünü azaltmaktan çok artırmıĢtır. Bahse konu anlaĢmaya uyularak, Adriyatik‟te Ġtalya 

Donanması‟nı takviye etmek üzere dört muharebe gemisi ile dört hafif kruvazör gönderilmesi hususu 

gündeme gelmiĢtir. Bundan dolayı, o dönem için Çanakkale Donanması‟ndan hiç değilse beĢ 

muharebe gemisi ile dört hafif kruvazör geçici olarak verilmesi kararlaĢtırılmıĢtır. Bu bağlamda 

Queen Elizabeth muharebe gemisinin süratle Kuzey Denizi‟ne sevki ve yerine Vénérable muharebe 

gemisinin gönderileceği de Amiral Robeck‟e bildirilmiĢtir. 27 Mayıs‟ta Queen, Implacable, London 

ve Prince of Wales muharebe gemileri, Çanakkale‟den ayrılarak, Taranto‟da Ġtalyan Donanması‟na 

katılmıĢlardır. Dartmus, Amethyst, Dublin ve Safir kruvazörleri de Brindisi‟ye gelmiĢlerdir. Adı 

geçen gemileri elinden alınmıĢ olan Amiral de Robeck‟e bunların yerine Exmouth ve Venerable 

adındaki Ġngiliz ve Suffren, Charlemagne ve Patrie Fransız muharebe gemileri ile Klebér, Dupleks ve 

Bruix adlı Fransız kruvazörleri gönderilmiĢtir. Eski olan bu kruvazörlerin Ġtalyanlara verilmiĢ 

olanların yerini tutmaması dolayısıyla Chatham ve Cornwall Ġngiliz kruvazörleri de ek olarak 

verilmiĢtir (Fahir Armaoğlu, a.g.e., s,116-118; Birinci Dünya Harbi‟nde Türk Harbi, a.g.e., VIII.Cilt, 

s.227; Bayur, a.g.e., Cilt:III,  274; Oglander a.g.e., 2.cilt, s.435) .     
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birçok çekilmenin iĢareti olarak algılanacağı endiĢesini taĢımıĢtır. Ġngiliz arĢiv 

belgeleri bize; kara harekâtı giriĢiminin üzerinden daha bir ay geçmeden Mayıs ayı 

ortasında Lord Kitchener‟in Çanakkale Seferi‟nin akıbeti ile ilgili çok umutsuz 

bulunduğunu, icrası mümkün olsa hemen bütün kuvvetlerini Çanakkale‟den çekme 

düĢüncesinde olduğunu göstermektedir.
845

    

 

14 Mayıs 1915 tarihli SavaĢ Konseyi toplantısında Queen Elizabeth 

zırhlısının Çanakkale‟den çekilmesi konusunda Lord Kitchener ile yaĢanan 

gerginlik ve sonrasında Çanakkale‟ye gönderilecek yeni gemiler konusunda Deniz 

Bakanı Churchill ile Amiral Fisher görüĢmüĢler ve bu görüĢme sonucu anlaĢmaya 

varmıĢlardır. Ancak Amiral Fisher, sürekli bir Ģekilde devam eden gemi ve insan 

kaybından büyük endiĢe duyduğunu da açıkça belirtmiĢtir. Amiral Fisher ertesi 

gün Amirallik Dairesi‟ne gittiğinde Deniz Bakanı Churchill‟in listeye iki “E” sınıfı 

denizaltı ile Çanakkale‟de ağır topların kullanılması hususunda yeni teklifler 

kaleme aldığını görmüĢtür. Bu olay üzerine aynı gün 15 Mayıs 1915‟te Amiral 

Fisher, Deniz Kurmay BaĢkanlığı görevinden istifa etmiĢtir.
846

 Ġstifa mektubunda 

gerekçe olarak Çanakkale sorununu ileri sürmüĢ ve konuya Ģöyle açıklık 

getirmiĢtir:
 847

 “Yeniden iyice düĢündüm ve teessüfe değen Ģu sonuca vardım ki, 

artık sizinle birlikte çalıĢmayacağım. Her gün Çanakkale için ileri sürdüğünüz 

istekleri kabul etmek gitgide daha güç oluyor …”    

 

Amiral Fisher‟in Birinci Deniz Lordluğu görevinden çekilmesi Churchill‟in 

                                                 
845

 The National Archives, CAB 22/1, (Secretary‟s Notes of a Meeting of War Council Held at May 

14,1915)  
846

 Churchill, a.g.e., Cilt:II, s.357  
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 Bayur, a.g.e., Cilt:III, Kısım III, s.318 
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de Deniz Bakanlığı görevinde kalmasını imkânsız kılmıĢtır. Bu istifayı birkaç gün 

sonra Deniz Bakanı Churchill‟in istifası izlemiĢtir. Deniz Bakanı Churchill 1916 

yılında verdiği bir demeçte bu konuya Ģöyle açıklık getirmiĢtir:
848

 “13 Mayıs günü 

bölgedeki Alman denizaltı tehlikesinden dolayı Lord Fisher ile Kitchener arasında 

Queen Elizabeth‟in geri çekilmesi konusunda anlaĢmazlık yaĢandı. Diğer taraftan 

Gelibolu Yarımadası‟na çıkarma yapmıĢ olan Kara Ordusu‟na gerekli deniz 

desteği sağlamakla görevli olduğum üzere, aynı gün öğleden sonra bölgeye 

monitör, ilave denizaltı ve ağır silahların sevk edilmesine dair birkaç öneri 

hazırladım. AkĢam saatlerinde Amiral Fisher ile konuyu görüĢtüm, hemfikir 

olduğunu söyledi. Gece yarısı önerime birkaç gemi daha ilave ettim. Bu 

hususlardan rahatsız olmuĢ olacak ki (bunları görüĢüp düzeltebilirdik), 15 Mayıs 

sabahı istifa etti.”  Kamuoyundaki endiĢe ve hoĢnutsuzlukların artması ile 20 

Mayıs‟ta BaĢbakan Asquith baĢkanlığındaki Ġngiliz kabinesi tümüyle çekilmiĢtir. 

25 Kasım 1914‟te ilk toplantısını yapan SavaĢ Konseyi, 14 Mayıs‟taki son 

toplantısından sonra kabinenin değiĢmesi ile faaliyetlerine son vermiĢtir. Ancak bu 

esnada birliklerin ilerlemesindeki güçlük, tahmin edildiğinden fazla olmuĢtur. 

Fazla miktarda takviye kıtaları ile cephane olmadıkça yer kazanmanın imkânı 

olmadığı belli olmuĢtur. 

 

14 Mayıs 1915 tarihli SavaĢ Konseyi toplantısında nihai olarak Boğaz‟ı 

yeniden deniz kuvvetiyle zorlamak fikrinden vazgeçilmiĢtir. En kısa zamanda 

ikinci bir toplantıya karar verilmiĢ, ilk adım olarak da görevini baĢarıyla 

tamamlamak için ne kadar takviye birliğe ihtiyacı olduğunun yeniden Ian 

                                                 
848

 The National Archives, CAB 22/1, (Secretary‟s Notes of a Meeting of War Council Held at May 

14,1915) 
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Hamilton‟dan sorulması istenmiĢtir.
849

  Aynı gün SavaĢ Konseyi‟nin teklifi üzerine 

Lord Kitchener, General Hamilton‟a harekâtın bir neticeye ulaĢtırılması için ne 

kadar kuvvete ihtiyacı olduğunu bildiren bir telgraf çekmiĢtir. General Hamilton, 

17 Mayıs‟ta Lord Kitchener‟e verdiği cevapta:“Çok kuvvetli ve Edirne, KeĢan, 

Ġstanbul ve Asya‟dan gelen birliklerle devamlı takviye edilmekte olan Türk 

savunmasını yıkmak için daha fazla kuvvete ihtiyacı olduğunu”, belirterek, iki 

olası yol önermiĢtir. Hamilton; hâlihazır Ģartlar içinde Bulgarlar veya Yunanlılar 

Türklere harp ilan etmeye ikna edilirlerse ve Ruslar, Karadeniz‟den savaĢ açacak 

olurlarsa, iki tümen ile Gelibolu Yarımadası‟ndaki görevini baĢarıyla 

tamamlayabileceğini, bildirmiĢtir. Ancak, eğer yardımsız devam edecekse, o 

zaman iki tümene daha yani hepsi birden dört tümene (50.000 kiĢilik) ihtiyaç 

ortaya çıkacağını belirtmiĢtir.
850

  

 

Aslında Bulgarların savaĢa Merkezî (Ġttifak) Devletler yanında girme 

eğiliminde oldukları, Yunanistan‟ın Kral Konstantin‟in tutumundan dolayı bir süre 

daha tarafsız kalacağı, yine Rusya‟nın Boğazlar‟daki emelleri dolayısıyla 

Yunanistan ile ortak bir harekâta razı olmayacağı gibi hususlar bilindiği hâlde, 

Hamilton‟un hâlâ bu ülkelerden yardım bekliyor olması da ilginç bir durum arz 

etmiĢtir. 
851

  

                                                 
849

 Birinci Dünya Harbi‟nde Türk Harbi, a.g.e., V.Cilt, III.Kitap, s.223 
850

 Hamilton, a.g.e., s. 147; Oglander, a.g.e.,  II.Cilt, s.14 ;Steel & Hart, a.g.e., s. 121 
851

 Yunanistan BaĢbakanı Venizelos ilk defa 1914 Ağustos ayında Ġngiltere‟ye Çanakkale‟ye taarruz 

gerçekleĢtirildiği takdirde yardımda bulunacağını bildirmiĢtir. Daha sonra ikinci defa 7 Mart 1915‟te 

Yunanistan BaĢbakanı Venizelos‟un, Müttefiklerin Çanakkale Boğazı‟na saldırısına Yunanistan‟ın 

yardımını öngören planı, Kral Konstantin tarafından reddedilmiĢ ve hemen ardından da Venizelos 

istifa etmiĢtir. 25 Mart‟ta Yunanistan‟da yeni hükûmet kurulmuĢtur. Daha sonra 1915 Ağustos‟ta 

Venizelos seçimler sonucu tekrar seçilmiĢ ve yeniden hükûmet kurmuĢtur. Ancak artık Yunanistan 

için Çanakkale Boğazı Harekâtı‟na katılma zamanı ve fırsatı kaçmıĢtır. Zaten Rusya‟da hiçbir zaman 

Yunanistan‟ın Ġtilâf Devletleri yanında yer almasına sıcak bakmamıĢtır. Bu kapsamda, 3 Mart 1915‟te 

Rus DıĢiĢleri Bakanı Sazanov, Petersburg‟daki Ġngiliz elçisine Ģöyle yazmıĢtır: “Rus Hükûmeti, 
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Bilinmeyen diğer bir husus da muhtemel olan Rus yardımı konusudur. 

Akdeniz Seferî Kuvveti‟nin diğer cephelerdeki durumlardan haberi olmadığından 

olası bir Rus yardımı beklentisine girilmiĢtir. Ancak Galiçya‟da kuvvetli 

Avusturya-Alman taarruzu karĢısında ezilmiĢ olan silah ve cephanesizlik içinde 

kıvranan Rus birliklerinden yardım beklenemeyeceği de zaten daha Nisan ayı 

ortalarında aĢikâr olmuĢtur. Bu durumda bize Ġngiltere‟nin ne büyük çıkmazda 

olduğunu göstermektedir. 1915 Mayıs ayı sonlarından itibaren Ġtilâf Devletleri 

yanında savaĢa katılan Ġtalya, sadece Avusturya‟ya karĢı yalnız baĢına bir harekâtta 

bulunmayı tercih ederken, Fransa Hükûmeti ise bütün gayretini Batı Cephesi‟ndeki 

taarruz için hazırlamaya devam ettiğinden bu Ģartlar altında Ġngiltere, Çanakkale‟yi 

açmak için yalnız bırakılmıĢtır.  

 

Durum böyle iken Kitchener aynı anda iki seferin Ġngiltere‟nin sınırlı askerî 

kaynaklarına bindireceği yükün farkında olmuĢtur. Dört taze tümen veya 

Müttefiklerden yeni bir kıta gönderilmesi hakkındaki General Hamilton‟un 

teklifine karĢı verilen cevap, yalnız 10 Mayıs‟ta vaat edilen 52.Tümenin yolda 

bulunduğu ve Rusların Karadeniz Boğazı‟na yapacakları çıkarma harekâtının kesin 

olarak tehir edileceği Ģeklinde olmuĢtur. Bu esnada ülkede bir de Hükûmet 

değiĢikliği yaĢandığından General Hamilton‟un bu talebi ancak üç hafta sonra 

görüĢülebilmiĢtir.
852

 Diğer taraftan Ġtilâf Devletleri‟nin üç hafta boyunca 

Çanakkale sorununa çözüm yolu araması Türk tarafının oldukça iĢine yaramıĢtır. 

5.Ordu Komutanlığı, bu ara zamandan yeterince yararlanarak tüm yaralarını 

                                                                                                                                          
Yunanistan‟ın Çanakkale harekâtına katılmasına, bu durumun bazı karıĢıklıklara yol açacağı 

düĢüncesiyle karĢı çıkmaktadır.” Churchill, a.g.e., II. Cilt,s.205        
852

 Oglander, a.g.e., II.Cilt, s.54 
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onarmaya, mevzilerdeki tahkimâtı biraz daha takviye etmeye çalıĢmıĢtır.
853

 

 

Bu esnada Ġngiltere‟de yeni Hükûmet‟in önem verdiği iĢlerden birisi, 

Çanakkale‟ye daha fazla mesai harcamak üzere özel bir komite kurmak olmuĢtur. 

Yeni komitede Deniz Bakanı Churchill‟in yerini Arthur Balfour; Birinci Deniz 

Lordu Fisher‟in yerini ise Henry Jackson almıĢtır. Haziran ayından itibaren SavaĢ 

Konseyi (War Council)‟nin adı “Çanakkale Boğazı Komitesi (Dardanelles 

Comittee)” olarak değiĢtirilmiĢtir. Ġngiliz belgelerinde Konseyin fonksiyonlarında 

bir değiĢiklik olmadığı, ancak isminin Çanakkale ve Doğu Akdeniz sorunlarına 

daha fazla mesai harcaması amacıyla değiĢtirildiği belirtilmektedir.  

 

Çanakkale Boğazı Komitesi, 2 Kasım 1915‟te üye sayısı azaltılmıĢ olarak 

(Deniz Bakanı Arthur Balfour, SavaĢ Bakanı Lord Kitchener, DıĢ ĠĢleri Bakanı 

Edward Grey, Maliye Bakanı Loyd George) “SavaĢ Komitesi (War Comittee)” 

adını almıĢ, 3 Kasım‟da ilk toplantısını gerçekleĢtirmiĢtir.
854

  Çanakkale Boğazı 

Komitesi‟nin  7 Haziran 1915 tarihli ilk toplantısında, Londra‟da savaĢın insan ve 

para bakımından maliyeti büyük endiĢe uyandırmaya baĢladığından Lord 

Kitchener öncelikle komite üyelerine savaĢın gidiĢatı ile ilgili olarak açıklamalarda 

bulunmuĢtur.  

