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Çanakkale'de savaş hakkmdaki ilk düşünce daha Osmanlı Devleti
yansız iken, 1 Eylül 1914'de İngiliz Deniz Bakanı Churchill tarafından or
taya atılmıştı. Churchill, İmparatorluk Genel Kurmayı Sir Çarl Douglas'a
gönderdiği gizli mektupta, Savunma Bakanı ile anlaşma sağlandığını, bu iş
için yeterli derecede bir Yunan Ordusu'nun Gelibolu Yarımadası’nı ele
geçirebileceğini ve böylece bir Ingiliz donanmasının Marmara Denizi'ne gir
mesinin sağlanabileceğini belirtmişti. Ayrıca, bu işte çabuk olmak gerektiğini
"Çünkü Türkiye her an bize savaş ilân edebilir" diye açıklamıştı . Ancak,
Çanakkale Savaşı’nm itilaf devletleri tarafından başlatılmasının nedenleri
daha başka nedenlere dayanmaktadır. Çanakkale savaşlarının niye
başladığını 16 Nisan 1915 tarihli Sunday Times Gazetesi etraflı olarak
açıklamaktadır. Amiral Marker'in mektubuna göre, 3 Kasım 1914'de
başlayan Çanakkale Savaşı, Türkiye'ye galip gelmek, Rusya'ya deniz yolunu
açmak, Rusya'ya olacak hücumları Önlemek ve O'nu himaye ederek ittifak
devletlerinin kanadını çökertmek için açılmıştı. Amiral Fisher'in 3 Ocak
1915'te Churchill’e gönderdiği mektuba göre, Yunanlılar Çanakkale hareke
tini destekleyecek Rus, Sırp, Romen askerleri Avusturya’nın Türkiye'ye
yardımını önleyecekti. Ancak, bütün bu hareketleri yapabilmek için çok
2
büyük paralara ihtiyaç duyulmaktaydı .

Ingiliz Deniz Bakanı Churchill İle amiraller hakkında Çanakkale
Savaşı’nm açılması-açılmaması konusunda daha başka yazışmalar da
olmuştur. Amiral Fisher, Loyd George'un savaşta kaç zırhlı kaybedileceği so
rusuna "Bir düzine, ancak onları başka yerden kaybetmeyi tercih, ederim"
*
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karşılığını vermişti.

Çanakkale Boğazı’nın donanmayla zorlanarak geçilmesi öyle acele
düşünülmüş bir plân değildi. 1907 ve 1911'de de bu konuda düzenlenmiş İngiliz
askeri raporları vardır. Churchill’in isteği üzerine 1914 Ağustos’un Savaş
Konseyinde bu konu üzerinde tartışılmıştı. 30 Ocak 1915'de İngiliz Donanması
Amiral'i Karden’e böyle bir hareketin başarılı olması halinde çok büyük
kazançlar sağlanacağı söylenmiş ve Çanakkale için ne düşündüğü sorulmuş,
Karden de taşıdığı riskler nedeniyle başarı şansının çok zor olacağını belirt
mişti3.

İngiliz amiralleri bu düşüncelerinde haklı çıkmışlar, Çanakkale'de
başarı sağlayamamışlardır.
Çanakkale Savaşı başladığı andan itibaren Türk ve Dünya basını
savaşla yakından ilgilenmiş, savaşın gidişatım anında kendi kamuoylalarma aksettirmek için elinden geleni yapmıştır. Türk basını gönderdikleri
muhabirleri ile savaşı yerinde izlemiş, ama zaman zaman olayları
İstanbul’a yakın sürede duyuramamıştır. Savaşın gelişimi ile ilgili haberler
İletişim araçlarının azlığı nedeni ile zamanında duyurulamasa bile, bazen
üç-dört, bazen de yirmi günlük aralarla gazetelerde yer almıştır. Mektuplar
İstanbul'a çok geç ulaşmaktadır. Genelkurmay ATAŞE Arşivi'nde gazetelerde
yer alan haberler klasörlerde bulunmaktadır. Bunları ilerde söz konusu
edeceğiz. Yabancı gazetelerdeki bilgileri ATAŞE Arşivi'ndeki klasörler ile
bizim gazetelerdeki alıntılardan yararlanarak vermeyi yerinde bulduk.

Çanakkale Savaşı'mn safhaları üzerinde durmayacağız. Çünkü bunlar
pekçok yazar, savaşı bizzat yaşayan ve yöneten General Esat Paşa, Vehip
Paşa, General Harrington, Liman Von Sanders ve diğerleri tarafından uzun
uzadıya anlatılmıştır. Ayrıca, bu konuda yayınlanan kitapların yanı sıra,
belgesel nitelikte henüz basılmamış yazıların olduğunu da bilmekteyiz4.
3
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Türk yazarları ve komutanları tarafından yabancıların yazdığı eser ve ra
porların yanlış yanlarını belirten yazılar da henüz savaşın yeni sonuçlandığı
yıllarda bile yayınlanmıştı. Güney cephesinde savaşı yöneten Vehip Paşa,
Rumca yayınlanan Anadolu Gazetesi’nde yazıldığı gibi, savaşın Alman su
bayları sayesinde değil, Türk askerinin "iktidar ve cesareti" sayesinde kaza
nıldığını, Liman Von Sanders'in, Mustafa Kemal'in isteği üzerine, Esat Paşa'nın emri altında bulunan Anzak Cephesine ayrılmış kuvvetlerin sağ cena
hını Mustafa Kemal'e verdiğini ve Mustafa Kemal'in Türk askerini gerçek
kahramanlık ve ender görülen bir yetenek ile yöneterek İngiltere’ye kesin
darbe vurduğunu, 11 Nisan 1915'de Mareşal Fevzi Çakmak'a arz etmişti, Ve
hip Paşa, Liman Von Sanders'in Türk Ordusunun kudret ve cesaretle savaştığı
ve Türk askerinin başarısı hakkmdaki örneklerini de hatırlatarak bu yazısı
nın Ifham Gazetesi’nde yayınlatmasını rica etmiştir5.
Türk basınından da izlendiği üzere savaşın başında Türk halkının mora
li yerinde olup, savaşın kazanılacağı inancı herkeste yaygındı. Yabancı ba
sın ise itilaf devletlerinin bu savaşı kazanmasının güç olduğunu düşünüyordu.
Çanakkale Savaşı nedeniyle orduya yardım için müdafaa-i milli ce
miyetleri de yoğun bir çalışma içerisine girmişti. 6 Şubat 1915 günü Çanakkale
savunmasında kahramanlık gösteren alay adına müdafaa-i milliye cemiyeti
bir hediye takdim etmek yoluna gitmişti. Amasya Müdafaa-İ Milliye Ce
miyeti'nin koruması altında kurulan Müdafaa-i Milliye Hanımlar Şubesi İki
gün içinde bin yedi yüz küsur kuruş toplayarak bunu alaya göndermişlerdi6.
Türk halkı savaşın başından beri kendine güven duymakta idi. Ama, bu konu
da Dünya basım da Türklerin bu savaşta başarılı olacağına inanmaktaydı.

