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Çanakkale Destanı 
Tanıtım Merkezi ile 
Çanakkale ruhu ihya edilecek...
 

Tarihin eşine az rastlanır en büyük kahramanlık 

destanlarından birinin yazıldığı Çanakkale Savaşları, hiç 

şüphesiz ki sadece askerî bir zafer değildir. Çanakkale, aziz 

milletimizin onca yokluk ve yoksunluk içinde eşsiz bir 

iman ve azimle vermiş olduğu büyük bir mücadelenin de 

adıdır. 

Çanakkale Zaferi sadece geçmişimizin aziz bir hatırası 

olarak değil, geleceğe yürüyüşümüzün en güçlü ilham 

kaynaklarından biri olarak da milletimizin hissiyatında son 

derece önemli bir yere sahiptir. Bu kahramanlık destanının 

yaşandığı topraklar, Türk Milleti için vazgeçilmezdir ve 

büyük bir anlam ifade etmektedir.

İstiklal Marşı’mızın şairi Mehmet Akif ’in Çanakkale 

Şehitlerine adlı şiirinde; 

“Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? 

Gömelim gel seni tarihe desem, sığmazsın. 

Tüllenen mağribi, akşamları sarsam yarana... 

Yine bir şey yapabildim diyemem hâtırana.”

mısralarıyla seslendiği şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak 

boynumuzun borcudur.

Şehitliklerimizi, her yönüyle yeniden düzenledik ve 

bakımlarını yaptık. Şehitlerimizin mukaddes hatıralarını 

gelecek nesillere aktararak tarihimizin bu altın sayfasını 

hak ettiği şekilde tanıtmak için elimizden geleni yapıyoruz 

ve yapmaya da devam edeceğiz. 

Çanakkale Savaşları’nın ruhunu yaşatmak için Orman 

ve Su İşleri Bakanlığı’mızın Gelibolu Yarımadası Tarihi 

Milli Parkı’nda yaptığı en önemli çalışmalardan biri de 

Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi’dir. 

Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi ile Çanakkale 

Savaşları’nda verilen eşsiz mücadele, gelecek nesillere daha 

etkili olarak anlatılacak, bu kutsal vatan topraklarının ne 

kadar büyük bir fedakârlıkla kazanıldığı gösterilecek ve 

Çanakkale ruhu ihya edilecektir.

Recep Tayyip ERDOĞAN 

T.C. Başbakanı 
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Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi ile 
Gelibolu’da tarih sahnesine kavuşuyor...
 

Çanakkale Harbi, Türk tarihinin olduğu kadar Dünya tarihinin 
de dönüm noktalarından biridir. Unutulmaz bir kahramanlık 
destanının yazıldığı, Milli Mücadele ruhunun alevlendiği en önemli 
noktalardan biri olan Gelibolu Yarımadası, milletimiz için çok 
manidar ve önemli bir mekândır. Nitekim bu öneminden dolayı 
Gelibolu Yarımadası 1973 yılında Milli Park ilan edilmiştir. 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak, bir milletin canıyla, kanıyla, 
malıyla ve bütün değerleriyle eşsiz bir var olma mücadelesi 
verdiği bu mekana ve aziz şehitlerimizin hatırasına olan minnet 
borcumuzu bir nebze olsun ödeyebilmek ve ecdadımızın tarihe 
altın harflerle yazdırdığı Çanakkale Harbi’ni gelecek kuşaklara ve 
Dünya kamuoyuna, en etkili ve doğru şekilde anlatabilmek için 
büyük bir gayret sarf ediyoruz. 

Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın 18 Mart 
Çanakkale Deniz Muharebeleri büyük zaferini anma merasimi 
münasebetiyle şehitlikleri ziyareti esnasında verdiği “Çanakkale’deki 
şehitlikleri artık bakımsızlıktan kurtarın” talimatıyla harekete geçtik. 

Dünya ve Türk harp tarihinin önemli bir sembolü olan ve 
Çanakkale Harbi’nin cereyan ettiği mekanların imar ve 
planlamasını yeniden yaparak, yürüttüğümüz çalışmalar ve 
yaptığımız yatırımlarla ilgi odağı haline getirdik. 2002 yılında 
200.000 kişinin ziyaret ettiği milli parkın ziyaretçi sayısı 
2011 yılında 900.000’e ulaşmıştır. Yürütülen çalışmalar neticesinde 
tespit edilen 28 adet şehitlikten 11 adedi ihya edilerek ziyarete 
açılmıştır.

Hazırlanan Uzun Devreli Gelişme Planı’nın da öngördüğü şekliyle, 
Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı’nı ziyaretçilere daha 
iyi tanıtmak, tarihimizi canlı tutarak gelecek nesillere daha iyi 
anlatmak gayesiyle başlattığımız çalışmaların kalbini, Çanakkale 
Destanı Tanıtım Merkezi teşkil etmektedir.

Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi’nde, Çanakkale Harbi 
ziyaretçilere tanıtılacak “Nusrat Mayın Gemisi”, “Siper Savaşları”, 
“Çanakkale Geçilmez” gibi belirli senaryolar dahilinde, ileri 
teknolojilerle hazırlanan sunumlarla harbe bizzat iştirak etmiş hissi 
yaşatılacaktır.

Ülkemizin ve milli benliğimizin Dünya kamuoyuna tanıtımı 
açısından da çok önemli olan bu projede emeği geçenleri gönülden 
tebrik ediyor, şanlı tarihimizin daha iyi anlatılmasına vesile 
olmasını temenni ediyorum.

Prof. Dr. Veysel EROĞLU 

Orman ve Su İşleri Bakanı
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Sayın Başbakanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ın 18 Mart 2003 Çanakkale Deniz Muharebeleri 
Zaferi merasimi münasebeti ile şehitlikleri ziyareti esnasında “Çanakkale’deki şehitlikleri artık 
bakımsızlıktan kurtarın” talimatıyla birlikte Bakanlığımız şehitler coğrafyasında yeni bir hizmet 
atılımı başlatmıştır. Bu talimat üzerine Şemsi Bey haritası üzerinden yerlerinin tespiti yapılarak 
pek çok şehitliğin ihyası yapılmış ve diğerlerinin de proje çalışmalarına başlanmıştır.  Şehitlikler 
ile beraber savaş alanlarının, siperlerin ve yarımadanın milli park konseptine uygun peyzajının 
da düzenlenmesi yönünde çalışmalar yapılmıştır.

Tarihimizde önemli bir yer tutan Çanakkale Savaşları’nın cereyan ettiği Gelibolu Yarımadası 
Tarihi Milli Parkı içinde Kabatepe mevkiinde simülasyon müzesinin yapılmasına karar 
verildiğinde ve bu işin takip edilmesi vazifesi Sayın Bakanımız Prof. Dr. Veysel EROĞLU 
tarafından acizeye tevdi edildiğinde böyle bir işin yönetiminde bulunmaktan büyük bir haz ve 
mutluluk duyduğumu burada ifade etmek isterim. 

Türk tarihine yön vermiş Çanakkale kahramanlarının kahramanlıklarını, fedakarlıklarını, yüce 
insani duygularını,  gençliğe ve gelecek nesillere doğru bir şekilde anlatmak son derecek önemli 
ve faydalı bir hizmettir. O topraklarda yatan şühedanın hakkını ödemek kolay bir iş değildir. 
Ayrıca Çanakkale Savaşlarının cephe gerisine baktığımızda, yüce milletimizin gösterdiği 
gayret ve fedakarlığı, çektiği sıkıntıları da unutmak mümkün değildir. Bütün bu hatıraların 
ve kazanımların gelecek nesillere aktarılması da bu neslin üzerine düşen bir vazifedir. Ortaya 
konulmakta olan eser bu yoldaki çalışmalara bir katkı olarak değerlendirilmelidir.  

Böyle bir iş, gerçekten insanda büyük bir heyecan, arzu ve istek yaratmaktadır. Nitekim işin 
ileri safhalarına geldiğimizde projenin gerçekleşmesinde katkıları bulunan ekibin bu işten 
büyük bir zevk ve heyecan duyduklarını, büyük bir gayretle çalıştıklarını görmek de insana ayrı 
bir zevk vermektedir.  Bu projede çalışan yabancı uzmanların bile, böyle bir projede çalışmış 
olduklarından duyduğu hazzı müşahede etmek ayrı bir ibret kaynağıdır. Nitekim projede 
çalışan bir İngiliz uzmanının “Çanakkale Geçilmez” bandajını başına sararak Çanakkale’nin 
karşı sırtlarında bulunan “Dur Yolcu” yazısına koşarak dikenli çalılardan bacakları kanlar 
içinde kalmasına rağmen yukarı tırmandığını görmek onların da bu projeden ne kadar çok 
etkilendiklerinin bir göstergesidir. 

Proje onur verici yönleri olduğu gibi pek çok zorlukları da bünyesinde bulundurmaktadır.  
Bunlardan birincisi Çanakkale Savaşlarının cemiyetin her kesimini yakından ilgilendirmekte 
olması her sülaleden bir veya daha fazla ferdin bu savaşa iştirak etmesi, gazi veya şehit olması, 
herkesin ilgisini çekmektedir. İnsanların farklı bilgi, görgü ve yaşayışlarının olmasını, Çanakkale 
Savaşları’nı farklı bir şekilde hayal etmelerini de tabii karşılamak gerekir. Bu sebeple her kesime 
hitap edecek bir eserin ortaya konulması da zorlukların başında gelmektedir. 

Diğer bir zorluk ise simülasyon işinin Türkiye’de henüz yeterince gelişmemiş olması, bu sahada 
yeteri kadar tecrübeli uzmanın bulunmamasıdır. Bu projede, bilinen görünen bazı şeylerden 
farklı yeni şeylerin düşünülerek, hayal edilerek bir eserin ortaya konulmaya çalışılması da işin 
diğer bir zor yönüdür. Hele Bakanlığımızın bu sahada tecrübesinin olmaması, böyle bir eserin 
ortaya konulması safhasında pek çok müşkülat ile baş etmeyi gerektirmiştir.  

MUKADDİME
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Başka bir zorluk ise inşaat sektörü ile gösteri sanatları sektörünün bir arada koordinasyon içinde 
çalışmalarının sağlanmasıdır. Kültür ve ruh yapıları ile birbirinden çok farklı olan iki sektörü bir 
arada ve birbiriyle uyumlu olarak çalıştırılması da ayrı bir zorluğu beraberinde getirmektedir. 
Ancak bu eserin ortaya konulmasında bir zorunluluk vardır. Gösterilerin yapılacağı uygun 
mekanın oluşturulması veya mekana uygun gösteri seçilmesi gibi iki seçenekten gösterilerin 
yapılabileceği uygun mekanın oluşturulması esas alınmıştır. Bu bakımdan her iki grubun 
beraber ve birbiriyle koordinasyonlu olarak çalışması sağlanmıştır. Zorluklar karşısında hiçbir 
şey yapmamaktansa eksik veya noksan olarak nitelendirilebilecek bir şeylerin yapılmasının 
daha uygun olacağı görüş ve düşüncesi ile böyle bir eserin yapımı için yola çıktık. Noksan ve 
kusurlarımızın farkındayız. Ancak bize bu vazifeyi tevdi eden büyüklerimizin ve milletimizin 
hoşgörüsüne sığınarak haddimizi aşan bu cüreti gösterdik. 

Yine bu eserin yapımında göz önünde bulundurduğumuz diğer bir husus da dünyadaki 
keşfedilmiş yeni teknikleri kullanarak Türkiye’nin dünyaya açılan bir penceresi olması hedefini 
kendimize şiar edindik. Bu eser ile Türkiye’nin geldiği seviyeyi bütün dünyaya göstermeye çalıştık.  

Yapı tipi ve teknik kapasite olarak her türlü sanat eserinin sergilenebileceği bir yapı sistemi 
seçilmiştir. Ancak inşaatın, kendi başına pek bir mana ifade etmeyeceği hususu göz önünde 
bulundurularak yapı bittiğinde de içinde bazı gösterilerin çok mütevazi de olsa gösterilmesinin 
uygun olacağı varsayımından hareket edilerek gösteri mekanlarının doldurulması düşünülmüştür. 
Böyle bir düşünce ile yola çıkıldığında, ileride sanatsal olarak daha fazla emek ve para sarf 
edilerek uzmanlar tarafından, sanat eserlerinin ziyaretçilere sunulmasına imkan verecek bir alt 
yapı oluşturulmasına özen gösterilmiştir. Böyle bir yapının teknik özellik ve kabiliyetleri sanat 
sahasında çalışanların daha güzel ve beğenilir eserleri hazırlamalarına da imkan vermiş olacaktır. 

Böyle bir projenin içinde yer alarak katkıda bulunma ve tamamlanmasını görme gibi nimetini 
acizane kuluna lütfeden Rabbime hamd-ü senalar olsun.  

Ülkemizin kalkınmasında, tarihi değerlerimizin ve milli onurumuzun korumasında gurur 
kaynağımız olan ve talimatları ile bizlere yol gösteren, ufkumuzu açan ve bizlere hizmet etme 
fırsatı veren Sayın Başbakanımız Recep Tayyip ERDOĞAN Beyefendiye teşekkürlerimi arz 
ederim. Ayrıca acizaneye güvenerek böyle güzel bir hizmetin takipçisi olma vazifesini veren Sayın 
Bakanımız Prof. Dr. Veysel EROĞLU Beyefendiye de şükranlarımı sunarım. 

Bu eserin ortaya çıkmasında katkıları bulunan Genel Kurmay Başkanlığına, Maliye Bakanlığına, 
Kalkınma Bakanlığına, Bayındırlık Bakanlığına, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne, İller 
Bankası Genel Müdürlüğüne, Çanakkale Valiliğine, Çanakkale Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kurulu üyelerine, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne, fikir yarışmasına 
iştirak eden firmalara, yarışmanın jüri heyeti üyelerine, projenin müellif firmasına, müşavirlik 
firmalarına, haseten büyük heyecan ve gayretle çalışan müşavir firma Genel Koordinatörü 
Celalettin ORUÇ Beyefendiye, bu eserin ortaya çıkışında hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan yapımcı 
firma YDA ve ARAS Ortak Girişimi’nin yetkililerine, yeni teknolojilerin ülkemize getirilmesinde 
çok değerli katkıları bulunan Bennan Ekici ve Ahmet Eti Beyefendilere, taşeron firmalara, emeği 
geçen bütün kamu kurumlarına, eserin ortaya çıkışında gücüyle, tecrübesi ile, fikri ile, tenkitleri 
ile, katkıda bulunan herkese saygı ve teşekkürlerimi sunuyorum. 