 

Bu giriĢimin büyük güçlüklerini ortaya koymuĢ ve bu iĢin bitirilmesi için 

baĢlangıçta düĢünüldüğünden çok daha fazla çaba harcamak gerektiğini 

belirtmiĢtir. Bu esnada diğer cephelerde de durum pek parlak gözükmemiĢtir. 

                                                 
853

 Birinci Dünya Harbi‟nde Türk Harbi, VIII.Cilt, s.225  
854

 The National Archives, ADM I/116/3491  
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Rusya, Polonya‟da ezici bir yenilgiye maruz kalmıĢ, Ġstanbul Boğazı‟na taarruz 

için ayırdığı kuvvetler baĢka yerde kullanılmıĢtır. Bu durumda Osmanlı 

Donanması‟nın Ġstanbul-Karadeniz arasında gerçekleĢtirdiği ikmal nakliyâtını taciz 

için yapacağı bazı müdahaleler dıĢında Rusya‟dan bir Ģey beklenemeyeceği belli 

olmuĢtur. Fransa, kendisi büyük sıkıntıda bulunduğundan Gelibolu‟daki kuvveti 

artırmak Ģöyle dursun, onu devam ettirmekte bile güçlük çekmiĢtir. Tamamen 

Ġngiltere‟nin düĢüncesi olan ve birlikte hareket etmek önerisini reddetmediği bu 

harekâtın baĢlangıcında uğradığı baĢarısızlıklar onun yeni fedakârlık yapma 

cesaretini kırmıĢtır. Bu durumda Çanakkale Seferi‟nin akıbeti için çözüm yolu 

aramak ise yine Ġngiltere‟ye kalmıĢtır.
855

        

 

Bu durumda üç hareket tarzı mümkün görülmüĢtür. Bunlardan ilki geri 

çekilme yani  Çanakkale  teĢebbüsünden vazgeçmek ve yarımadanın tahliyesi; 

ikincisi, büyük miktarda takviye kıtaları göndererek, süratle harekâta bir çözüm 

bulunması; üçüncü ve son olarak gittikçe geliĢtirilecek bir taarruz için savaĢın 

sürdürülmesi. Çanakkale harekâtından vazgeçmek anlamına gelen birinci hareket 

tarzı, zayıflığı ve yılgınlığı göstereceğinden bu düĢünceye sıcak bakılmamıĢtır. 

Ġkinci hareket tarzı, Batı Cephesi‟nden âcilen asker ve silah çekmeyi 

gerektirdiğinden baĢta Lord Kitchener tarafından kabul görmemiĢtir. Üçüncü 

hareket tarzı ise Ġngiltere‟nin prestijine derhal bir darbe vurulmasını önlemesi, 

Balkanlar‟dan bir müdahaleye açık kapı bırakması ve Türklerin Mısır‟da, 

Mezopotamya‟da veya Kafkasya‟da harekâtını sınırlandıracağı düĢüncesiyle 

Çanakkale Boğazı Komitesi tarafından uygun görülmüĢtür.  

                                                 
855

 Thomazi, a.g.e., s.87 
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Harekâtın devamına karar verildiğinden 7 Haziran 1915 tarihli toplantıda 

denizaltı taarruzlarına karĢı daha dayanıklı Amiral Robeck‟in emrindekilerden 

daha etkin gemi gönderilmesi konusu görüĢülmüĢtür. Buna göre; Çanakkale‟ye en 

kısa sürede koruyucu zırhlarla korunmuĢ kruvazörler, mayınlara karĢı dayanıklı 

gemiler, büyük top taĢıyan zırhlı gemiler, değiĢik ebatlarda toplara sahip 

monitörler (orta büyüklükte zırhlılar) ve geniĢ faaliyet alanına sahip denizaltılar 

gönderilmesi öngörülmüĢtür. 
856

 Çanakkale Boğazı Komitesi‟nin 7 Haziran 1915 

günü aldığı takviye birlik gönderilmesi kararı üzerine, 9 Haziran günü toplanan 

Bakanlar Kurulu‟nda bu öneri görüĢülmüĢ, Çanakkale Boğazı Komitesi‟nin 

öncekilere ek olarak Temmuz ayı ortalarında yapılacak genel bir taarruz için 

Ġngiltere Ordusu‟ndan üç tümenin (50.000 kiĢi) gönderilmesi hakkındaki kararı 

onaylanmıĢtır.
857

 SavaĢ Bakanı Lord Kitchener tarafından Çanakkale‟ye 

gönderilecek birliklerden 13.Tümen‟in 12 Temmuz‟da, 11.Tümen‟in 17 

Temmuz‟da, 9.Tümen‟in ise 18-24 Temmuz arasında tamamen ulaĢmıĢ olacağı 

planlanmıĢtır. Takviye kuvvetlerinin gönderilmesi, bütün denizlerde Alman 

denizaltı tehlikesinin varlığı, taĢıt gemilerinin azlığı ve bunları koruyacak 

muhriplerin diğer görevleri olması dolayısıyla güç Ģartlar altında 

gerçekleĢtirilmiĢtir.
858

  

 

                                                 
856

 1915 Temmuz ayı itibariyle BirleĢik Filo emrinde Ģu gemiler bulunmuĢtur: 34 cm.lik topa sahip 4 

monitör, 23 cm.lik topa sahip 6 monitör, 15.cm.lik topa sahip 6 monitör, 4 Edgar sınıfı savaĢ 

kruvazörü, 14 muharebe gemisi,12 kruvazör, 40 muhrip ve torpidobot, 9 büyük ve ağır silahlı 

denizaltı, 7 küçük boy denizaltı, 8 zırhlı vapur, 104 nakliye gemisi ve çekici, 13 mayın tarama gemisi, 

22 deniz uçağı, 4 (sloop) Ģalupa, 18 hava uçağı, 2 uçak gemisi, 3 balon gemisi, 13 motorgambot 

(13.250 kiĢi kapasiteli), 30 motorgambot (60 kiĢi kapasiteli); The National Archives, CAB 22/2, 

(Secretary‟s Notes of a Meeting of Dardanelles Comittee Held at June 7,1915). 
857

 Churchill, a.g.e., II.Cilt s.405 
858
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Bütün bu görüĢmelerden sonra Londra‟da Çanakkale yanlısı fikirlerin 

artmaya ve kuvvetlenmeye baĢladığı sırada 12 Haziran 1915 tarihli Çanakkale 

Boğazı Komitesi‟nin toplantısında Ġngiliz SavaĢ Muhabiri Ashmead Barlett, 

Gelibolu‟daki durum hakkında düĢünülenin aksine hiç de umut vermeyen Ģu 

memorandumu sunmuĢtur:
859

 

 

“Türklerin mayın sahası hâlâ bozulmamıĢ duruyor, Dar Geçit‟teki tabyalar 

çok zarar görmemiĢ durumda. Kıyıda gizlenmiĢ olan torpido bataryalarının varlığı 

en tehlikeli olanı. Bunların yanı sıra düĢman denizaltıları bu zorlukları daha da 

güçlendirmekte. Küçük, hafif deniz araçları Türk bataryalarının ateĢini 

hafifletmede bayağı iĢe yaradılar. Zaman zaman savaĢ gemileri bu amaç için 

özellikle Asya kıyısında Kumkale ve YeniĢehir arasında kullanılmakta. 

Yarımadanın güney kısmını Kilitbahr ve Dar Geçit (Nara)‟in Avrupa tarafına 

çıkarma yaptık mı, donanma için Ġstanbul yolunun açılacağı düĢüncesi büyük bir 

hatadır. Çünkü Türkler, iki aydır Boğaz‟daki Dar Geçit‟ten Marmara Denizi‟nin 

giriĢine kadar olan sahanın her iki kıyısına yeni toplar, mayın alanları ve torpidolar 

yerleĢtirerek güçlendirmekte. O hâlde sadece bizim ele geçirdiğimiz bölge Boğaz 

giriĢidir. Bu durumda bizim harekâtımız, Güney Gelibolu ve ANZAK 

pozisyonlarından yönetilerek bize Ġstanbul‟un kapısını açacak. ANZAK‟ların 

durumunda büyük bir baĢarı yok. Türkler, boyunlarına kadar siperlere girmiĢ 

durumda. Donanma tarafından dehĢet surette ateĢ yapıldığı hâlde genel bir taarruz 

için ANZAK‟lar ilerliyemiyorlar. Seddülbahr‟a gelince burada Alçıtepe‟nin 

eteğindeki platoyu iĢgal ettik ve ilerleyemiyoruz. Bütün çizgilerimiz topçu ateĢine 

                                                 
859

 The National Archives, CAB 22/2, (Secretary‟s Notes of a Meeting of  Dardanelles Comittee Held 

at June 12,1915) 
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maruz. Hücumumuz tekrardan baĢarısız olmuĢtur. Burada durumumuz oldukça 

rahatsız. Buna rağmen siperlerimiz güçlü ve Yarımada‟dan sürülebileceğimizi 

zannetmiyorum. Sonuç olarak, önce Yarımada‟yı ele geçirmek gerekiyor. Daha 

sonra mayınlı sahanın temizlenmesi ve Donanma‟ya Ġstanbul‟un yolunu açmak. 

BaĢarıya tek engel denizaltıların varlığıdır. Bu nedenden bazı gemileri kaybetmeye 

hazır olmalıyız. Donanmanın görevi özellikle Türklerin Marmara‟dan yapılan 

ikmalini kesmektir.” 

 

Bu memorandum üzerine 17 Haziran‟da yeniden toplanan Çanakkale Boğazı 

Komitesi, Çanakkale‟ye daha çok kuvvet gönderme iĢini ele almıĢtır. En önemli 

konuyu ilk gönderilecek takviye birliklerinin en kısa bir sürede ve her türlü 

tehlikeyi göze alarak Çanakkale‟ye ulaĢtırılması teĢkil etmiĢtir. Çanakkale Boğazı 

Komitesi ilk kafile ulaĢtırılıncaya kadar, diğer birliklerin gönderilmesinin 

ertelenmesi kararıyla toplantısını bitirmiĢtir.
860

 Çanakkale harekâtını kısa zamanda 

sonuca ulaĢtırmaya karar verildiğinden SavaĢ Bakanı Lord Kitchener, talep edilen 

üç tümen yerine beĢ tümen göndereceğini bildirmiĢtir. Takviyeler, 1-31 Temmuz 

1915 tarihleri arasında 43 nakliye gemisi 70.000 asker ve çok sayıda donatım 

olmak üzere Ġngiliz Limanları‟ndan hareket etmiĢlerdir. Fakat bunların tümünün 

zamanında ulaĢması yine mümkün olmamıĢtır. 
861
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 The National Archives, CAB 22/2, (Secretary‟s Notes of a Meeting of  Dardanelles Comittee  Held 

at June 17,1915) 
861

 Temmuz ayı itibariyle Çanakkale‟ye yeni Ġtilâf birliklerinin yola çıktığı haberi üzerine 

BaĢkumandan Enver PaĢa‟nın emriyle Trakya‟daki 2.Ordu Komutanı Vehip PaĢa ve iki kolordusunun 

komutanları, 5.Kolordu Komutanı Albay Fevzi (Çakmak) ve 14. Kolordu Komutanı Alman General 

Trommer, 8 Temmuz‟da Seddülbahr‟a gelerek göreve baĢlamıĢlardır. Tümenler ise 21 Temmuz‟da 

bölgeye ulaĢmıĢlardır, (Artuç, a.g.e., s. 299) .   
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Takviye birliklerinin de yola çıkmasıyla Gelibolu Yarımadası‟nı ele 

geçirmek için daha kuzeyden yeni bir çıkarma yaparak, cephedeki Türk 

Kuvvetleri‟nin kuzey kanadına taarruz etmekten baĢka bir çare kalmamıĢtır. Bu 

nedenle Ġtilâf Kuvvetleri, Liman PaĢa‟nın en az ihtimal verdiği ve en zayıf tuttuğu 

Anafartarlar Bölgesi‟ne çıkarma yapmaya karar vermiĢler ve bu kararlarını 6/7 

Ağustos 1915 gecesi uygulamıĢlardır.
862

  

 

5.9. Ġtilâf Devletleri’nin Geri Çekilme Kararı Ve Gelibolu Yarımadası’nın 

Tahliyesi 

5.9.1. Geri Çekilme Öncesi Londra’daki Faaliyetler  

Temmuz ayı ortası itibariyle Rusların, Alman-Avusturya Kuvvetleri‟nin 

taarruzları karĢısında yeni ve korkunç bir yenilgiye uğramaları, Londra‟da 

kaygıları daha da artırmıĢ; Ġngiliz Hükûmeti‟ni her türlü fedakârlığı göze alarak, 

Çanakkale harekâtının bir an önce sonuçlandırılması kararını almaya zorlamıĢtır. 

Çanakkale harekâtının en kısa sürede sonuçlandırılmasıyla buradaki kuvvetlerin 

anavatana aktarılmasının mümkün olacağı, böylelikle çıkabilecek muhtemel 

tehlikelerin önlenebileceği tasarlanmıĢtır. Bu durumda mevcut kuvvetlere takviye 

yapılmasının yanı sıra Türklere yeni bir noktadan stratejik baskı yapılması da söz 

konusu olmuĢtur.
863

       

 

Bu amaçla 6 Ağustos‟ta Anafartalar (Suvla Körfezi)‟ne yapılan çıkarmayı 

takiben birbiri ardına baĢarısızlıkla sonuçlanan muharebelerden sonra 20 

Ağustos‟ta toplanan Çanakkale Boğazı Komitesi‟nde Çanakkale‟de zayıflamıĢ 
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 Bıyıklıoğlu, a.g.e., s.37 
863

 Thomazi, a.g.e., s.89 
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olan birliklere 13.000 takviye ikmal personeli ile 12.000 asker gönderileceği 

bildirilmiĢtir.
864

 30 Ağustos‟ta ise Fransız Hükûmeti, Ağustos taarruzunun 

baĢarısızlığı karĢısında telaĢa düĢmüĢ, SavaĢ Bakanı Kitchener‟e Boğaz‟ın Asya 

yakasına yeni bir çıkarma yapmak için Çanakkale‟ye dört taze tümen 

göndereceğini bildirmiĢtir. Ancak Eylül ayında Balkanlar‟da Alman Kuvvetleri‟nin 

Sırp direnmesini kırarak, Sırbistan‟ı iĢgali ve Bulgaristan‟ın Merkezî Devletler 

tarafında savaĢa katılması üzerine birliklerin gönderilmesi yine ertelenmek zorunda 

kalmıĢtır. 
865

 1915 Mayıs ayında Deniz Bakanlığı görevinden istifa etmiĢ olan 

Winston Churchill, 6 Ekim 1915 tarihinde kabineye yazmıĢ olduğu bir raporda, 

Ağustos ayı muharebelerinin Ġtilâf Devletleri açısından baĢarısız oluĢunun 

sebeplerini Ģöyle değerlendirmiĢtir:
866

 “6 ile 9 Ağustos arasında Gelibolu‟daki 

Kara Muharebeleri‟nde baĢarıya ulaĢılamamıĢtır. Bu baĢarısızlığın sebebi, 

zamanında General Hamilton‟un istediği takviye birliklerin gönderilmemesinden 

kaynaklanmıĢtır. Nitekim muharebenin bir ay gecikmesi, en az beĢ taze Türk 

Tümeni‟nin yarımadaya ulaĢmasına imkân vermiĢtir. 12 Ağustos‟ta General 

Hamilton bu hücumun baĢarısız olduğunu bildirmiĢ ve birliğini kuvvetlendirmek 

için ilave yeni kuvvetler, birlikler talep etmiĢtir. ġu an 6 Ekim‟deyiz. Hâlâ yeni 

birlikler gönderilmemiĢtir.”       
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 Bulgaristan ile Osmanlı Devleti arasında ittifak anlaĢması 3 Eylül 1915‟te; Bulgar-Alman-
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ĠĢte tam bu sırada Bulgar Ordusu‟nun savaĢ hazırlıklarına geçmesi 

dolayısıyla Yunanistan, Ġtilâf Kuvvetleri‟nden Selanik‟e kuvvet çıkarmalarını talep 

etmiĢtir.
867

 Fransa, Selanik‟te kurulacak bir Ġtilâf Devleti birliğinin Osmanlı 

Devleti üzerinde Yunanistan ile beraber faydalı sonuç vereceği kanısında 

bulunmuĢtur. Fransa, Sırplara yardım kararı aldığından Çanakkale‟den bir 

tümenini Selanik‟e çıkarmayı teklif etmiĢtir. Fransa‟nın bu teklifini birçok 

cephelerde asker bulunduran Ġngiliz Genelkurmayı önce kabul etmemiĢtir. Daha 

sonra yeni Selanik Cephesi için Çanakkale‟den kuvvet çekmek gerektiğinden ilk 

olarak Fransız, daha sonra ise iki Ġngiliz tümeninin gönderilmesi öngörülmüĢtür. 