Tasvir-i Efkâr Gazetesi’nin 27 Şubat 1915'de Rumen Independans Gazetesi'nden aldığı bir habere göre, Çanakkale Boğazı istihkâmlarını bombardı
mana yeltenen tngiliz-Fransız filosunun görevi çok zordur. Bataryalardan
herhangi birini susturmanın bile ciddi bir iş sayılacağını belirten yazıda,
İngiliz filosunun son girişimlerinin "Adi bir nümayiş mahiyetini haiz" bulunduğu öne sürülmektedir . Tanin'de aynı düşünceyi Berlin'deki Tağbelat Gaze5
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tesi’nin askeri muhabirinin düşüncesi olarak aktarmaktadır:" Muhabir Ça
nakkale bombardımanının "Tesirsiz bir nümayiş telâkki etmek lâzım gelece
ğini ve Çanakkale istihkâmlarını susturmanın gayr-i mümkün" olduğunu öne
sürmektedir .
Türk basını Çanakkale'nin kahramanca savunulacağını, oradaki halkın
huzur ve iman İçinde bulunduğunu da vurgulamaktadır. Tanın, 28 Şubat
1915'de, 8 Şubat'ta olan düşman hücumunu anlatırken "Cihanda bazı na-hakk
(haksız) taarruzlar, hücumlar vardı ki maddeten ne kadar dil-suz (yürek
yakan), bi-iman (İmansız) olsa da manen hiçbir tesire haiz olamaz" diyerek
bu haksız hücumlara kahramanca karşı konulacağı yolunda halka güvence
aşılamaktaydı. 6 Şubat bombardımanının latif bir havada başladığını, top
seslerinin daha sonra kesildiğini, halkın sükun ve birlik İçersinde, imanlı bir
havada bulunduğunu ifade İle Çanakkale'deki genel durumu ortaya koymak
taydı9.

Osmanlı kamuoyuna haberler İstanbul gazeteleri tarafından aksettiril
mektedir. Ancak, haberler çoğu kez iki haftayı aşkın bir gecikme ile basında
yer almaktadır. Örneğin, Tanin 12 Şubat savaşını, 28 Şubat'ta yayınlamakta
dır. 12 Şubat'ta Ingiliz ve Fransız gemileri sekiz saat süreyle Çanakkale
Boğazı'nın içinde ve dışında, Anadolu cihetinde bulunan Orhaniye, Kumkale
ile Rumeli sahilinde bulunan Seddülbahir kalelerini bombalamış, ancak çok
az hasar yapabilmiştir. Muhabir, bazı yörelerde pek yakın yerlerden kale
lerde yapılan kahramanca mücadeleyi bizzat gördüğünü, ancak kayıpların on
ıkİ kişiden ibaret olduğunu, buna karşın birçok düşman savaş gemisinin hasar
gördüğünü "Hatta bir geminin ateş aldığı dürbünle pek kolay görülüyordu"
diye açıklamaktadır .

20-25 Şubat 1915 tarihleri arasında toplarımızın bir kısmı susturulmuş,
küçük tahrip timleri Kumkale ve Seddülbahir kıyılarında tabyalarımız işe
yaramaz hale getirilmişti. 26 Şubat sabahı İtilaf donanması yeniden harekete geçmiş, ama önemli tahribata uğramıştı . 26 Şubat savaşlarını Tasvir-ı
Efkâr etraflı bir şekilde anlatmaktadır. O da diğer gazeteler gibi Çanakkale
olaylarını birinci sayfadan vermektedir. 26 Şubat günü iki büyük gemiden
oluşan bir düşman filosu boğaz dışındaki tabyaları bombalamıştır. Bir süre
8
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sonra bu gemiler tam ortaya çıktıklarında tabyalardaki top atışlarımız
hızlanmış ve Amiral gemisinden beyaz bir duman yükselmeye başlamıştır.
Muhabir, dürbünle olayı izlediğini, topların beş altı tanesinin daha gemilere
isabet ettirildiğini gördüğünü, bundan büyük gurur duyduklarını, düşman ge
milerinin geri çekildiğini açıklamaktadır. Bu savaşta dört şehit ve çok hafif
yaralı olup, yaralılar hastahaneye dahi yatmaya tenezzül etmemişlerdir.
Muhabir savaş sırasındaki kahramanlığı "Bu bombardıman esnasında kah
raman asker ve zabitlerimizle kumandanlarımızın ibraz ettikleri müessir şe
caat (etkili kahramanlık) ve mahareti tarif etmek mümkün değildir" diye
övmektedir. Çanakkale halkının soğukkanlılığını da "Çanakkale memurin
ve ahalisinin muhafaza ettiği vekâr ve itidal-i demde (soğukkanlılıkda),
bi'lhassa şayan-ı takdir ve tezkârdır (anılmaktadır)" diye tanımlamakta
dır. Milli Ajans’tan alınan bir bilgiye göre Mösyö Belt, Îngiliz-Fransız donan
masının Çanakkale'ye karşı hareketlerinde savunmanın mükemmel olduğunu
ve dış istihkâmın bombalanmasıyla sorunun çözümlenmeyeceğini beyan etmekteydi .
Dünya basını, özellikle tarafımızda olan Alman ve Avusturya'nın
basını Çanakkale Savaşı'nm itilaf devletleri için doğru bir hareket
olmadığını açıklamaktaydı. Akla hemen bu devletlerin bizim safımızda
çarpıştıkları bu yüzden bu şekilde davranmalarının olağan olacağı gelebilir.
Ancak, tarafsız Avrupa basını da aynı düşünce içersindedir. Viyana’d a çıkan
27 Şubat 1915 tarihli bir gazete İngiliz donanmasının Çanakkale Boğazı’nı
bombardımanlamasmı "Harb-ı hazırda yapılan hataların en büyüğüdür"
şeklinde de tanımlamaktadır .