Eserin vatanımıza milletimize hayırlı olmasını Cenab-ı Haktan niyaz ediyorum. 

Mustafa ELDEMİR 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
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GİRİŞ
 

Prof. Dr. Raci BADEMLİ ve ekibi, birlikte Gelibolu 
Yarımadası Tarihi Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme 
Planını hazırlama süreci başlatılmıştır. Uzun Devreli 
Gelişme Planı’nda, Kabatepe’deki eski müzenin 
bulunduğu yerde bir tanıtım merkezinin kurulması 
öngörülmüştür. 2007 yılının sonunda Uzun Devreli 
Gelişme Planının tasdikini müteakip, alanda yapılması 
öngörülen hizmetlerin yapımına hız verilmiş ve tanıtım 
merkezinin de yapımı gündeme gelmiştir.

Tanıtım Merkezi’nin önemi 
ve yapılma zarureti:
 

Çanakkale Savaşları’nın tarihimizin dönüm 
noktalarından biri olması hasabiyle önemi çok 
büyüktür. Bu bakımdan her Türk vatandaşının 
Çanakkale Savaşları’nı çok iyi bilmesi, bundan dersler 
çıkarması, ileriye dönük politika ve çalışmalarını 
yönlendirmesi gerekmektedir. 

Osmanlı Devleti’nin, Balkan yenilgisi ile milli onuru 
kırılmış, askerimizin yüzü yere eğilmişti. Avrupa 
devletleri arasındaki ekonomik rekabet bir savaşı 
kaçınılmaz hale getirmişti. Nitekim basit bir hadisenin 
sebebiyet vermesi ile Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı 
Devleti’nin uygun olmayan bir zamanda kapısını çalmış 
oldu. 

Osmanlı Devleti, Balkan Savaşı ve Trablusgarp 
Cephelerinde iyiden iyiye yıpranmıştı. Birinci Dünya 
Savaşı dışında kalmaya çalıştı ise de savaşın dışında 
kalmanın pek mümkün olamayacağı kanaati ile İtilaf 
Devletleri tarafında yer almayı düşündü. İngilizlerin 
ve Fransızların buna sıcak bakmaması sebebiyle İtilaf 
Devletleri yanında yer alması mümkün olmamıştır.

ÇANAKKALE DESTANI 

TANITIM MERKEZİ



12

Askerimizin bu savaşlarda 200 bin 
civarında kayıp vermesi bu savaşın 
şartlarını ve acımasızlığını daha yakından 
anlamamıza yardımcı olmaktadır. Bu 
savaşın zorluğu ve getirdiği sıkıntılar 
cephe gerisinde kalanlar için de 
savaştakinden az olmamıştır. Yoksulluk 
içinde oğlunu veya eşini savaşa gönderen 
analar, babalar, eşler ve çocuklar, büyük 
sıkıntılar çekmiştir. Zafer ile sonuçlanan 
Çanakkale Savaşları bu acıları hafifletmiş 
ve teselli kaynağı olmuş; Türk Milleti 
kendine güvenini yeniden kazanmış ve 
bu moral, İstiklal Savaşı’na ilham kaynağı 
olmuştur. 

Çanakkale Savaşlarının cereyan etmiş 
olduğu Gelibolu Yarımadası üzerinde 
muhtelif zamanlarda çeşitli çalışmalar 
yapılmış ve bu çalışmalar uzun 
süre devam etmiştir. Ancak alanın 
korunması ve hizmetlerin etkin bir 
şekilde yapılabilmesi için, alanın tek 
elden yönetilmesinin zarureti ortaya 
çıkmış, 1973 yılında Gelibolu Tarihi Milli 
Parkı olarak ilan edilmiş ve “Gelibolu 
Yarımadası Tarihi Milli Park Müdürlüğü” 
kurulmuştur. 

Geçmiş yıllarda Tanıtım Merkezi için 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
sponsorluğunda bir çalışma başlatılmıştır. 
Bu çalışma ile Kabatepe Mevkiinde 
Çanakkale Savaşları Canlandırma 
Merkezinin yapılması düşünülmüş ve 
bunun için Osmanlı Mimarisi tarzında 
kubbeli bir avan proje hazırlanmıştır. 

2008 yılında Tanıtım Merkezi yapımının 
yeniden gündeme gelmesi ile birlikte o 
tarihe kadar yurtdışında kurulmuş olan 
benzer tesisler incelenmiştir. İnceleme 
sonunda, yalnız savaş objelerinin 
sergileneceği bir yapının yeterli 
olamayacağı görüşü ağırlık kazanmıştır. 

Osmanlı Ümerası’ndan Enver Paşa ve 
etrafındaki grubunun ısrarla Almanların 
yanında savaşa katılma istekleri, saray 
ve diğer devlet erkânı tarafından 
uygun görülmemekteydi. Almanya ise 
üzerindeki İngiliz ve Fransız baskısını 
azaltmak için Osmanlı’yı devreye 
sokarak ikinci bir cephe açma niyetini 
gizli ve ustaca hazırlanmış bir planla 
gerçekleştirmiştir. Osmanlı’nın bir oldu 
bitti ile savaşa katılması ile birlikte Birinci 
Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi 
açılmıştır.  

Savaşa katılan Türk askeri; halet-i 
ruhiyesine bakıldığında Balkanlarda 
alnına sürülmüş kara lekeyi silmek 
için Çanakkale Savaşını bir fırsat 
olarak algılamıştır. Savaşa gidenlerin 
geri dönmeme niyeti ile gittiğini 
mektuplardan ve savaş raporlarından 
görmekteyiz. Savaşta arkadaşlarının 
şahadetini “mertebesine erdi” ifadesiyle 
açıkladıklarına şahit olmaktayız. 
Çanakkale Savaşları çok zor şartlar 
altında yapılarak, bir zafer kazanılmıştır. 
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Bu çerçevede Marmara Üniversitesi 
öğretim üyelerinden tarihçi Prof. Dr. 
Zekeriyya KURŞUN’a Çanakkale 
Savaşlarını özetle anlatan kaynak bir 
eser hazırlattırılmıştır.  Şartnamede 
yarışmacılardan bu eser esas alınmak 
üzere tanıtım merkezinde sunacakları 
gösterilerin senaryolarını hazırlamaları 
istenmiştir.

Yarışmanın, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, 
Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, 
Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat 
Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği’ne göre 
yapılması kararlaştırılmıştır. Yarışmanın 
ulusal ve uluslar arası yarışmacılara açık 
olarak tek kademeli olarak yapılması 
benimsenmiştir. 

İdarece, jüri heyetine yardımcı olmak 
maksadı ile taslak olarak idari ve teknik 
şartnameler hazırlanmıştır. Yarışmaya 
film, üç boyutlu film, canlandırma, resim, 
heykel dallarında faaliyet gösteren veya 
eğitim veya araştırma yapan kurum, 
gerçek ve tüzel kişilerin katılmasına 
fırsat verilmiştir. Ayrıca yarışmaya 
TMMOB’nin tüm üyelerine katılma 
fırsatı verilmiştir.

Şartnamede, yarışmanın maksadı ve 
şekli; “Gelibolu Yarımadası Tarihi 
Milli Parkı içinde yer alan Kabatepe 
Tanıtım Merkezi binasının bulunduğu 
yerde yapılması düşünülen tesiste, 1915 
Çanakkale Savaşı’nı (Deniz, Hava ve Kara 
Muharebeleri), ziyaretçilere anlatacak. 
Binanın tasarımı ile birlikte hazırlanacak 
bir senaryo çerçevesinde, savaşın 
öncesi, savaş anı ve savaşın sonrası, 
senaryoda öngörülen görsel, işitsel 
imkânlar ölçüsünde işitme engelliler 
için dokunmatik vb. gelişmiş sunum 
tekniklerini kullanılarak hazırlanacak 
proje ile alana gelen ziyaretçilere 
anlatılacak, sergilenecek ve sunulacaktır.” 

Tamamlanan bu yapı ile alana gelen 
ziyaretçilere ve yeni yetişen nesle; 
Çanakkale Savaşının önemini, askerimizin 
göstermiş olduğu gayreti, vatan 
sevgisini ve fedakârlığını akıllarından 
çıkamayacak şekilde anlatabilmek için 
savaş sahnelerinin yeni teknolojiler 
kullanılarak anlatılması benimsenmiştir. 
Bu sebeple önceden yapılmış olan mimari 
çalışmanın bu istekleri karşılayamayacağı 
ortaya çıktığından avan projenin 
yapımından vazgeçilmiştir. Gelişen yeni 
düşünce ve anlayışla canlandırmanın 
gerçekleştirilebileceği mekânları ihtiva 
eden bir projenin yaptırılmasına karar 
verilmiştir. 

Ülkemizin hemen hemen her köyünden 
birkaç kişinin, şehirlerinden ise onlarca 
kişinin şehit veya gazi unvanını aldığı 
Çanakkale Savaşları konusunda 
hazırlanacak eserin, cemiyetin her 
kesiminin yakın bir alâka ile takip 
etmekte olması sebebiyle doğru bir şekilde 
anlatılması ve canlandırılması oldukça zor 
ve meşakkatli bir iş olduğu da aşikârdır. 
Bu sebeple projenin hazırlanmasında, 
konuyla alâkalı bütün tarafların bilgi ve 
görüşlerinin alınması ile tarihi ve askeri 
uzmanların bir araya getirilerek müşterek 
bir noktada uzlaşıya varılmasının da 
önem verilmesi gereken bir husus olduğu, 
peşinen kabul edilmiştir. Belirtilen bütün 
bu hususlar göz önünde bulundurularak, 
proje konusunda farklı fikir ve temaların 
ortaya çıkmasına fırsat vermek için 
yarışma yolu ile bir fikir projesinin temin 
edilmesine karar verilmiştir. 

Fikir yarışmasının belli hedefler içinde 
yürütülmesi ve belirlenen sınırlar içinde 
neticelendirilmesini sağlayabilmek 
maksadıyla Çanakkale Savaşları’nı 
anlatan yarışmacılar için kaynak bir 
ilmi esere ihtiyaç olacağı göz önünde 
bulundurulmuştur. 
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Tanıtım Merkezine gelen ziyaretçilere, 
ileri teknolojilerle hazırlanan sunumlarla 
Çanakkale Savaşına bizzat iştirak etmiş 
hissi yaşatılacaktır. Bunun için en 
etkileyici efektler kullanılacaktır. Tanıtım 
Merkezini gezen ziyaretçilerin, Çanakkale 
Savaşı’nı öğrenerek ve yaşayarak buradan 
ayrılması sağlanacaktır. Bu tanıtım ve 
anlatım, yarışmacılara verilecek olan 
dokümana bağlı kalınarak yapılacaktır.  
Yarışmacılardan, anlatım, tanıtım 
ve senaryolarını bu dokümana göre 
hazırlamaları istenmiştir.

Yarışmacılar, yukarıda bahsedilen 
maksada ulaşabilmek için resim, heykel, 
film, üç boyutlu film, canlandırma, 
animasyon tekniklerini ayrı ayrı 
kullanabileceği gibi uygun gördükleri bu 
tekniklerden bazılarını müştereken de 
uygulayabilirler.” şeklinde tariflenmiştir. 
Ayrıca şartnamede yarışmacılardan 

verecekleri eserler ile birlikte eserinin 
seçilmesi halinde bu eserin tatbikat 
projelerinin yapımı ve eserin yapımına karar 
verilmesi halinde, müşavirlik hizmetlerinin 
yapmasını kabul etmesi durumunda 
bunların fiyat tekliflerini ayrı kapalı 
zarflarla vermeleri istenmiştir. Ancak bu iki 
zarfın yarışmayı etkilemeyeceğini, verilen 
tekliflerin uygun görülmesi halinde İdare 
tarafından bu işlerin de yaptırılabileceği 
kararı alınmıştır.

Jüri heyetinin oluşturulmasını müteakip 
yarışma süreci başlatılmış, öncelikle taslak 
şartnameler gözden geçirilmiş ve nihai 
şekli verilerek, 05 Ocak 2009 tarihli Resmi 
Gazetede yayınlanmıştır. 

Gerek jüri heyetinin oluşturulmasında 
gerekse yarışmaya iştirak noktasında Devlet 
Kurumları, Üniversiteler ve Araştırma 
Enstitülerinin katkıları alınmıştır.
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Mekanlarda Gösterilecek Konular

“OSMANLI HARBE GİRİYOR”

1914 yılı Cihan Harbi Osmanlı’nın durumu ve harbe nasıl dahil edildiği kronolojik 

detaylarla bu salonda anlatılmaktadır.

Ziyaretçilere, savaşa hazırlık safhası, 3D (üç boyutlu) mapping yöntemi ile sahne 

üzerinde Çanakkale’nin o döneme ait bir kesitini izleterek Osmanlı’nın harbe giriş 

serüveni anlatılmaktadır.

1.     SALON
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“NUSRAT MAYIN GEMİSİ”

Çanakkale Deniz Zaferi’nin kazanılmasında çok büyük bir role sahip olan Nusrat 

Mayın Gemisi’nin mayın döşeme işlemi, ziyaretçiler gemi üzerinde alınarak bu 

faaliyete iştirak ettikleri hissi uyandırılması aktarılmaktadır.

Erenköy Koyu açıklarına düşman gemilerinin tarassutundan sıyrılarak Çanakkale 

Boğazı’na paralel olarak “Bismillah Funda” alçak sesli nidalarla mayınların bırakılması 

canlandırılmaktadır. Yeri tahmin edilemeyen, abes bir şekilde döşenen bu mayınların 

ne işe yaradığı düşman gemilerinin boğaza olanca kuvveti ile yüklenmesi ile ortaya 

çıkacaktır.  

Bu salonda Nusrat Mayın Gemisi’nin dalga hareketinden etkilenmesi Spiralift adı 

verilen özel sistemlerle yapılırken, görüntünün akışına göre derinlik hissi uyandıran 

ışık ve ses üniteleri ile gerçeklik duygusu oluşturulmaktadır. 

2.     SALON
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“İTİLAF KUVVETLERİNİN 
DENİZ SAVAŞI PLANLARI”

Bu salonda İtilaf Kuvvetleri komutanlarının amiral gemisinde savaş planını gözden 

geçirmeleri, üstün güçlerine ne kadar güvenmekte oldukları ve Boğazın kolayca 

geçilerek İstanbul’un yolunun açılacağını düşünmeleri ve bu yönde yaptıkları çalışmalar 

anlatılmaktadır.