Bu kapsamda Çanakkale‟den çekilen ilk Fransız tümeni, 5 Ekim‟de Selanik‟e 

hareket etmiĢtir.
868

 Selanik‟te yeni bir cephenin açılmasından sonra her iki cepheyi 

birden beslemenin mümkün olmayacağı anlaĢılmıĢtır. Artık Ġngiltere‟nin ne kuvvet 

göndermeye takati, ne de Çanakkale ile fazla uğraĢmaya ve Batı Cephesi‟nin 

aleyhine kuvvet sarf etmeye tahammülü olmadığından Çanakkale‟de büyük bir 

harekât gerçekleĢtirme ihtimali kalmamıĢtır. Yine Bulgaristan‟ın Ġttifak Devletleri 

tarafında savaĢa girmesiyle Berlin-Ġstanbul yolu açıldığından 1915 Ekim ayında 

Çanakkale Cephesi‟ne bol cephane veya askerî birlik sevk etmek imkânı da 

belirmiĢtir. Bu kapsamda ilk olarak Alman topçu cephanesi olan 24 cm. çapında ilk 

Avusturya obüs bataryası, 15 Kasım‟da Anafartalar Cephesi‟ne ulaĢırken, Aralık 

ayında da 15 cm.lik bir obüs bataryası Seddülbahr Cephesi‟ne ulaĢmıĢtır.
869

 Aynı 

zamanda Varna, Alman denizaltıları için deniz üssü olmuĢ, bu gemiler, limandan 

Sivastopol‟a ve Romanya sahillerine akınlar düzenlemiĢlerdir.
870

 Bütün bu 
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geliĢmelerden dolayı Ekim ayı süresince Londra‟da Selanik ve Çanakkale arasında 

büyük bir kararsızlık yaĢanmıĢtır. Gelibolu‟da bir zafer kazanılması ümidinin hâlâ 

olduğu ve o zamana kadar bu bölgeye çok fedakârlık yapıldığı düĢüncesiyle bunun 

sonuçlarından hemen vazgeçmek istenmemiĢtir. Ancak Londra‟da giderek zorlaĢan 

ve artan baskılar sebebiyle Ġngiliz Hükûmet yetkilileri Ekim ayı itibariyle Gelibolu 

Yarımadası‟nın boĢaltılması fikrini tartıĢmaya baĢlamıĢlardır.  

 

Bu doğrultuda 9 Ekim tarihli Çanakkale Boğazı Komitesi‟nin toplantısında 

yapılan görüĢmelerde Selanik ve Çanakkale taraftarları arasındaki anlaĢmazlık 

giderilememiĢtir. Londra‟da Gelibolu Yarımadası‟na kuvvet göndermenin 

imkânsızlığı, kıtaların bitkin bir hâle gelmesi, yaklaĢmakta olan kıĢ mevsiminin 

tehlikeleri, Alman toplarının ve malzemesinin yakında Çanakkale‟ye yetiĢeceği 

hakkındaki raporlar dolayısıyla askerî açıdan en doğru yol olarak yarımadanın bir 

an önce tahliye edilmesi görüĢü hâkim olmuĢtur. Bu düĢünceler ıĢığında 11 Ekim 

1915 günü Lord Kitchener, Hamilton‟a bir telgraf çekmiĢ ve “Cephenin 

boĢaltılması hâlinde bir tahliye yapılırsa ne kadar zayiât verilebileceğini,” 

sormuĢtur. O da cevabında “Kuvvetlerin yarısının feda edilebileceğini”, 

bildirmiĢtir.
871

 Hamilton‟un yarımadanın boĢaltılması yanlısı olmamasına rağmen, 

bu cevabı görevinden alınmasına sebep olmuĢtur. General Hamilton, 12 Ekim 

tarihi itibariyle Lord Kitchener‟den mevzileri tahliye etmesini isteyen bir telgraf 

almıĢ ve böylece Gelibolu Yarımadası‟nda ileri harekâta giriĢme ümidi tamamen 

kaybolmuĢtur. Bu telgrafı, Lord Kitchener‟in 16 Ekim‟de General Hamilton‟un 
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görevden alındığına dair bir telgrafı izlemiĢtir.
872

 Bu telgrafla Çanakkale 

Cephesi‟nde komuta kademesinde bir değiĢiklik yapılmıĢ, General Hamilton‟un 

yerine daha geniĢ yetkilerle General Charles Monro, Akdeniz Seferi Kuvvetler 

Komutanlığı‟na atanmıĢtır. 17 Ekim 1915‟te General Hamilton komutanlığı 

vekâleten General Birdwood‟a devrederek, cepheden ayrılmıĢtır. Yeni Sefer 

Kuvveti Komutanı General Monro ise 28 Ekim‟de görevine baĢlamıĢtır.  Selanik 

ve Çanakkale Cepheleri Komutanlığı‟na getirilen General Monro, karargâhını her 

iki harekât alanına eĢit uzaklıkta bulunan Ġmroz‟a nakletmiĢtir.
873

   

5.9.2. Ġtilâf Devletleri Tarafından Gelibolu Yarımadası’nın Tahliyesi -

Sömürgeciliğin 2.Kâbusu-Denizde Ve Karada Ġflası 

 

Ağustos ayını müteakip siper savaĢına dönen Çanakkale Kara Muharebeleri, 

Müttefik Ordu Komutanı General Hamilton‟un yerine General Monro‟nun 

getirilmesiyle sona yaklaĢmıĢtır. General Monro, 31 Ekim‟de Lord Kitchener‟e 

yazdığı telgrafta Gelibolu Yarımadası‟nın boĢaltılması ile ilgili olarak yaptığı 

inceleme sonucunu Ģöyle bildirmiĢtir:
874

  

 

“Gelibolu Yarımadası‟nı teftiĢ ettikten sonra Ģu sonuçlara vardım: Yarımada 

üzerindeki kıtalar, Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu müstesna, subaylarının 

tecrübesizliği ve birçok birliklerinin mecalsiz bir hâle gelmesi yüzünden devamlı 

bir teĢebbüs yapmak kudretinde değillerdir. Ordumuz yalnız sahili tutmaktadır. 

Türkler ise zaptı mümkün olmayan siperlerinde arazinin bütün faydalarına sahip ve 

her türlü hareketlerimizi tamamıyla gören hâkim mevzilere sahip bulunuyorlar. 
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Türkler çok kuvvetli ve her türlü çıkarma hareketini karĢılayacak zamana sahip 

olduklarından artık bir baskın çıkarma düĢünülemez. Havaların bozulması takviye 

kıtalarının da çıkarmasına engel olacak ve topçu cephesinin muntazaman ikmal 

iĢini bozacaktır. Bu sebeplerden Türk mevzilerine yapılacak yeni bir teĢebbüsün 

baĢarılı olacağına kâni değildim. Türk mevzileri günden güne geniĢlemekte ve 

kuvvetlenmektedir. Yalnız askerî sebeplere dayanmak üzere, gün geçtikçe subay 

ve erât sayısında ortaya çıkan büyük boĢluklar ve Türkleri bugünkü hatlarından 

söküp atmanın imkânsızlığı dolayısı ile Gelibolu Yarımadası‟nı tahliye etmeyi 

tavsiye ederim.” Bu görüĢ doğrultusunda Çanakkale ile ilgili tartıĢmalar Ġngiltere 

ve Mondros‟taki Akdeniz Seferî Kuvvetler Karargâhı‟nda günlerce sürmüĢtür. 

Hatta Boğaz‟ın yeniden Donanma ile zorlanarak geçilmesi konusunda hazırlanan 

“Komodor Keyes‟in Planı”nın
875

 uygulanması dahi gündeme gelmiĢtir. Bu 

dönemde Kitchener‟e kısa bir süre görüĢtüğü Keyes‟in planı bile çekici gelmiĢ, 

bunu tahliye ihtiyacından kaçınmanın olası bir yolu olarak görmüĢtür. Bu 

kararsızlık günlerinde Ġngiliz ve Fransız gemilerinden oluĢan BirleĢik Donanma da 

Kara Kuvvetleri gibi Çanakkale‟de pek bir faaliyette bulunmamıĢtır. Üst 

makamlarca emir verildiği zaman bir zırhlı veya bir kruvazör, Türk topçusuna veya 

siperlerine ateĢ etmiĢtir. Havadan gerçekleĢtirilen keĢiflerle Kilitbahr veya 

                                                 
875

 Komodor Keyes‟e göre; “Artık Ģartlar çok değiĢmiĢti. Örneğin Türkler, Boğaz kıyısındaki savunma 
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370 

 

Gelibolu birkaç kez bombalanmıĢtır.        

 

Durum böyle iken adı “SavaĢ Komitesi”ne çevrilmiĢ olan Çanakkale Boğazı 

Komitesi‟nin 3 Kasım 1915‟teki ilk toplantısına Lord Kitchener bizzat katılmıĢtır. 

Komite, Gelibolu‟nun tahliyesi gibi dünyadaki yankıları çok büyük olacak böyle 

önemli bir karara varmada tereddütler geçirdiğinden, Kitchener‟i cepheye 

göndermenin ve onun görüĢleri dahilinde bir karar vermenin fikrinde 

birleĢmiĢtir.
876

 Gelibolu‟nun tahliyesi ile ilgili kesin kararın verilmesinden önce 

durumun yerinde görülmesi gerektiğinden 9 Kasım‟da SavaĢ Bakanı Lord 

Kitchener, Çanakkale‟deki durumu yerinde incelemek üzere Mondros‟a kadar 

gelmiĢtir. Burada General Monro ve General Birdwood ile görüĢmüĢtür.                   

13 Kasım‟da SavaĢ Bakanı Lord Kitchener, Gelibolu Yarımadası‟nı teftiĢ etmiĢ, 

gördükleri ve iĢittikleri onda artık bu iĢte baĢarı ümidi kalmadığı inancını 

doğurmuĢtur. Kitchener, Mondros‟tan  Selanik‟e gitmiĢ ve Komodor Keyes ile 

görüĢüp ona Ģu sözleri sarf etmiĢtir:
877

 “ĠĢte o yeri, Çanakkale Cephesi‟ni gördüm, 

orası pis bir köĢedir ve hiçbir zaman geçemeyeceksiniz”. Bu düĢünce 

doğrultusunda artık Ġtilâf Kuvvetleri‟nin Gelibolu Yarımadası‟nı boĢaltma kararı 

kesinleĢmiĢtir.  

 

Böyle bir kararın alınmasında Ġstanbul-Berlin yolu açılmak üzere iken ve 

özellikle o yol açıldıktan sonra Ġngilizler için Çanakkale‟de zafer beklemenin 

imkânsız olduğu görüĢü etkin olmuĢtur. Gelibolu Yarımadası‟ndaki durum Ġngiliz 

Kabinesi‟ni günlerce meĢgul etmiĢtir. Kendilerinin en büyük gücünün Türk 
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Ordusu‟ndaki top ve cephane kıtlığı olduğunu, bu kıtlık giderildikten sonra elbette 

Ġngilizlerin denize döküleceklerini idrak etmiĢlerdir.
878

 Nihayet 22 Kasım‟da Lord 

Kitchener, Hükûmet‟e kesin olarak Suvla ve ANZAK‟ın tahliyesi ve Seddülbahr‟ın 

ne olura olsun Ģimdilik muhafazasının zorunlu olduğunu bildirmiĢtir.
879

 Aynı gün 

Londra‟daki SavaĢ Bakanlığı aynı tarzda bir muhtıra hazırlayarak SavaĢ 

Komitesi‟ne sunmuĢtur.
880

 Seddülbahr‟ın tahliye edilmeme kararı Ġngiliz 

kayıtlarına göre daha çok Ġtilâf Kuvvetleri‟nin Avrupa ve Asya‟da büyük prestij 

kaybına uğrayacakları korkusundan kaynaklanmıĢtır.
881

 2 Aralık 1915‟te Lord 

Kitchener, Amiral de Robeck‟e Gelibolu Yarımadası‟nın boĢaltılması ile ilgili 

görüĢ sormuĢtur. Amiral; “Böyle bir kararın sonuçlarının donanma açısından çok 

üzücü olacağını, çünkü bu durumda Boğaz‟ın bir nevi Almanlara hediye edilmiĢ 

olacağını ve Almanların burada denizaltı ve kruvazörleri için üs tesis edeceklerini” 

belirterek, Seddülbahr Bölgesi‟ni elde tutmanın denizcilik bakımından büyük 

önemi olduğunu vurgulamıĢtır.
882

 7 Aralık 1915‟te kabine üyeleri, tekrar bir araya 

gelerek durumu görüĢmüĢlerdir. 8 Aralık‟ta Ġngiliz Hükûmeti, Suvla ve ANZAK 

bölgelerinin hemen tahliyesine; fakat kısmen denizcilik bakımından ve kısmen de 

seferin tüm olarak sona erdiği yolundaki düĢünceleri gizlemek maksadıyla 

Seddülbahr‟ın kısa bir süre daha elde tutulmasına karar vermiĢtir.
883

 Yine tahliye 

edilecek kuvvetlerin büyük kısmının Selanik Cephesi‟ne kaydırılması 

öngörülmüĢtür. Bu karar, Mondros‟ta bulunan General Monro‟ya telgrafla 

bildirilmiĢtir. Seddülbahr Cephesi‟ndeki Ġtilâf Kuvvetleri‟nin bir süre daha burada 
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tutulması kararlaĢtırılmıĢken, kıĢ Ģartlarının çetinliği ve artan Türk tazyiki 

dolayısıyla 23 Aralık‟ta toplanan SavaĢ Komitesi, denizcilerin bu bölgenin elde 

tutulmasına taraftar olmasına rağmen bölgeyi boĢaltma kararı almıĢtır.
884

 Bahse 

konu toplantıda Çanakkale‟den tamamen çekilmenin Ġtilâf Devletleri açısından 

doğuracağı sonuçlar tartıĢılmıĢtır. Bu etkiler arasında özellikle Rusya‟nın Ġtilâf 

Devletleri‟ne olan güveninin sarsılacağı, tamamen çekilmenin Türklerin 50.000 

üzerindeki kuvvetlerinin baĢka yerlerde kullanılmalarına olanak verileceği gibi 

hususlar bulunmuĢtur. Yine yarımadadan çekilmenin Balkanlarda ve Ġslam 

Dünyası üzerinde yaratacağı olumsuz etkiler de göz önüne alınmıĢtır.   

