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Değerli Üyelerimiz,  
Değerli Dostlarımız,  
 
1914 yılında başlayıp dört yıl süren I. Dünya Savaşı, özünde Avrupa merkezli emperyalist güçlerin kendi 
aralarındaki paylaşım savaşıydı. Paylaşılmak istenen asıl coğrafya ise Osmanlı topraklarıydı. Çanakkale bu 
savaşın en önemli ve en kanlı cephelerinden birisiydi. Amaç, İstanbul’u ele geçirmek, ardından Bolşeviklere 
karşı Rus Çarına Karadeniz üzerinden yardım yetiştirmekti.  
 
Çanakkale’de iki savaş oldu. İlki, yaklaşık bir ay süren ve emperyalizmin 107 yıl önce bugün, 18 Mart 
1915’de ağır kayıplar vererek yenildiği “deniz savaşları”. İkincisi ise, 25 Nisan 1915’de ana kuvvetlerini İngiliz 
ve Fransız birliklerinin oluşturduğu, tarihin ilk ve en büyük çıkartma harekâtı olarak Gelibolu Yarımadası’nda 
başlayan “kara savaşları”dır. Kara savaşları 8 ay 13 gün sürmüş, İngilizlerin liderliğindeki emperyalist 
güçlerin, 8-9 Ocak 1916 gecesi ağır yenilgi alması ve geri çekilmesiyle bitmiştir.  
 
I. Dünya Savaşında Türk ordularının genel idaresi Alman subaylarının elindeydi, ama emperyalistleri 
Çanakkale’den kovan komutan, Cahit Külebi’nin sözleriyle “Bin kez yurdumuzu kurtaran” komutan, 34 
yaşında tarih sahnesine çıkan Yarbay Mustafa Kemal’di. Çanakkale, tarihin en kanlı, en destansı 
savaşlarından biridir. Oradaki şehitler vatanı savunmak uğruna canını vermiş ama toprağını vermemiştir. 
Çanakkale, emperyalizmin tarihte ilk yenildiği, Mustafa Kemal Atatürk’ün ifadesiyle “Truva’nın intikamının 
alındığı” yerdir. 
 
Sadece donanma kuvvetleriyle Boğazı geçebileceğine ve oradan da rahatlıkla İstanbul’a ulaşılabileceğine 
inanan zamanın İngiliz Denizcilik Bakanı Winston Churchill yenilgiden sonra şöyle diyordu: "Yenilmez 
armadamızın üçte biri sulara gömüldü. Üçte biri kullanılamaz hale geldi. Başarısızlığımız savaşı 2,5 yıl uzattı. 
8,5 milyon Avrupalının ölümüne neden oldu. Rusya'da komünistler yönetimi ele geçirdi. Bu olaylar vuku 
bulurken 30 milyon insan öldü. Biz Boğazı geçemeyince; Müslümanlar, diğer Asyalılar, Avrupa'nın 
ihtişamından şüphe etmeye başladılar. Biz Hindistan, Pakistan, Bengladeş'teki gücümüzü kaybettik; diğer 
Avrupalılar da sömürgelerindeki güçlerini..." 
 
Çanakkale’de tarihin akışı değişti. Rus Çarına yardım gidemeyince 1917 Ekim Devrimi oldu. İktidara gelen 
Bolşevikler Rus Çarının müttefikleri ile yaptığı gizli paylaşım anlaşmalarını açıkladılar ve emperyalizme karşı 
yapılan Türk Kurtuluş Savaşına destek verdiler. 
 
Çanakkale Savaşlarında Türklerle emperyalizm karşı karşıya gelmiştir. Kazanılan zafer antiemperyalist bir 
zaferdir. Bu savaş, efendilerinin emriyle gelen ANZAK’larla (Australian and New Zealander Army Corps), 
Türklerin savaşı olmadığı gibi, savaşı sanki dinler arası bir savaşmış gibi göstermek de mümkün değildir. 
Saldıranların bir kısmı Hindistan ve Pakistan gibi İngiliz sömürgelerinden getirilen, namaz kılan 
Müslümanlardır.  
 
Çanakkale, bir mucize, ermişlerin, evliyaların, hızırların savaşı da değildir. Çanakkale Zaferi, “özgürlük ve 
bağımsızlık benim karakterimdir“ diyen, bilim ve özgürlük düşüncelerine bağlı bir komutanın bilgelik 
düzeyindeki önderliği sayesinde kazanılmış bir zaferdir. Çanakkale Zaferi, Mustafa Kemal Atatürk’ü 
anmadan, O’nun adını saklayarak, gölgeleyerek anlatılamaz.  
 
Çanakkale Türk milletinin doğuşuna öncülük etmiş, Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Kurtuluş 
savaşına önderlik edecek ve Cumhuriyet’i kuracak devrimci kadronun oluşmasını sağlamıştır. Bekir 
Coşkun’un sözleriyle “Çanakkale bir savaş, birkaç günlük tarih, bir toprak parçası değil… Bir duruş, bir 
anlayış, bir felsefe, bir ilke, bir kimliktir…” Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın ifadesiyle “Yeni Türkiye’nin önsözüdür”. 
 
Seyit Onbaşı'dan Mustafa Kemal Atatürk'e, tüm Çanakkale kahramanlarını ve Çanakkale şehitlerimizi saygı, 
minnet ve rahmetle anıyoruz. 
 
Hamburg, 18 Mart 2022  
Mehmet Serdar Temur  


