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Birinci Cihan Harbi ba~lay~ nca biz de seferber olarak ordumuzu
alt~~ay kadar bir zaman içinde haz~rlam~~, sonra da sava~a girmi~tik.
113 Mart 1915 de Ingiliz ve Frans~z donanmalar~~Çanakkale bo~az~n~~
zorlam~~lar, fakat ma~lt~p olarak çekilmi~lerdi. Ba~kumandanl~~~m~z
bo~az savunmas~n~~takviye için Telcirda~fr~da 19 ncu tümenin te~kilini emretmi~~ve bunun ba~~na da kurmay yarbay Mustafa Kemal'i
getirmi~ti. Birinci Ordu Kumandan~~Mü~ir Liman Pa~a'y~~da karargâh~~ile Gelibolu'ya göndermi~, bo~az~n savunma vazifesini ona
vermi~ti. Yar~m adan~n ç~karmalara kar~~~korunmas~~Gelibolu'da
III. Kolordu Kumandan~~ Esat Pa~a'n~n uhdesinde bulunuyordu.
Bu kolordunun Bolay~r'da yedinci ve Seddülbahir'de dokuzuncu
tümenleri vard~. Bu iki tümen kafi gelmiyece~inden üçüncü bir tümen
olarak ondokuzuncu tümenin depo alaylar~ ndan yeniden te~kili
emredilmi~ti. Çanakkale gibi o s~rada çok büyük ehemmiyet kazanan
bir sava~~bölgesine, elde bir çok iyi haz~rlanm~~~tümenler varken
bunlardan birini vermeyip de yeniden bir tümen te~kilini emretmek
hakikaten hayrete ~ayan bir olayd~r. Birisi yedinci tümenden al~nan
bir nizamiye alay~~ile (47 nci), ikisi depo alaylar~nda te~kil edilen
yeni tümen, genç Mustafa Kemal'in ola~an üstü gayretiyledir ki az
zamanda sava~~kudretini iktisap edebildi. Dü~man~n karaya asker
ç~karmas~~ihtimali ço~al~nca bu tümen Eceabad'a (Maydos) nalcledildi. Fakat nakledilirken ba~kumandanl~k, henüz yeti~memi~~zannetti~i iki depo alay~m Istanbul'da bulunan alt~nc~~kolordudan iki
alayla de~i~tirdi. Bir gecede vapurlara konarak Maydos'a gönderilen
bu iki alay~~gören Mustafa Kemal, bunlar~n Suriye'nin kar~~~k unsurlar~ndan (Maroni, Yezidi ve Nuseyri gibi) mürekkep bulunduklar~n~~
ve kâfi derecede talim ve terbiye görmemi~, sava~a iyi haz~rlanmam~~~
olduklar~n~~anlam~~~ve bunlar~n geri al~narak kendi depo alaylar~nm
iadesini rica etmi~ti. Kolorduca ba~kumandanl~~a yap~lan bu teklif
kabul olunmad~. Mustafa Kemal'in de bütün ç~rp~n~~lar~~bo~a gitti.
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Bu hal, Ar~burnu'na ç~kan dü~man~n o gün denize dökülmesine
mani olan sebeplerden birincisi olmu~tur. Di~er sebepleri de izah
edelim: Eceabad'da bulundurulan 19 ncu tümen her ne kadar III.
kolorduya ba~l~~ise de, ordu kumandan~~bunu kendi emrinde bir ihtiyat olarak tuttu~unu ve kendisinden emir almadan hiç bir yere
hareket ederniyece~ini bildirmi~ti. Mustafa Kemal tehlikenin Kabatepe - Ar~burnu bölgesinde oldu~unu ve o bölgenin savunulmas~na
kendisinin memur edilmesini teklif ediyor, ordu kumandan~~ kabul
etmiyor; Mustafa Kemal hiç olmazsa ordugahm~n bu bölgenin en
hâkim s~rtlar~~ olan Kocaçimen da~~n~n eteklerine naklini istirham
ediyor. Ona da muvafakat olunmuyor. Niçin? Ordu Kumandan~~
Alman Korgenerali LIMAN VON SANDERS, dü~man~n burada
de~il, Bolay~r'da ve daha muhtemel, Anadolu k~y~lar~nda karaya
ç~kaca~~na inan~yor ve tümenini süratle o tarafa göndermeyi tasarl~yor. Bu zat, sava~tan evvel Almanya'dan getirilen askeri ~slahat
heyeti ba~kan~d~r. Almanya'da bir kolordu kumandan~~iken ~iddeti
ve disiplini ile tan~ nm~~~ bir generaldir. Almanya'n~n me~hur
yüksek strateji mütehass~s~~generallerinden de~ildir. III. Kolordu
Kumandan~~ Esat Pa~a çok malümatli, faz~l, kâmil, nazik, çal~~kan,
hamiyyetli ve çok itaatli bir general olmakla beraber selâhiyetine
tecavüze kar~~~feveran hassas~ndan mahrum oldu~'unundan Mustafa Kemal, tümenini kendi emrinde bulundurmak ve onu istedi~i
gibi kullanmak selâhiyetini eline alam~yor. Pek yak~nda, gözönünde
cereyan edecek hailenin önlenmesi vazifesinin kendisine verilece~ini
tabii görürken o vazifeyi ba~armak için önceden yap~lmas~~ laz~m
gelen tertipleri almak hususundaki tekliflerini bir türlü kabul ettiremiyor, i~te ikinci sebep.