Bu salonda ziyaretçilere, İtilaf Kuvvetleri’nin üstün kuvvet ve teknolojileri ile boğazı 

geçmek için taarruzları gösterilecek ve hissettirilecektir.

Bu hissiyatı Oceans gemisinin üzerinden izleyen ziyaretçiler, geminin top atış 

sarsıntıları ile yaşanan dehşeti hissedeceklerdir. Gözlükle üç boyutlu olarak 

Çanakkale’nin Asya ve Avrupa yakalarını, savaş menzil ve alanlarını İtilaf Kuvvetleri 

gemilerinin Türk bataryalarını top ateşine tutmasını seyredeceklerdir.  

“Tepeden yol bularak geçmek için Marmara’ya

Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya.”

3.     SALON
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“MECİDİYE TABYASI”

Geçiş için Boğaz’ı zorlayan İtilaf Devletleri donanmasının Oceans zırhlısı, Mecidiye 

tabyalarımızı isabetli bir atışla vuruyor. Tabya müthiş bir infilak ile büyük hasar görüyor.  

Tabyadaki askerlerimizin büyük bir çoğunluğu şahadet mertebesine erişiyor. Tabya’da sadece 

Havran’lı Seyyit Onbaşı ile Aksaray’lı Ali sağ kalıyor. Toz toprak altında kalan Seyyit Onbaşı 

silkelenerek doğruluyor. 

“Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin; 

Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin. 

Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer; 

O ne müdhiş tipidir: Savrulur enkaaz-ı beşer”

Topa bakıyor. Topun kaldırma mekanizması hasar görmüş vaziyette. Gözü yerde durmakta 

olan mermiye ilişiyor. Büyük bir öfke ve hırsla 180 kiloluk mermiye yürüyor. Mermiyi 

sırtlandığı gibi kısa ve titrek adımlarla topa yürümeye başlıyor ve topun namlusuna mermiyi 

sürüyor. Büyük bir hırsla nişan alıyor ve topu ateşliyor.  

Oceans zırhlısını arka tarafından vuruyor. Dümeni hasar gören gemi sürüklenmeye başlıyor. 

Bir müddet sonra Nusrat Mayın Gemisi’nin döşediği mayınlardan birine çarparak büyük 

patlama ile Boğazın derin sularına gömülüyor. 

Bu salonda ziyaretçiler, olup biteni üç boyutlu gözlükle tabyanın içinde adeta yaşayarak 

seyrediyor. Günboyu süren Türk tabyalarının isabetli atışları ve Nusrat’ın döşediği mayınlar 

ile İtilaf Devletleri’nin birçok büyük savaş gemisi ya batırılıyor veya savaş dışı bırakılıyor. İtilaf 

Devletleri büyük bir hezimet ve hüsrana uğratılarak 18 Mart Deniz Savaşları zaferi kazanılıyor.

4.     SALON
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“KARA MUHAREBELERİ HAZIRLIKLARI”

Deniz muharebelerinde mağlubiyete uğrayan İtilaf Kuvvetleri boğazı geçmek için 

başka alternatifler aramaya başlamışlar ve bu alternatiflerden biri olan boğazdan geçişi 

emniyet altına almak için Gelibolu Yarımadası’nı işgal etme planları yapmışlardı.

İtilaf Kuvvetlerinin bu düşünce ve planları üç boyutlu harita üzerinde ziyaretçilere, özel 

bir teknikle o döneme ait görüntüler ile birlikte anlatılmaktadır. 

5.     SALON
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“HARBİN GİDİŞATININ DÖNÜM NOKTASI”

Fransız ve İngiliz birlikleri Seddülbahir civarına çıkarma yaparken Avustralya ve Yeni 

Zellanda askerlerinden oluşan Anzak birlikleri de Kabatepe’nin kuzeyinde bulunan 

sonradan Anzak Koyu adı verilen bölgeye gece çıkarma yaparak hızlı bir şekilde 

tepelere doğru hücuma geçmişlerdir. Çok sarp bir arazi olması sebebiyle buraya 

çıkarma yapılacağı ihtimal dışında tutulduğundan bu bölgeye gözetleme birliklerinden 

başka asker yerleştirilmemiştir. Bu gözetlemede görevli askerler çıkarma yapan 

düşman askerleri ile mühimmatı bitene kadar savaşmış ve onları uzun süre oyalamış 

olmasına rağmen yardım için takviye birliklerinin gecikmesi üzerine geri çekilmek 

zorunda kalmışlardır. Anzak birlikleri Conkbayırı 261 rakımlı tepeye doğru hızla 

ilerlerken 19. tümen komutanı Yarbay Mustafa Kemal, çıkarmayı incelemek üzere 

tepeye ilerlerken 27. Alayın 2 taburunda gözetleme ile görevli olup cephanelerinin 

bitmesi sebebiyle çekilmekte olan askerler ile karşılaşır ve tarihi emrini verir:

“Düşmandan kaçılmaz. Cephaneniz bitti ise süngünüz var. 

Süngü tak, yere yat. Ben size ölmeyi emrediyorum. Biz ölene 

kadar geçecek zamanda bizim yerimizi başka askerler ve başka 

komutanlar alır.”

Bu tarihi sahne, hologram olarak canlandırılarak “o an” ziyaretçilere anlatılmaktadır. 

6.     SALON
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“SİPER SAVAŞLARI”

Bu salonda, ziyaretçiler siperler arasına alınarak, uzun 

süren kara savaşlarından çeşitli kesitler ve harbin acımasız 

sahneleri gösterilmektedir. Savaşta yaşanmış kahramanlık 

örnekleri anlatılmaktadır.  Bir kolordu büyüklüğündeki 

Fransız ve İngiliz askerlerinden oluşan, Seddülbahir 

Burnuna çıkarma yapan kuvvetlere karşı direnen, Mustafa 

Şevki Doğan komutasındaki 800 kişilik birlik, yoğun 

düşman topçu bombardımanı altında müdafaa yaparken 

43 kişiye düşmüştür. Komutanın da yaralanması sonunda 

birliğin komutasını, Ezineli Yahya Çavuş üstlenerek, 

birliğinde 3 kişi kalana kadar destansı bir müdafaa yapmış, 

İtilaf Kuvvetlerini saatlerce oyalamış ve düşmana binlerce 

kayıp verdirerek tarihe adını Seddülbahir Kahramanı 

olarak yazdırmıştır. Yapılan bu müdafaa savaşı özel ışık, 

ses ve efektler ile ziyaretçilere anlatılmaktadır. 

“Bir kahraman ve Yahya Çavuştular,                                                                                                 

Tam üç alayla burada gönülden vuruştular.                                                                                      

Düşman, tümen sanırdı bu şahane erleri,                                                                                        

Allahı arzu ettiler, akşama kavuştular.”

7.     SALON
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“GÖK KUBBEDEN ÇANAKKALE HARBİ”

Bu salonda Gelibolu Yarımadası’nın savaş alanları ile kara ve hava savaşları bir kubbe 

içinde havaya balonla yükselme hissi verilerek anlatılmaktadır. Birleşmiş Milletler 

kararlarına göre, zarar verilmesi savaş suçu sayılan hastane ve sargı yerlerinin İtilaf 

Devletleri tarafından bombalandığı gösterilmektedir. 

Bu mekânda ziyaretçilere, bir balonda gökyüzüne doğru yükselme duygusu, özel olarak 

hazırlanmış bir düzen ile hissettirilecek ve ziyaretçilere Gelibolu Yarımadası ve savaş 

alanlarını izlemesi sağlanacaktır. Bu mekânda ziyaretçiler, savaş alanını kubbenin içinde 

360O lik bir açı ile izleme imkânı bulacaktır.  

“Veriyor yangını, durmuş da açık sinelere, 

Sürü halinde gezerken sayısız teyyâre. 

Top tüfekten daha sık, gülle yağan mermiler... 

Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler!”

8.     SALON
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“ÇANAKKALE GEÇİLMEZ”

Bu salonda İtilaf Kuvvetlerinin kara savaşlarında da muvaffak olamayarak, kaçışlarını 

gizlemek için mevzilere kukla askerler yerleştirip, su damlası ile çalışan tüfek 

mekanizmaları kurarak belirli aralıklarla patlayan tüfek sesleri arasında düşmanın 

çekilişi ve kaçışları canlandırılmaktadır.   

Ziyaretçiler, harbin önemli sahnelerini çeşitli efekt ve ışık oyunları ile izlemek suretiyle 

bu mekânda zaferi adeta yaşamış olacaklardır. 

9.     SALON
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“1915’TEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE”

Çanakkale Harbi’nden çıkan Osmanlıyı Kurtuluş Savaşı bekliyordu. Bu savaştan alınan 

moral ve güç ile Kurtuluş Savaşı da büyük bir zafer ile kazanılmıştır. Kurtuluş Savaşı’nın 

sonunda kurulan Türkiye Cumhuriyeti büyük bir atılımla küresel güç olma yolunda 

hızla yol almıştır. Bu salonda gelişen, güçlenen, kalkınan Türkiye’nin bu yolda kat ettiği 

mesafe özel olarak hazırlanmış görüntülerle ziyaretçilere sunulmaktadır.   

10.     SALON
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“HATIRALAR”

Savaşın acımasız yüzü her iki taraf için de geride kalmıştır. Mağlup İtilaf Devletleri, 

ölülerini Anadolu toprağında bırakırken; Mustafa Kemal onları “Mehmetçik ile koyun 

koyuna yatan misafirlerimiz” olarak tasvir etmiştir.  Milli Şairimiz Mehmet Akif ise 

Mehmetçiği;

“Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker!                                                                      

Gökten ecdat inerek, öpse o pak alnı değer,                                                                                   

Ne büyüksün ki kanın, kurtarıyor tevhidi,                                                                                           

Bedrin aslanları ancak, bu kadar şanlı idi.”

mısraları ile tasvir etmiştir.  Bu salonda savaşa ait hatıralar, özel alet, ekipmanlar ve 

çeşitli gösterim teknikleri ile ziyaretçilere anlatılmaktadır.

11.     SALON
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160 kişi kapasiteli ve iki kat olarak 

düzenlenen konferans salonu, 

Çanakkale Savaşları ile alakalı 

konferansların tertibi ve konulu 

filmlerin gösterimine imkan verecek 

teknik donanım ile teçhiz edilmiştir.

13.     SERGİ SALONU

Bu salonda, Çanakkale Savaşlarından kalan hatıra objeler tekniğine uygun olarak 

sergilenmektedir. 

12.     KONFERANS SALONU
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Tesis,  Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu’nun almış olduğu karar gereği, 
eski yıllarda yapılmış olan Kabatepe Müzesi’nin 
bulunduğu sınırların dışına taşmaması ve 
yükseklik olarak da eski müze binasının kotunu 
geçmemesi şartına göre planlanıp yapılmıştır.  

Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi 
2400 m2 lik bir alana oturmakta olup projenin 
toplam inşaat alanı 8600 m2 dir. Tesis için 
ihtiyaç duyulacak alan ve hacim yerin altına 
inilmek suretiyle elde edilmiştir. İnşaatı 
gerçekleştirebilmek için inşaat sınırları 
boyunca fore kazık uygulaması yapılmak 
suretiyle kazı ve tesisin yapısal güvenliği 
sağlanmıştır. Binanın temel derinliği tabii 
zemin kotundan 18 m. aşağıdadır. İnşaat 

tekniği olarak kompozit bir yapı tekniği seçilmiştir. Binanın dış duvarları betonarme perde 
olarak teşkil edilmiş, iç taşıyıcılar çelik olarak dizayn edilmiştir. 

A

TESİSİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

GENEL İNŞAİ ÖZELLİKLER
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1. SALON : OSMANLI HARBE GİRİYOR

3D mapping sistemiyle oluşturulan film 12x5 m. boyutundaki ekrana 3 projektör vasıtası ile 

yansıtılarak savaşa hazırlık süreci anlatılmaktadır. 

2. SALON : NUSRAT MAYIN GEMİSİ

25 m. uzunluktaki Nusrat Mayın Gemisi’nin mayın döşeme faaliyeti, gemiye alınan 

ziyaretçilere anlatılırken, mekanik olarak geminin sudaki hareketleri canlandırılarak ses ve 

ışık efektleri ile dalgada yol alıyormuş hissi uyandıracak şekilde düzenlenmiştir. Çanakkale 

Boğazı’nın görüntülerinin yer aldığı bir film, 22x4,5 m. boyutundaki perdede 4 adet 

projeksiyon aleti ile gösterilmektedir. 

3. SALON : İTİLAF KUVVETLERİNİN DENİZ SAVAŞI PLANLARI

Ocean’ın güvertesinde bulunan ziyaretçilere düşman cephesinde olup bitenler ile Çanakkale 

Boğazı ve Gelibolu Yarımadası kıyılarının durumunu izletmek için, 17x4,3 m. ebadındaki 

perde, 3 adet 3D projektör ve 3D gözlükleri kullanılmıştır. Ayrıca gemideki ziyaretçilere Ocean 

Gemisi’nin top atışlarının oluşturduğu sallantıyı hissettirmek için özel mekanik sistemler 

kullanılmıştır.   

4. SALON : MECİDİYE TABYASI

Ziyaretçilerin Mecidiye Tabyası’nın bombalanmasını ve Seyyit Onbaşı’nın tarihe geçen 

kahramanlığını daha iyi algılayabilmeleri için 3 adet 3D projektör ile 17x4,3 m. ebadındaki 

perdede 3D gözlükler yardımı ile olan biteni izleme imkânı sunulmaktadır.

5. SALON : KARA MUHAREBELERİ HAZIRLIKLARI 

Çanakkale Harbi’nin planlarını anlatmak için, 3D mapping sistemiyle oluşturulan yatay ve 

düşey iki kabartmalı harita kullanılmıştır. 

Deniz muharebelerinde büyük bir yenilgi alan İtilaf Devletleri, hedeflerinden vazgeçmeyerek 

Çanakkale Boğazı’nı geçebilmek için Gelibolu Yarımadasına çıkarma yapmayı ve kıyılardaki 

top bataryalarını susturarak Marmara’ya geçmeyi planlamaktadır.

6. SALON : HARBİN GİDİŞATININ DÖNÜM NOKTASI

261 rakımlı tepede Mustafa Kemal’in tarihi emri film ve hologram bir arada kullanılarak 

canlandırılmıştır. Bu tesis, film ile hologramın bir arada kullanıldığı dünyadaki ilk eser olma 

özelliğini taşımaktadır. 

7. SALON : SİPER SAVAŞLARI 

Ziyaretçiler, Z şeklinde oluşturulmuş siperlere alınarak harbi bu siperlerden izleme imkânı 

sağlanmaktadır. 6x6 m. ebadındaki perdedeki gösterim ile siperler bütünleştirilmiştir.

