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Birinci Dünya Savaşı başlamadan yıllar önce özellikle yurt-
dışında çıkan yayınlarda dünyanın büyük bir savaşa doğru git-
tiği hakkında haberler çıkıyordu. İngiltere’de yayınlanan Black 
and White isimli gazetede yer alan bir makale, Birinci Dünya 
Savaşı’nın belli güç odakları tarafından çıkarıldığını su götür-
mez gerçeklerle göz önüne koymaktadır. Şöyle ki, Avrupa’da bir 
umumî savaşın çıkacağı, İngilizlerin Çanakkale Boğazı’ndan ge-
çerek İstanbul’a girecekleri, savaştan tam 22 sene önce, 12 Mayıs 
1892’de ismi geçen gazetede yayınlanmıştı. 

Bu makalede de görüldüğü üzere cephenin açılması elbette 
ki tesadüfî değildi. İtilaf Devletleri ince hesaplarını yapmışlar, 
yıllar öncesinden yazdıkları senaryolarını sahneye koymaya baş-
lamışlardı. Batı’nın oyunları tek bir nokta üzerine kuruluydu. 
Osmanlı’nın direnmeden Boğazları teslim etmesi! Ancak bekle-
nen olmadı ve bütün çabaları boşa gitti. 

1914–1915 yıllarının şartları göz önünde bulundurulduğun-
da, Osmanlı’nın en zayıf ve en buhranlı devrinde, batının o güne 
kadar geliştirdiği silah üstünlüğü ile Gelibolu Yarımadası’na sal-
dırmış olmalarına rağmen, zafer nasıl maddi yokluk içinde bulu-
nan tarafa gülmüştür? Bu soruyu savaşı kaybeden taraf yıllardır 
kendisine sormakta ve mantıklı bir cevap aramaktadır. 

TAKDİM
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Kendi tarihimiz açısından baktığımızda düz mantıkla düşü-
nürsek dünyanın neresinde olursa olsun güç, kuvvet, teknik ve 
maddi üstünlük, başarmanın da öncelikli amili olduğu şüphesiz 
kabul görürken, orada ne olmuştur da netice tam aksi yönde te-
celli etmiştir?

Çanakkale Savaşları saldıran ile savunan arasındaki güç denge-
sizliği dikkate alınarak bugüne kadar gerektiği şekilde değerlen-
dirilememiştir. Maalesef atalarımızın şanlı Çanakkale savunma-
sına bu pencereden bakan tarih anlayışından dolayı sebep basite 
indirilerek tali gerekçelerle sıradanlaştırılmıştır. Buna bağlı olarak 
da netice ve neticeyi etkileyen sebepler göz ardı edilmiştir. 

Çamlıca Basım Yayın olarak “Osmanlı’nın Son Kilidi Çanak-
kale” serisinin üçüncü kitabıyla karşınızdayız. İlk ikisinde olduğu 
gibi üçüncü cildimizde de sahasında uzman şahıslar tarafından 
hazırlanan makalelerde çok değişik mevzular işlendi. Kısaca mev-
zuları anlatacak olursak; Osmanlı Devleti gerçekten de Sultan 
İkinci Abdülhamid Han devrinde donanma Haliç’te çürütüldü-
ğü için mi Çanakkale’de varlık gösteremedi? Mağlup orduya ga-
libiyet abidesi dikilir mi? Nusret’e Çanakkale Boğazı’ndaki ma-
yınların söküldüğünü kim rapor etti? Muavenet-i Milliye Gemisi 
Goliath zırhlısını nasıl batırdı? Birinci Dünya Savaşı, Batı’nın 
yazdığı senaryonun perdeye koyulmuş hâli miydi? Mustafa Ertu-
ğurul İngiliz – Fransız Zırhlılarını nasıl batırdı?
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