Gazeteler Çanakkale olaylarını baştan beri ilk sayfadan vermekte, bu
nunla da yetinmeyerek arka sayfalarda da ikinci kez başka haberlerle olaya
ışık tutmaktaydılar. Tanin Gazetesi Çanakkale olayını bir blöf olarak
algılamaktadır. 2 Mart 1915 tarihli Tanin bir haftadan beri Îngiliz-Fransız
donanmasının Çanakkale Boğazı’nı bombalamalarının amacının ne olduğunun
anlaşılamadığını, eğer gerçekten boğazları zorlamayı düşünselerdı, bom
bardımana kesintisiz devam etmeleri gerekirdi. Eğer, bu yüzden yapılan bir
nümayiş ise o zaman gerekenden fazla mermi atılmış ve Îngiliz-Fransız do12
13
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nanmaları boş yere israfta bulunmuşlardır, yorumunu getirmektedir. Aynı ga
zete, Çanakkale Boğazı’nın zorlanmasının kolay olmayacağını "MamâFih
(Bununla beraber) düşmanların gaye ve hedefleri ne olursa olsun muhakkak
olan bir şey varsa, o da Çanakkale Boğazı için öyle kolay kolay zorlanması
imkân dahilinde bulunmadığıdır" yorumunu da yapmaktadır1415
. Bu tarihler
16
de yabancı basın mensuplarının ve uzmanların görüşleri Çanakkale'nin
aşılamayacağı noktasında toplanmaktaydı.

1 Mart 1915'te, Londra Bahriye uzmanlarından bir kişi, karadaki istih
kâmların savaş gemileriyle yok edilemeyeceğini, karadan taarruzun gerek
tiğini, istihkâmlar tahrip ya da zapt edilse bile torpil savaşının çok zaman
alacağını ve Çanakkale'nin zorlanmasının son derece büyük fedakârlıklara
bağlı olduğunu öne sürmüştür. 2 Mart 1915’de Viyana'da çıkan Peşterluid Ga
zetesi, Rusya'nın Çanakkale Boğazı hakkındaki düşüncelerini Avusturya için
hayret edici bir olay olmadığını, bunun Rusya'nın eski davası olduğunu öne
sürmekteydi. Ancak, bu savaşta Rusya'nın eski boğazları ele geçirmesi değil,
Rusya'ya yardım yolunun açılması Önemlidir. Aynı tarihte, Mösyö Meren,
Neu Free Press'de Çanakkale Savaşı'nda itilaf devletlerinin hareketlerinin
başarısız olacağım, Osmanlı topçularının itilaf devletlerine büyük zararlar
vereceğini öne sürmektedir. Esasen, bu sıralarda Fransız ve İngiliz donanma
sının Çanakkale Boğazı taarruzuna İngiliz çevrelerince inanılmadığına dair
çeşitli telgraflar Viyana gazetelerinde sık sık yayınlanmaktaydı .

İtalyan gazeteleri de bu tarihlerde, İngiliz ve Fransızların
Çanakkale'ye karşı hareketinin çok zor, hatta olanaksız olduğunda fikir
birliği İçindedirler. 1 Mart tarihli Teryibona Gazetesi, itilaf devletlerinin bu
girişiminin son derece müşkül, haksız, hesapsız olduğunu, Hivorna Ditalya
ise Boğaz'm İtilaf devletleri için tehlikeli olduğunu ve çok kuvvetli istih
kâmların bulunduğunu, îdea Nasyonala ise "Kuvvetli istihkâmların çarçabuk
ve kolay kolay teslim olmasının lafı bile olamayacağını" öne sürmekteydi .
2 Mart 1915’teki Bermin Dupçe Tağmes Gazetesi, Çanakkale hareketinin
bir blöf olduğunu ve OsmanlIların kendilerinden emin bulunduklarını
açıklamaktaydı: "... Ingiliz-Fransız Filosu Kumandanı, kendisine hiçbir
zararı olmayacak bir blöf ile boğazlardan geçmek arzusunda bulunmaktadır.
14
15
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Fakat, Türk gazetelerinin bombardımanı hakkmdaki mütalaat ve tefsirâtı
millet-i Osmaniye'nin netice-i kat'iyede emin bulunduğunu ve Türkiye'nin
17
idâme-i hayat için mücadeleye giriştiğini göstermektedir" .
Free Med Neblat adlı bir Avusturya Gazetesi de Osmanlı Meclis-i Mebusânı Başkanı Halil Bey'in Çanakkale hakkmdaki nutkuna değinmekte,
Başkanın itilaf devletlerinin bombardımanları sonunda bir netice
çıkmayacağı, düşmanın geri püskürtüleceğim nasıl açıkladığına yer vermek
tedir: "Bu beyanat, düşmanlar tarafından Çanakkale'ye karşı icra etmekte
oldukları harekat hakkında işa'a olunan (yayılan) yanlış haberlere en iyi
reddiye teşkil eder. Rusya, İngiltere ve Fransızların müttehid (birleşik) do
nanmaları mükerreren (defalarca) bombardımanlar icra ettikleri halde
küçük bir muvaffakiyet addedilecek hiçbir netice istehsal etmemişlerdir.
Türkiye şu hususda yek-fikirdir ki hilaf-ı memul (umulanın tersi) olarak
düşmanlar Çanakkale'yi zorlasalar bile hiçbir şey kazanmış olmayacak
lardır. Zira şimdiye kadar kabiliyet ve şecaatlerinin (yetenek ve kahraman
lıklarının) pek parlak asârmı (eserini) göstermemiş olan kahraman Osmanlı
askeri tarafından zayiat-ı uzma (büyük kayıplar) ile geriye
püskürtüleceklerdir. Türkiye kuvvetine, ordu ve donanmasının bahadırlığına
ve ahalisinin vatan perverliğine İ’timad ile Meclis-İ Mebusan Reisi'nin sarf
ettiği şu söz-lerle iştirak edebilir: Ölmeyeceğiz, yaşayacağız, zira yolumuz
halas-ı ebedi (sonsuz kurtuluş) yoludur .

