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Sayln Bagkan, Sayin Meslekdqlanm Degerli Konuklar, Deierli Genq- 
ler. once tebrik telgraflan iqinde Meksika Buyukelqiliii tarafindan gon- 
derilen telgrafi gaglrarak okudugumu belirteyim. Hatir1adiii;irn kadanyla Ca- 
nakkale'de qarpigtiklanmz araslnda "Amigolar, (Meksikal~lar)" yoktu. 
Bunu da aynca incelemek gerekiyor. 

ki soruyu yanitlamakla baglamak istiyorum. Bunu da konferansi bek- 
lerken iki arkadq sordu. "Hocam, biz sizi Japonya uzmanl olarak bilirdik. 
Canakkale nereden qlkti?'sik slk sorulan bir soru. 1976'da Canakkale'ye 
kisa donem askerlik iqin gittim. 0 zaman sadece merak iqin savq tarihine 
girdim. 0 giinden beri de aragtirmalanma devam ediyorum. Caligmalanm 
giderek uluslararasi bir nitelik kazandi. Sayin Bagkan'm sunugunda da be- 
lirttigi gibi, fngiliz Argivi bagta olmak uzere Avusturalya, Yeni Zelanda ar- 
givlerini incelemek, birkaq kere kullanmak firsatlni buldum. Hemen be- 
lirteyim ki, argivlerde incelememiz gereken genq awjtirmacilann egilmesi 
gereken qok degerli kaynaklar ve belgeler var. Bunlam bir an once in- 
celenmesi ve Canakkale Savaglan'nin art& harnasi, Vatan millet Sakarya 
edebiyati boyutundan qlkartilip, tarih iqindeki ger~ek yerine kavugturulmasi 
gerekmektedir. Ancak o zamandir ki genqlerimize, gelecek nesillerimize, 
Canakkale Savqlm'nin ne olduiunu, ne olmadi&ni sajjllkli ve gerqekqi bir 
$ekilde anlatabiliriz kanisindayim. 

hunci soru bugiinun sorusu, aradan seksen uq yil gqmesine kargi 
neden Canakkale Savaglan'ni, 18 Marti neredeyse her yil cogkuyla kutlanz? 
Bu sorunun cevabi da, sizlere bu giin sunacagim konferansln konusunu 
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olugturuyor. Konu qok genig ve hele belgelere girerek anlatirsaniz $1- 
kamazsiniz. 0 nedenledir ki uzayabilir konugmam. Simdiden hoggoriinuz. 

Canakkale Savaglm'nm onemini once bizim aqlmizdan, Turkiye aqi- 
smdan, daha sonra da uluslararasi yonuyle sunmaya qa11gacaij;lm. 

Bir kere pegpege gelen Balkan yenilgilerinden sonra Qnakkale'de ilk 
kez herkesin ~oktii@, yok olmaya baglayip dag~ldlgml sand~gi bir donemde 
Tiirk'un gosterdigi bqari 1919 Mayls'inda baglayacak olan Milli Mu- 
cadele'ye giden yolda ordu ve millet iqin ilk moral ve ozgiiven igiginm yan- 
dl&, adeta ilk luvilc~mtn qaklldigi bir yer olmasldir. 

Saniyorum ki, bugiin Tiirkiye Cumhuriyeti varsa, bunun ilk temeli, ilk 
tagi, ilk harcl, Canakkale'de, Gelibolu Ymmadasl'nda atilmigtir denebilir. 
Bunda abartma yoktur. kinci onemli boyutu, bu savagin bizim iqin gene1 as- 
ked giicumuzii olumsuz olarak etkilemigtir. Osmanh, biliyorsunuz tek bir 
cephede savagmyordu. Oysa Kasim 1914'de dlg kalelerin Kumkale ve Sed- 
dulbahir Kalelerinin bombardimaniyla baglayip 9 Ocak'da Seddiilbahir'in 
bogaltilmaslyla biten Canakkale Harekgti yaklaglk 1 yil surmugtiir. Ve bu bir 
yil suresince Osrnanli, yaklaglk 600.000 askerini orada tutmak zorunda kal- 
mgtir. Bu, dogrudan dogruya diger cephelerdeki askeri durumumuzu za- 
yiflatmg ve ozellikle, o donemde Turkiye'nin, Osmanh'nin durumunu 
buyiik olqude zaylflatan bir etki yapmigtlr. Suriye ve Irak cephelerini onem- 
le hatlrlatmak isterim. Daha sonra Milli Mucadele ylllmnda da, Canakkale 
Savqlan'nin bu olumsuz etkisi goriilecektir. Aynca aqlklayacagim gibi, bu 
savaglarda yaklaglk 200.000 askerimizi gencimizi yitirdik. 200.000 insan 
oysa, 19 19'da bqlaylp, 1923'de biten Milli Mucadelemiz suresince biitiin 
mucadelelerde verdigimiz gehit sayis] yanlig hatirlamlyorsarn 40.000'in 
biraz uzerindedir. 200.000 bir cephede, 40.000 bir~ok meydan savagmda. 