 

Çanakkale‟nin tahliyesi demek en basit bir tabirle 134.000 insan, 14.000 

hayvan ve 400 topun gizli olarak geri çekilmesi ve gemilere bindirilmesi anlamına 

gelmiĢtir. Yarımada‟daki kuvvetlerin Türklere sezdirilmeden uzun kıĢ gecelerinde 

boĢaltılması planlanmıĢtır. Sonuçta Londra‟da cephenin boĢaltılması kararında 

birleĢilmiĢ ve bu karar 19/20 Aralık gecesi uygulamaya konulmuĢtur.
885

 Ġngilizler, 

büyük bir gizlilik içerisinde Seddülbahr bölgesinde Ģiddetli taarruzlar ve 

bombardımanlar yaparak, 8-20 Aralık 1915 tarihleri arasında Anafartalar ve 

Arıburnu bölgelerini tahliye etmiĢlerdir. Tahliye iĢlerinin çok iyi planlanması, 

gizliliğe ve sessizliğe dikkat edilmesi, hava Ģartlarının uygun olması gibi 

nedenlerle Ġtilâf Devletleri kuvvetlerini büyük bir taarruz hazırlığında bulunan 

Türk birliklerine sezdirmeden baĢarıyla geri çekmiĢlerdir.  
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8-9 Ocak 1916 tarihlerinde ise Seddülbahr bölgesi tamamen tahliye 

edilmiĢtir.
886

 Ġtilâf Devletleri tahliye iĢlemini çok iyi planlayarak, kayıp vermeden 

tamamlamıĢlardır. Tahliye esnasında pek çok silah, malzeme ve techizâtı da 

götüremedikleri için bölgede bırakmak zorunda kalmıĢlardır.
887

 Ancak bırakılan bu 

malzemenin büyük miktarının Ġtilâf Kuvvetleri‟nce kullanılmayacak Ģekilde tahrip 

edildiği de bilinmektedir. Ġtilâf Kuvvetleri‟nin bölgeyi terk etmesinden sonra da 

donanma gemileri ve deniz uçakları göstermelik olarak Boğaz‟ın ablukasına bir 

süre daha devam etmiĢlerdir.   

  

Sonuçta Çanakkale‟de Ġtilâf Devletleri‟nin uğradıkları baĢarısızlık sadece       

18 Mart deniz harekâtı ile kalmamıĢ, kara harekâtı teĢebbüsü de ağır yenilgiyle 

sonuçlanmıĢtır. Bu durumda Ġtilâf Kuvvetleri sessizce Çanakkale‟den çekilip 

gitmiĢlerdir. Çanakkale‟de denizde ve karada gerçekleĢen Türk zaferi, Ġtilâf 

Devletleri‟nin hedeflerine ulaĢmalarına engel olmuĢtur. “Üzerinde güneĢ batmaz” 

denilen imparatorluğun, Büyük Britanya Ġmparatorluğu‟nun veya “Kıta 

Avrupası‟nın en büyük kara imparatorluğu” denilen Fransa‟nın, iflas ettiği  yer bu 

bölge olmuĢtur. Çanakkale‟de Ġtilâf donanmasının ve ordusunun ağır yenilgiye 

uğraması, sömürgeci devletlerin sanıldığı kadar güçlü olmadığını dünyaya 

göstermiĢtir. Bu zafer, Afrika‟dan Asya‟nın en uzak köĢelerine kadar yayılan çok 

geniĢ bir alanda ve çoğu da Ġngiltere ve Fransa‟nın sömürgeleri olan ülkelerde 

yaĢayan milletler üzerinde etkili olmuĢ, istiklâl ve hürriyet akımlarının ilk 

tohumları böylece ekilmiĢtir. Bu da ileride, dünya siyasi haritasının Ģeklini 

                                                 
886

  BOA,DH.KMS, 36/18
  

887
 BOA, HR.MA.,Ds:1152/62 Genel Karargâh Ġstihbarat ġubesi‟nin raporunun eklerinde ayrıntılı 

olarak belirtildiği üzere Ġngilizler ve Fransızlar çekilirken bölgede pek çok malzemeyi bırakıp, 

gitmiĢlerdir.  



374 

 

değiĢtirecek önemli geliĢmelere neden olmuĢtur.
888

 Bu suretle Çanakkale SavaĢları, 

dünya tarihinde eĢine ender rastlanan deniz ve kara savaĢlarından biridir. 

Çanakkale Zaferi‟nin sadece Türk milleti için değil, aynı zamanda bütün Dünya 

milletleri için de bir dönüm noktası olduğunu söyleyebiliriz.   

5.9.3.Tarafların Kayıpları  

25 Nisan 1915 tarihinden 1916 Ocak ayı baĢında Ġtilâf Kuvvetleri‟nin 

bölgeden çekiliĢlerine kadar geçen sürede gerçekleĢen muharebelerde her iki taraf 

da büyük kayıplar vermiĢtir. Zaten Çanakkale SavaĢları denildiği zaman ilk akla 

gelen hususlardan biri de tarafların zayiâtı konusudur. Türk tarafından bakıldığında 

konu ile ilgili bilgilerin çeliĢkili olmasının yanı sıra, toplam kayıp veya zayiât 

denildiğinde ortaya çıkan rakam genellikle kayıp, yaralı ve ölü arasında ayrım 

yapılmaksızın Ģehit olarak verilmiĢtir. Yıllar boyunca okul kitaplarından her yıl 

düzenlenmekte olan kutlama törenlerindeki devlet büyüklerinin demeçlerine kadar 

“250.000” sayısı, Ģehit sayısı olarak kabul görmüĢtür. Oysa bu rakam, yaklaĢık 

olarak Türk tarafının Çanakkale Muharebeleri‟nde kaybettiği toplam insan 

sayısıdır. Zayiât ifadesi sadece Ģehitle eĢ değermiĢ gibi gösterilerek, bu noktada 

büyük bir yanılgıya düĢülmüĢtür. Çanakkale Muharebeleri hakkında yazılmıĢ olan 

kaynakların büyük çoğunluğunda gerek genel zayiât miktarları, gerekse Ģehit sayısı 

hakkında değiĢik miktarlar ortaya atılmıĢtır. Örneğin Fikret Günesen,
889

 Alan 

Moorehead,
890

 N.Hakkı Uluğ
891

 gibi yazarların çalıĢmalarında toplam zayiât olarak 

251.309 rakamı verilmiĢtir. Bu miktarın 55.127‟si Ģehit, 100.177‟i yaralı, 10.067‟i 
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kayıp, 21.498‟i hastalıktan ölüm, 64.440‟ı hastalıktan terk olarak belirtilmiĢtir. 

Ġngiliz yazar James Robert Rhodes, Türk kayıplarının miktarını 86.692 ölü ile 

164.617 yaralı ve hasta olarak verirken,
892

 Tevfik Bıyıklıoğlu ise 1950 yılında 

verdiği bir konferansta savaĢa katılan Türklerin 700.000 kiĢi civarında olduğunu, 

bunların 190.000‟nin Ģehit ve yaralı, 70.000‟nin de hasta olarak kayıtlara geçtiğini 

ifade etmiĢtir.
893

 Farklı bir rakam da Ġbrahim Artuç tarafından verilmiĢtir. Artuç‟a 

göre 5.Ordu‟nun Çanakkale Muharebeleri‟ndeki kaybı 57.084 Ģehit, 97.864 yaralı, 

11.178 kayıp, 20.297 hastalıktan ölüm, 13.759 hava değiĢimi ve 14.000 hastaneye 

sevk olmak üzere 213.882 olarak açıklanmıĢtır.
894

     

 

Yine farklı bir rakam olarak 5.Ordu Komutanı Alman Liman von Sanders‟in 

kayıtlarında Çanakkale SavaĢları‟nda toplam zayiât 218.000 kiĢi olup, bu sayının 

66.000‟i Ģehit olarak verilmiĢtir.
895

 Liman von Sanders‟in vermiĢ olduğu bu 

rakamlarda hastalanıp yurt içine gönderilenlerle, hava değiĢimine gidenler 

hakkında hiçbir kayıt olmadığı gibi, Ģehit sayısı olarak belirtilen 66.000 rakamı, 

gerek Osmanlı BaĢkomutanlığı‟nın vermiĢ olduğu 55.127 Ģehit sayısı ile gerekse 

de Genelkurmay BaĢkanlığı‟nın yapmıĢ olduğu çalıĢmanın sonucu olan 57.263 

sayısıyla uymamaktadır. Liman von Sanders‟in vermiĢ olduğu rakamların 

belgelere dayanan rakamlardan 10.000 civarında fark olduğu değerlendirmektedir. 

Yine çoğu kaynakta verilen miktarlara, Çanakkale Muharebeleri‟nin Deniz 

SavaĢları‟nda Ģehit olanlarının sayısının eklenmediği tespit edilmiĢtir. Çanakkale 

Muharebeleri, Deniz ve Kara Muharebeleri olarak iki aĢamada gerçekleĢmiĢ olsa 
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da bir bütün olarak ele alınmalıdır. Bu durumda doğru kabul edilmesi gereken sayı 

Genelkurmay ATASE BaĢkanlığı‟nın resmi kayıtlara göre birinci el belgelere 

dayanan 5.Ordu Komutanlığı‟nın BaĢkumandanlık Vekâleti‟ne sunduğu zayiât 

raporlarından (Harp Cerideleri, Zayiât Defterleri, askerlik Ģubeleri kayıtları) 

derlenen miktardır. Buna göre genel zayiât (Ģehit, yaralı, hasta, kayıp, esir) toplamı 

213.882 kiĢi olarak tespit edilmiĢtir.
896

 Bu sayının 57.263‟ü Ģehit, 11.178‟i kayıp 

(esir ya da bulunamamıĢ), 97.874‟ü yaralı, 7.084‟ü hava değiĢimi, 20.297‟si 

hastalıktan vefat, 14.000‟i değiĢik hastanelere sevk olarak verilmiĢtir. 57.263 

Ģehidin 589‟u subay, 56.495‟i er ve erbaĢ, 179‟u ise 18 Mart günü Ģehit olan deniz 

savaĢı Ģehitleri olarak tespit edilmiĢtir. 
897

 

 

 

Çanakkale Muharebeleri esnasında Ġtilâf Devletleri‟nin kayıpları konusunda 

da Türk tarafının kayıpları hakkında olduğu gibi değiĢik rakamlar ortaya atılmıĢtır. 

Ancak verilen sayıların aĢağı yukarı aynı olduğu değerlendirilmektedir. 1915 

yılının Mart ayında General Hamilton‟un bölgeyi bir günlük incelemesinden sonra 

esaslı bir plan hazırlamadan 75.000 kiĢilik bir ordu ile iĢe baĢlamıĢ olan Ġtilâf 

Devletleri, Çanakkale‟ye savaĢ alanına 410.000 Ġngiliz ve Anzak, 79.000‟i Fransız 

askeri olmak üzere yarım milyona yakın insan göndermiĢtir. Fransız yazar 

Thomazi‟ye göre hiçbir zaman kesin olarak kayıplar saptanamamıĢtır. Thomazi, 

toplam olarak savaĢa katılan 600.000 askerden 210.00‟den fazlasının ölü, esir ve 

yaralı olarak kaybedildiğini,  bu miktarın 170.00‟nin Ġngilizlere, 40.000‟nin 
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Fransızlara  ait olduğunu bildirmiĢtir.
898

 Yine farklı bir rakam da Ġngiliz yazar 

Robert Rhodes James tarafından verilmiĢtir. Rhodes James;  Ġngiliz ve dominyon 

kayıplarının 198.340 ile 215.000 arasında değiĢtiğini, Fransız zayiâtı ile iki 

müttefikin toplam kaybının 265.000‟in üzerinde olduğunu belirtmiĢtir.
899

 Ġngiliz 

resmi harp tarihine göre bu kuvvetlerden Ġngilizler, 205.000 (43.000 ölü, esir ve 

kayıp; 72.000 yaralı ve 90.000 hasta), Fransızlar ise 47.000 kiĢi zayiât 

vermiĢlerdir.
900

 Bu rakamlar Ġngiliz Hükûmeti‟nin resmi açıklamalarında yer alan 

rakamlar olup, çalıĢmamızda doğru kabul edilen rakamlardır. Türk yazarlarından 

Fikret Günesen, Ġbrahim Artuç, Ġsmet Görgülü eserlerinde yukarıda belirtilen 

miktarı göstermiĢlerdir.
901

 Yine Fahir Armaoğlu da Ġtilâf Devletleri‟nin ölü, kayıp 

ve yaralı olarak 250.000 kiĢi kaybettikleri bilgisini vermiĢtir.
902

  

 

Sonuç olarak Çanakkale Muharebeleri esnasında her iki tarafın toplam 

zayiâtını; Ġtilâf Devletleri kayıpları 252.000, Türk tarafı kayıpları 213.882 olmak 

üzere 465.882 olarak belirtebiliriz. Sefer, bundan baĢka maddi anlamda çok 

pahalıya mal olmuĢ, çok sayıda askerî malzeme ile deniz araçlarının tahribine veya 

hareket edemez hâle gelmesine neden olmuĢtur. Bu sefer, Ġtilâf Devletleri‟nin çok 

yankı uyandıran, ses getiren yenilgisi ile sonuçlanmıĢtır. Bu sefer, genel anlamda 

Ġtalya ve Bulgaristan‟ı savaĢa sürüklemiĢ, Rusya‟nın onarılmaz yenilgisine neden 

olmuĢ, Selanik seferinin yapılmasını gerektirmiĢ, Birinci Dünya SavaĢı‟nı iki yıl 

uzatmıĢtır.  
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5.10. Kara Ve Deniz Muharebeleri’nin Değerlendirmesi  

 

BirleĢik Filo ile Boğaz‟ı zorlayarak bir ay içerisinde Ġstanbul‟u almayı 

tasarlayan Ġtilâf Devletleri, 18 Mart Çanakkale Boğazı Muharebesi‟nde ağır 

yenilgiye uğramıĢlardır. YaklaĢık yedi saat devam eden Boğaz SavaĢı‟nda savaĢa 

büyük ümitlerle baĢlayan büyük donanmanın kaybı da büyük olmuĢtur. Neredeyse 

Ġtilâf Donanması‟nın savaĢ gücünün üçte biri yok olmuĢtur. Ġtilâf Donanması‟nın  

ağır yenilgiye uğrayıp Boğaz‟ı geçemeyiĢi, Ġngiltere ve Fransa‟nın siyasi ve askerî 

prestijini bir hayli sarsmıĢ, özellikle Ġngiltere‟nin denizlerdeki tartıĢılmaz üstünlüğü 

imajını ortadan kaldırmıĢtır.  