Durum böyle olmakla beraber, kolordu mühim gördü~ü Kocatepe - Ar~burnu ve Sedülbahir bölgelerinin savunmas~na 9 ncu tümenden birer alay memur ediyor. Mare~al Liman Pa~a bir tefti~inde,
bu alaylar~~ çok görüyor ve böyle parmakl~k nizam~~ ile sahil korunmaz,
a~~r hitab~~ile bu alaylar~~ birer tabura indiriyor ki, Ar~burnu'na bu
taburdan ancak bir bölük dü~üyor, üçüncü sebep te bu.
Nisan~n yirmi be~inci sabah~~fecirden evvel, dü~man, Ar~burnuna ve Seddülbahir'e asker dökme~e ba~l~yor. ~lk haber üzerine
Mustafa Kemal elindeki 57. alayla ve tatbikat bahanesiyle
Ar~burnu'na do~ru yürümeye ba~l~yor ve kolordu kumandan~ndan
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bütün tümenini kullanmak müsaadesini istiyor. Tümen ordunun
emrinde oldu~u için kolordu kumandan~~ ordu kumandan~na gidiyor;
o ise Bolay~ r s~ rtlar~na gitmi~, Saroz körfezine girmekte olan
dü~man gösteri~~gemilerini gözetlemektedir. Kendisini takip eden
Esat Pa~ a müsadeyi koparabiliyor amma, aradan iki saat gibi bir
zaman geçmi~, bu müddet zarf~nda dü~man, Mustafa Kemal'in
kuvvetinden daha çok asker karaya ç~karm~~~oluyor; bu da dördüncü
sebebi te~ kil eder. Bu suretle geciken bu alaylar muharebeye giri~lerinde dü~man~n ~iddetli mukavemeti ile kar~~la~~yorlar, sava~~kudretleri az oldu~undan onu yerinden sökemiyorlar. Halbuki bu esnada
Mustafa Kemal, elindeki halis Türk alay~~ile Kocaçimen'den itibaren
dü~man~~önüne katm~~, karaya ç~kt~~~~kumsal~ n üstündeki sar~~yarlara
kadar geriye sürmektedir. Ne çare ki sol tarafinda kalan ve Arabistanl~~ alaylar taraf~ ndan yerlerinden at~lam~yan dü~man~n yan ate~leri ve donanman~n ~iddetli ate~i onun, deniz kenar~na kadar inmesine mani oluyor, böylece de yukar~ da izah edilen birinci sebep has~l
oluyor. Gecenin basmas~ , askerin mütemadiyen karaya ç~kmas~~
muharebeyi duraklatarak iki tarafta bir muvazene has~l ediyor.
Bundan sonra Mustafa Kemal, dü~man~~ bir kar~~~ilerletmeme~e
çal~~~yor, muvaffak da oluyor.
Daha sonra da Anafartalar ve Conk bay~r~~zaferlerini kazanarak
dü~man~n bütün kuvvetleriyle çekilip gitmesini temin ediyor.
~~te bütün bu zorluklar içinde cihana parlakl~~~n~~gösteren
Mustafa Kemal y~ld~z~ n~n k~ymeti ba~tan takdir edilseydi ve teklifleri
kabul olunsayd~, Ar~burnu'nda 25 Nisan günü ikinci bir 18 Mart
olacak ve yüz binlerce Türk'ün kan~~alut~lmi~~olm~yacakt~. Mustafa
Kemal san~ld~~~~gibi parlak bir y~ld~z de~il, hakikatte bir güne~ti.
Bunu, ~stiklal sava~~m~z da göstermi~tir. Öyle bir güne~~ki nurlu ve
feyizli ~~~klar~~ Türk gençlerinin dima~lar~m daima parlatacak ve
onlara rehber olacakt~r.