Mustafa Kern21 Mehmetqik'i tanimigtlr Canakkale'de. Mehmetqik'de 
Mustafa Kemgl'i. Bu da bu kar~illkli inanq ve guvenin temeli Gelibolu te- 
pelerinde atllmgtlr. Ata'nm dogdugu yerdir, bir baluma Canakkale. Bu iki 
olayin yani Mustafa Kemgl'in Mehmetqik'i nasll tanldigi ve bu tanlmanin 



Mustafa Kemill'e ne kazandirdigini iki ornekle sizlere kisaca aktarmak is- 
tiyorum. Birincisi; 1918 yilinda gegiyor. Mustafa Kemll yeni tahta gikan 
Padigah Vahdettin'le goriigmug, Kendisine Suriye Cephesi'ne ki o sirada bu 
cephe neredeyse tiimuyle gokmug, dagilmgtir, yo1lariacaii;i soylenmigtir. Hu- 
zurdan gkigta, Enver, Izzet ve Vehip Pagalarla kargilagir. Enver Paga mii- 
tebessim gehresiyle kendisini selamlar. Enver'dir kendisini Suriye'ye yol- 
latan. Aralannda hepimizin bildigi bir rekabet sozkonusudur. Mustafa 
Kemll - Bunlan Falih &flu Atay'a 1926 yilinda yayinlanan "Atatiirk'iin 
Bana Anlattrklan" Kitabi'nda goyle naklediyor: " 0  esnada salonun bir ko- 
gesinde Balkan Muharebesi kumandanlannm hararetli bir goriigme iginde 
olduklanni gordiim. Bir buyuk kumandan diyordu ki; Efendim, bu Turk ne- 
ferlerinden hayir yoktur. Bunlar, hayvan siiriisudur. Yalniz kagmayi bilirler. 
Allah muhafaza etsin, boyle hissiz bir suriiye kimseyi kumandan etmesin. 
Kendi vaziyetirni unutarak onlarla ilgilendim. Cogkun tartigmanin en gok 
konugan kumandanina dedim ki, Pagam biz de askeriz, biz de orduya ku- 
manda etmig adanuz. Turk neferi kagmaz. Kagmak nedir bilmez. Eger, Turk 
neferinin kagtigini gormugseniz, derhal kabul etmelidir ki, onun baginda bu- 
lunan en biiyuk kumandan kagmgtir. Eger siz kagtiginiz zilletini, Turk ne- 
ferlerine tahmil etmek istiyorsaniz, insafsizlik ediyorsunuz. Muhatabim olan 
General, beni tanimyordu veya tanimarnazliktan geliyordu. Bir an durdu sa- 
gindaki, solundaki arkadaglma sordu. Kimdir? Fisiltilar bu zati aydinlatti, 
tenvir etti. Ondan sonra ortaligi derin bir siikut sardi. Mustafa Kemll ka- 
nimca bu kelimelerle en garpici bir gekilde dile getirdigi Mehmetgik'e olan 
guvenini, Gelibolu'da Anafartalar'da kazanmgtir. 

Ikinci olay 1 yil sonradir. 1919'da Mustafa KemA Samsun'a gelir, 
ondan sonra pegpege kongreler toplanir. Saray rahatsizdir bundan. Bilindigi 
gibi gorevden azledilir. Butiin apoletleri gkartilir. Mustafa Kemll, artik si- 
vildir. Ama hareketin bagindadir. Erzurum'da Kkim Karabekir'le bagindan 
gegen bir olay vardir. Kendisi bu olayi Sevket Sureyya Aydemir'e goyle 
nakletmektedir: 

Mustafa KemU gadlrda emir eri ile birlikte yalnizdir. Diganda da bir 
tabur asker var. Kendisine Kkim Karabekir Komutan'm, yaninda iist riitbeli 
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subaylarla birlikte geldigi bildirilir. Mustafa Kern21 telaglanlr. Riitbesizdir. 
Belinde tabancasi vardir; elini tabancasrna atar, iqeriye giren, Kkim Ka- 
rabekir'in ne diyecegini heyecanla bekler. Kkim Karabekir kendisine: "Ben 
ve tiim komutanlmm emrinizdeyiz" der. Saniyorum bu da gene 1915'de Ca- 
nakkale'de baglayan bir olaym devamdir. 