 

18 Mart yenilgisi üzerine Ġngiliz Hükûmeti, daha önce kesinlikle büyük çapta 

kara kuvveti kullanmayacağına dair vermiĢ olduğu emirden vazgeçerek, geniĢ çaplı 

bir çıkarma operasyonuna (amfibi harekât) karar vermiĢtir. Ancak Gelibolu 

Yarımadası‟nda 8,5 ay süren kara harekâtı da Ġtilâf Devletleri açısından 

baĢarısızlıkla sonuçlanmıĢtır. Bunun üzerine harekâtın baĢ planlayıcısı Ġngiltere, 

gerek savaĢtığı diğer cephelerin idamesi için daha çok asker gereksinimi ve 

gerekse de Çanakkale‟de yaĢanılan baĢarısızlığın verdiği tesirle, istemese de 

Gelibolu Yarımadası‟nı boĢaltmaya karar vermiĢtir. Ġtilâf Devletleri‟nin tahliye 

tasarılarını gerçekleĢtirme çalıĢmalarını sürdürdükleri sırada ise 5. Ordu 

Komutanlığı taarruz hazırlıklarıyla meĢgul bulunmuĢtur.   

  

5. Ordu Komutanı Liman von Sanders anılarında, 1915 Kasım ayının 
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sonlarında büyük bir taarruz planının hazırlıklarına baĢlandığını, Ġtilâf 

Kuvvetleri‟nin Arıburnu Cephesi‟nin bir kesimi ile buna bitiĢik olan Anafartalar 

Cephesi‟nin sağ kanadını yarmayı düĢündüklerini, fakat daha sonra bu kuvvetlerin 

kuzeydeki iki cepheden birden çekilerek, bu planın uygulanmasına olanak 

vermediklerini, belirtmiĢtir.
903

 1915 Eylül ayı itibariyle Çanakkale Kara 

Muharebeleri fiilen bitmiĢ, her iki taraf için de savaĢ belli bir noktaya gelip 

tıkanmıĢtır. ÇarpıĢmalar giderek siper savaĢına dönüĢmüĢ, büyük saldırıların arkası 

kesilmiĢ ve cephede genel bir durgunluk hâkim olmuĢtur. Türk tarafında bu zaferin 

yol açtığı askerî kuvvet ve can kaybı korkunç boyutlara ulaĢtığından ve artık tek 

bir asker bile çok büyük önem taĢıdığından kan dökülmesin diye Ġtilâf 

Kuvvetleri‟nin böyle çekilip gitmesine razı olunmasa da savaĢ tarihinin acı bir 

tesellisi olarak ses çıkarılmamıĢtır.
904

 Burada önemli olan ĠĢgal Kuvvetleri‟nin 

Çanakkale‟de durdurulması ve kazanılan baĢarı olmuĢtur. Sonuçta Ġtilâf 

Kuvvetleri‟nin Boğaz‟ı ne denizden, ne de karadan geçmelerine izin 

verilmemiĢtir.
905

 Çanakkale Kara Muharebeleri kapsamında tartıĢılan diğer bir 

konu da kara ordusuna yeterince deniz desteğinin sağlanamadığı konusudur. BaĢta 

5.Ordu Komutanı Liman von Sanders tarafından Gelibolu SavaĢları‟nda bütün kara 

çarpıĢmalarının 5.Ordu birlikleri tarafından yapıldığı, Ġtilâf gemilerinin karaya 

çıkan birlikleri tam anlamıyla korumasına karĢın, Osmanlı Donanması‟nın bu 

çarpıĢmalara katkısının son derece sınırlı kaldığı, donanmanın kara kuvvetlerine 

yeterli desteği sağlamadığı öne sürülmüĢtür.
906
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Sanders, Alman Amiral Souchon komutasındaki Osmanlı Donanması‟nın 

ordu ile birlikte gerçekleĢtirdiği baĢlıca harekâtın savaĢ gemilerinden sökülen 

topların cepheye gönderilmesi ile çıkarmanın ilk haftalarında Barbaros Hayrettin 

ve Turgutreis savaĢ gemilerinin Ġtilâf Kuvvetleri‟nin çıkarma yerlerine ve Ġngiliz 

gemilerine karĢı gerçekleĢtirmiĢ oldukları topçu ateĢi desteği olduğu görüĢünü 

savunmuĢtur. Bu suretle Sanders, donanma gemilerinin Boğaz savunması 

görevinin yanı sıra, Gelibolu-Ġstanbul arasında gerçekleĢtirilen lojistik nakliyatı 

himaye görevi ile Ġtilâf gemilerine karĢı gerçekleĢtirdiği (Muâvenet-i Milliyye 

torpido muhribi ve Sultanhisar torpidobotu tarafından Ġngiliz Goliath ve 

Avustralya‟ya ait AE-2 denizaltısının batırılması gibi) diğer taarruzî harekâtı da 

göz ardı etmiĢtir. Bu hususlara ilave olarak Liman von Sanders, Yavuz (Goeben) 

ve Midilli (Breslau) gemilerinin sekiz buçuk ay süren Kara Muharebeleri süresince 

bir kere bile olsun Çanakkale‟ye gelmediklerinden yakınmıĢtır. Ancak daha harbin 

baĢında bu gemiler, Alman Donanma Komutanı Amiral Souchon tarafından Rus 

Donanması‟na karĢı Karadeniz Boğazı‟nın savunması ile görevlendirilmiĢlerdir. 

Amiral, Yavuz ve Midilli‟nin Karadeniz harekâtı ve Ġstanbul‟un korunması için 

kullanılmasını uygun görmüĢtür. Bu karara gerekçe olarak da Alman Amiral 

tarafından Yavuz‟un Ġstanbul Boğazı‟nda rahat manevra yapamayacak büyüklükte 

olması ve Ġtilâf Devletleri tarafından yapılacak aĢırma atıĢlara hedef teĢkil edeceği 

gösterilmiĢtir.  

 

ġu hususu da göz önünde bulundurmak gerekir ki, Karadeniz‟de Yavuz ve 

Midilli‟nin Osmanlı Donanması‟na katılmaları ile oluĢturulan kuvvet, Rusları 

sahip oldukları güçlü fakat karaya bağımlı donanmaları ile Boğazlar‟a yönelik 
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amfibi harekât giriĢimlerinden caydırmıĢtır. Böylece Osmanlı Devleti, Kara 

Kuvvetleri‟ni Çanakkale‟de toplama imkânı bulmuĢtur. Çanakkale SavaĢları 

süresince zaman zaman gerek Karadeniz‟de, gerekse de Çanakkale‟de Donanma 

ile Kara Kuvvetleri arasında iĢbirliği ve iletiĢim eksikliği yaĢandığı da göz ardı 

edilmemelidir. Özellikle 1915 Ağustos ayı baĢında Barbaros Hayrettin zırhlısının 

Ġngiliz denizaltısı tarafından batırılması sonucu Boğaz savunmasında görevli 

Turgutreis savaĢ gemisi de bölgedeki denizaltı tehlikesinden dolayı Çanakkale 

önlerinden çekilmiĢtir. Yine artan Ġtilâf denizaltı tehlikesi sebebiyle Ġstanbul-

Gelibolu arasındaki deniz nakliyatını himaye ile görevli donanmaya ait muhrip ve 

torpidobotlar da Marmara‟da faaliyet gösterememiĢlerdir. Bu arada Mayıs ve 

Haziran aylarında Marmara‟da boy gösteren ve önemli baĢarılar elde eden Alman 

denizaltıları da Ġtilâf Kuvvetleri‟nin aldıkları birçok tedbir sonucu Ağustos-Aralık 

ayları arasında bu denizde pek bir faaliyet gösterememiĢlerdir.  

 

Çanakkale Kara Muharebeleri‟ne iliĢkin diğer bir husus da Türk kara 

birliklerini yanlıĢ planlar ve strateji hatalarıyla ölüme sürükleyen Almanların, 

Osmanlı Devleti‟ne yaptıkları yardımlardan dolayı Çanakkale SavaĢı‟ndan sonra 

zaferi kendilerine mal etmeye çalıĢmalarıdır. Tabii ki Türk Ordusu‟nda görev alan 

büyük veya küçük rütbeli birkaç Alman subayı ile küçük çapta da olsa Alman top, 

makineli tüfek ve cephane yardımlarının Türk savaĢ gücüne katkısı göz ardı 

edilemez. Ancak Gelibolu SavaĢları‟nda 5.Ordu Komutanı Liman von Sanders, 

Türk komutan ve kurmaylarının kararlarına ters düĢerek, Ġtilâf Kuvvetleri‟ni daima 

yanlıĢ yerden beklemiĢ ve Ġtilâf Kuvvetleri‟nin karaya çıkmasına imkân 

sağlamıĢtır. Buna rağmen bazı Ġngiliz ve Alman kaynaklarında MareĢal‟in 
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Gelibolu‟da büyük bir takdir kazandığı, Türklerin buradaki baĢarıyı Sanders‟in 

cesaretine ve çabuk karar vermek özelliğine borçlu oldukları gibi abartılı 

beyanlarda bulunulmuĢtur.
907

 Bu kaynaklardaki iddiaların aksine, Çanakkale 

zaferini kazanıp, Ġstanbul‟u kurtaran kahraman 5.Ordu Komutanı Liman von 

Sanders değil, Anafartalar Grup Komutanı Albay Mustafa Kemal 

(ATATÜRK)‟dir.   

 

Bahse konu abartılı beyanların yanı sıra yine de Ġngiliz kaynakları kazanılan 

büyük zaferin gerçek kahramanının Albay Mustafa Kemal (ATATÜRK) olduğunu 

inkâr edememiĢ ve konuya iliĢkin Ģu sözlere yer vermiĢtir:
908

 “Tarihte bir Tümen 

Komutanı (Mustafa Kemal ATATÜRK) üç farklı yerde duruma müdahale ederek, 

yalnız bir muharebenin gidiĢine değil, aynı zamanda bir seferin akıbetine ve belki 

bir milletin mukadderâtına tesir yaparak, zaferin kazanılmasını sağlamıĢtır.” 

Gerçekten de bu muharebeler Mustafa Kemal ATATÜRK gibi bir dâhiyi ortaya 

çıkarmıĢ, Birinci Dünya SavaĢı‟nın bitiminden hemen sonra baĢlayacak Millî 

Mücadele‟nin bu eĢsiz önderini Türk Milleti‟ne kazandırmıĢtır.  

 

Yine peĢ peĢe gelen Balkan yenilgilerinden sonra ilk kez herkesin çöktüğü, 

yok olmaya baĢlayıp dağıldığını sandığı bir dönemde Çanakkale‟de Türk‟ün 

gösterdiği baĢarı, 1919 yılının Mayıs ayında baĢlayacak olan Mili Mücadele‟ye 

giden yolda ordu ve millet için ilk moral ve özgüven ıĢığının yakılması açısından 

büyük önem arz etmiĢtir. Çanakkale SavaĢları‟na katılan subay heyeti, gerek taktik 

ve gerekse lojistik alanda en büyük sınavını vermiĢ; böylece Türk sevki ve idaresi 
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kendini bir kez daha kabul ettirmiĢtir. 18 Mart 1915 deniz zaferinin 

kazanılmasında Çanakkale Müstahkem Mevkii Komutanı Cevad PaĢa‟nın, Mayın 

Grup Komutanı BinbaĢı Nazmi Bey‟in ve Nusret gemisine komuta eden YüzbaĢı 

Ġsmail Hakkı Bey‟in hizmet ve emeği büyüktür.  

 

Yine Çanakkale kara zaferinin hâkim Ģahsiyeti Arıburnu ve Anafartalar 

kahramanı Albay Mustafa Kemal baĢta olmak üzere kara savaĢlarında büyük 

sorumluluklar üstlenmiĢ olan Kuzey Grup (Arıburnu) Komutanı Esat PaĢa, Güney 

Grup (Seddülbahr) Komutanı Vehip PaĢa ile bütün kolordu ve tümen 

komutanlarından en alt rütbeye kadar tüm Türk askerinin göstermiĢ oldukları 

kahramanlık ve görev bilinci takdire Ģayandır. Bu görev bilinci sayesinde Ġtilâf 

Devletleri, Güney Cephesi‟nde ilk gün sonunda ulaĢmayı hedefledikleri 

Alçıtepe‟ye kara harekâtının sonuna kadar ulaĢamayarak sonunda geri çekilmek 

zorunda kalmıĢlardır. Bu durum, diğer çıkarma bölgelerinde gösterilen 

baĢarısızlıklar ile birlikte Ġngiliz ve Fransızların nüfuz ve itibarlarını sarsmıĢ, 

sömürgelerinde bağımsızlık hareketlerinin uyanmasına neden olmuĢtur. Yine 

Çanakkale harekâtı Osmanlı Devleti‟nden pay almak isteyen Ġtalya‟nın harbe 

katılmasını çabuklaĢtırmıĢ, buna karĢılık Yunanistan ile Romanya‟nın bir süre daha 

tarafsız kalmasına, Bulgaristan‟ın Ġttifak Devletleri yanında harbe katılmasına 

neden olmuĢtur.  

 

Çanakkale‟de gerçekleĢen Türk zaferi, Ġtilâf Devletleri‟nin hedeflerine 

ulaĢmalarına engel olmuĢtur. Özellikle Boğazlardan Rusya ile irtibat 

kuramamaları, Dünya ve Türkiye tarihinin top yekûn değiĢmesine neden olmuĢtur. 
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Çanakkale Boğazı‟nın geçilemeyiĢi, zor durumda bulunan Rusya ile 

müttefiklerinin bağlantı kurmalarını önlemiĢ ve bu yüzden harbin en azından iki yıl 

uzamasına neden olmuĢtur. Rusya‟yı içinde bulunduğu sıkıntılı ortamdan bu 

yoldan gidecek yardım malzemeleriyle kurtarmayı amaçlayan harekâtın 

baĢarısızlığı, Rusya‟da varolan sıkıntıların artmasına, ihtilâl hareketlerinin 

geliĢmesine ve Çarlık yönetiminin çökerek bu ülkenin savaĢtan çekilmesine neden 

olmuĢtur.
909

 Çanakkale zaferi bu bağlamda esaret altındaki ülkelerin emperyalizme 

karĢı daha sonra baĢlayan özgürlük savaĢları için bir örnek olmuĢtur.  