ELEKTRİK VE ELEKTRONİK ÖZELLİKLER B



29

8. SALON : GÖK KUBBEDEN ÇANAKKALE HARBİ

Ziyaretçilere harbi gökyüzünden seyrettirebilmek için bir kubbe oluşturulmuş ve 

gökyüzüne yükseliyor hissi vermek için özel mekanik aletler kullanılmıştır. Savaş sahneleri 

kubbe içine 7 projektör ile yansıtılmaktadır.

9. SALON : ÇANAKKALE GEÇİLMEZ

Özel yerleştirilmiş hologram ile birlikte 7x3 m. ebadındaki perdede 3 projeksiyonla İngiliz 

ve Anzak Birlikleri’nin geri çekilişi yansıtılmaktadır. 

10. SALON : 1915’TEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE

1915’ ten günümüze Türkiye’deki eğitim, sağlık, sanayi, ticaret, tarım, ulaşım, enerji, 

askeri, siyasi ilerleme ve gelişmelerin ziyaretçilere gösterilmesi için, 72 adet 46 inç’lik  LCD 

TV’nin bir araya getirilmesi ile elde edilen kavisli bir video duvar oluşturulmuştur. 

Bu duvarda Türkiye’nin kalkınması ve güçlenmesi gösterilmiştir.

11. SALON : HATIRALAR 

Ziyaretçilere, savaşın sonunda savaş ile alakalı hatıralar, 11x5 m. ebadındaki perdeye 

2 projektör vasıtasıyla yansıtılarak anlatılmaktadır.

12. SALON : KONFERANS SALONU

160 kişi kapasiteli ve iki kat olarak düzenlenen konferans salonunda, Çanakkale Savaşları 

ile alakalı konferansların tertibi ve konulu filmlerin gösterimi mümkündür.

13. SALON : SERGİ SALONU

Çanakkale Savaşları’nda kullanılan silah, alet, edevat, şahsi eşya, mektup gibi nesnelerin 

sergileneceği iki kata yayılmış oyan bir sergi alanı tertip edilmiştir.
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28 Haziran 1914
Saraybosna suikasti.

Birinci Dünya Savaşı’nın başlangıcı.

28 Temmuz 1914 Avusturya-Macaristan, Sırbistan’a savaş ilan eder.

1 Ağustos 1914
Almanya Rusya’ya harp ilan eder.

Türkiye genel seferberlik ilan etti.

2 Ağustos 1914 Türk-Alman gizli ittifak anlaşmasının yapılması.

3 Ağustos 1914

Harbin öncesinde, donanmanın güçlendirilmesi 

maksadıyla İngiltere’ye sipariş edilerek yapımı 

tamamlanmış ve son kuruşuna kadar parası ödenmiş 

olan Sultan Osman ve Reşadiye isimli gemilerimize 

İngiltere tarafından el konulmuştu.

16 Ağustos 1914

16 Ağustos’ta İstanbul’a ulaşan Goeben ve Breslau gemileri 

Osmanlı Donanmasına katılarak Yavuz Sultan Selim ve 

Midilli isimlerini aldılar.

27 Eylül 1914 Çanakkale Boğazı’ndan bütün gemi geçişlerini yasaklaması.

29 Ekim 1914
Alman subaylar yönetimindeki Osmanlı donanmasının 

Rus limanlarına ve Rus donanmasına ateş açması.

1 Kasım 1914

Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na katılması.

Fransa ve İngiltere Türkiye’ye savaş açtı.

Rusya Türkiye’ye savaş açtı.

3 Kasım 1914

İngiliz-Fransız donanması’nın Çanakkale’nin 

dış tabyaları bombalaması.

Bu ilk deniz taarruzu, ilerki aylarda da tekrarlanacaktır.

2 Aralık 1914 Sarıkamış harekatının başlaması. 

13 Aralık 1914
Mesudiye Zırhlısı, İngiliz B-11 Denizaltısı’ndan atılan 

torpidoyla batırıldı.
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3 Ocak 1915

Churchill, Çanakkale’yi abluka altında bulunduran 

Amiral Garden’den Boğazın yalnız denizden zorlanmasını 

mümkün görüp görmediğini sorar.

5 Ocak 1915 Amiral Garden’in cevabı gelir.

13 Ocak 1915

Çanakkale’yi geçme planı Amiral Garden tarafından 

hazırlanmış ve 13 Ocak’ta Savaş komitesi tarafından 

onaylanmıştı.

20 Ocak 1915
Atatürk’ün Kuruluş halinde bulunan 19. Tümen 

Komutanlığına (Tekirdağ) atanması. 

2 Şubat 1915
Atatürk’ün Tekirdağ’a gelişi ve 19. Tümeni kurma 

çalışmalarına başlaması.

19 Şubat 1915
Müttefik Donanması’nın Boğaz’ın dış tabyalarını 

bombalamaya başlaması.

25 Şubat 1915

Tekirdağ’daki 19. Tümen Komutanlığı’nın Maydos 

(Eceabat)’a nakli ve Atatürk’ün 19. Tümen Komutanlığı 

üzerinde olmak üzere Maydos Bölgesi Komutanı olarak 

görevini sürdürmesi.

7 - 8 Mart 1915

7 Mart’ı 8 Mart’a bağlayan gece Nusrat mayın gemisi 

düşman gemilerinin projektörlerine aldırmadan Anadolu 

yakasındaki Akyarlar’a mayınlarını bıraktı.

12 Mart 1915
Hamilton Fransız ve İngiliz Kara Kuvvetleri 

başkumandanlığına tayin edildi.

16 Mart 1915
Amiral Carden sinirleri bozulduğu için görevden ayrıldı 

yerine Amiral de Robeck atandı.

18 Mart 1915

Çanakkale deniz zaferlerinin kazanıldığı gün.

Fransız ve İngilizler’in Çanakkale’ye yaptıkları deniz 

saldırısının başarısızlığı.
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23 Mart 1915 Gelibolu/Çanakkale’de 5. Ordu’nun kurulması.

24-26 Mart 1915

Alman General Liman von Sanders Çanakkale’de 

V. Ordu komutanı oldu.

Sanders’in Gelibolu’ya gelmesi, yeni savunma planı 

yapması, Atatürk’ün komutanı olduğu 19. Tümeni ordu 

ihtiyat kuvveti olarak kendine bağlaması.

18 Nisan 1915
Mustafa Kemal, 18 Nisan 1915’te Çamyayla (Bigali) 

köyüne gelerek köy evini Karargah yapmıştı.

22 Nisan 1915 Müttefikler’in Gelibolu’ya çıkarma yapmaları.

25 Nisan 1915

Arıburnu Zaferi kazanıldı.  İtilaf Devletleri’nin, 

Arıburnu’na asker çıkarmaları üzerine Mustafa Kemal’in 

Tümeniyle düşmanı önleyerek durdurması. İngiliz ve 

Fransızların Seddülbahir, Arıburnu ve Kumkale’ye asker 

çıkarmaları, 9 ay sürecek Çanakkale kara savaşlarının 

başlaması.

28 Nisan 1915 Seddülbahir’de “1. Kirte Savaşı” olarak bilinen muharebe.

1 Mayıs 1915 Fransız Joule denizaltısı mayına çarparak battı.

2 Mayıs 1915 Van’ın Rus ve Ermeniler tarafından işgali. 

6 - 8 Mayıs 1915 İkinci Kirte muharebesi.

12 Mayıs 1915

Muavenet-i Milliye torpidobotunun İngiliz Goliath 

zırhlısını torpilleyerek batırması, Çanakkale Muharebeleri 

tarihinde önemli bir yer tutar. 

19 Mayıs 1915

Liman Von Sanders’in 42 bin kişilik bir kuvvetle Arıburnu 

çıkarma noktasındaki Anzaklar’a yönelik başarısız saldırısı. 

Türkler 10 bin kayıp vererek geri çekildi. 19 Mayıs 1915 

günü Çanakkale Savaşı’nın en kanlı günlerinden biri 

yaşanmıştır.
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1 Haziran 1915 Atatürk’ün Albaylığa yükselmesi.

4 Haziran 1915 Seddülbahir’de 3. Kirte Savaşı.

6 Ağustos 1915
Arıburnu’nda Anzak’ların cephenin ortasından 

büyük taarruzu. 

8 Ağustos 1915 Atatürk’ün Anafartalar Grubu Komutanlığına getirilmesi.

9 Ağustos 1915 Birinci Anafartalar Zaferi.

10 Ağustos 1915 Conkbayırı Zaferi.

15 Ağustos 1915 Kireçtepe Muharebeleri.

21-22 Ağustos İkinci Anafartalar Zaferi.

1 Eylül 1915

Atatürk’e, Anafartalar Grubu Komutanlığı’ndaki üstün 

başarılan sebebiyle “Muharebe Gümüş Liyakat Madalyası” 

verilişi.

8 Ocak 1916 Fransız-İngiliz birliklerinin Gelibolu’dan çekilmeleri.

9 Ocak 1916

Mustafa Kemal önderliğindeki Türk Ordusu tüm 

cephelerde savaşı kazanmış ve 9 Ocak 1916 tarihinde 

İttifak Devletleri Gelibolu Yarımadası’ndan tamamen 

çıkartılmıştır.

14 Ocak 1916
Mustafa Kemal’in Edirne’de XVI. Kolordu Komutanlığına 

başlaması.

17 Ocak 1916

Atatürk’e, “Anafartalar Grubu Komutanlığı”ndaki üstün 

başarıları sebebiyle “Muharebe Altın Liyakat Madalyası” 

verilişi.
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1. MİLLİ PARKIN KURULUŞU

Savaş alanlarını korumanın en etkili yolu, o alanın milli 
park ilan edilmesidir. Coğraf i görünümde çeşitliliğin 
hâkim olduğu milli parklar, gelecek kuşaklar için 
saklanan tabii miras kadar milletler için önemli olan 
kültürel mirasın da mevcut olduğu yerlerdir.

Çanakkale Kara Savaşlarının en kesif şekilde cereyan 
ettiği Gelibolu Yarımadası 1973 yılında “Gelibolu 
Yarımadası Tarihi Milli Parkı” adı ile Milli Park olarak 
ilan edilmiştir. 

Tarihi Milli Parkta gecikmiş olan hizmetlerin bir an 
önce yapılması maksadı ile 11 Ağustos 1994 yılında 
Milli Güvenlik Kurulunun 1 nolu kararı ile alanda 
yapılacak faaliyetler için; 

a) Üst Danışma Kurulu,
b) Planlama Grubu,

kurulmasına karar verilmiştir.  Üst Danışma Kurulu 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri’nin Başkanlığında, 
Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşarı, Müsteşar 
Yardımcısı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 
Müdürü,  Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı, 
Müsteşar Yardımcısı, Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürü ve Planlama Grubu Başkanından 
oluşturulmuştur. 

Planlama Grubu ise ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama 
Bölümü hocalarından Prof. Dr. Raci BADEMLİ 
başkanlığında kurulmuştur.

Ayrıca bu alan, 1997 yılında Uluslararası Tabiat ve 
Tabiat Kaynaklarını Koruma Birliği (IUCN) tarafından 
“Korunan Alanlar” listesine de alınmıştır.

GELİBOLU YARIMADASI 

TARİHİ MİLLİ PARKI



I. Dünya Harbi’nde açılan cephelerden biri olan Çanakkale’nin izleri, Gelibolu 
Yarımadası Tarihi Milli Parkı’nda sürülebilmektedir. 

Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı, Saros Körfezi’ndeki Ece Limanı ile Çanakkale 
Boğazı’ndaki Akbaş iskelesini birleştiren hattın güneyinde kalan 33 bin hektarlık bir 
alanı kapsamaktadır. 

Alanın milli park ilan edilmesinin temel sebepleri:

1)  Çanakkale Muharebeleri’nin 1. Dünya Harbi ve dolayısıyla dünya savaş tarihindeki 
müstesna yeri,

2)  Bu kadar dar bir alanda 200 bin’e yakın şehit verdiğimiz ve 500 bin’e yakın askerin 
ise yaralanarak, hastalanarak ya da başka sebeplerle savaş dışı kaldığı muharebe 
alanlarını kapsaması,

3)  Dantel gibi işlenmiş koyları, körfezleri ile alçak ve yüksek kıyıların tipik örneklerini 
bünyesinde toplayan calib-i dikkat jeomorfolojik bir yapıya sahip olması,

4)  Akdeniz bitki topluluklarını bünyesinde bulundurması,

5)  Bölgenin tabii, kültürel ve rekreasyonel kaynak yönünden üstün potansiyeli olması,

6)  Dünya çapında iyi korunmuş ve etkileyici muharebe alanlarına sahip olması, zengin 
muharebe kalıntılarının bir arada bulunması,

7)  “Atatürk’ün sözü ile ‘Bütünüyle bir Türk Abidesi’ niteliğinde olan Yarımada’nın, 
günümüz insanına ve gelecek nesillerine, savaşın vahşetini, barışın değerini anlatan, 
gösteren önemli bir tarihi mekân olması.” 

Özelliklerinden dolayı milletler arası bir öneme sahip olan Gelibolu Yarımadası Tarihi 
Milli Parkı; mevcut doğal peyzaj özellikleri, tarihi ve arkeolojik zenginlikleri ve sosyo-
kültürel yapısı ile yerli ve yabancı birçok ziyaretçinin ilgi odağı konumundadır.

36
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2. GELİBOLU YARIMADASI TARİHİ MİLLİ PARKI’NDA 
BUGÜNE KADAR YAPILAN ÇALIŞMALAR

1915’te cereyan eden Çanakkale Savaşları’nın vuku bulduğu yarımada coğrafyasındaki 
muharebe alanları, siperler ve şehitlikler ile ilgili olarak 1916 yılındaki Şevki Paşa 
Haritası dışında, 1940’lara kadar gerek ihya, gerekse planlama olarak dikkate değer bir 
çalışma yapılmamıştır. 1940’tan sonra yarışmalarla başlayan bazı anıt yapımı çabaları, 
1970’lere kadar düzensiz ve plansız olarak devam etmiştir.

1973 yılında, Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Park ilan edilerek bu konuda önemli 
bir adım atılmıştır. 33 bin hektarlık bir alana yayılan Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli 
Parkı sınırları içinde Eceabat ilçesi ve 8 köy mevcut olup toplam nüfus 10 bin’dir.