Cunkii Mehmetqik gibi Tiirk subaylan da kendisini @mlckale'de 
iistiin bir komutan olarak taniytp inanmigt~r. @t-dskale Savaglan I. Diinya 
Savagi'ni iki yil uzatir. Bu iki yillik uzayig iqte, iq politikada bazi sorunlmn 
qoziimiinu kolaylqtmr. flginqtir, ornegin Milliyet~ilik ve Tiirkqiiliik alum 
giiqlenir. "Mill? ktisat" adiyla bir dergi qkarmaya baglar. Mill? ad1 kul- 
lanilir. Yabanct girketlerde yabanci dil yerine Turkqe'nin kullanilmasi zo- 
mnlu hale getirilir. Bunlar 19 1 Sin ilk aylannda ozellikle 18 Marttan sonraki 
donemdedir. Canakkale'de Mustafa Kema fngiltere'yi ve Fransa'yi ya- 
kmdan tanirna firsatini buluyor. Daha once Trablus'ta ftalyanlan tanirmgtir. 
Onlm yalundan tanir ve 2u gerqegi anlar. Yenmedikqe sonuq alin- 
mayacaktir. Ancak, idealizm ve realizm sinirlanni da iyice belirlemek ge- 
rekir. Bu anlayig, bu algilayig, sanlyorum daha sonra Misak-1 Mill? si- 
nirlannin qizilmesinde Mustafa KemUe rehber olacaktir. Bu da 
Canakkale'nin onernli bir sonucudur diyebiliriz. I. Dunya Savagi qllup da 
Osmanli lmparatorlu& savaga katilinca bildiginiz gibi Bogaz kapatilir. 
1914'de baglayan bu kapatilig savag sona erene kadar surer. Ancak, bu su- 
reden sonra da yani Bogaz aqildktan sonra da Bogaz yoluyla yapilan ticaret 
geligmez. flginqtir, Yusya'da Carlik yerine kumlan yeni rejin Sovyet Rejimi 
1950'li yillmn ortalanna kadar Bogazlar yoluyla ticareti geligtirmez. Ka- 
radan ticareti ya da Uzak Dowdan deniz ticaretini yegler. Bunun sonucu 
olarak 1955'11 yillara kadar Canakkale ve qevresi qok soniik kalir. Daha on- 
ceden Canakkale ve Gelibolu'da bulunan konsolosluklann hepsi kapanir. 
Sehirde yqayan Musevi, Rum ve Ermeni azinlklar goq etmi~tir. Bogazdaki 
yerlegim merkezlerinin ticari onemi, buralardaki ticari faaliyetler giderek 
azalir. Bu gun de belki Ganakkale ve yoresinin sakin olmasrnin bir nedeni 
saniyorum bu yillardir. 

"Mustafa K e d  Canakkale'de Biz Anafartalas'da bir dariilfiinun gor- 
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duk, bir universite gorduk" der. Amerikali bir aragtirmaci Justin McCarty 
bir aragtirmasinda 1923'de Curnhuriyet kurulduiu zarnan Turkiye nu- 
fusunun 12 Milyon olduiunu soyliiyor. Bu niifusun go& da kadm, yagli, go- 
cuktan oluguyor. Okur-yazar oran] % l0'dur. Canakalede insan kaybimiz 
200.000'e yakindir dernigtik. Bunun iginde Harbiyeli, Miilkiyeli, Tlbbiyeli 
vardir. Sultani'den mezun olan ve Turk Ocaklarindan yetigmig olan okur- 
yazar genqler vardir. Cok kaba bir oranlamaya gitmek istiyorum. 200.000, 
% 10 okur-yazar desek 20.000, onun yansini alallm. Hatta bunun da ya- 
nsini alalirn: 5.000 tane Harbiyeli, Mulkiyeli, Tibbiyeli, Sultaneli Turk 
Ocakli okur-yazann Canakkale'de kaybedildiiini soylemek sanlyorum 
abartma olmayacaktir. Hep gunu dugiiniiyorum: Eger diyorum Mustafa 
Kemiil ve arkadaglannm 1924 ile baglatip, 1930'lu yillara kadar yuriittiikleri 
refonnlar siirecinde yanlannda bu 5000 aydin olsaydi, acaba diyorum bu- 
gunku Tiirkiye Curnhuriyeti, bugiinkli demokriisimiz, bugiinku ekonomirniz 
hangi duzeyde olurdu? San~yorum, Canakkide Savaglan'nln bizim agl- 
mizdan giinurniize yansiyan en onemli sosyal etkilerinden birisi budur. Bu 
da, Canakkale Savaglan'nln henuz aragtmlmamg, geng tarihqi arkadaglan 
bekleyen bir yoniidur. 