Romanya basını da İngiliz ve Fransız donanmasının Çanakkale'ye
hücumlarında başarılı olacağında çok şüphelidir. Romanya gazetelerinin en
önemlilerinden olan Onyuresnul'da ileri gelen uzmanlardan birisi tarafından
yazılmış bir makalede, Ingİliz-Fransız hücumlarının başarı ile
sonuçlanmasının mümkün olmadığı İleri sürülmekte, Türk askerinin cesaret ve
güveni, fedakârlığı övülmekteydi 19 .
20 Şubat savaşı resmî tebliğ ile de halka duyurulmaya başlanmıştı. 20
Şubat günü düşman hücumları uzaklaştırılmış, Saroz üzerinde bir düşman
uçağından iki kişi kendini denize atmış ve sonra uçak da denize düşmüştür17
20.
19
18

Gerek resmi tebliğlerle, gerek muhabirlerin verdiği bilgilerle İstanbul halkı
konu hakkında bilgilendirilmektedir. Ancak, Anadolu gazetelerinin muha
17
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birleri Çanakkale’de yoktur. İstanbul gazetelerinin de Anadolu'ya tam ola. rak ulaşabildiğini söylemek de mümkün değildir. 26 Şubat'ta düşmanın Önem
li yenilgisinden sonra Dünya basını olaya daha çok eğilmeye başlamıştır. 3
Mart'ta Roma, 4 Mart'ta Frankfurt gazetelerinde olaylara daha çok yer ve
rildiğini görmekteyiz. Roma'daki Uyur Sale Ditalya Gazetesi, hareketin
Doğu Akdeniz'deki etkilerinin büyük olacağım açıklamakta ve "İtalya bu
yüzden bunu çok dikkatle izliyor" ifadesini kullanmaktadır .
7 Mart 1915'ten itibaren haberlerde bir durgunluk göze çarpmaktadır. Bu
da hareketin daha çok uzun süreceği düşüncesinden kaynaklanmaktadır. Ni
tekim, 5 Mart 1915 tarihli Vıyana'daki Reç Ğazetesi, 25 Şubat'ta Petersburg'dan aldığı bir habere göre, İtilaf devletlerinin Çanakkale'ye karşı
başlattıkları hareketin aylarca sürebileceğini belirtmekteydi. Tanin Gazetesi'nin özel muhabiri ise, 8 Mart 1915, düşmanın bombardıman ile sonuç alama
yacağım anladığını ve hareketlerinde başarılı olamadığını açıklamaktay
dı: "Düşman Amiral'i Boğaz'ın bombardıman altında mağlup olmayacağına
benim kadar kanaat getirmiştir. Belki yine bundan dolayı olmalıdır ki düş
man dün akşam bir kere de karaya asker çıkarmak tecrübesi yaptı" dedikten
sonra, düşman harekâtının gene başarılı olamadığım anlatır .

9 Mart 1915 tarihli Tanin Gazetesi Londra basınının konuyu hararetle
tartıştığım, sonucun kendileri için başarılı olacağım ümit ettiklerini belirtir.
Ancak, arkasından Bükreş'te yayınlanan Eyne Resul Gazetesi'nin Çanakkale
Boğazı'na karşı yapılacak hücumların "Fennen gayr-i mümkün" görüldüğü yolundaki haberine de yer verir . Berlin’de yayınlanan Füruvereş Gazetesi'nin
Londra muhabiri de İtilaf devletlerinin Çanakkale Boğazı'nda hem maddi,
hem de manevi çöküşe uğrayacaklarını duyurmaktadır: Bugün bir emr-i mu
hakkak var ise o da Çanakkale bombardımanının kat’iyen mahkûm-u akimet
olmasıdır. îtilaf-ı müselles (Üçlü itilaf devletleri) Çanakkale önündeki
sükûtlarıyla beraber, aynı zamanda bir sukût-u maneviyeye uğrayacaklar ki
bunun altından kolayca kalkamayacaklardır"21
24.
23
22
İstanbul halkı ne yazık kİ haberleri çok geç öğrenebilmektedir. 14 Mart
taki resmi tebliği Tanin 28 Mart'ta yayınlayabilmiştir. Bu resmi tebliğde,
21
22
23
21
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Tanin
Tanin
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:
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6 Mart 1915.
7 Mart 1915, no. 2231.
9 Mart 1915, No. 2233.
10 Mart 1915, No. 2234.
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düşman torpidosu ve gemilerinin torpillendiği ve batarya ateşi ile batırıldığı
yer almaktadır25*27
. 30 Mart tarihli Tanin'de ise 16 Mart tarihli resmi tebliğ