25 Temmuz 1994’te Tarihi Milli Park’ın Arıburnu–Conkbayırı mevkiinde çıkan orman 
yangınında 4.049 hektarlık orman sahasının yanması, yangının muharebe alanlarını 
tahrip etmesi, harp mezarlıklarını ve anıtlarını tehlikeye sokması da kaygı oluşturmuş 
ve bütün bu süreçler tarihi milli parkın yeniden daha iyi planlanmasını kaçınılmaz 
kılmıştır. 

Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı’nda sürekli ağaçlandırma çalışmaları 
gerçekleştirilmekte olup, orman alanları bir taraftan orman muhafaza memurları diğer 
taraftan merkeze bağlı kameralı yangın izleme sistemi ile devamlı kontrol altında 
tutularak korunmaktadır.

Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı’na özgü, Park İdaresi’nin parkın gerçek sahibi 
olmasını sağlayacak kanun tasarısı, 1996 yılından itibaren hazırlanmaya başlanmış ve 
17.02.2000 tarihli resmi gazetede (4533 sayılı kanun) yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
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3. UZUN DEVRELİ GELİŞME PLANI

Park’a “barış” kimliği kazandırmak üzere yeni bir “Uzun Devreli Gelişme Planı” hazırlık 
çalışmalarına başlanarak yarımada da bir planlı yapılanma süreci başlatılmıştır. 

a) Yol Çalışmaları

Kemal Yeri – Conkbayırı – Kabatepe – Ring Yolu (8 km)

Kabatepe - Alçıtepe Yolu (12 km)

Alçıtepe – Abide Yolu (6 km)

Alçıtepe Seyir Terası Yolu (7.9 km)

Kilitbahir-Alçıtepe Yolu (42 km) 

Anafartalar Sahil Yolu (6.7 km)

Kilye Koyu Kavşak Yapımı ve Tali Yollar olmak üzere toplam 76,6 km yol yapılmıştır.

Ayrıca Milli Park’ta giriş noktaları ve yığılma noktalarında planda öngörülen bütün 
otoparklar tamamlanmıştır. Milli Park alanında levha kirliliğine son verilmiştir.
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b) Hizmet Binaları

Çamburnu Müzesi

Eceabat ilçe merkezinden Kilitbahir’e giden sahil yolu takip edildiğinde ilk 
olarak Gelibolu Yarımadası Tarihi Mili Parkı idari binasıyla karşılaşılır. Merkez 
binanın içerisinde özel izinle ziyaret edilen Çamburnu Müzesi’nin içerisinde 
çeşitli dönemlere ait toplar ve Çanakkale Muharebelerinden kalan araç ve gereçler 
sergilenmektedir. 

Kilye Koyu Ana Tanıtım Merkezi

18 Mart 2005 tarihinde hizmete açılmıştır. Bu merkezde, kapalı ve açık sergi 
alanı, kafeterya, 100 kişilik sinevizyon gösteri salonu, toplantı salonu, kütüphane 
gibi üniteler bulunmaktadır. Ayrıca binanın arka kısmındaki duvarın üzerinde 
Çanakkale Savaşı’na katılmış Türk subaylarının portreleri bulunmaktadır.
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Biga Atatürk Evi Müzesi

Yaklaşık 300 yıl önce inşa edilmiştir. Atatürk’ün Çanakkale Savaşları esnasında 
bir müddet karargâh olarak kullandığı ev, 1983 yılında restore edilmiştir. 
Şu anda Bigalı Köyü’nde müze olarak hizmet vermektedir. Evin içerisinde 
Atatürk’ün kıyafetleri, çalışma masası, yatağı ile bir adet tüfek, sandık, yer sofrası, 
yemek kapları ve divanlar bulunmaktadır. Ayrıca, bahçede 35 adet fotoğraf 
sergilenmektedir.
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Kabatepe Anıtı

Kilye Koyu’nun 6 km doğusunda yer alan Kabatepe Tanıtma Merkezi Kompleksi; 
bir müze, anıtlar, yeniden düzenlenen siperler, otopark ve tuvaletleri içermektedir. 
Merkez, kuzeye, Arıburnu-Conkbayırı muharebe alanlarına ve Kabatepe Liman 
ve Kamping tesislerine giden yolların kavşak noktasında yer alır. Yeniden 
düzenlenmek üzere 2007 Aralık ayında ziyarete kapatılmıştır. En üstteki geniş 
terası manzara seyiri açışından çok avantajlı bir konumdadır.  Yeni anıt, bu 
üst terasın kenarında bulunmaktadır. Üçgen düzlemlerin oluşturduğu metal 
profillerden yapılmış anıtın ana geometrik formasyonu aşağıdan ve uzaktan 
görünen muharebe alanına doğrultulmuştur. Diğer anıt, yaralı bir şekilde yere 
yatan iki Türk askeri figüründen oluşan bir heykeldir. Bu askerlerden biri Türk 
bayrağını yukarıda tutmaya çalışırken diğeri süngüsünün ucuna taktığı zeytin 
dalını uzatmaktadır.



42

c)  İçme Suyu Temin Çalışmaları

Tarihi Milli Parkın içme ve kullanma suyu, Anafartalar Ovası’na Doğa Koruma ve 
Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından açılan kuyulardan karşılanmıştır. 

Milli Park sahasına yeni içme suyu şebekesi döşenmiştir.

Alanın ileriye dönük içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak maksadı ile 
Çokal Barajından su temini yönünde yeni bir proje çalışmasına başlanmıştır. 

d)  Kanalizasyon Hizmetleri

Ana ve alt tanıtım merkezlerinde ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla 
tuvaletler yapılmıştır. Ayrıca alanın ihtiyaç duyulan noktalarına sabit veya seyyar 
tuvaletler konulmuştur. 

e)  Katı Atık Toplama Hizmetleri

Katı atıkların toplanması ve taşınması Milli Parklar Müdürlüğü tarafından hizmet 
alımı yolu ile yaptırılmaktadır. 

Sahadaki bütün katı atıkların toplanması ve transferi için bir proje hazırlanmış ise 
de Kurul tarafından henüz onaylanmamıştır.

f)  Sosyal Maksatlı Projeler

Alan Kılavuzluğu: 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu’na istinaden 24 Mart 2006 
tarihinde çıkarılan Alan Kılavuzluğu Yönetmeliği, Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. Bu çerçevede 193 kişiye “Alan Kılavuzluğu” sertifikaları 
verilerek sahanın kılavuzlar eşliğinde gezilmesi sağlanmıştır.

Mahalli el sanatlarının geliştirilmesi projesi hazırlanmaktadır. 

Yöre halkının üretiminin pazarlanmasına yönelik tek tip satış standı yaptırılmış ve 
cüzi bir ücretle yöre halkına kiralanmıştır.

g)  İmar Planı Çalışmaları

Alçıtepe köyü imar planları onaylanmıştır.

Seddülbahir, Kilitbahir köylerinin imar planları yaptırılmış olup, Kurul’da onay 
beklemektedir. 

Kum Limanı’nın imar planları, sit derecelendirmesi için Kurul’da beklemektedir. 

Büyükanafarta, Küçükanafarta, Behramlı, Bigalı, Kocadere köyleri’nin son 
durumlarını gösteren haritaları çıkarılmış olup, imar planları yapılmaktadır.
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h)  Ziyaretçi Dinlenme Noktaları

Günübirlik Kullanım 
Alanı: 

Milli Park ziyaretçileri 
ve mahalli halkın, 
piknik, plaj ve kamp 
ihtiyaçlarını karşılamak 
maksadıyla yapılmıştır. 
22 hektarlık alana sahip 
olup günlük 5 bin kişi 
kapasitelidir.

Ziyaretçi Dinlenme 
Noktası: 

Gelibolu Yarımadası 
Tarihi Milli Parkı Uzun 
Devreli Gelişim Planı 
doğrultusunda planda 
önerilen 9 Ziyaretçi 
Dinlenme Noktası’ndan 
ilki olarak 2005 
yılında inşa edilmiştir. 
Çelik konstrüksiyon 
üzerine ahşap malzeme 
kullanılarak yapılan 
üç seviyeli platform 
şeklindedir.

 

GYTMP Uzun Devreli Gelişim Planı doğrultusunda planda yapımı tasarlanan 9 adet 
dinlenme noktasından ikincisidir. Bünyesinde bilgilendirme panoları, satış büfeleri, 
otopark ile danışma bürosu bulunan bir merkez olarak tasarlanmıştır. 18 Mart 2005 yılında 
hizmete açılmıştır.
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i)  İhya Edilen Gerçek Şehitlikler

Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planının öngördüğü 
“Şehitler Coğrafyası” projesi kapsamında Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı 
içinde bulunan kabristanlarımızın ve kabristanda yatan şehitlerimizin isimlerinin 
belirlenmesi ve bunların ihya edilmesi çalışmasına başlanmıştır. Şehitler Coğrafyası 
Projesi kapsamında 28 adet şehitliğin yerleri tespit edilmiş ve bunlardan 11’inde yatan 
şehitlerin isimlerinin tespit çalışmaları tamamlanmıştır.

18 Mart 2005 tarihinde ziyarete açılmıştır. 600 şehit yatmaktadır.

18 Mart 2005 tarihinde 
ziyarete açılmıştır. Şahindere 
Şüheda Kabristanı 
Seddülbahir Cephesi’nin 
merkezinin gerisinde 
kalmaktadır. Bu sargı 
yerlerinde tedavi görürken 
şehit düşen askerlerimiz 
buraya gömülmüştür. Bu 
şehitlikte isimleri tespit 
edilebilen 2177 şehidimiz 
yatmaktadır.

ŞEHİTLİKLER
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25 Nisan 2005 tarihinde ziyarete açılmıştır. Bu bölgedeki hastaneler içinde altın 
madalya ile ödüllendirilen ilk ve tek resmi hastanedir. Bu şehitlikte 1353 şehidimiz 
yatmaktadır.

18 Mart 2006 tarihinde ziyarete açılmıştır. Bu şehitlikte Bomba Sırtı ve Kanlısırt 
Mevkileri’nde savaşan 1., 5., 6., 27. ve 57. Alaylardan şehit olan 2835 asker 
yatmaktadır.
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Şehitliği

18 Mart 2006 tarihinde 
ziyarete açılmıştır. Bu 
şehitlikte, Kanlısırt 
Mevkii’inde savaşan 48. 
63.  ve 77. Alaylar’dan 
şehit olanlar gömülüdür. 
Bu şehitlikte tespit 
edildiği kadarıyla 1153 
şehit yatmaktadır.

Şehitliği

18 Mart 2006 tarihinde 
ziyarete açılmıştır. Bu 
şehitlikte Bomba Sırtı 
Mevkii’nde savaşan 
18. ve 64. Alaylardan 
şehit olanlar askerler 
gömülüdür. Bu şehitlikte 
tespit edildiği kadarıyla 
1115 şehit yatmaktadır. 

Şehitliği

Çanakkale Kara 
Muharebeleri sırasında 
Büyük Anafarta köyüne 
kurulan hastanede şehit 
olanlar köy mezarlığı ile 
Asmadere’de bulunan 
şehitliğe gömülmüşlerdir. 
685 şehidimiz yatmaktadır.  
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Şehitliği 

Ezine’li Yahya Çavuş 
ve 63 kişilik takımının 
göstermiş olduğu 
kahramanlığın hatırasına 
inşa edilen anıtın bakım 
ve onarımı yapılmıştır.

2009 yılında ihya edilerek ziyarete açılan şehitlikte 2043 şehit yatmaktadır. 

2009 yılında ihya edilerek ziyarete açılan şehitlikte 6395 şehit yatmaktadır.
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Gelibolu Yarımadası, denizin kendine has 
akıntıları, meşhur dik yamaçlı kıyıları, oya 
gibi işlenmiş girintili çıkıntılı koyları, uzun 
kumsalları, dağları, ovaları ile ziyaretçileri 
kendine hayran bırakmaktadır.

Çanakkale Harbi, insanlık tarihinin 
kaydettiği en büyük savaşlardan biridir. 
8,5 ay süren bu savaşta Boğaz’ın iki yakası 
adeta cehenneme dönüşmüş, yarım 
milyona yakın kişi savaş dışı kalmıştır. 

GELİBOLU YARIMADASI 

TARİHİ MİLLİ PARKI’NDA 

GEZİLECEK YERLER
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KALELER

Çanakkale Boğazı’nın stratejik önemi iyi bilinmektedir. Bu sebeple, Osmanlı döneminde, 
Çanakkale Boğazı savunma sistemine büyük önem verilmiş ve Boğaz’ın iki yakasında 
karşılıklı kalelerden Kilitbahir ve Çimenlik kaleleri ile Seddülbahir ve Kumkale 
kalelerinden oluşan bir koruma sistemi kurulmuştur. Osmanlı askeri mimarisinin eşsiz 
örnekleri olan bu kaleler, 1915 Çanakkale Savaşları’nda hasar görmekle birlikte ayakta 
kalmayı başarmışlardır. Milli Park alanı içindeki Seddülbahir ve Kilitbahir kaleleri ile 
birlikte, yine boğaz savunması maksadıyla inşa edilmiş Çamburnu, Kilye ve Bigalı kaleleri 
de bulunmaktadır.