Diger yandan Canakkale Sava~lan'nm uluslararasi sonuglan da vardlr. 
En bagta I. Dunya Savagl'ni tam iki yll uzatti demigtim. Bu iki yil uzatig, 
hem insan kaybi rakamnl arttimgtlr. Hem de savag iqi dengelerini alt iist 
etmigtir. 0rnegin Ingiliz ve Fransiz fmparatorlu&i'nun ilk ~ijkiig belirtileri 
Canakkale'de goriiliir. 18 Martta baglayip, riaha sonraki aylar iginde suren 
garpigrnalarda Tiirk'un somurge iilkelerinde iizellikle, Ingiliz ve Fransiz so- 
miirgelerinde buyiik yankilar yapar. Avusturalya argivlerinde okumugtum. 
Bir yazar diyorki: Bizler 25 Nisan 1915'de Gelibolu Ymmadasl'nda, Anzak 
Koyu'nda tepelere as111 kalan, tepelerden yuvarlala~ arkadaglanmlzl dii- 
giinurken ayni zamanda bir imparatorlu@n parqalanigml da izliyord~i~. Yine 
Yeni Zelandall bir aragtirmaci Christopher Pugsly, askeri rih uzmanidir. 
Kitab~nda goyle diyor: Bizim evlatlanmiz Yeni Zelanda'dan, 4vustralyaTdan 
gernilere binip savaga kat~lip, Anavatana yardim i ~ i n  yola qlktlklannda ken- 
dilerini ingiliz olarak goriiyordu. Anavatana yard~m tek amaqlanydi. Ancak, 
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geri dondiikleri zaman onlar birer Yeni Zelandali'ydi, Avusturalyali'ydi. 
Yani iki ulus, iki halk, ulus olma bilincini Gelibolu'da ogrenmigtir. Ciinkii 
bu askerler Anzaklar, hakiiaten Canakkale'de bulunduklari 9-10 aylik sure 
iqinde ne iqin, kim iqin qarpigtlklanni ne iqin bu topraklara getirildiklerini 
sorgulamaya baglamiglardir. Olup bitenler iqin, hgilizler'i suqlarnaktad~rlar. 

Canakkale Sava2larinin bir diger etkisi Rus Carligi'nin yikimina varan, 
devrilmesine varan geligmeleri hizland~rmasidlr. Bogaz kapatilinca fngiltere 
ve Fransa'nin miittefikleri Rusya'ya yapacagi yardimlar engellenmigtir. 
Rusya tek geliri olan bugdayini satamamigtir. Ayrica, Ingiltere ve Fransa 
qok sikiglk bir durumda olan Rus Cm'nin yardirmna kogamamiglardir. Kug- 
kusuz bogaz kapanmasaydi fngiltere ve Fransa Car'in yardimma kogsaydi 
da, Sovyet Devrimi gerqeklegecektir. Devrimler, uzun tarihsel siireqlerinin 
sonunda patlarlar, ortaya qlkabilirler. Ama, en azindan gecikebilirdi. Bunu 
Corqil goyle ifade ediyor. "Makul ve ilimli giiqler agin uqlar kargisinda da- 
yanacak giiq bulamadilar. Yanlizllk ve karmaga iqerisindeydi Car yonetimi. 
Silah, para yoktu. Hiqbir $eye ulqamiyordu. Cephe'deyse her olen Rus As- 
keri'nin yerine, nobette bekleyen birisi onun silahini kullanmak iizere savaga 
girebiliyordu. Silah yok, Almanlara kargi ise de qok agir savaglar ve- 
rilmekte, durum qok kangik. 0 devrin grevleri, lokavtlan, toplu hx- 
reketlerine bir bakiyoruz: 1914 yilinda savag qiktiginda 1000 toplu grev ya- 
pilmg. 1915'te bu rakam 1034, 1916 da ise 1410'a ulagmig. ~ k e  tam 
birkarmaga iqinde. Igte bu geligmeler iqerisindedir ki Rusya'da Koministler 
ig baglna daha qabuk, daha erken gelebilmiglerdir. 

Rus Digigleri Bakani; Carlik doneminin Dtgigleri Bakani bunu goyle 
belirtiyor: "Miittefikler Rusya'ya ulagtiginda Rus Haki artik, bir onceki 
donem Rusyasi en seqkin evl2tlmnin kemikleri iizerinde yiikselen bir ihti121 
yapmakla megguldu." Ig igten geqmigtir. Saniyorum bu da Canakkale Sa- 
vaglm'nin Rusya'daki Rejim degigikligine yaptigi onemli bir etkidir. Ancak 
Rusya'da rejim'in degigmesi bilindigi gibi, 1919, 1923 ve ondan sonraki yi- 
larda Ankara Hiikiimeti'nin elinde Bati'ya kargi onernli bir denge unsuru ol- 
mugtur. Ankara-Moskova iligkileri bu yillarda qok geligmigtir. Bir baluma 
bu, Canakkale Savaglan'nin hizlandirarak ortaya qikard~gi bir sonuqtur di- 
yebiliriz. 