yer almaktadır. Buna göre, bir deniz uçağımız Çanakkale’de dolaşan bir
İngiliz savaş gemisine bombalar atarak hücum etmiştir. Gaulois gemisi 18
Mart'ta batmıştır . Ne yazık ki yabancı gazetelerin isimleri de yazıldığı
gibi değil okunduğu gibi ve bazen de yanlış verilmektedir.
1 Nisan 1915’de Avusturya nın İstanbul Elçisi Marki Yalavbicin kendisi
ile mülakat yapa ?eşt Hayrlat Gazetesi Muhabirine Çanakkale’nin zorlan
masının bile hemen hemen Gayr-ı mümkün olduğunu ve bu hareketin harb nihayetine kadar devam edeceğini" ifade etmekteydi'"'.
Görüldüğü üzere, gerek Avrupa basını, gerekse bu konuda yorum yapan
kişiler itilaf devletlerinin Çanakkale'de çok zorlanacağı ve tutunamayacağma iyiden iyiye inanmışlardır. 18 Mart'ta düşman gemilerinin batırılışı
da bu fikri doğrulayacaktır.
18 Mart 1915'te itilaf devletlerinin deniz harekâtında başarısız olması
ve zırhlı gemilerinden Inflexible, Irrestible'm batması ve önemli bir kısmının
da ağır yaralar almış olması üzerine İki tarafın da savaşla ilgili tedbirlerini
yeniden düzenleyip, artırdıklarını görmekteyiz. 21 Mayıs 1915 tarihli Newyork Times Gazetesı'ne göre, Osmanlılar İzmir'de istihkâmlarını artırmış
lar, Türk kuvvetlerinin sayısını seksen bine yükseltmişler, Çanakkale'ye on
bin asker göndermişlerdir. Daily Mail Gazetesi İse kasıtlı bir haber vermek
tedir. Sözde İstanbul'dan Romanya'ya gelen bir Alman miralayının (albayı
nın) İstanbul'un birkaç hafta içinde düşeceği ve bunun da Türkler İçin İyi ol
madığı yolunda haberler vermiştir2829
. Bu haber kasıtlı olarak, tetkik edilme

den, kendi kamuoyunu yanıltıp, moralini yükseltmek için verilen bir haber
dir. Haberi verenin bir İngiliz gazetesi olması, bu düşüncemizin ne kadar
haklı olduğunu ortaya koymaktadır. Haberin kaynağı, 2 Mart 1915'te Bükreş'ten alınan bir telgraf olarak gösterilmektedir.29 Ingilizler harekâta kesin
devamda kararlıdırlar.

İngiliz Başbakanı Avam Kamarası'nda 25-27 Nisan tarihlerindeki
25
2B
27
2B
29

Tanın : 28 Mart 1915, No. 2252.
Tanin : 30 Mart 1915.
Tanin : 3 Nisan 1915, No. 2258.
ATAŞE, !.Cihan Savaş! Arşivi, Klasör. 453, Dosya. 2/2117, Fihrist. 1,1/1.
Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı, I.Cihan Savaşı Arşivi, Klasör.496,
Dosya. 1940, Dolap. 112, Fihrist. 2,2/1-2.
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harekâtı ve daha sonrakilerini anlatırken iyimser bir grafik çizmiştir. 25-27
Nisan'daki harekât başarılı olmuş, 28-29 Nisan'da karaya asker
çıkarılmışın Bu hususlar, resmi tebliğ ile, 3 Mayıs 1915'te Enver Paşa'ya
Bükreş Elçimiz tarafından iletildiği gibi, Lord Grey'in, Lordlar Kama
rasında, 2 Mayıs 1915'te yapılan hareketin başarılı olduğunu belirten
konuşması da, Bükreş'in İngiliz Sefaretinden ele geçirilmiş, tam metin
Fransızca olarak 14 Mayıs 1915'te Bükreş elçisi tarafından Harbiye Nazırı
Enver Paşa'ya yollanmıştı . Hiç şüphe yok kİ, bütün olanaksızlıklara karşın
bu savaş sırasında istihbaratımız çok iyî işlemiştir.
Çanakkale Savaşı'mn uzaması, itilaf devletlerinin bir türlü sonuç ala
maması, itilaf devletlerine mensup kamuoyunda da olumsuz etkiler yarat
maktaydı. Hariciye Nazırı (Dışişleri Bakanı) adına "Umûr-u Siyasiye-i
Mahsusiye"den Ahmed Bey, Başkumandanlık Vekâletine çektiği telde,
31
Fransa kamuoyunun Çanakkale harekâtına karşı olduğunu açıklaması
bunun en açık bir göstergesidir.
Dışişleri Bakanlığı'nca verilen bu bilgiler yabancı basın ve ajanslardan
alınmaktaydı. Bu bilgiler daha çok Fransız basını ve İsveç Ajansı’ndan
alınmaktaydı. Alman haberlere göre Fransız kamuoyu Çanakkale girişimini
emniyetsizlik ve güvensizlik ile karşılamaktadır. İsveç Ajansı, İngiltere
Hükümeti hakkında çok sert beyanlarda bulunmakta ve "Eğer Çanakkale'de
meselenin İngilizlerce hüsn-ü netice vermezse hükümetin de devrileceği ve
bundan pek fena vekayi'i hudûs edeceğini (kötü olaylar çıkacağım)" öne
sürmekteydi .
Fransız kamuoyu bu sıralarda bu savaştan dolayı huzursuzdur. Çünkü,
Fransa savaş için asker ve malî yardım yapmakta, buna karşın olayların
aleyhte gelişmesi doğal olarak hoş karşılanmamaktadır.
Çanakkale'deki başarısızlıklarını uzun süre gizleyen Ingiliz gazeteleri
halkın moralini yüksek tutmayı başarmıştır. Ancak, diğer ülkeler artık olay
ları açık açık yazmaktadır. Amerika'da Newyork Times, 15 Mayıs 1915'te on
gün Önce Çanakkale'de torpil hattından geçmeyi başaran iki Ingiliz gemisinin
OsmanlIlar tarafından batırıldığını, Alman raporlarında ise bu gemilerin
30
31
32