Adını Kilitbahir köyünden alan bu 
kale, 1452 yılında, İstanbul kuşatması 
sırasında Papalık Donanması’nın 
Bizans İmparatoru’na yardım etmesini 
engellemeyi hedefleyen Fatih Sultan 
Mehmet’in emriyle yaptırılmıştır. Deniz 
kıyısına inşa edilmiş olan kale, iç ve dış 
duvarlardan ve iç avlunun ortasındaki yedi 
katlı, üçgen bir kuleden oluşur. Yukarıdan 
bakıldığında üç yapraklı yonca şeklinde 
olan bu kale denizin kilidi anlamına gelir.
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Seddülbahir köyünün adını 
alan bu kale, Venediklilerin 
1656’da Kuzey Ege adaları 
Limni ve Bozcaada’yı işgal 
etmelerinden sonra, savunma 
maksadıyla 1659’da inşa 
edilmiştir. Deniz tarafında, dört 
silindirik köşe burcundan ikisi 
hala durmaktadır. Seddülbahir 
Kalesi 14 Kasım 1980 tarihinde 
Kültür Bakanlığı tarafından 
kültürel miras olarak tescil 
edilmiştir.
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Boğaz savunmasını 
güçlendirmek maksadıyla 
1807-1820 tarihleri arasında 
II. Mahmut tarafından 
yaptırılmıştır. Kaleye kuzeydoğu 
kısmında bulunan bir kapıdan 
girilmektedir. Günümüzde 
kalenin sur duvarlarının büyük 
bir kısmı ile iç tarafta tonozlu bir 
yapı görülebilmektedir. Bu kale, 
Çanakkale Savaşları esnasında 
hastane olarak kullanılmıştır.
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TABYALAR

Kilitbahir Kalesi’ni hemen geçince solda denize bakan ve denize paralel uzanmış 
Namazgâh Tabyaları yer almaktadır. Hemen ilerisinde ise II. Abdülhamit tarafından 
yapılmış Hamidiye Tabyaları görülür. Savaş sırasında askerlerin barınma, cephanelik ve 
topların mevzilenme yeri olarak kullanılmıştır. 
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Namazgâh ve Hamidiye Tabyalarının hemen ilerisinde yer almaktadır. 
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II. Abdülhamit döneminde 
Asaf Paşa tarafından yaptırılan 
Ertuğrul Tabyası, Seddülbahir 
Köyü’nün batısında, Ertuğrul 
Koyu’na hakim Gözcübaba 
Tepesi’nin güney yamaçlarında 
bulunmaktadır. Çanakkale 
Deniz Savaşı’nda bu tabyada 
görevli Türk topçu birliği, yaptığı 
atışlarla İngiliz Agamemnon 
zırhlısına 7 isabet sağlamıştır. 
Bu tabyada bulunan toplardan 
birisi günümüzde orijinal yerinde 
bulunmakta ve üzerinde 1883 
tarihi yazmaktadır.
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G Ş

Çanakkale Savaşları sırasında kahramanlıkları destanlaşan ve tamamı şehit olan 
57. Piyade Alayı hatırasına yapılmış şehitlik, 12 Aralık 1992 tarihinde açılmıştır. 
Şehitliğin kulesinde, Teğmen Mustafa Asım ve Voiters adlı düşman askerinin 
boğuşurken öldükleri ve aynı noktaya defnedildikleri yer bulunmaktadır. Burası 
Mehmetçiğin süngü hücumuyla savaşarak binlercesinin şehit olduğu yerdir. Bu yüzden 
diğer şehitliklerimiz gibi buranın da anlamı büyüktür. Bu şehitlik 2011 yılında aslına 
uygun olarak yeniden inşa edilmiştir. 
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Zığındere Savaşları’nda yaralanan Türk ve yabancı askerlerin tedavi gördüğü ve sargı 
yeri olarak faaliyet gösteren sahra hastanesinin düşman tarafından bombalanması 
suretiyle binlerce savunmasız ve müdafaasız askerin şehadet mertebesine erdiği yerdir. 
Bu sebeple buraya Sargı Yeri Şehitliği denilmiştir. Burası Çanakkale’nin belki de en 
kanlı savaşının olduğu yerlerden biridir.  Sargı Yeri’nin bir ilginç kısmı ise anıtın hemen 
yanında bulunan selvi ağacıdır. Bu selvi ağacının gövdesi buruk bir haldedir. Bu haliyle 
de bizlere, sanki bir gecede şehit edilen 18 bin askerimizin acılarını hatırlatmaktadır.
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Anafartalar Muharebesi sırasında 7. Tümen 21. Piyade Alayı’ında, Bomba Tepe’de şehit 
olan Yarbay Halit Bey ile Asma Dere’de şehit olan Yarbay Ziya Bey bu şehitlikte yan yana 
yatmaktadır.

Eceabat ilçe çıkışında bulunan Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı İdari Binası’nın 
yanında bulunmaktadır.



59

Şehitlik, ”Boyun” diye adlandırılan mevkidedir. Dikdörtgen şeklindeki şehitliğin 
merkezinde bir mezar bulunmaktadır. Buraya Osmanlı Ordusu’ndan Yüzbaşı Mehmet’in 
gömüldüğü bilinmektedir. Şehitlik, 1980 yılında Kültür Bakanlığı tarafından tescil 
edilmiştir.

Büyük Anafarta –Kumköy yolunun kenarında Büyük Anafarta köyünün 1-2 km. 
doğusunda yer almaktadır. Bu şehitlikte hava saldırısı sonucu şehit olan 71 Türk askeri 
defnedilmiştir. 
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Bugünkü Soğanlıdere 
Şehitliği o günlerden 
kalmış birkaç mezar taşının 
bulunmasıyla tespit edilmiştir. 
Bu alan, esas büyük 
şehitliğin ufak bir kısmını 
kapsamaktadır. Bu şehitlikte 
600 şehidimiz yatmaktadır. 
Gerçek şehitliklerin yeniden 
düzenlenmesi kapsamında 
25 Nisan 2005 yılında 
düzenlenen törenle hizmete 
açılmıştır. Şehit taşları 
miğfer şeklinde tasarlanmış 
ve taşların üzerine sadece 
memleketleri yazılmıştır.
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İstanbul karayolundan 
Gelibolu’yu geçtikten 
30 km. sonra sağa 200 m. kadar 
sapıldığında şehitliğe ulaşılır. 
6 m. yüksekliğindeki anıtta ve 
şehitlikte hastanede şehit olan ve 
bombardımanda ölen askerler 
anılmaktadır. Şehitlik 
1999 yılında restore edilmiştir.
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Kireçtepe Jandarma 
Şehitliği’ne Anafartalar Ovası 
ve Tuz Gölü tarafından 
bağlanan toprak bir yolla 
gidilir. Şehitlik, girişinde 
bulunan eski bir taşın üzerine 
oturtulmuş üst üste boş 
top mermisi ve kovanların 
yerleştirilmesiyle yapılmıştır ve 
alçak duvarlarla çevrilmiştir. 
Eceabat Jandarma Kuvvetleri 
tarafından 1996 yılında 
onarılmıştır.

Anafartalar Grubu K. Kur. Alb. 

Mustafa Kemal, Kireçtepe’de 

Mehmetçiklerin top mermileriyle 

yaptıkları şehitlikte (Kasım 1915)
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Ş A

İngilizlerin 25 Nisan 1915 
sabahı düzenledikleri, 
Ertuğrul Koyu çıkarması 
sırasında, Ezine’li Yahya 
Çavuş ve 63 kişilik 
takımının göstermiş 
olduğu kahramanlığın 
hatırasına 1962 yılında 
yapılan abide 1992 yılında 
yeniden düzenlenmiştir. 
Şehitlik alanında 
1980 yılında restore 
edilen Ertuğrul Tabyası da 
bulunmaktadır. 
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Mecidiye Tabyası’nın yanındaki asfalt yol takip edildiğinde yaklaşık birkaç km sonra 
Havuzlar Şehitliği’ne ulaşılır. 1961 yılında inşa edilen abide, 21 Haziran 1915’te 
Kerevizdere Savaşları’nda yaralanıp burada vefat eden 2 subay ve 8 er hatırasına 
dikilmiştir. 

Anıt, Eskişehir Kolordu İnşaat Taburu 1. Bölüğü tarafından 1939 yılında yapılmıştır. 
Anıtın denize bakan yüzünde bir Atatürk portresi ve Altı Ok’un yer aldığı mermer bir 
kaide bulunmaktadır.
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Conkbayırı, Çanakkale 
Savaşları’nda en önemli 
hedeflerden birisidir. 
6-10 Ağustos tarihleri arasında 
yapılan Conkbayırı Savaşlarında 
Yeni Zelandalılar Conkbayırı’nın 
en uç noktasını ele geçirmeye 
çalıştılar, fakat Mustafa Kemal’in 
yönettiği birliklerinin güçlü 
savunması karşısında hedeflerine 
ulaşamadılar.

Conkbayırı’nda hayatlarını 
kaybeden 952 Yeni Zelandalının 
mezarları, Yeni Zelanda Anıtı’nın 
tam karşısında Atatürk’ün 
saatinin parçalandığı yerde 1994 
yılında yaptırılan Atatürk Anıtı 
yer almaktadır. 
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Bu anıt, Seddülbahir köyü’ndedir. 1986 yılında, Çanakkale Savaşları’nda ilk olarak 
canlarını veren 5 subay ve 81 er toplam 86 şehidimiz hatırasına dikilmiştir. Cephanelik 
Şehitliği olarak da adlandırılmaktadır.

Alçıtepe köyü’nden sağa giden yol üzerindedir. 1948 yılında 10 bin şehidimizin hatırasına 
inşa edilmiştir. Burası düşmanın Alçıtepe’yi ele geçirmek için mücadele verdiği Kirte 
Savaşları’nın yapıldığı yerdir. Bu bölgede 1., 2. ve 3. Kirte Savaşları yaşanmış olup, 3. Kirte 
Savaşı düşmana son kurşunun atılmasıyla sona ermiştir. 
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Bu anıt, Conkbayırı’ndaki 
savaşta hayatını kaybeden 
Türk askerleri adına inşa 
edilmiştir. Cesarettepe, 
Kılıçbayırı ve Düztepe’yi 
izleyerek Çimentepe’ye 
çıkan yolun batısında yer 
almaktadır. Anıt bir eli 
sembolize eden beş adet 
yazıttan oluşmaktadır. 
Milli tarihimizin altın bir 
sayfası olan Çanakkale 
Savaşları’nda düşmana 
ilk sillenin vurulduğu 
Mehmetçik Parkı içerisinde 
yapılan anıt, tepeyi tümüyle 
kaplayacak tarzda olup 
kademeli olarak yükselen 
beş beton panelden 
oluşmaktadır.
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Alçıtepe’yi solumuza 
alıp devam eden yoldan 
Alçıtepe’ye (Bakı Terası) 
çıkıldığında solda görülen 
anıt, Mareşal Fevzi Çakmak 
Anıtı’dır. 5. Kolordu 
Komutanı olan Mareşal Fevzi 
Çakmak anısına 1941 yılında 
yapılmıştır.

Mareşal Fevzi Çakmak’ın 
kardeşi Üsteğmen Nazif 
Çakmak burada bölüğünün 
önünde süngü hücumu ile 
düşman siperlerine atıldığı 
sırada şehit olmuştur.

8 Ağustos 1915
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Mecidiye Tabyası’nda 
görev alan ve 
18 Mart 1915 günü 180 
kiloluk mermiyi sırtına 
alarak kaldırıp Ocean 
zırhlısının sulara 
gömülmesini sağlayan, 
hikâyesi dillerden 
düşmeyen Koca 
Seyit’in adına dikilen 
abidenin bulunduğu 
yerdir.
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Sancak Tepe’nin güneyinde bulunmaktadır. Kitabede, Mustafa Kemal’in 3 Mayıs 1915’te 
verdiği meşhur emrin bir bölümü yer almaktadır: 

“Benimle beraber 
burada muharebe 
eden askerler kesinlikle 
bilmelidirler ki bize 
verilen namus görevini 
eksiksiz yapmak 
için bir adım geri 
gitmek yoktur. Uyku, 
dinlenme aramanın, 
bu dinlenmeden 
yalnız bizim değil, 
bütün milletimizin 
sonsuza kadar yoksun 
kalmasına neden 
olacağını hepinize 
hatırlatırım.”

70 metre yüksekliğindeki Yusufçuk Tepe’nin üzerinde, üç tane taş kaplama kitabeden 
oluşan Yusufçuktepe yazıtları yer almaktadır.
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Anıtın bulunduğu nokta, 
Albayrak Sırtı’nın güney 
ucudur. Çanakkale 
Muharebeleri esnasında 
yaralanan Avustralyalı 
bir subayı kendi siperine 
geri götüren Türk askerini 
canlandırmaktadır.

Conkbayırı’nın güneyinde 
Kabatepe-Conkbayırı yolunun 
kenarında yer almaktadır. 
Çanakkale Orman Bölge 
Müdürü Talat Göktepe, 
1994 yılında Arıburnu-Anzak 
muharebe alanlarındaki 
çam ormanlarını yok eden 
büyük yangını söndürme 
çalışmalarında hayatını 
kaybetmiştir. Anıt, Göktepe’nin 
ağaçları kurtarmak için yangınla 
mücadele edişini figürize eden 
bronz bir heykeldir.
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Albayrak Sırtı’nın bitiminde yer almaktadır. 16. Tümen adına dikilmiştir. Kitabede;
“Anzak kolordusu, 6-7 Ağustos 1915’de Anafartalar bölgesine çıkarma yapan 9 ncu İngiliz 
kolordusunun 
hedefine ulaşmasını 
kolaylaştırmak 
amacıyla 19’ncu ve 
16’ncı Tümenlerin 
savunduğu Ariburnu 
cephesindeki Türk 
kuvvetlerini yerinde 
tutmak için taarruz 
etti. 16’ncı Tümen 
birlikleri, çok çetin 
geçen çarpışmalarda 
1520 şehit, 4750 
yaralı vermesine 
rağmen Kanlısırt’ı 
kahramanca savundu” 
yazmaktadır.

Bu anıt, 6. Tümen 
17. Alay Komutanı 
Kaymakam (Yarbay) 
Hasan Bey’in 
11 Temmuz 1915’te 
Kerevizdere 
Muharebelerinde 
savaşırken şehit 
düştüğü yere 
inşa edilmiştir. 
Kaymakam Hasan 
Bey’in gerçek 
mezarı Alçıtepe’nin 
yakınlarında 
bulunan şehitliktedir.
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Anıt, Büyük 
Kemikli Burnu’nun 
üzerindedir. Kitabede ;

“1915 Yılı’nın 25 Nisan 
sabahı Arıburnu’na, 
6-7 Ağustos gecesinde 
Anafartalar Limanı’na 
çıkan düşman 
kuvvetleri, aylar 
süren muharebelerden 
sonra Gelibolu 
Yarımadası’ndaki 
Türk savunmasının 
geçilemeyeceğini 
anlayarak, 20 Aralık’ta 
bu cepheleri boşalttı” 
yazmaktadır.
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Küçük Arıburnu’nda 25 Nisan 1915 günü bir manga askerin, karaya ayak basan yüzlerce 
Anzak askerine karşı kahramanlığının anlatıldığı bu kitabede: “27. piyade alayının 8. 
bölüğünün bir takımı, 25 Nisan 1915 günü sabaha karşı Arıburnu kıyılarına çıkan Anzak 
kolordusunun 1500 kişilik ilk kademesine ağır kayıplar verdirerek, onları kıyının dik 
yamaçlarına sığınmak zorunda bırakmıştır.” yazmaktadır.
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28 Haziran 1915 günü 
Zığındere kesiminde saldırıya 
geçen itilaf kuvvetleri 25 ve 
26’ncı Piyade Alaylarımızın 
karşı taarruzları ile 
püskürtülerek bozguna 
uğratılmıştır. Zığındere’de 
bulunan şehitlerimize ait 
kemikler anıt içindeki 
mermer lahidin altına 
gömülmüştür. Anıt 1943 
yılında Orgeneral Nuri 
Yamut tarafından 2. Kolordu 
Komutanı iken yaptırılmıştır.