Canakkale Savaglan'ni bir qok ulus katilmgtir. Bunun igin ben Mek- 
sika Buyiikelqiligi'nin qektigi telgrafi duyunca, acaba atladim m onlarda m 
vardi diye merakla dinledim. Hemen hemen her ulus bir gekilde katilmig. 
Bu savqa Museviler de katilmtg amaqlan iqin iki tane Rus astlli Musevi 
onder birisi Jabodinski, birisi de Turumpeldor. Bunlar Rusya'dan kaqip Os- 
manli'ya siginan Museviler. Hata bunlardan Jabodinski 1908'de Turkiye'ye 
gelir, Sultanla tanigir. Turkiye'de qok genig bir Gevre edinir kendisi. Digeri 
Trumpeldor 1904-1905 Rus Japon Savagl'na katilmg sol kolunu kay- 
betmigtir. kisi  Filistin'de bulugurlar. Amaqlan Filistin'de bir gonullii birlik 
olugturup yaklagan I. Dunya Savag'nda Ingiltere'nin yantnda savqmak ve 
bu savagin sonunda da mumkiinse Yahudiler iqin Filistin de bir yurt edin- 
mektir. Ancak Trumpeldor ve Jabodinski goriig aynligl i~indedirler. Trum- 
peldor diyorki Savqi ille de Filistinde Osmanllya kargi vermenin geregi 
yok, nerede olursa olsun savagallm lngiltere'yle. Nasil olsa biitiin yollar 
"SiyonWa qlkar. Halbuki Jabodonski; "Hayir, Filistin diglna qlkmayalim. Fi- 
listin'de orgutlenelim ve Osmanliya guneyden ayn bir cephe agalim" go- 
riigundedir. Sonugta her ikisi de, gonullu katlrll birlikler, siyonist birlikleri 
olugturma konusunda anlagmaya vanrlar. 23 Subat 1915'de birlik kurulur. 
Bundan ktsa bir sure sonra Jabodinski Avrupa'ya ozellikle Londra ve Fran- 
sa'ya ziyaretler yapar. Enteresandlr, elinde Rus pasaportu vardlr ve Car'dan 
bizzat yazilip kendisine verilrnig bir referans mektubu vardir, destek olun- 
mas1 iqin Car yardim istemektedir. Amaqlanan Giiney'de yeni bir cepe aqil- 
masidn. 

Sonuqta 19 Mart 19 15'de, 18 Mart'dan bir gun sonra hgiliz ordusunda 
bulunan lrlandali Albay John Petersan Kahire'ye gelir. Gorevi: Osmanl~~n~n, 
savagtn qikrnasiyla birlikte lngilizlerle igbirligi yaptiti gerekqesi ile yurt di- 
glna surdugii qok sayida ki Musevi'yi orgutlemek ve savaga katilacak gekilde 
hazirlamaktlr. Bunlar gonullu siyon birlikleri olup 26 Nisan 1915'de Sed- 
diilbahir'e qlkartllirlar, bogaltilana kadar da yani 9 Ocak 1916'ya kadar orada 
kallrlar. 600 kigilik bir birlik glkar, 50-55 tanesi savagta oliir. Cesaret ve 
savag yetenekleriyle qok ilgi qekerler. 1917 2 Kasim'mda Balfour Bil- 
dirisi'yle hgiltere, bilindigi gibi Muevilere ilk kez Filistin'de yurt verme 
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sozu verir. Daha sonra da 1918 Bang Konferansl'nda Yahudi Yurdu gun- 
deme gelir. Jobodinski goyle yazlyor: "Ben, Gelibolu'ya gitmedim. 0 ne- 
denle size gonullu birliklerimizin hikayesini anlatamam. Trumpeldor o 
zaman ki goriiglerinde hakhydl. Savagmak isin Gelibolu'ya gidig Siyonizm'e 
yepyeni Ufuklar aqmlgtlr. Eger biz 2 Kaslm 1917'de Balfour Bildirisiyle, ilk 
kez Filistin'de Yurt edinme konusunda soz aldlysak buna uzanan yo1 Ge- 
libolu Tepeleri'nden geqnigtir. Ben Paris ve Londra'da davamlza ilgi ve des- 
tek i ~ i n  goriigmeler yaparken cebimde de Gelibolu'da Garplgan soy- 
daylanmz ve gehitlerirnizin listesini ta21yordum." 

Yalnlz burada bilimsel duriistliik ve objektiflik geregi diger hususu da 
belirtmek istiyorum. Biliyorsunuz I. Dunya Savagl'nda ve daha sonra Milli 
Mucadele'de Turk Ordulanyla qarpigan qok sayida Musevi yurttag var. Bun- 
lardan birisinin giinliigunii okuyordum fngiliz argivlerinde: Bir ategkes s ~ -  
rasl. Savq yok, durmu~ her gey. Slcak bir yaz gunu bunu yazan Ingiliz. Ya- 
hudi kokenli bir Ingiliz askeri. Bir Yahudi halk turkiisii soylemeye bagllyor. 
Turk siperleriyle aradaki mesafe 8-9 metre. Bir siire sonra Turk si- 
perlerinden bir ses onun biraktlgl tiirkuyu devam ettiriyor. Bu asker, Ingiliz 
Musevi asker giwlujjiinde: "Igte bolunmug olmanln hazin gerc;egin diye not 
dugiiyor. 