i. Cihan Savaşı Arşivi, Klasör. 496, Dosya. 1940, Fihrist, 9,9/1-2.
Genelkurmay Harp Tarihi ATAŞE i.Cihan Savaşı Arşivi, Klasör. 496, Dosya. 1940, Fihrist.4
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Osmanlılar tarafından zapt olunduğunun öne sürüldüğünü bildirmiştir .
İtilaf devletlerine ait basın ise yalan haberlerle Osmanlı halkının mo
ralini bozmak, kendi kamuoyunun ise moralini yükseltmek yolunu İzlemekte
dir. Ancak, Osmanlı Devleti bunlara karşı tedbir almakta gecikmemiştir. Os
manlI Ordu-yu Hümâyun Başkumandanlık Vekâleti'nden Matbuat Genel
Müdürlügü'ne 25 Mayıs 1915'te yazılan yazıda, Fransızların ve Ingİlizlerin
resmi tebliğleri ile Yunan Ajansı'nm Çanakkale savaşları hakkında yalan
haberler verdiği, bunlara inanılması gerektiği duyurulmuştur. Çünkü, 20 Mayıs’ta, îngilizlerin Kahire'de yayınladıkları resmî yazıda kendi hücumla
rının ilerlediği öne sürülmektedir. Bizim bildiride, eğer bu doğru olsaydı Ge
libolu şimdiye kadar itilaf devletleri tarafından istilâ edilmiş olurdu denil
mekteydi. Matbuat Genel Müdürlüğü Danışmanı, itilaf devletleri İçin "İler
lemek şöyle dursun, gayet dar ve sıkışık mevzilerde ancak müşkülatla barın
maktadırlar" diyerek gerçek durumu ortaya koymaktadır.
Yunan Ajansı da yalan haberler kervanına katılmaktaydı. 20 Mayıs'ta
Atina'dan bildirilen haberde, Türklerin Kilidbahir'de ancak zayıf bir suret
te kendilerini savunabildikleri, Çanakkale'nin tahrip edildiği, Gelibolu'nun
hasara uğradığı yer almaktadır. Matbuat Genel Müdürlüğü’ne, Ordu-yu Hü
mâyûn Başkumandanlık Vekâleti'nden gönderilen yazıda, 18 Mart'ta yapı
lan savaşta itilaf devletlerinin başarısız olduğu, onların kendi resmî haber
lerine göre, taarruzdan sonra Kilidbahir'in zayıf bir şekilde karşı koyduğu
yolundaki haberlerinin yanlış olduğu açıklandıktan sonra "Düşmanın, Boğaz
ların Anadolu sahiline karşı yaptığı teşebbüs" baştan beri işe yaramamış,
orada düşman tamamen geri püskürtülmüştür denmekte, Çanakkale'nin "tah
ribinden bahsetmek açık bir yalan olur" ifadesi ile gerçekler göz önüne serilOl
mektedir . îngilizler bu tür yalan haberlere daha sonra da devam etmişler
dir. Örneğin bir başka haberlerinde, İstanbul'un ortasından geçen mükemmel
bir askeri fırka için, bu fırkanın tamamen bozuk bir halde olduğunu ileri sür
dükleri gibi, Çanakkale’de Türk kaybının altmış bin civarında olduğunu öne
sürmüşlerdi. Başkumandanlık Vekâleti ise, 3 Haziran'da verdiği bilgide, bu
miktar o tarihte bu rakamın üçte biri kadardır. Hastahanedekİ hafif yaralıllar İse tamamen İyileştikten sonra cepheye dönmüşlerdir şeklinde halkı
aydınlatmaktadır. Gerçekten de o tarihe kadar beş bin gazi cepheye geri
33
34
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dönmüştür3536
.
37
ÖzeHİklez itilaf devletleri ile yakın ilişkisi olan ve Anadolu üzerinde
tutkulu emelleri olan Yunanlılar/ ajansları vasıtasıyla akla hayale gelme
dik haberlerle cahil halkı aldatmak yoluna gitmekteydi. Yunan Ajansı'nın
bu şekildeki hareketini olağan karşılamak gerekir. Çünkü, Yunan Ajansı iti
laf devletlerinin parası ile iş görmektedir. Başkumandanlık Vekaleti ikinci
şubesi 3 Haziran 1915’te Matbuat Genel Müdürlüğü'ne gönderdiği bir yazıda
Az
bu tip haberlerin yalanlanmasını İstemiştir .
Tarafsız ajanslar ise durumu daha gerçekçi ve açık bir şekilde ortaya
koymaktadır. Reuter Ajansi/ 26 Mayıs 1915'te Kahire'den verdiği haberde,
Seddülbahir'e karşı yapılan çıkarma harekâtında İngiliz subaylarından
pekçoğunun öldüğünü, Türk topçularının yer değiştirmede çok yetenekli olduk
larını, yapılan taarruzlarla itilaf devletlerinin arazi kazanmalarının
mümkün olmadığını açıklamaktaydı. 23 Mayıs'ta itilaf devletlerinin büyük
kayıplar verdikleri, Türklerİn itilaf subaylarını vurmakta usta oldukları da
haberler arasında yer alıyordu. Journal Gazetesı'nde ise, Çanakkale'de tor
pillenip batırılan gemilerin Fransa kamuoyunda büyük etki yaptığı yer
alıyordu. 3 Haziran 1915'de Başkumandanlık Vekâleti ikinci şubesi bu bilgilerı etraflı bir şekilde Matbuat Genel Müdürlüğü'ne duyurmuştur .

İtalyan basını da, itilaf devletlerinin yenilgisi, özellikle Mart’ta yapı
lan deniz savaşları konusunda etraflı bilgiler vermektedir. İtalyanların 20
Nisan tarihli Lateryobana Gazetesi 28 Mart 1915'e kadar olan savaşları ko
nu etmekte, itilaf devletlerine mensup gemilerin nasıl batırıldığını, bu gemi
lerden dördünün kurtularak Bozcaada'ya gidebildiğini, şurada burada yara
lıların tedavi edildiğini, durumun hiç de iyi olmadığını dile getirmekte
idi38.