Düşmanın hiçbir zaman ele 
geçiremediği Cesaret Tepe’deki 
bu anıtı 10. Jandarma Er 
Okulu inşa etmiştir. Yapılan 
bu anıt zamanla Mehmet 
Çavuş adıyla anılmıştır. Bu 
isim hakkında iki söylenti 
vardır. Birincisi, mermisi biten 
Mehmet Çavuş’un düşmana 
taş ve yumrukla saldırıp 
Cesaret Tepe’yi kahramanca 
savunmasıdır. Diğer söylenti de 
ismini Çanakkale’de bir tarlada 
bulunan, hiç çürümemiş ve 
künyesinde Mehmet yazan 
sonrasında da buraya gömülen 
bir şehidimizden aldığıdır. 
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Gelibolu Yarımadası’nın 
uç kısmında, Morto Koyu 
gerisinde yükselen Hisarlık 
Tepe üzerindedir. Çanakkale 
Savaşları’nda bu cennet vatan 
için canlarını veren bütün 
şehitlerimizin hatırasına inşa 
edilmiştir.

Temeli 19 Nisan 1954 tarihinde 
atılmış ve 21 Ağustos 1960 
tarihinde ziyarete açılmıştır. 
Ana kaidenin ayaklarındaki 
rölyefler 2002 yılında 
tamamlanmış, 2004 yılında 
tören alanı ve sembolik 
şehitlikte değişiklikler 
yapılmıştır. 2005 yılında 
restorasyondan geçen anıt, 
2007 yılında bulunduğu alana 
yeni şehitlik inşa edilmesiyle 
son şeklini almıştır.

Yüksekliği 41.70 cm olan 
abide, 625 metre karelik bir 
alanda dört ayak üzerinde 
yükselmektedir. Uzaktan 
bakıldığında Mehmetçiğin 

 harfi şeklinde 
gözükmektedir. Abidenin 
tavanına mozaikten bir Türk 
bayrağı işlenmiştir.



Altında Savaş Eserleri Müzesi bulunmaktadır. Bu 
müze 1971 yılında bölgeyi ziyarete gelen İngiltere 
Kraliçesi Elizabeth tarafından hizmete açılmıştır. 
Abidenin girişinin sol tarafında ise 1992 yılında 
yaptırılan sembolik şehitlik, yurdumuzun her 
köşesinden vatan savunması için Çanakkale’ye 
koşarak en kıymetli varlıkları olan, canlarını veren 
Aziz Şehitlerimiz için yaptırılmıştır. 

Şehitliğin giriş kapısının hemen sağda Mustafa 
Kemal’in 1934 yılında yabancı askerlere hitaben 
yazdığı ve zamanın İçişleri Bakanı Şükrü Kaya 
tarafından Anzak Günü’nde okunan sözleri yer 
almaktadır: 

“Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen 
analar! Gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız 
bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur 
içinde rahat uyuyacaklardır. Onlar, bu toprakta 
canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız 
olmuşlardır.”

Abidenin tam karşısında ise Çanakkale Savaşları’nı 
anlatan 3x45 m ölçülerindeki rölyef bulunur. 

Çanakkale Savaşlarının önemi, alanın giriş kısmında 
bulunan bir tabela üzerinde, Mehmet Akif Ersoy’un 
yazdığı İstiklal Marşı’mızdan bir beyit ile ifade 
edilmiştir.  

Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı;
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı”
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TÜRK ANITLARI

1 Mecidiye Anıtı

2 Seyyid Onbaşı Anıtı

3 Dur Yolcu Yazısı

4 İstihkam Yüzbaşı 

 Tahir Bey Anıtı

5 Çamburnu Balkan Harbi 

 Şehitler Anıtı

6 Kabatepe Tanıtım 

 Merkezi Anıtı

7 Mehmetçiğe Derin 

 Saygı Anıtı

8 Kanlısırt Anıtı

9 Türk Askerine Saygı Anıtı

10 Mehmet Çavuş Anıtı

11 Talat Göktepe Anıtı

12 Suyatağı Anıtı

13 Conkbayırı Mehmetçik 

 Anıtı

14 Atatürk Anıtı

15 Üsteğmen Nazif 

 Çakmak Anıtı

16 Kemalyeri Anıtı

17 Küçük Arıburnu 

 Sahil Anıtı

18 Kabatepe Arıburnu 

 Sahil Anıtı

19 Damakçılık Bayırı Anıtı

20 Çanakkale Şehitleri Anıtı

21 Çanakkale Sembolik 

 Şehitliği

22 İlk Şehitler Anıtı

23 Yarbay Hasan Bey Anıtı

24 Çamtekke Şehitliği Anıtı

25 Yusufçuktepe Anıtı 

26 Büyükkemikli Anıtı 

27 Havuzlar Şehitliği 

 ve Anıtı

28 Gözetleme Tepe Şehitliği 

 ve Anıtı

29 Alçıtepe Garnizon Anıtı 

30 Sonok Anıtı ve Şehitliği 

31 Zığındere Nuri Yamut 

 Anıtı 

32 Mareşal Fevzi Çakmak 

 Karargah Anıtı 

33 57. Alay Sembolik 

 Şehitliği ve Anıtı

34 Yahya Çavuş Sembolik 

 Şehitliği ve Anıtı

35 Sargı Yeri Anıt ve Şehitliği

Bigalı Atatürk Evi

YABANCI MEZAR 
VE ANITLARI

1 Lone Pine Mezarlık ve Anıtı 

2 Johnston’s Jolly Mezarlığı 

3 4 th Battalion Parade Ground 

 Mezarlığı 

4 Courtney’s and Steel’s Post 

 Mezarlığı 

5 Quinn’s Post Mezarlığı

6 The Nek Mezarlığı

7 Walker’s Ridge Mezarlığı

8 Baby 700 Mezarlığı

9 The Farm Mezarlığı

10 Conkbayırı Yabancı Mezarlık 

 ve Anıtları

11 Shell Gren Mezarlığı

12 Beach Mezarlığı ve Anıtı

13 Shrapnel Valley Mezarlığı

14 Plugg’ s Plateau Mezarlığı

15 Arıburnu Mezarlığı

16 Canterbury Mezarlığı 

17 No:2 Outpost Mezarlığı

18 New Zeland No:2 Outpost 

 Mezarlığı

19 Embarkation Pier Mezarlığı

20 Seventh Field Ambulance 

 Mezarlığı

21 Hill 60 Mezarlık ve Anıtı

22 Skew Bridge Mezarlığı

23 Fransız Savaş Mezarlığı 

 ve Anıtı

24 Doughty-Wylie’nin Mezarı

25 V Beach Mezarlığı

26 Cape Helles Anıtı

27 Azmak Mezarlığı

28 Hill 10 Mezarlığı

29 Green Hill Mezarlığı

30 Lalababa Mezarlığı

31 Lancashire Landing 

 Mezarlığı

32 Pink Farm Mezarlığı

33 Twelve Tree Copse Mezarlığı 

 ve Anıtı

34 Redoubt Mezarlığı

35 Anzac Tören Alanı

TÜRK ŞEHİTLİKLERİ

1 İsimsiz Topçu Yüzbaşı 

 Şehitliği 

2 Eceabat Yüzbaşı 

 Şehitliği

3 Yarbay H. Avni Bey’in 

 Mezarlığı

4 Yüzbaşı Mehmet 

 Şehitliği 

5 Seddülbahir 

 Cephanelik Şehitliği

6 Akbaş Şehitliği 

 ve Anıtı

7 Anafartalar Köy 

 Mezarlığı Şehitlikleri 

7a Topçu Üsteğmen 

 Hasan Tahsin Mezarlığı

7b Yarbay Halit Bey 

 Mezarı

7c Yarbay Ziya Bey 

 Mezarı

7d Asteğmen Halit Efendi 

 Mezarı

7e Üsteğmen Rıza Efendi 

 Mezarı

7f Müftü Efendinin 

 Mezarı

8 Kireçtepe Jandarma 

 Anıtı ve Şehitliği

9 Mülazım Üsteğmen 

 Mustafa Efendi’nin 

 Mezarı

10 Karayörükderesi 

 Şehitliği 

11 Kesikdere Şehitliği 

12 Çataldere Şehitliği 

13 Şahindere Şehitliği

14 Soğanlıdere Şehitliği 

15 Sarıtepe Şehitliği 1

16 Sarıtepe Şehitliği 2

17 Kocadere Hastane 

 Şehitliği

18 Er Halil İbrahim Mezarı 

19  İsimsiz Topçu Şehitliği

KALELER

1 Kilitbahir Kalesi

2 Seddülbahir Kalesi

3 Çamburnu Kalesi

TABYALAR

1 Ertuğrul Tabyası

2 Namazgah Tabyası

3 Hamidiye Tabyası

4 Mecidiye Tabyası
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Morto Koyu’na bakan bir yamaç üzerine kurulan bu anıt, Çanakkale Savaşları’nda 
hayatlarını kaybeden Fransız askerlerinin hatırasına yapılmıştır. Mezarlıkta kimlikleri 
tespit edilmiş askerler için ayrı ayrı taşlar dikilidir. Muharebeler sırasında yapılan 8 ayrı 
Fransız mezarlığını bir araya getirir.

Yarımadada bulunan en büyük İngiliz Anıtı olup, savaşta ölen bütün İngiliz askerleri 
hatırasına 1926 yılında tamamlanmıştır. 
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Tekke Koyu’na hakim bir noktadadır. 1253 asker yatmaktadır.

Mezarlığın alanı 8500 m² dir. 3360 asker yatmaktadır. 
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Arıburnu Bölgesi’ndeki Kanlısırt Mevkii’nde Şehitler Tepesi üzerinde bulunan anıt, adını 
tepedeki tek bir çam ağacından almıştır. Mezarlıkta çoğu Avustralyalı toplam 1167 asker 
yatmaktadır.

Conkbayırı‘nda bulunan anıt, 20.5 metre yüksekliğindedir. 1925 yılında Yeni Zelandalılar 
tarafından yapılmıştır.
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Anzak Koyu’nun kuzey ucunda, denize sıfır olan mezarlıkta 151 Avustralyalı, 35 Yeni 
Zelandalı, 27 İngiliz ve 1 Maltalı askerin gömülü olduğu bilinmektedir. Mezarlığın 
bulunduğu nokta Avustralyalıların karaya ilk çıktıkları noktadır.

Mezarlık civarındaki küçük mezarlıkların toplanmasıyla 1919 yılında oluşturulmuştur. 
Mezarlıkta 150’si kimliği belirsiz olmak üzere toplam 699 kişi yatmaktadır. 
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Muharebeler sırasında oluşturulmuştur. 2027 asker gömülüdür.

Mezarlıkta 606 asker gömülüdür. 315’inin kimliği belirlenememiştir.
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Mezarlık, Küçük Kemikli Burnu’nun üzerindedir. 216 İngiliz askeri yatmaktadır. Bunların 
53’ünün kimlikleri tespit edilememiştir.

Yeşil Tepe’nin güneybatı yamacında bulunan mezarlıkta, 775’inin kimliği belli toplam 
2196 asker yatmaktadır.
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Mezarlığın adı 
Avustralya 7. Sahra 
Hastanesi’nden 
gelmektedir.  433 asker 
gömülüdür.

Arıburnu muharebe 
alanının bitip Anafartalar 
muharebe alanının 
başladığı noktadadır. 
Kimliği tespit edilebilmiş  
7 Avustralyalı ve 13 
Yeni Zelandalı asker ile 
kimlikleri tespit 
edilememiş 662 asker 
yatmaktadır. Ayrıca 
kimlikleri tespit edilebilmiş 
262 asker de konulan 
mezar taşlarlıyla anılıyor. 

Mezarlıkta muharebenin 
ilk gününde ölen, 
çoğunluğu Avustralyalı 
ve Yeni Zelandalı, 
kimliği belli 43, kimliği 
belirsiz 
450 asker yatmaktadır.
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“Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret 

ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale Muharebelerini 

kazandıran bu yüksek ruhtur.” 

M. Kemal ATATÜRK

“Çanakkale müdafaası, üç mucizeler muharebesidir. Hali kurtardı; maziye 

hamaset ve azametini iade etti; vatanımızı bir vatanı ebedi yaptı.”  

Sami Paşazade SEZAİ

“Türkler, Çanakkale’yi zorlayan çağının en ileri tekniğine sahip güçler 

karşısına adeta bir kale gibi dikilmişlerdir.”  

W. CHURCHILL

“Avrupa’da hiçbir asker yoktur ki Türklerle mukayese edilebilsin. Misal 

olarak Gelibolu’yu zikretmek isterim. Orada bizim gemi ateşlerimizle büyük 

zayiata uğrayan kıtalar, Türk olmasalardı yerlerinde kalamaz ve derhal 

değiştirilirlerdi. Halbuki Türkler, bütün muharebe müddetince yerlerinde 

kaldılar.”    

General C.V.F. TAWSHEND

“Çanakkale Savaşları, modern savaş tarihinde birleşik kara ve deniz 

savaşlarının başlangıcı ve ilk örneğidir.” 

Prof. Dr. Hideo MIKI
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Mustafa Kemal, cephede mücadele ederken, Çanakkale Savaşı üzerine 

çeşitli açıklamalarda bulunmuştur. Kahraman Mehmetçiklerimizin 

destansı mücadelesini mektuplarında dile getiren Mustafa Kemal, 

şöyle diyor: 

“Biz, kişilerin kahramanlık sahneleri ile meşgûl olmuyoruz. Yalnız 

size Bombasırtı Vak’asını anlatmadan geçemeyeceğim. Karşılıklı 

siperler arasında mesafe sekiz metre. Yani ölüm muhakkak! Birinci 

siperdekiler hiçbiri kurtulmamacasına hepsi düşüyor. İkinci 

siperdekiler onların yerine giriyor. Fakat ne kadar şâyan-ı gıpta 

(imrenilecek) bir itidal (soğukkanlılık) ve tevekkülle biliyor musunuz? 

Öleni görüyor, üç dakikaya kadar öleceğini biliyor. En ufak bir 

duraksama bile göstermiyor. Sarsılma yok! Okuma bilenler ellerinde 

Kur’an-ı Kerim, Cennet’e gitmeye hazırlanıyorlar. Bilmeyenler 

Kelime-i Şahâdet getirerek yürüyorlar. Bu, Türk askerindeki ruh 

kuvvetini gösteren şâyan-ı hayret ve tebrik bir misaldir (hayrete 

ve tebriğe değer bir örnektir). Emin olmalısınız ki, Çanakkale 

Muharebesi’ni kazandıran bu yüksek ruhtur.” 