Sadece Canakkale'de degil daha sonra Milli Mucadele'de de bizlerle 
birlikte qarplgmg olen Musevi yurttlglannuz vardlr. Nitekim Mustafa 
Kern51 1923 Izmir Iktisat Kongresi i ~ i n  Izmire gittigi vakit, orada ki Musevi 
cemaati liderini, ozel olarak ziyaret eder ve onlara tegekkiir eder. Museviler 
Canakkale ve Milli Mucadele'de olup bitenler iqin bir turkii yakmglar. Bu 
tiirku Ladino dilinde yazllmgtl. Turkuyu, Izmir'den tanidlgim Musevi as1111 
Yusuf Sabah bey'e yolladim. Cevirdi benim iqin. Aynen 9oyle; 

Turk Ordusu yonetiliyordu 

Mustafa Kemiil Komutaslnda 
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Ileri, ileri diye haykinyordu 

Bu harp'te qok can kaybettlk 

Hurriyet gigliklanyla gehit olarak 

Bebekleri kasiklarinda hamile kadinlar hunharca olduriildu. 

Gunler, seneler geqti savag bitti 

Netice : Hiirriyet 

Hurriyet garkilm soylerdik 

Kurtmci Mustafa Kemiil Paga'ya gukrederdik 

Yine ilginq bir olay: Eminim qogunuz bilrniyorsunuzdur. Canakkale'de 
bir zamanlar oldukqa kalaballk bir Musevi cemaati v m g .  Bunlar degigik 
nedenlerle goq etmigler. Bir kismi Israil devleti kurulduktan sonra Israil'e 
gitmig, bir kisrm da Istanbul ve Izmir'e goq etmig. Ama enteresan, son yil- 
larda baglattiklan bir toren var. 29 Ekim'e rastlayan cumartesi gunu Is- 
tanbul'dan, Izmir'den hatta bir keresinde fsrail'den de gelenler vardi. Ca- 
nakkaleli Museviler bunlar. Canakkale Sehitlerine ve Cumhuriyet'e Sukran 
Ayini yapiyorlar. Bu ayinlerin ikisine, davetli olarak katildim ve orada 
Haham'in uzun, uzun Canakkale'de qarpigan, gehit olan Turkler iqin, Mu- 
seviler iqin dualar okundufina gahit oldum. Bu da savaglarin enterasan bir 
boyutu. 

Canakkale Savaglan'nin kugkusuz uluslararasi aqidan en onernli so- 
nuqlanndan birisi Turkiye ile Avustralya ve Yeni Zelanda arasinda dost- 
lugun temellerinin atildigi bir yer olugudur. Enteresandir, savaglar dostluk 
temeli atiyor. Bunun da otesinde saniyorum tartigmasiz olarak herkesin 
kabul ettigi bir gerqek var ki o da, Turk askerinin dunyaca bilinen seqkin 
ozelligi, mertqe savagmasi, kahramanca savagmasi, yaralilara eziyet yap- 
mamasi, hastaneleri top ategine tutmamasi ya da Almanlann istemelerine 
kargin zehirli gaz kullanmamasidir. Hem de cografi avantajlarin ken- 
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dilerinde olmas~na ragmen. Yukanlarda olmalanna ragmen. fgin guzel tarafi 
Anzaklar da bunu, qok agik cumlelerle ve satirlarla, mektuplarla dile ge- 
tirmigler. Anzak argivlerinde yaptigim aragtirma kitap da topladigim bel- 
geler bunlan en qarpici gekilde aktanyor. 

Aslinda bence Canakkale Savaglan'nin bir de evrensel boyutu var. 0 
da evrensel insanlik dram1 boyutu diyorum. Soyle objektif gozle yillar sonra 
geriye donup baktigimizda Canakkale'ye getirilen Anzak askerlerinin qo- 
@nun nerede garpigacaklanndan bile haberi olmadig~n~ goriiriiz. Garibanlar 
tek kelimeyle. Anavatan fngiltere somurgelerine haber yollanmg. 20.000 
gonullu Ikim demig. Hatta bir Awstralyali giftqi diyor ki: "Bizlerden 
20.000 koyun istenseydi bunu anlard~k. Ancak 20.000 gonullu genq is- 
teniyor". Bu gengler Anavatan'a yardim iqin kogmug. Turkiye ile savagmak 
gibi bir niyetleri yok onu soyliyelim. Bilmiyor zaten Turkler'le sa- 
vagacaklanni. fskenderiye'ye getirilip orada egitim alacaklan zaman, 
1914'iin sonunda ilk defa ~Beniyorlar. Onlann butiin hedefi Belgika'ya Fran- 
sa'ya gitmek Almanlar'a kaqi qarpigip savagi hemen bitirmek. Kendilerine 
zaten hep soylenmig savq gok gabuk bitecektir. Londra'ya gidip, yeni ylli 
Londra'da gqirip hediyelerle f i l h  mernlekete donmek tiim istedikleri. Ara- 
lannda 15 yqmda 16 yqinda olan genqler var. Kendilerine ilk kez, Ge- 
libolu'da Turkler'e kargi qarpigacaklan soylediginde hiq mutlu degiller. "Ge- 
libolu mu? Neresi? Turkler mi?" diye gqlunlrManni dile getirmiglerdir. 