Artık, İngiliz basınının da, 1915 çatışmalarından sonra başarı hakkında
ümitsiz olunduğu yolundaki haberleri yayınlamaya başladıklarını görmek
teyiz. Londra'da yayınlanan Daily News Gazetesi Türk askerinin Balkan Savaşı'ndan sonraki senelerde büyük gelişme gösterdiğini, General Serafil'in,
Fransız Generali Vanderberg'in ağır surette yaralandığını, İngiliz Generali
35
36
37
38
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Beryekes'in Öldüğünü, Çanakkale'den elde edilen haberlere göre çabuk
şekilde kesin sonucun elde edilmesinin ümidinin zayıf, kayıplarının ise fazla
olduğunu, Türk gemilerinin taarruza engel bulunduğunu ifade etmekten
on
kaçınmadıklarını görüyoruz .

Mayıs'ın sonlarından itibaren Avrupa gazeteleri savaşın itilaf devlet
leri tarafından kazanılamayacağı yolunda birleşmişlerdir. İtilaf basını da
buna dahildir. Ingiliz, Fransız, İsveç, Rusya, İtalya, Yunanistan gazeteleri,
Alman, Avusturya kuvvetlerine Osmanlının müttefikleri olmaları sebebiyle
İstanbul yolunun açıldığını, yakm-doğuda durumun İtilaf devletleri için kötü
olacağını belirtmeye başlamışlardır. Ayrıca, gazeteler Çanakkale'deki başırsızhğın nedenini de, Ingiliz ve Fransız amirallerinin arasında çıkan an
laşmazlıklara bağlamışlar ve başarı elde edilemezse Ingiltere'de hükümetin
düşeceği yolunda fikirler üretmeye başlamışlardır. Ancak, Ingiltere durumu
kurtarmak için her ne bahasına olursa olsun savaşa devam niyetindedir. 2
Temmuz 1915 tarihli Times Gazetesi Ingiliz Başbakanı’nın Meclis'teki
açıklamasına yer verir. Buna göre, Ingiltere’nin 31 Mayıs 1915 tarihine kadar
ölü ve yaralı sayısı 38.360 kişidir. Bunlardan 496 subay, 6927 er ölü, 92 subay,
6445 er kayıp, gerisi yaralıdır. Ama savaşa devam edilecektir. Başbakan'a
göre, geri çekilmek hiçbir makam ya da iktidarın aklından geçmemektedir39
4041
.
Bunun için Ingiltere Hükümeti halkın moralini yükseltici haberler vermek ve
yeniden asker temin etmek yollarına başvurmuştur. 9 Temmuz 1915’te,
Ingiltere Dış işleri Bakanı (Amiral) Kinneir nutkunda, Ingiltere’nin her za
mankinden daha çok askere gereksinim duyduğunu, Çanakkale'de Avustral
yalI ve Yeni ZelandalIların zaferler yarattıklarını açıklamış, Ingiliz hal
kının kaynaklarından da yararlanılma zamanının gelebileceğini "Bu işin gö
nüllü asker yazmakla elde edilmeyip, mecburi şekle konulması" gerektiğini
ifade etmiştir .

Türk aydın ve sanatçıları da Çanakkale Savaşı ile çok yakından ilgi
lenmekteydi. Enver Paşa’nın da İsteği ile 6 Temmuz 1915’te Türk yazarların
dan ve sanatçılarından bir heyet cepheye gitmişlerdir. Ordugâha gelen ve
korgeneral Esat Paşa'yı ziyaret eden heyette Mehmed Emin, Enis Behiç, Ce
lal Sahir, Ahmet Ağaoğlu, Hakkı Baha, İbrahim Alaattin, Ali Canip, Ömer
39
40
41
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Seyfettin, Ahmet Yekta, Hamdullah Suphi, Nazmi Ziya, Yusuf Razİ, Res
sam İbrahim bulunuyordu42.

İtilaf devletlerinin bu sıralarda kayıpları gitgide artmaktadır. Çanak
kale Savaşlarında Temmuz-Ağustos aylarında Seddülbahir'de 8.000,
Arıbumu'nda 10.000,1 Ağustos'ta Adalar Denizi'nde 7.000, Arıburnu'nda 2.000
olmak üzere toplam son altı günde 27.000 ölü ve beşbin yaralısı olduğunu Journale de Jene Gazetesi ifade etmektedir43.
Türkler yaralı askerlerin hepsine çok iyi davranıyorlardı. Türklerin bu
savaşlarda düşman esir ve yaralılarına son derece İnsanî bir davranış
içersinde olduklarını dünya basınından izleyebilmekteyiz. 25 Ağustos 1915'te
Reuter Ajansı Muhabiri Türkler hakkında dünyaya şu bilgileri İletmektedir:
"Türler kesinlikle hastahanelerimizi top ateşine tutmuyorlar. Bundan başka
birçok defalarca yaralarımızı sarıp, hatta siperlerimize kadar efrâd-ı
merkûmeyi taşımak insaniyetinde bulunmuşlardır"44.