 

Çanakkale Kara SavaĢları‟nda Ġtilâf Devletleri, her üç çıkarma bölgesinde 

kıyı baĢını kolaylıkla ele geçirmek, güvenliğini sağlayacak kadar geniĢletmek ve 

derinleĢtirmek için tam bir deniz ve hava hâkimiyetine, kara birlikleri sayısı 

üstünlüğüne sahip bulunmuĢlardır. Gemi ve çıkarma araçlarının top ve sayıları 

sınırlı olmamıĢ, Mondros ve Bozcaada deniz üsleri çok yakın olup, donanma 

desteği için her açıdan çok müsait Ģartlara sahip olmuĢlardır. Bütün bu olumlu 

olanaklara rağmen, Ġtilâf Ordusu, savaĢın sonuna kadar dar ve kısa küçük birer kıyı 

Ģeridinde elveriĢsiz Ģartlarda sıkıĢıp kalmıĢtır. Çünkü, Ġtilâf Devletleri, Gelibolu 

çıkarmasına hazırlanırken Türk kuvvetlerini, Türk azmini küçümseyerek ilk anda 

böylesine önemli bir teĢebbüse yeterli kuvvet ayırmamıĢlardır. Onların bu 

düĢüncesinde Türk Ordusu‟nun son olarak Balkan SavaĢı‟nda uğradığı yenilgi de 

büyük etken olmuĢtur.  

 

Ġngiliz arĢiv belgeleri de baĢlangıçta Ġngiltere tarafından Türk askerî gücünün 
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önemsenmediğini, bu sebeple Çanakkale Seferi‟nin aceleye getirildiğini, 

göstermektedir. Yine Ġngiliz resmi harp tarihi de Gelibolu‟daki mağlubiyetin 

sebeplerini araĢtırırken; “Türk askerinin savunmadaki yüksek kabiliyetini 

unutmamak lâzımdır” diyerek, bu faktörün Müttefiklerin yenilgilerinde ne denli 

büyük bir etken olduğuna dikkat çekmiĢtir.
910

  

 

18 Mart‟ta Boğaza denizden taarruz planının baĢarısızlıkla sonuçlanması 

üzerine SavaĢ Konseyi‟nin toplanarak yeni politikaları olan kara harekâtı hakkında 

detaylıca görüĢmeleri gerekmiĢtir, ama bu yapılmamıĢtır. Ġngiliz arĢivlerinde 

yapılan incelemelerde SavaĢ Konseyi‟nin 19 Mart ile 14 Mayıs tarihleri arasında 

bir kere bile toplanmadığı tespit edilmiĢtir. Bu durumda kara harekâtına giriĢilmesi 

kararının SavaĢ Konseyi tarafından değil, General Hamilton ile Amiral de Robeck 

tarafından alındığını söyleyebiliriz.
911

 Diğer taraftan Çanakkale Kara Muharebeleri 

süresince Türklerin ise savunma düzenleri yanlıĢ, kıyıları zayıf, ihtiyat birlikleri 

zayıf tutulmuĢtur. Türk savunmasının gerek 25 Nisan, gerekse de 6-7 Ağustos 

muharebelerinin baĢlangıcında uyguladığı yanlıĢ savunma stratejisi, hatta bu 

stratejinin dahi tutarlı uygulanmaması yüzünden düĢtüğü kritik durumlar; esas 

olarak Türk askerinin fedakârlığı sayesinde dengelenebilmiĢtir. Türk topçusunun 

az sayıda, yetersiz nitelikte ve kısıtlı cephaneye sahip olmasına rağmen Ġtilâf 

Devletleri‟nin amacına ulaĢmaması için gösterdiği her türlü fedakârlık ve 

kahramanlık çöken bir imparatorluğun içinde sağlam bir ulusun varlığını ortaya 

çıkarmıĢtır. Bu koĢullarda savaĢan Türk askerinin Çanakkale‟de insanüstü 

harikâlar meydana getirerek, kazandığı baĢarı tüm dünya tarafından da takdirle 
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karĢılanmıĢtır.
912

 Yine Çanakkale SavaĢları, demir ve çeliğin insan gücünü ve 

cesaretini yenemeyeceğini ve vatan sevgisini öldüremeyeceğini, Türk‟ü 

yıldıramayacağını bütün cihana ispat etmiĢtir.  Ġngiliz kaynaklarında bu durum 

Ģöyle açıklanmaktadır: “Seferin baĢında Türkler maalesef yanlıĢ olarak tanınmıĢtı, 

yanlıĢ bir anlayıĢ sonucu olarak Türklerin Ġngilizlerle candan muharebe 

etmeyecekleri sanılmıĢtı. Bu çok yanlıĢ ve tehlikeli bir hesap olmuĢtu. 

Çanakkale‟deki Türk askeri insanı tahrik eden iki mühim nitelik ile donatılmıĢtı, 

biri dinî inanç, diğeri memleketini yabancı istilasından kurtarma emeli.” 
913

  

  

Sonuçta pek çok eksikliklerine ve olanaksızlıklarına karĢın Türk Ordusu, 

dünyanın en güçlü ve büyük donanmasını hezimete uğratmıĢ; en modern harp ve 

silah araçlarının desteğine dayanan üstün Ġtilâf Devletleri‟nin ordusunu, bulunduğu 

dar bir kıyı Ģeridi içinde kalmaya mecbur etmiĢ ve hatta onu karaya çıktığına 

piĢman etmiĢtir.   
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SONUÇ 

 

Çanakkale SavaĢları kara, deniz, hava koordinasyonunun yoğun kullanıldığı 

ilk savaĢlardan olma özelliğine sahiptir. Bu çalıĢma ile Ģimdiye kadar tarih 

kitaplarında yeterince yer almadığı ve yer alsa bile Çanakkale Kara SavaĢları‟nın 

gölgesinde kalmıĢ olduğu değerlendirilen deniz faaliyetleri ön plana çıkarılmaya 

çalıĢılmıĢtır.  

 

Birbirini kovalayan Trablusgarp ve Balkan SavaĢları‟nı yaĢamıĢ, henüz 

toparlanırken bir üçüncü savaĢla karĢılaĢmıĢ olan Osmanlı Donanması, savaĢ 

süresince üzerine düĢen görevleri layıkıyla yapmaya çalıĢmıĢtır. Donanmanın 

yaptığı büyük hizmetlerin baĢında savaĢın kaderini değiĢtirmiĢ olan Nusret mayın 

gemisinin 8 Mart 1915 sabahı Erenköy Koyu‟na dökmüĢ olduğu 26 mayın 

gelmektedir. 18 Mart 1915 günü deniz topçu bataryalarının yoğun ve etkili atıĢları 

sonucu Ġngiliz ve Fransız gemilerinin almıĢ oldukları isabetler, onları çeĢitli sakınma 

ve dönüĢ manevraları yapmaya zorlamıĢtır. Gemiler, Boğaz‟ın manevra yapılacak 

tek alanı olan ve nispeten daha geniĢ deniz sahasını kapsayan Erenköy Koyu 

önlerindeki Karanlık Limanı‟na dönüĢ yapmaya baĢlamıĢlardır. Ancak, bu bölgeye 

Nusret mayın gemisinin gizli bir Ģekilde dökmüĢ olduğu ve hiçbir Ģekilde hesaba 

katılmayan 26 mayın, Ġtilaf Donanması‟nın Ġstanbul‟u ele geçirme düĢlerine kesin 

bir nokta koymuĢtur.  

 

ÇalıĢmamızda Nusret mayın gemisinin mayın döküĢ tarihi ile ilgili olarak 

çeliĢkili görüĢler çürütülmüĢ, belgeler ıĢığında bu tarihin 8 Mart 1915 sabahı olduğu 
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tespit edilmiĢtir.
914

 ġimdiye kadar bilinenin aksine 18 Mart 1915 baĢarısının sadece 

topçuların değil, topçu-mayıncı iĢbirliğinin ortak baĢarısı olduğu ortaya çıkarılmaya 

çalıĢılmıĢtır.  

 

Ġngiliz arĢiv belgeleri incelenerek Fransız Bouvet, Ġngiliz Irresistible ve Océan 

zırhlılarının mayın silahının etkisiyle battıkları, diğer gemilerin de Boğaz‟ın iki 

tarafından gerçekleĢtirilen Ģiddetli topçu ateĢi neticesinde hasara uğradıkları 

doğrulanmıĢtır. Ġngiliz arĢiv belgelerinde Fransız Bouvet, Ġngiliz Irresistible ve 

Océan zırhlılarının mayınla battığı, Ġngiliz Inflexible, Fransız Suffren ve Gaulois 

zırhlılarının Türk bataryalarının top ateĢi sonucu ile görev yapamayacak Ģekilde ağır 

hasara uğradıkları, Agamemnon, Lord Nelson, Albion ve Charlemagne zırhlılarında 

da ufak tefek hasar olduğu bilgisine ulaĢılmıĢtır.
 915

    

  

ÇalıĢmada 18 Mart 1915 baĢarısının yanı sıra sekiz buçuk ay süren Çanakkale 

Kara Muharebeleri süresince Osmanlı Donanması‟nın Boğaz‟da yeni mayın 

engelleri tesis etmek, çıkarma mevkilerini aĢırma atıĢlarla bombardıman etmek, 

taarruzî harekâtla Ġtilâf Kuvvetleri‟nin lojistik ulaĢımına ve gemilerine zarar vermek, 

Marmara‟da yapılan deniz nakliyâtını Ġngiliz ve Fransız denizaltılarına karĢı 

korumak görevi ile Boğaz önünde keĢif ve gözetleme görevini baĢarıyla yerine 

getirdiği ortaya çıkarılmıĢtır. Yine çalıĢmamızda Çanakkale SavaĢları‟nın deniz 

harekâtı bakımından en dikkat çeken yönlerinden biri olan Ġngiliz ve Türk savaĢ 

gemilerinin gerçekleĢtirmiĢ oldukları karĢılıklı aĢırma atıĢlarına yer verilmiĢtir. Bu 
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kapsamda Osmanlı Donanması‟ndan Turgutreis ile Barbaros zırhlıları, aĢırma 

atıĢlarına tahsis edilen seyyar bir batarya gibi görev yapmıĢlardır. AkbaĢ ve Maydos 

kasabası arasında yer alan bu gemiler, karadaki gözetleyicilerden mesafe ve yön 

düzeltmeleri alarak, Ġngilizlerin Arıburnu bölgesindeki nakliye ve savaĢ gemilerine 

ve kıyıdaki birliklerine karĢı baĢarılı aĢırma atıĢları gerçekleĢtirmiĢlerdir.  

 

Harekâtın bir baĢka cephesine, Ġtilâf denizaltılarına karĢı özellikle Marmara‟da 

gerçekleĢtirilen faaliyete de yer verilmiĢtir. Ġngiltere‟de Çanakkale‟deki Türk 

birliklerinin baĢlıca ikmal yolu olan Marmara‟da deniz ulaĢımının tehlikeye girmesi 

hâlinde Türk Ordusu‟nun açlık ve cephanesizlikten teslim olacağı düĢüncesi hâkim 

olmuĢtur. Bu amaçla savaĢ süresince Ġngiliz ve Fransız denizaltıları birçok defa 

Boğaz‟ı geçme teĢebbüsünde bulunmuĢlardır. Ġtilâf denizaltı tehlikesine rağmen 

Osmanlı Donanması‟na ait muhrip ve torpidobotların, Ġstanbul-Çanakkale deniz 

nakliyâtını devam ettirmek gibi hayati önemi olan bir görevi de yerine getirerek, kara 

ordusuna lojistik destek sağladıkları belgeler ıĢığında ortaya çıkarılmıĢtır. Ġtilâf 

denizaltıları ile mücadele kapsamında Osmanlı Donanması‟na ait Sultanhisar 

torpidobotu, 30 Nisan 1915 günü Boğaz‟a girmeyi baĢaran Avustralya‟ya ait AE-2 

denizaltısını top ateĢi ile batırmıĢ, personelini esir almıĢtır. Bu baĢarı, Ġngiliz arĢiv 

belgelerinden de teyit edilmiĢtir.
916

  

 

Yine kıyı bataryalarında görevli Müstecip OnbaĢı tarafından 30 Ekim 1915 

günü Fransız Turquoise denizaltısı, periskopundan vurularak ele geçirilmiĢtir. Bunun 

yanı sıra Çanakkale Kara Muharebeleri esnasında BirleĢik Filo‟nun yeniden Boğaz‟ı 
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zorlama giriĢiminde bulunmadığı, sadece ordunun karaya çıkması ve ilerlemesi için 

gerekli yardımı sağladığı görülmüĢtür.  

 

Burada Ģunu da ifade etmek gerekir ki, Çanakkale SavaĢları süresince Osmanlı 

Donanması‟na ait gemilerin büyük bir kısmının, Ġstanbul Boğazı‟nı olası Rus iĢgaline 

karĢı korumak üzere Karadeniz Cephesi‟nde görevli olmasına rağmen, Çanakkale 

Cephesi‟nde uygun fırsatlar oluĢtuğunda müttefik gemilerine karĢı küçük hücum 

hareketlerinde bulunduğu tespit edilmiĢtir. Bu kapsamda 7 Mart 1915 gecesi 

Demirhisar torpidobotunun Kuzey Ege Denizi‟nde Ġtilâf Kuvvetleri‟nin deniz 

nakliyâtını taciz etmeyi baĢardığı, yine Muâvenet-i Milliyye torpido muhribinin 

Morto Koyu‟nu üs edinerek, Türk mevzilerine top ateĢiyle büyük zararlar vermekte 

olan Ġngiliz Goliath zırhlısını 13 Mayıs 1915 gecesi batırdığı, Türk ve yabancı 

belgeler ıĢığında bir kez daha teyit edilmiĢtir.   

 

Tezimizde ortaya konulan bir önemli husus ise Türk gemilerinin baĢarılı bu 

harekâtını, U-21 Alman denizaltısının birer gün ara ile 25/27 Mayıs‟taki 

taarruzlarının izlemesidir. Nitekim, U-21 denizaltısı tarafından Ġngiliz Majestik ve 

Triumph zırhlıları ard arda torpillenerek batırılmıĢtır. Böylece bu gemilerin kısa 

sürede kaybı yenilmez armada üzerinde Ģok etkisi yapmıĢ ve tüm büyük gemiler 

harekât alanından uzaklaĢtırılarak, Limni Adası‟nın Mondros Limanı‟na 

çekilmiĢlerdir.  

 

Ard arda gelen kayıpların Londra‟daki yankıları büyük olmuĢ ve dönemin en 

modern gemilerinden biri olan Queen Elizabeth‟in de kaybı göze alınamayarak 

âcilen Ġngiltere‟ye geri çağrılmıĢtır. ġu da bir gerçektir ki, bu olayları takiben 
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yaĢanan tartıĢmalar sonucu Ġngiliz Deniz Kuvvetleri Kurmay BaĢkanı Amiral Lord 

Fisher ve Deniz Bakanı Winston Churchill görevlerinden istifa etmek zorunda 

kalmıĢlardır.  