0 siralar Suveyg kanalinda damadaim olmug Turk birlikleriyle kar- 
gilagirlar ve kolayca baganli sonuqlar al~rlar. Gunluklerinde diyorlar ki: Cok 
qabuk tepeledik Turkler'i. Daha sonra Turkiye'ye gelecekler. flginqtir o giin- 
lerin Awstralya ve Yeni Zelanda gazetelerinde Turklerin ~ o k  hain oldugu, 
yaralilara hiq akla gelmeyecek igkenceler yapild~gi, tirnaklannin sokuldugu 
gozlerinin kor edildigi geklinde haberler qlkiyor. once anlayamadlm nasil 
oluyor. Bunlan o gunlerin gazetelerinde okudum. Sonra baktim ki, butiin bu 
haberler Atina ya da, Selanik kaynakhdir. Bizim komgu, o zarnan da kay- 
natiyor ortall&. Yalnlz bu propagandalann o kadar onemli etkisi oluyor ki, 
bir qok Avustralyali asker, yuzu@nun altinda zehir sakhyor. Turkler'e esir 
dugerse intihar etmek iqin. 
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Gelibolu'ya gikt~klarmda Tiirkler haklundaki imajlan budur: "Hain, 
Barbar, Igkenceci Turk". Ancak qok kisa bir sure sonra bu imaj tamamiyla 
degigiyor. Mernlekete yazdiklan mektuplan ya da gazetelerde qikan asker 
mektuplann~ okusanlz inanamazsiniz. Zannedersiniz ki Turk Dig Igleri Ba- 
kanligl'nin ya da, Tanitma Bakanhgi'nin propaganda metinleridir. 0ylesine 
ovguyle dolu. Aslinda Anzaklar da, biiyiik onder Atatiirk'iin soyledigi gibi 
kahramanca qarpigrmglar. Ama Tiirk'un kahramanligini da aqlk aqik dile ge- 
tirmigler. 

Ben bu orneklerden sadece birisini izninizle sizlere okumak istiyorum. 
Bunlar, Avustralya'lilann I. Diinya Savagl'ndaki Sanli Eylemleri ad11 bir ki- 
tapta yer aliyor. 1915'de basilmg. Yazar savaga katilrmg yaralan~p donmiig, 
Avustralya'li bir subay. Naklettigi oykuniin ad1 "Gobekli Dobiglarnba": 
"Birkaq kelimede Avustralya'da askerlerin gi~ko, dobiglamba adini ver- 
dikleri, yaglica bir Turk Askeri'nden bahsedeyim. Dobig Cesarettepe'de kargi 
Turk siperlerindeydi. Kendisine ateg edildiiinde kapasln~ sipere sokar, son- 
radan ~skalad~g~rmz~ anlatmak igin tek parmagmi qlkart~p igaret sekerdi. Bir 
sabah Avustralya'll yaral~ iki asker siperler arasinda agiktaydilar. Yard~m 
iqin kendilerine kimse ulagamadigindan luzgin giinegte oylesine ya- 
tiyorlardi. fnim inim inliyorlardl. 0 sirada bizlerden birisi "Hey Balun Sigko 
lamba goriindii" dedi. Yagli adam siperden glkardigi bag~yla tipki Kahire'de 
bir diikkan sahibi gibi, egilip bizlere s e l h  verdi. Hepimiz dona kalrmgtik. 
Sanki dilimiz tutulmugtu. Dobigko daha sonra siperden q~kti ki buna cesaret 
isterdi. Bizim yaralilara dogru ilerledi. 0 an, hani dedikleri gibi yere igne 
atsan duyulacak kadar sessizdi. Clt gikrmyordu. O'nun yarali arkadqlanmz 
iizerine egilip su verigini seyrettik. Gozlerimiz hayretten aqilmig bu ina- 
nilmaz olayi seyrederken 0, yaralilan rahat ettirmeye galigti. Daha sonra da 
ilgisiz ve sakince siperine dondu. Arkaya dugmeden once de bize selam 
verdi. Hep birlikte bagirlp cogkuyla kendisini alkiglad~k. Hepsi bu kadar 
degil. Ortalik kangmadan, yani gatigrnalar yeniden ba~lamadan gigko tekrar 
goriindu. fki yaral~ erimizi kiigiik bir setin iizerinden aglrana kadar bize 
do@ iteledi. Boylece onlan karanllkta rahatlikla siperlerimize ala- 
bilecektik. fgte ane, barbar ve zalim oldu@ soylenen Tiirkler boyle ..." 