Milli Ajans Muhabiri Cemil Bey, 1915 Nisanı’nda Çanakkale'ye
gelmişti. Cemil Bey yazılarında, Gelibolu Yarımadası'nda îngilizler'İn mut
lak bir hezimete uğrayıp kaçtıktan sonra, bu sahada pekçok ölü
bıraktıklarına işaret etmektedir. Cemil Bey, bu boş sahada, İngiltere'nin si
perleri ve düzenleri, yaşamları ve ganimetler konusunda bilgiler edinmek
için buraya geldiğini, İngiltere'nin terk ettiği 16 kilometrelik Anafartalar
cephesini, Arıburnu bölgesinin sahil kısmını dolaştığını, iki hafta sonra geniş
bilgi vereceğini ifade etmiş ve gerekli bilgileri de vermiştir. Uzaktan gelen
iki düşman gemisinin uzun süre bu boş sahayı incelediğini belirten Cemil Bey,
bu gemiler için ihtimal "Anafartalar'da yatan binlerce İngiliz ölülerini tak
dis ediyordu. Ve ihtimal kİ, götüremedikleri şeylere hiç olmazsa uzaklardan
olsun son bir nazar atfediyordu" şeklinde bir tasvir yapmaktadır4546
. Cemil
Bey, 24-26 Aralık 1915'te düşmanın hava hücumlarına değinmekte, düşman
uçaklarının başarısızlığa uğradığını, savaşın halen sürdüğüne de işaret etmektedir . Cemil Bey, 26-27 Aralık gecesi başlayan ateş sırasında Seddül
bahir'de büyük kayıplar verdiğimizi ancak düşmanın da "Cenab-ı hakka pek
42

43
44

45
46

Esat Paşa'nın Çanakkale Hatıraları, Hayat Dergisi, lst.1959, sayı. 36 Tefrika. 10 (4
Eylül 1959).
ATAŞE, I. Cihan Savaşı Arşivi, Klasör. 498, Dosya. 1949, Fihrist. 5.
ATAŞE, I.Cihan Savaşı Arşivi, Klasör. 543, Dosya. 2117, Fihrist. 42. Reuter Ajansı'nın bu
yazısı 28 Ağustos'ta Times'ta yayınlanmıştır.
ATAŞE, I.Cihan Savaşı Arşivi, Klasör. 542, Dosya. 2114, F.1/90-91
ATAŞE, a.g.y, Klasör. 542, Dosya. 2114, F.1/98.
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şükür muvaffakiyetle def ve tard" edildiğini, Gelibolu'nun düşmandan te
mizlendiğini müjdeliyordu. 28 Aralık 1915'de ise Türk askerleri ellerine
geçirdikleri yeni İngiliz ayakkabıları yüzünden neşe ile gezinmekte,
îngilizlerin bıraktıkları çadırları kurmaktaydılar47.

Bu savaş sırasında Tanİn, İkdam, Tasvir-i Efkâr gibi büyük gazetelerin
muhabirleri görüldüğü üzere savaş muhabirliği yapmışlardır. Bunların ver
dikleri haberler birbirini tutmaktadır. Bu yüzden biz bütün gazeteleri birden
zikretmeyi gerekli görmedik.
1915 Aralık'ından itibaren artık zafer belli olmuş gibidir. Devam etse
de artık sonucu belli olan bir savaştır. Gazeteler artık hep zaferden bahset
mektedir. Haberlerini birinci sayfadan ve resimli olarak vermektedirler.
Örneğin İkdam Gazetesi, 21 Aralık 1915'te "Çanakkale'den Zafer Sesleri"
başlığı altında düşmana vurulan darbeden uzun uzadıya bahsetmektedir4849
.
*51
Bu arada devlet, 4 Ocak ve 15 Ocak arasında yayınladığı resmi tebliğlerle
savaşın seyri ve başarılarımız hakkında Türk halkına sürekli olarak bilgi
vermektedir . ikdam 8 Ocak 1916'da İse deniz uçaklarımızdan birinin faaliyetleri ve başarılarından bahsetmekte ve uçağın fotoğrafını vermektedir .
10 Ocak 1916'da ise bütün Gelibolu'daki adalardan düşmanın uzaklaştırıldığı
El
etraflı bir şekilde anlatıldığı gibi , 15 Ocak 1916'da Gelibolu'da hezimete
uğrayarak firar eden itilaf devletlerinin acıklı durumunu Osmanlı kamuoyuna ve dünyaya duyurmaktadır .

Bu arada, Tasvİr-i Efkâr Gazetesi Muhabiri (Galatasaray Sultanisi me
zunu) Ruşen Eşref (Ünaydın) savaş sonrasında, 28 Mart 1916'da Şişli'deki
evinde Mustafa Kemal ile bir mülakat yapmıştır ve bu mülakat kitap olarak
yayınlanmıştır. Ruşen Eşref, Mustafa Kemal ile mülâkat yapan ilk gazeteci
dir. Mustafa Kemal, bu mülakâtta yönettiği subay ve erler için şu sözleri
söylemiştir: ".... Zabitlerimiz, askerlerimiz hissiyat-ı vatanperverane ve diniyyeleriyle, şeceat-İ mahsûsa-ı milliyeleriyle bu derece kuvvetli bir
düşmana karşı payitaht kapılarını muhafaza etmekte şayân-i iftihar bir
mevki' kazanmışlardır. Kumanda ettiğim bilumum kıtaların zabıtanını ve
efradını birer birer takdir ederim. Bu ulvî maksat uğrunda canlarını kahra47
48
49
53
51
62

ATAŞE, a.g.y, Klasör, 542, Dosya. 2114, Fihrist 1/97.
İkdam: 21 Kanûn-u evvel (Aralık 1915)
İkdam: (İstanbul) : 4 Kanûn-u sanî 1916 (Ocak) ve 15 Kan un-i sani 1916.
İkdam : (İstanbul) : 8 Kanûn-u sanî (Ocak) 1916.
İkdam: 10 KanÛn-u sanî 1916 (Ocak)
İkdam : 15 Kanûn-u sani 1916 (Ocak)
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inanca feda eden mukaddes şehitlerimizi derin ve ebedî bir hürmetle yâd
ederim"53.
Çanakkale Savaşı'nda, ordusuyla,, basınıyla, istihbarat Örgütleriyle,
müdafaa-i milliye cemiyetleriyle ve bütün halkı ile dünya önünde büyük
başarı kazanılmıştır. Böylece, Türkiye'nin henüz ortadan kaldırılacak zayıf
bir devlet olmadığı ispat edilmiştir. Aynı kadrolar ulusal bağımsızlık
savaşı sırasında bunu bir kez daha ispat etmişlerdir.

53

Ruşen Eşref Onaydın,
Ankara, 1981, s.47-48.

Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal ile Mülâkat,
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