 

ÇalıĢmamızda ayrıca savaĢın askerî yönünün yanında savaĢın plan ve 

yönetiminden sorumlu olan Ġngiliz Hükûmeti‟nin ve SavaĢ Bakanlığı‟nın 

Çanakkale‟ye taarruz kararı, harekât planları, savaĢ konseyi toplantıları gibi arka 

cephede Londra‟da geliĢen siyasi olaylar, Ġngiliz gizli arĢiv belgelerine dayanılarak, 

açığa çıkarılmıĢtır. Öncelikle Çanakkale Boğazı‟na bir taarruz yapılması fikrinin 

1914 Ağustos ayından önceki Ġngiliz planlarında olmadığı hususu ortaya 

konulmuĢtur. Çanakkale projesinin yaratıcısı dönemin Deniz Bakanı Winston 

Churchill‟in, Alman gemilerinin Çanakkale Boğazı‟ndan girdiği 1914 Ağustos 

ayından itibaren gözlerini Çanakkale Boğazı‟na diktiği görülmüĢtür.  

 

Yine Çanakkale‟ye denizden ve karadan taarruz fikri, Yunanistan‟ın yardım 

önerisi ile, Deniz Bakanı Winston Churchill tarafından ilk olarak 1914 Ağustos ve 

Kasım aylarında gündeme getirilmiĢ, ancak 1915 Ocak ayına kadar uygulama 

alanına konulmamıĢtır. Bu durumda Deniz Bakanı Winston Churchill‟in Çanakkale 

harekâtının baĢ planlayıcısı olduğu bir kere daha belgelerle doğrulanmıĢtır. Ġngiliz 

belgeleri bize harekâtın planlayıcısı Churchil‟in, baĢından beri deniz harekâtına 

karĢı aĢırı ısrarcı bir davranıĢ içinde bulunduğundan SavaĢ Konseyi‟ne konunun 

uzmanlarının görüĢlerini tam olarak yansıtmadığını, SavaĢ Konseyi‟nin de etraflıca 

incelemeden Türklerin  savunma gücünü önemsememe gibi büyük bir hata yaptığını 

göstermektedir. SavaĢ Konseyi‟nin mesaisinin çoğunu harekâtın siyasi getirilerine 
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yoğunlaĢmakla geçirdiği, deniz ve kara harekâtının plan ve detayına çok az önem 

gösterdiği tespit edilmiĢtir.
917

 Böylece bölgeden ulaĢan gizli raporlar, harekât 

sırasında kullanılan haritalar, yapılan keĢif uçuĢları ve mayın tarama gemilerinin 

faaliyetlerinin genelde yetersiz kaldığı çalıĢmamızda mûĢahede edilmiĢtir. Ayrıca, 

kötü hava Ģartları ve Boğaz‟ın güçlü akıntılarının çalıĢmaları engellediği ve bu 

nedenle de planın baĢarıyla uygulanamadığı gözlenmiĢtir. Müttefik liderlerin de bu 

gerçeğin farkında oldukları anlaĢılmıĢtır. Hatta dönemin Deniz Bakanı Churchill‟in 

savaĢtan sonra verdiği bir demeçte kesin bir harekât planlarının olmadığından 

bahsettiği gözler önüne serilmiĢtir.
918

  

 

Nitekim dönemin SavaĢ Bakanı Lord Kitchener‟in Ģu sözleri de bu bilgileri 

doğrulamıĢtır.
919

 “Gelibolu Yarımadası‟ndaki Türk gücünü küçümsemeyip, 

Kilitbahr platosunun savunmasının düĢündüğümüzden çok daha kuvvetli olduğunu 

varsaysaydık 29.Tümen gelmeden harekâta baĢlamazdık. Çanakkale‟ye taarruzda 

savaĢ yönetimi hatalı gözükmektedir. Ordu karaya çıkmaya hazır oluncaya kadar 

donanmayı kullanmak akıllıca değildi. Ortak bir deniz ve kara harekâtı seferin 

süresini kısaltabilirdi. Tabyalara taarruzun baĢladığı yılın o döneminde sis ve 

fırtınanın hüküm süreceği biliniyordu. Ġklim koĢullarından dolayı mecburi ara 

vermek askerî harekâtı geciktirmiĢ, Dar Geçit‟teki tahkimâtı güçlendirmek için 

Türklere zaman vermiĢtir. Çanakkale Boğazı‟nın mayınla döĢenmiĢ olduğu da  

biliniyordu. Donanmanın Boğazı zorladığı zaman ordu da karaya çıkmıĢ olsaydı, 

Türklerin siper kazmak yerine Müttefik ordusuna direnmekle uğraĢmaları 

                                                 
917

 The National Archives, ADM I/116/3491;  Tim Travers, Gallipoli 1915, United Kingdom, 2002, 

Tempus Publishing, s.210  

 918
 The National Archives, ADM I/116/3491 (Statement made by W.S.Churchill about Dardanelles 

Naval Operations, s.21)  
919

 The National Archives, PRO 30/57/62, (Kitcheners Papers, s.7)  
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sağlanabilirdi”.  

 

Diğer yandan Birinci Dünya SavaĢı‟ndaki Türk deniz gücü iki yaĢında bir 

savaĢ kruvazörü, ikisi 23, biri 40 yaĢında 3 eski zırhlı, biri 2, diğeri 9 yaĢında 3 

kruvazör, sekizi 4, diğerleri 6-8 yaĢında 20 torpidobot ve yedisi 1, diğerleri 8 

yaĢında 16 gambottan ibaret bulunmuĢtur. Batma, yaralanma, normal tamir ve 

havuzlanma gibi olağan sebeplerle eldeki faal gemi miktarının daima bundan az 

olduğu dikkate alınırsa ve detaylı olarak verdiğimiz Çanakkale görevlerine 

Karadeniz‟de ifa ettikleri de ilave edilirse, eldeki imkânlar dahilinde çok Ģeyler 

yapılmıĢ olduğu sonucuna varılmaktadır.  

 

Yine ifade etmek gerekir ki, Karadeniz‟de varlık gösteren Yavuz ve 

Midilli‟nin içinde bulunduğu Osmanlı Donanması sayesinde, Ruslar Boğazlar‟a 

yönelik amfibi harekât giriĢiminde bulunmamıĢ ve Osmanlı Devleti Kara 

Kuvvetleri‟ni Çanakkale‟de toplama imkânı bulmuĢtur. Böylece Ġtilâf  

Kuvvetleri‟nin çekilip gitmesinde önemli bir nedenin daha varlığı üzerinde 

durulmuĢtur. 

 

Çanakkale SavaĢları'na yarbay rütbesi ile bir tümen komutanı olarak katılan ve 

zamanla üstün komuta yeteneği ve liyakatiyle parlayarak albay rütbesi ile kolordu 

komutanlığına getirilen Anafartalar ve Conkbayırı Muharebeleri ile Müttefikler‟in 

Çanakkale Cephesi'ndeki son ümitlerini de boĢa çıkaran Mustafa Kemal (Atatürk) 

"Anafartalar Kahramanı" ve "Ġstanbul'u Kurtaran Komutan" unvanlarıyla bütün 

yurtta tanınmıĢtır. Birinci Dünya SavaĢı'ndan sonra ülkenin iĢgale uğraması üzerine 
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baĢlatılan Milli Mücadele'ye Türk milletinin inanması ve destek vermesinde hiç 

Ģüphesiz bu kurtuluĢ hareketinin baĢında Çanakkale'den dolayı bir kahraman olarak 

tanıyıp güvendikleri Mustafa Kemal'in bulunmasının etkisi büyük olmuĢtur. 

ÇalıĢmamızda Mustafa Kemal Atatürk baĢta olmak üzere 3.Kolordu Komutanı Esat 

ve Güney Grup (Seddülbahr Cephesi) Komutanı Vehip PaĢa kardeĢler, Müstahkem 

Mevkii Komutanı Cevat PaĢa, 14.Kolordu Komutanı Yarbay Kâzım (Korgeneral 

Karabekir)‟in harp esnasındaki yararlılıkları bir kez daha ortaya konulmuĢtur. Diğer 

taraftan savaĢan Alman general ve subayların kendi hatırâtında abartılı ifadelerinin 

yer almasına, Türk komutan ve askerlerinin baĢarılarını küçümsemelerine karĢılık 

gerek Türk, gerekse Ġtilâf Devletleri‟nin gözüyle hatırâtını yazanlardan veya 

tezimizde yayınladığımız orijinal-özgün belgelerden bunun böyle olmadığı bir kez 

daha ortaya konulmuĢtur.     

 

Son olarak çalıĢmamızda deniz gücünün ülke savunmasında ne denli önemli 

olduğu bir kez daha ortaya çıkarılmıĢtır. Mustafa Kemal (Atatürk), Çanakkale 

SavaĢları esnasında bu gücün eksikliğini bizzat yaĢamıĢ ve o dönemde konunun 

önemini Ģu sözlerle ifade etmiĢtir;
920

 “Ruslar gibi karada sıkıĢtırılmıĢ durumdayız. 

Çanakkale ve Ġstanbul Boğazları‟nı kapamakla Rusları Karadeniz‟in içine kapamıĢ 

olduk ve eninde sonunda çökmeye mahkûm ettik; böylece müttefikleri ile 

bağlantılarını kesmiĢ olduk. Ama, bizde aynı nedenle çökmeye mahkûmuz. Gerçi 

Akdeniz, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu‟nun eteklerindeyiz. Fakat herhangi bir 

okyanusa açılamıyoruz. Deniz Kuvveti‟nden yoksun bir Kara Kuvveti olarak 

                                                 
 920

 Lord Kinross, ATATÜRK, the Rebirth of a Nation, London, 1964, Weidenfeld and Nicolsan; 

(ATATÜRK, Bir Milletin Yeniden DoğuĢu, 15.Basım, Ġstanbul, 2004, Altın Kitaplar Yayınevi),        

s.124-125  
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yarımadamızı, Kara Kuvvetlerini çekinmeden getirebilecek bir Deniz Kuvveti‟ne 

karĢı hiçbir zaman savunamayız.” Atatürk‟ün bu stratejik dehası ve öngörüsü, 

Cumhuriyet Donanması‟nın Ģekillenmesinde büyük rol oynamıĢtır. Cumhuriyet‟in 

ilanından Atatürk‟ün ölümüne kadar geçen on beĢ yıllık süre içinde yok olmuĢ bir 

imparatorluğun pervanesi dönmeyen gemiler yığınından Türk deniz gücünü nitelik 

ve nicelik olarak Orta Akdeniz‟e taĢıyan, Malta ve Yunanistan seyri ile tüm dünyaya 

ilan eden bir deniz gücü tesis edilecektir. Bu da, jeopolitik ve jeostratejik açılardan, 

bütün Dünyanın ve Türkiye Cumhuriyeti‟nin Çanakkale felâketinden veya 

zaferinden çıkarılan önemli derslerden biri olsa gerektir.     
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TEZĠN ÖZETĠ 

 

Birinci Dünya SavaĢı‟nın baĢlaması ile birlikte Osmanlı Devleti tarafsızlığını 

ilan etmiĢtir. Ancak, Almanya ile 2 Ağustos 1914 tarihinde yapılan askerî ittifak 

sebebiyle ülke içinde genel bir seferberlik baĢlatılmıĢtır. Bu sırada, Akdeniz‟de 

bulunan Goeben (Yavuz) ve Breslau (Midilli) adındaki iki Alman harp gemisinin  

10 Ağustos 1914 günü Çanakkale Boğazı‟na girmesi üzerine Osmanlı Devleti de 

tarafsızlığını bozmamak adına bu gemileri satın aldığını açıklamıĢtır.  

  

Bu dönemde Donanma Komutanlığı‟na atanmıĢ bulunan Alman Amiral 

Souchon, Yavuz ve Midilli gemilerinin de bulunduğu Osmanlı Donanması‟nı eğitim 

yaptırmak gerekçesiyle 27 Ekim 1914 tarihinde Karadeniz‟e çıkarmıĢ ve 29 Ekim 

1914 günü Rus Limanları‟nı bombardıman ettirmiĢtir. Bu olay fiili olarak Osmanlı 

Devleti‟nin Birinci Dünya SavaĢı‟na girmesine neden olmuĢtur. 

 

Ġngiltere ve Fransa‟nın Osmanlı Devleti‟ni savaĢ dıĢı bırakmak, aynı zamanda 

müttefikleri olan Rusya‟yı Boğazlar üzerinden takviye etmek üzere, “Yenilmez 

Armada” olarak nitelenen güçlü donanmaları ile Çanakkale Boğazı‟ndan geçerek 

Ġstanbul‟a ulaĢma hedefi, Çanakkale Deniz Zaferi‟ne neden olacak olayların 

baĢlangıcı olmuĢtur. Ġtilâf Devletleri‟nin yaratmıĢ olduğu bu tehdidi karĢılamak 

üzere Boğaz tahkimâtı donanma bataryaları ile takviye edilmiĢ, Boğaz mayınla 

döĢenmiĢ, donanma gemilerinin daha geride mevkilendirilmesi suretiyle ikinci bir 

savunma hattı oluĢturulmuĢtur.Bu kapsamda Boğaz tahkimâtı, Muîn-i Zafer, Âsâr-ı 

Tevfîk, Mes‟udiye, Berk-i Satvet ve Ertuğrul gemilerinden sökülen toplarla takviye 
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edilmiĢtir. Boğaz tahkimâtının deniz bataryaları ile takviye edilmesi çalıĢmalarına 

paralel olarak Selanik, Ġntibah, Sivrihisar ve Nusret mayın gemileri, 1915 yılının 

Mart ayı baĢlarına kadar toplam 387 mayın ile Çanakkale Boğazı‟ndaki ilerleme 

istikametine dik 10 hat üzerinde mayın engelleri tesis etmiĢtir. Çanakkale Boğazı, 

19 ġubat 1915‟ten 17 Mart 1915 tarihine kadar muhtelif aralıklarla Ġngiliz ve 

Fransız gemilerinden oluĢan BirleĢik Filo‟nun yapmıĢ olduğu mayın arama ve 

tarama harekâtı ile koordineli olarak Boğaz içinden ve dıĢından yoğun 

bombardımana maruz kalmıĢtır.  

 

BirleĢik Filo‟nun yapmıĢ olduğu taarruz hazırlıkları karĢısında Nusret mayın 

gemisi 8 Mart 1915 sabahı gizli bir Ģekilde Erenköy Koyu önlerine yüzer metre 

aralıklarla 11. hat olarak daha önce tesis edilen diğer 10 hattan farklı Ģekilde, sahile 

paralel olarak 26 mayın dökmüĢtür. 100 gemi ve yaklaĢık 250 ağır topa sahip olan 

BirleĢik Filo, üç hat Ģeklinde teĢkilatlandırılmıĢ olarak 18 Mart 1915 sabahı saat 

10.00‟dan itibaren Boğazı zorlamaya baĢlamıĢ, hiçbir Ģekilde hesaba katılmayan bu 

26 mayın, Ġtilâf Devletleri‟nin  Ġstanbul‟u ele geçirme düĢlerine kesin bir nokta 

koymuĢtur. 18 Mart 1915 günü Ġngiliz Irresistible ve Océan zırhlıları ile Fransız 

Bouvet zırhlısı batmıĢ; BirleĢik Filo‟ya ait Gaulois, Suffren, Inflexible zırhlıları 

ağır hasar almıĢ; birçok zırhlı da kıyı bataryalarının ateĢi sonucu hasar almıĢtır. 