(Salim DAĞ, Çanakkale Şehitlik Mahşerine Yolculuk)
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İtilaf Devletlerinin Çanakkale ve İstanbul Boğazları’nı açmak için teşkil ettikleri İngiliz ve 
Fransız filolarından müteşekkil büyük donanma, 17 Mart 1915 akşamı son bir defa daha 
yaptırdığı mayın taraması ile emniyet hissi ve ertesi gün kazanmayı düşündükleri zaferin 
tatlı hayalleriyle uykuya dalar. Oysa uyumayan birileri vardır. Saat gecenin bir buçuğunu 
gösterdiği zamanda 360 tonluk eski bir tekne olan Nusrat Mayın Gemisi bütün ışıklarını 
karartmış, ağır ağır Rumeli kıyısını çok yakından takip ederek sessizce Boğaz’dan aşağıya 
doğru inmektedir. Gemi kumandanı Yüzbaşı Hakkı Bey, aldığı emir gereği çok rizikolu 
bir işe girişmiştir. Sisli ve yağmurlu havanın görüş alanını çok azaltmasından faydalanan 
Hakkı Bey, duman çıkarmaması için makinelerinin dakika devrini l40’da tutmak şartıyla 
her 15 saniyede bir mayın olmak üzere 26 adet Türk yapımı mayını bu bölgeye döktürür. 
Mayınların yerini belirleyen ise Müstahkem Mevki Komutanı Cevat (Çobanlı) Paşa’nın 
rüyasıdır. 

Cevat Paşa’nın rüyasında kulağında yankılanan ses şöyle demektedir: “Deniz üzerine bak!” 
Denize doğru nazar eden Cevat Paşa dalgalar arasında çiçeklerle bezenmiş pırıl pırıl “kef ” 
ve “vav” harflerini görür. Heyecanla uyanan Cevat Paşa, rüyaya bir anlam veremez. 

O sırada Seddülbahir, Ertuğrul, Kumkale, Orhaniye istihkam ve bataryaları düşmanın çok 
üstün sayıdaki ve büyük çaplı gemilerinin acımasız saldırısı karşısında çoktan susmuş, 
moloz ve toprak yığını haline geldiklerinden savaş dışı kalmışlardır. Tenger, Soğanlıdere 
ve Baykuş bataryalarını takviye ettirmek için teftişe çıkan Cevat Paşa, Kilitbahir’den 
binerken yedi yıl önce veremden ölen kızı Bedile Hanım’ı hatırlar. Az sonra onun mezarı 
başına geldiğinde rüyasındaki sesi burada da duyar; şöyle demektedir lahuti ses: “Cevat, 
depolardaki 26 mayını denize döşe.” Cevat Paşa, korku ve şaşkınlık içinde bocalarken 
karşısında bir siluet belirir ve “Bir derdin mi var?” diye sorar. Cevat Paşa, gördüğü rüyayı 
ve az önce duyduğu sesi bir solukta anlatır. Nur yüzlü adam “Nur, zafer işaretidir. Ebced 
hesabında “kef ” harfi 20, “vav” da 6 rakamını bildirir ve toplam 26 yapar” diye cevap verir.

Cevat Paşa, hemen Mayın Grubu Kumandanı Nazmi Bey’i çağırıp sorar: 

- Depolarımızda kaç mayınımız var? 

Nazmi Bey’in cevabı çok şaşırtıcıdır: 

- Elimizde bir Türk usta tarafından yapılan 26 mayın var. Alman teknisyenler bunları 
döşememizi istemediler. Şu anda Boğaz’daki mayın sayısı 377’dir ve hepsi Alman yapımıdır. 

Cevat Paşa, daha sonra Nusrat Mayın Gemisi Komutanı Yüzbaşı Hakkı Bey ile Yüzbaşı 
Hafız Nazmi Bey’i makamına çağırır ve mayınları nereye dökecekleri konusunda plan 
yaparlar ve plan gereği bu sırlı 26 mayın Kumbağı Burnu ile Soğanlıdere arasına iki sıra 
halinde Boğaz’a paralel olarak dualarla dökülür.

Ertesi gün 18 Mart 1915 sabahı İngilizlerin en büyük zırhlılarından Irresistible ve Ocean 
zırhlıları, Nusrat’in sabaha karşı döktüğü mayınlara çarparak herkesin şaşkın bakışları 
arasında Boğaz’ın dibini boylar.                                                 

(Prof. Azmi Süslü, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, c.7, s 306)
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Savaş, tüm acımasızlığıyla sürüyordu. Askerler sürekli harp ediyor, geceler gündüz; 
gündüzler gece olmuştu. Mehmetçik sadece düşmanla mı savaşıyordu? Yetmeyen 
mermiyle, patlamayan toplarla, gelmeyen İhtiyat birliklerinin umuduyla, geri dönme 
ümidiyle, acaba memleketime, eşime aileme ve biricik yavruma kavuşabilir miyim 
hasretiyle; sineklerle, sıcaklarla, uykusuzlukla ve de en önemlisi açlık ve susuzlukla 
savaştılar... Savaşta askerin dudağını çatlatan yürekleri burkan iki şey vardı: Biri açlık diğeri 
susuzluk! Damla damla içilen suyla özlemle beklenen saka neferi onların gözdeleriydi. 
Gözleri hep yoldaydı…

Cephede her iki tarafın en büyük sıkıntılarından biri de suydu. İki tarafta bu büyük 
sıkıntılarını çözmeye çalışmışlardır. Müttefikler su arıtma gemileriyle, tesislerini kurup, 
tuzlu deniz suyunu arıtarak çözmeye çalışmışlar. Türk tarafında ise su, “Saka Neferleri” 
tarafından gerideki köylerdeki çeşmelerden ve derelerdeki kuyulardan getiriliyordu. Saka 
neferlerinin görevi siperde sıcaktan dudakları çatlayan ve kavrulan askerlere su taşımaktı. 
Suları at, merkep vasıtasıyla fıçılara bidon veya tenekelere doldurarak siperlere taşıyorlardı. 
Yazın gelmesiyle dereler kurumuş siperde belirgin şekilde su sıkıntısı çekilmeye 
başlanmıştı. İlkbaharda yemyeşil olan yerler yazın adeta bir çöle dönmüştü. Toz ve kum 
bulutları her iki tarafı da tedirgin ediyordu. Asker sürekli susuzluk çekiyor var olan suyunu 
idareli kullanmasını biliyordu. Bu kötü şartlarda susuzluğun üzerine sinekler ve kum 
bulutları eklenince askerin sıkıntısı daha da artıyordu. Bazen su; renginin değiştiğini göre 
göre içiliyordu. Zira susuzluğa dayanmak mümkün değildi, vücutlarındaki su eksikliğinin 
günlerce böyle devam etmesi sonucu birçok hastalık baş göstermişti. Her iki taraf da 
susuzluktan çok çekmişti.

Çanakkale Savaşları’nda Reşit Paşa hastane gemisinde hastabakıcılık yapan Safiye Hüseyin 
hatıralarında şöyle diyordu: “Yaralıların sayıkladıkları, söyledikleri en tesirli kelimelerden 
biri de budur: Su... Hiç kimsenin susuz ölmemesine son derece dikkat ederdik.” 

Nice özlemle hasretle beklemek bir damla suyu... Acaba sizler o yiğit ecdatlarımıza 
bir damla su olmak ister misiniz? O halde onları ziyarete gelerek, onların yüreklerini 
susuzluktan kurtarın ve çatlayan dudaklarına bir damla da siz olun...                                               

(Ahmet YURTTAKAL)
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Bir yanda Gelibolu, bir yanda Bolayır.

Arkanda Çanakkale, önünde Kanlıbayır,

Vazifene demedin, hiçbir zaman hayır.

Koştun, cepheden cepheye dedeciğim.

Yüzseksen kiloluk mermiyi kaldırdın. 

İngiliz zırhlısını deryalara daldırdın. 

Adını, tarihin sayfalarına yazdırdın

İmanının verdiği kuvvetle dedeciğim.

Kiminiz top taşır, kiminiz mermi arabası,

Başında kurşun, ayağında şarapnel yarası,

Vatan toprağında, vardır, kanının damlası.

Yurduna armağanın, budur dedeciğim.

Savundunuz, Çanakkale’yi karış karış,

Kiminiz Mevsuf, kiminiz Mehmet Çavuş,

Şehadete doğru, büyük bir istekle varış.

Erdin, arzu ettiğin mertebene dedeciğim.   

Yaratan, gazanızda yardımcın oldu.

Ayakkabıların, akan kanınla doldu.

Berrak akan sular, Kanlıdere oldu.

Sen hakkını helal et bize dedeciğim.

Kabrin, nereye kazıldığı bilinmese de,

Aziz naşın, bu toprakta çürümese de, 

İsmin cismin, kimselerce bilinmese de,

Sen, vatanına vazifeni yaptın dedeciğim.

Emine ELDEMİR
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Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın

Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.

Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın 

Bir vatan kalbinin attığı yerdir.

Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda,

Gördüğün bu tümsek, Anadolu’nda

İstiklal uğruna, namus yolunda,

Can veren Mehmet’in yattığı yerdir 

Bu tümsek, koparken büyük zelzele

Son vatan parçası geçerken ele

Mehmet’in düşmanı boğduğu sele

Mübarek kanını kattığı yerdir.

Düşün ki haşrolan kan, kemik, etin

Yaptığı bu tümsek amansız çetin

Bir harbin sonunda bütün milletin

Hürriyet zevkini tattığı yerdir.

Necmettin Halil ONAN 
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Şu Boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyâda eşi? 

En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. 

Tepeden yol bularak geçmek için Marmara’ya, 

Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. 

Ne hayâsızca tehaşşüd ki ufuklar kapalı! 

Nerde-gösterdiği vahşetle ‘bu: bir Avrupalı’ 

Dedirir-Yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi, 

Varsa gelmiş, açılıp mahbesi, yâhud kafesi! 

Eski Dünyâ, yeni Dünyâ, bütün akvâm-ı beşer, 

Kaynıyor kum gibi, mahşer mi, hakikat mahşer. 

Yedi iklimi cihânın duruyor karşında, 

Avustralya’yla beraber bakıyorsun: Kanada! 

Çehreler başka, lisanlar, deriler rengârenk: 

Sâde bir hâdise var ortada: Vahşetler denk. 

Kimi Hindû, kimi yamyam, kimi bilmem ne belâ... 

Hani, tâuna da züldür bu rezil istilâ! 

Ah o yirminci asır yok mu, o mahlûk-i asil, 

Ne kadar gözdesi mevcûd ise hakkıyle, sefil, 

Kustu Mehmedçiğin aylarca durup karşısına; 

Döktü karnındaki esrârı, hayâsızcasına. 

Maske yırtılmasa, hâlâ bize âfetti o yüz... 

Medeniyyet denilen kahbe, hakikat, yüzsüz. 

Sonra mel’undaki tahribe müvekkel esbâb, 

Öyle müdhiş ki: Eder her biri bir mülkü harâb.

Çehreler b

Sâde bir h

Kimi Hind

Hani, tâu

Ah o yirm

Ne kadar g

Kustu Me

Döktü kar

Maske yır

Medeniyy

Sonra mel

Öyle müd
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Öteden sâikalar parçalıyor âfâkı; 

Beriden zelzeleler kaldırıyor a’mâkı; 

Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin; 

Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin. 

Yerin altında cehennem gibi binlerce lağam, 

Atılan her lağamın yaktığı: Yüzlerce adam. 

Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer; 

O ne müdhiş tipidir: Savrulur enkaaz-ı beşer... 

Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak, 

Boşanır sırtlara vadilere, sağnak sağnak. 

Saçıyor zırha bürünmüş de o nâmerd eller, 

Yıldırım yaylımı tufanlar, alevden seller. 

Veriyor yangını, durmuş da açık sinelere, 

Sürü halinde gezerken sayısız teyyâre. 

Top tüfekten daha sık, gülle yağan mermiler... 

Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler! 

Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından; 

Alınır kal’â mı göğsündeki kat kat iman? 

Hangi kuvvet onu, hâşâ, edecek kahrına râm? 

Çünkü te’sis-i İlahi o metin istihkâm.

Sarılır, indirilir mevki-i müstahkemler, 

Beşerin azmini tevkif edemez sun’-i beşer; 

Bu göğüslerse, Hudâ’nın ebedi serhaddi; 

‘O benim sun’-i bedi’im, onu çiğnetme’ dedi. 

Asım’ın nesli...diyordum ya...nesilmiş gerçek: 

İşte çiğnetmedi nâmusunu, çiğnetmeyecek. 

Şühedâ gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar... 

O, rükû olmasa, dünyâda eğilmez başlar, 

Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor, 

Bir hilâl uğruna, yâ Rab, ne güneşler batıyor! 

Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker! 

Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer. 

Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi... 

Bedr’in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi. 

Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? 

Gömelim gel seni tarihe’ desem, sığmazsın. 

Herc ü merc ettiğin edvâra da yetmez o kitâb... 

Seni ancak ebediyyetler eder istiâb. 

‘Bu, taşındır’ diyerek Kâ’be’yi diksem başına; 

Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına; 

Sonra gök kubbeyi alsam da, ridâ namıyle, 

Kanayan lâhdine çeksem bütün ecrâmıyle; 

Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan, 

Yedi kandilli Süreyyâ’yı uzatsam oradan; 

Sen bu âvizenin altında, bürünmüş kanına,  

Uzanırken, gece mehtâbı getirsem yanına, 

Türbedârın gibi tâ fecre kadar bekletsem; 

Gündüzün fecr ile âvizeni lebriz etsem; 

Tüllenen mağribi, akşamları sarsam yarana... 

Yine bir şey yapabildim diyemem hâtırana. 

Sen ki, son ehl-i salibin kırarak savletini, 

Şarkın en sevgili sultânı Salâhaddin’i, 

Kılıç Arslan gibi iclâline ettin hayran... 

Sen ki, İslam’ı kuşatmış, boğuyorken hüsran, 

O demir çenberi göğsünde kırıp parçaladın; 

Sen ki, rûhunla beraber gezer ecrâmı adın; 

Sen ki, a’sâra gömülsen taşacaksın... Heyhât, 

Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihât... 

Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber, 

Sana âğûşunu açmış duruyor Peygamber.                                                                                                                                  

Mehmet Akif ERSOY



96

Kilitbahir’den Çanakkale görünüşü.

(A.İnce)
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