Bir konuyu daha okumak istiyorum izninizle. 1990 yillnda Canakkale 
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Savqlan'nin 75. y111 dolayisiyla her yil oldugu gibi Anzak Koyu'nda eski 
adlyla Sugla Koyu'nda bir toren yapllmg. Avustralyali, Yeni Zelandall ve 
diger savaga katllan ulkelerin askerleri gelrniglerdi. Buyuk bir gafak ayini 
yaplllyor, ondan sonra da buyuk bir toren duenleniyor ardindan. 75. yll 01- 
d u b  iqin bir de, savaglara katllrmg ve hll l  yqayan Anzaklar'ln saylsi da gi- 
derek azaldigmdan sanlrlm o yil qok ozel ve buyuk bir toren yapilmlgtl. 0 
torene ben de davetliydim. 1990 yllinda, Canakkale Savaglan'nm 75. yll- 
doniimii nedeniyle q~kartmanin yaplld@t Sugla Korfezi'nde diizenlenen ozel 
anma torenlerine katilmg ve Mehmetqik ile Coni'nin (Coni yabancilmn sa- 
nlyorum en populer isimlerinden birisi) 75 y11 sonra tekrar kargtlagmalm 
gibi qok ender ve anlarnli tarihsel bir olayl yagamak firsati bulmugtum. To- 
renlerde, o asirllk delikanl~lann yagl~ gozlerle titreyerek birbirlerine sanllp 
qiqek ve kuquk armaganlar verigleri ger~ekten goriilmeye deger, qok et- 
kileyici ve bir o kadar da dugunduriicuydu. Cunkii o gun arada hergeye bu- 
rukluk ve aci egemendi. Ama ilgingtir, dugmanllk veya kirglnllk gibi bir gey 
yoktu. Sanki 75 y11 once gu tepelerde ve klyilarda aylarca birbirleriyle ole- 
siye mucadele edenler onlar degillerdi. Sanirdinlz ki onlar eski dostlardi, 
ayni okulun eski mezunlariydi ve ylllar sonra tekrar kargllagmglardi. 

0 gun torenler siraslnda qok yagli bir Canakkale gazimiz ile, hemen 
yaninda duran kendisi gibi yagll bir Anzak askerine rastladim. Kalaballk 
arasinda guglukle ilerleyerek yakmlmna kadar sokuldum. Gazimiz da- 
yandigi bastonundan guq alarak dik durmaya galigiyordu. Yaninda duran 
yagli Anzak ise, gozlerinde yaglar gqkin ve urkek baklglarla qevreyi sey- 
rediyordu. Belli ki her ikisi de, ylllar once yitirdikleri arkadaglann~ ve kor- 
kunq savag gunlerini dugunuyordu. Bir ara Gazimiz'in damarlan pkmlg iri 
kernikli elini, yaninda duran ve tepelere dalmg sessizce aglayan Anzak'ln 
omuzuna koyup okgarcaslna hafif hafif vurdugunu gordiim. 

Olduhm yerde kaldlm ve iliklerime kadar iirperdigimi hissettim. 
Cunku iste o sahne ve gorduklerim, Canakkale Savaglan'nm ozunu en gar- 
plci ve anlam11 bir gekilde yansit~yordu. Besbelli ki Gazi'miz, o slmsicacik 
dokunuguyla savag arkadagt Anzak Askeri'ne, kelimelere dokemedigi gu 
duygu ve dugunceleri anlatmak istiyordu: 



Evet, Savag arkadagim. Bu savag hiq olmamaliyd~ ne varki oldu bir 
kere. Birlikte qok zor geyler yagadlk, ~u tepelerde yamaq ve kiyllarda bin- 
lerce arkadqimzi yitirdik. Ama gimdi art~k her gey geride kald~, uzulme gel 
yuriiyelim. Aslinda hangi kelimeler hangi giir, hangi kitap ya da doktora 
tezi, Canakkale Savaglan gibi destans~ bir insanl~k dramini, Canakkale Ga- 
zisinin o asil anlat~g geklinden daha giizel daha anlamli ve oz bir gekilde dile 
getirebilirdi ki. 

Canakkale Savaglan, neresinden bakllirsa bak~lstn gerqekten tam an- 
lamlyla bir insanllk dram ve trajedisidir. 

Sahne Gelibolu Yar~madasl'nrn k l r a ~  tepeleri ve guzel k~yllan, arkada 
~gil 1g11 sular~yla Canakkale Bogazi Mavi Ege Denizi'dir. Ancak bu ser- 
gilenen oyle bir dramdir ki, oyunculmn~n her biri yiicelip devlegmig adeta 
birer destan kahramanlna donugmugtur. Ve bu oylesine gerqek bir oyundur 
ki, oyuncular rollerini kanlari ve canlan pahasma, ama sonuna kadar buyuk 
bir baganyla sergilemiglerdir. 

Flrsat verildigi i ~ i n  tegekur eder, sayg~lar sunarlm. 
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