Nusret mayın gemisi tarafından dökülen mayınlara çarparak büyük maddi kayba 

uğrayan Ġtilâf Donanması, ağır yenilginin yanı sıra ülkelerinde küçümsenemeyecek 

bir prestij kaybına uğramıĢtır. Çanakkale Boğazı‟nı denizden geçemeyen Ġtilâf 

Devletleri, 25 Nisan 1915 tarihinden 9 Ocak 1916 tarihine kadar sürecek olan 

Gelibolu üzerinden bir amfibi harekâtı ve müteakiben bir kara harekâtı ile harbin 
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hedefini ele geçirmeye çalıĢmıĢ, ancak bunda da baĢarılı olamamıĢtır. Bu kapsamda 

Ġtilâf Devletleri, Osmanlı Devleti‟nin Marmara Denizi‟nden Çanakkale Cephesi‟ni 

takviyesini engellemek maksadıyla denizaltı harekâtı planlamıĢ ve bu nedenle çok 

sayıda denizaltıyı gizli yollardan Marmara Denizi‟ne nakletmiĢtir. Osmanlı 

Donanması, gerek Boğaz‟ın dar geçitlerinde mevkilendirdiği ağ ve mayın maniaları 

gerekse Marmara Denizi‟ndeki su üstü gemileri ile Ġtilâf Devletleri‟nin denizaltı 

harekâtını önemli ölçüde sekteye uğratmıĢtır. 

 

Çanakkale SavaĢı denizde ve karada olmak üzere bir yıldan fazla devam etmiĢ 

ve çok Ģiddetli çarpıĢmalara sahne olmuĢtur. Sonuçta Ġtilâf Devletleri‟nin Ġstanbul‟u 

ele geçirme planı baĢarısızlıkla sonuçlanmıĢ, yenilgi kaçınılmaz olmuĢtur. Ġngiltere, 

Çanakkale Cephesi‟nin açılmasında birinci derecede aktif rol almıĢ, Ġngiliz Deniz 

Bakanı Winston Churchill, bu cephenin açılmasının baĢ mimarı olmuĢtur. Daha en 

baĢında gerek Deniz Bakanı Churchill, gerekse de Ġngiliz SavaĢ Konseyi, Osmanlı 

Devleti‟nin askerî gücünü ve kapasitesini küçümsemek gibi büyük bir hata 

yapmıĢlardır. Çanakkale‟de deniz ve karada kazanılmıĢ bulunan zaferlerle, Türk‟ün 

bittiği sanılan askerî gücünün tükenmediği, koĢullar ne kadar ağır olursa olsun iyi 

yöneltildiği takdirde tüm zorlukların üstesinden gelebilecek güç ve inanca sahip 

bulunduğu dünyaya kanıtlanmıĢtır. 
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SUMMARY 

 

 

With the beginning of First World War, the Ottoman Government declared its 

neutrality. Yet, a country-wide mobilization was initiated as a result of the military 

alliance established with Germany on 2 August 1914. Two German warships, 

Goeben (Yavuz) and Breslau (Midilli), sailed to the Çanakkale Strait on 10 August 

1914 and then  the Ottoman Navy wanted to remain neutral, it was declared that 

these two warship were purchased. The Ottoman Navy, including the Yavuz and 

Midilli warships, was deployed to the Black Sea on 27 October 1914, under the 

command of the German Admiral Souchon, opened fire at the targets in the Odessa 

Port on 29 October 1914. This event led to the Ottoman Government‟s active 

involvement in First World War. The England and France were aiming to reach 

Ġstanbul through the Dardanelles with their powerful navy, which was known as the 

"Invincible Armada." This way they were going to be able to support their ally 

Russia, and weaken the will power and determination of the Ottoman Government. 

These events constituted the beginning of a series of events, which would lead to 

Dardanelles Naval Victory. 

 

In order to counter this threat posed by the Entente Powers, the strait 

fortifications were to be reinforced by naval shore gun batteries, the critical points in 

the Strait were to be protected with mines, and naval ships were to be stationed 

behind these to form a second, in-depth defence line. For this, the strait fortification 

was reinforced with guns removed from the naval ships, namely Muîn-i Zafer,  

Âsâr-ı Tevfîk, Mes‟udiye,  Berk-i Satvet and Ertuğrul. The  Allied Navy set up a 
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permanent reconnaissance system and conducted intensive mine counter measures 

operations along with naval gunfire aimed at damaging our shore batteries in the 

Strait  between 19 February 1915 and 17 March 1915. To counter the preparations 

of the strategic strike by the Allied Fleet, Nusret mine ship on the night of 8 March 

1915 secretly sailed to the Karanlık Port, off the coast Erenköy, and laid the 26 

mines in 100-meter intervals as the 11 th line, positioned parallel to the shore line, 

unlike the 10 previous lines. 

 

 On 18 March 1915 the Allied Navy started its attempts to penetrate into the 

Strait, in a formation of three lines with 100 ships and about 250 heavy guns. There, 

the 26 mines which were secretly laid by Nusret and never foreseen by the enemy, 

put the final nail on the coffin of the Allied Navy‟s dreams of invading Ġstanbul. On 

18 March 1915, the English battleships Irresistible and Océan, and the French 

Bouvet battleship sank. Gaulois, Suffren, Inflexible armored battleships suffered 

major damage and many of the other armored battleships inflicted serious damage 

due to heavy gunfire from our shore batteries. The Allied Navy not only suffered 

major losses when their ships hit mines laid by Nusret, but also lost a considerable 

amount of prestige in their countries. Having failed in penetrating the Çanakkale 

Strait, the Entente Powers attempted to reach their target through Gelibolu with an 

amphibious operation followed by a land operation between 25 April 1915 and 9 

January 1916. In this context, the Entente Powers planned a special naval operation 

and secretly transferred a large number of submarines to the Sea of Marmara in 

order to prevent the Ottoman Government from reinforcing the Çanakkale Front. 

With submarine nets and mine barriers that were set up at the narrow passes of the 
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Çanakkale Strait, and the ships in the Sea of Marmara, the Ottoman Navy paralyzed 

the submarine operations of the Entente Powers. 

 

Finally Çanakkale Wars which have formed one of the most consequential 

fronts of First World War, consisted of naval and land campaigns and lasted for 

around twelve months. But the Allies failed to realize their dreams about Ġstanbul 

and therefore the defeat was inevitable in both the sea and land.         

 

England played the pioneer role to initiate the Dardanelles War, in this 

respect The English Marine Minister Winston Churchill was the real pioneer. At 

the beginning not only Churchill, but also War Council of England underestimated 

the military force and capacity of the Ottoman State. The victories in the sea and 

land in Çanakkale showed that the Turkish Army, which was supposed to have 

depleted was still strong and if commanded well it could overhelm any difficulty 

confronted.        
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  EK-16 Hamidiye Tabyası‟nın Genel Görünümü  

(The National Archives,  Dosya No : WO, 317/1) 

 

EK-17 Mecidiye Tabyası‟nın Genel Görünümü 

(The National Archives,  Dosya No : WO, 317/1) 
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EK-18 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi‟nin Kahramanı Nusret Mayın Gemisi 

(Dz.K.K.lığı Fotoğraf ArĢivi) 

 

EK-19 30 Nisan 1915 Günü Avustralya‟ya Ait AE-2 Denizaltısını Batıran Kıdemli 

YüzbaĢı Ali Rıza Bey Komutasındaki Sultanhisar Torpidobotu,  

 (Dz.K.K.lığı Fotoğraf ArĢivi) 

 

EK-20 13 Mayıs 1915 Günü Ġngiliz Goliath Zırhlısını Torpilleyerek Batıran Kıdemli 

YüzbaĢı Ahmet Safvet Bey Komutasındaki Muâvenet-i Milliyye Torpido Muhribi  

(Dz.K.K.lığı Fotoğraf ArĢivi) 

 

EK-21 18 Mart 1915 Çanakkale Boğaz Muharebesi‟nde Hasara Uğrayan Ġngiliz 

Agamemnon Zırhlısı 

(Dz.K.K.lığı Fotoğraf ArĢivi) 

 

EK-22 18 Mart 1915 Çanakkale Boğazı Muharebesi‟nde Batan Fransız Bouvet 

Zırhlısı 

 (http// www.canakkale1915.com  “SavaĢ gemisi resimleri” ) 

 

EK-23 18 Mart 1915 Çanakkale Boğazı Muharebesi‟nde Ağır Hasara Uğrayan 

Fransız Gaulois Zırhlısı 

(IWMPA, Foto No: Q.13.860)   

 

 EK-24 Sultanhisar Torpidobotu Tarafından Batırılan Avustralya‟ya Ait AE-2 

Denizaltısı  

 

 http// www.canakkale1915.com  “SavaĢ gemisi resimleri”  

 

EK-25 30 Ekim 1915 Günü Kıyı Bataryalarında Görevli Müstecip OnbaĢı 

Tarafından Ele Geçirilen Fransız Turquoise Denizaltısı 

 http// www.canakkale1915.com  “SavaĢ gemisi resimleri”  
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Ç. FOTOĞRAFLAR 

 

EK-1 BirleĢik Filo‟nun 19 ve 25 ġubat 1915 tarihli deniz bombardımanları sonucu 

Boğaz GiriĢ Tabyaları‟ndan Seddülbahr‟ın almıĢ olduğu hasar, (Part of the wall 

surrounding the old fort of Seddülbahr, damaged during the Naval bombardments). 

IWMPA Foto No: Q.13233 

 
 

EK-2 BirleĢik Filo‟nun deniz bombardımanları sonucu Seddülbahr  Tabyası‟nda 

bulunan “Allah Bizimledir” yazılı topun almıĢ olduğu hasar, (Gun in old fortress at 

Seddülbahr, bearing at Turkish inscription meaning “God be with us” destroyed by 

the Naval bombardments). IWMPA Foto No: Q.13224 
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EK-3 Mondros Limanı‟ndan Genel Bir Görünüm (General View Of Shipping 

Harbour At Mundros). IWMPA Foto No: Q.13.705    

 

 

EK-4 Seddülbahr‟da Fransız Depoları, Arkada Eski Tabya Ve Sedülbahr Köyü‟nün Genel 

Görünümü. Ön Planda River Clyde Gemisinin Güvertesinden Görünüm, (The French 

Depot At Seddülbahr, The Old Castle And The Village In The Background. The Deck Of 

The River Clyde In The Foreground).  IWMPA Foto No: Q.13.859   
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EK-5 25 Nisan 1915‟te Karaya Birliklerin Çıkarılmasında Kullanılan River Clyde Kömür 

Gemisi ve Seddülbahr‟da V Kumsalı- Ertuğrul Koyu,(V Beach, Taken From S.S.River 

Clyde). IWMPA Foto No:  Q.13234   

 

 

 

EK-6 Ġtilâf Devletleri Tarafından Seddülbahr‟in BoĢaltıldığı Gün Bölgeden 

Manzara-9 Ocak 1916  (Scene At Lancashire Landing, Cape Helles, On the Day Of 

The Evacuation 9 January 1916). IWMPA Foto No: Q.13708 
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EK-7 Çanakkale‟de Türk Bahriyelisi, The National Archives, Dosya No:WO, 

317/1 
 

 
 

EK-8 Alman   Karbonit    Mayınları, The National Archives,  Dosya No : WO, 

317/1 
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EK-9 Dardanos Bataryasından Görünüm, The National Archives,  Dosya No : WO, 

317/1   
 

 

 

EK-10 Hamidiye Tabyası Yakınında Bir IĢıldak, The National Archives,  Dosya 

No: WO, 317/1   
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EK-11 Boğaz‟ın Aydınlatılmasında Kullanılan Seyyar  IĢıldaklar, The National 

Archives, Dosya No:WO, 317/1 

 

EK-12 Nusret Mayın Gemisinden Görüntüler, The National Archives,  Dosya No : 

WO, 317/1 
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EK-13 Kilitbahr‟da Torpido Kovanları, The National Archives,  Dosya No : WO, 

317/1 

 

 
 

EK-14 Hamidiye Bataryası‟ndan Görünüm, The National Archives, Dosya No : 

WO, 317/1 

 

 

EK-15 Seddülbahr Tabyası‟ndan Görünüm,The National Archives,  Dosya No : 

WO, 317/1   
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EK-16 Hamidiye Tabyası‟nın Genel Görünümü, The National Archives,  Dosya        

No : WO, 317/1 

 

 
 

EK-17 Mecidiye Tabyası‟nın Genel Görünümü, The National Archives,  Dosya 

No: WO, 317/1   
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EK-18 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi‟nin Kahramanı Nusret Mayın Gemisi, 

Dz.K.K.lığı Fotoğraf ArĢivi 

 

 

 

EK-19 30 Nisan 1915 Günü Avustralya‟ya Ait AE-2 Denizaltısını Batıran Kıdemli 

YüzbaĢı Ali Rıza Bey Komutasındaki Sultanhisar Torpidobotu, Dz.K.K.lığı 

Fotoğraf ArĢivi   
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EK-20 13 Mayıs 1915 Günü Ġngiliz Goliath Zırhlısını Torpilleyerek Batıran Kıdemli 

YüzbaĢı Ahmet Safvet Bey Komutasındaki Muâvenet-i Milliyye Torpido Muhribi 

Dz.K.K.lığı Fotoğraf ArĢivi 
 

 

EK-21 18 Mart 1915 Çanakkale Boğazı Muharebesi‟nde Hasara Uğrayan Ġngiliz 

Agamemnon Zırhlısı, Dz.K.K.lığı Fotoğraf ArĢivi 
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 EK-22 18 Mart 1915 Çanakkale Boğazı Muharebesi‟nde Batan Fransız  

 Bouvet Zırhlısı, http// www.canakkale1915.com  “SavaĢ gemisi resimleri”  

 

 

 

 

EK-23 18 Mart 1915 Çanakkale Boğazı Muharebesi‟nde Ağır Hasara Uğrayan 

Fransız Gaulois Zırhlısı, IWMPA, Foto No: Q.13.860 
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EK-24 30 Nisan 1915 Günü Sultanhisar Torpidobotu Tarafından Batırılan 

Avustralya‟ya Ait AE-2 Denizaltısı, http// www.canakkale1915.com  “SavaĢ 

gemisi resimleri”  

 

 

 

 

EK-25 30 Ekim 1915 Günü Kıyı Bataryalarında Görevli Müstecip OnbaĢı 

Tarafından Ele Geçirilen Fransız Turquoise Denizaltısı, 

http//www.canakkale1915.com “SavaĢ gemisi resimleri” 
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