KAYMAKAM MUSTAFA KEMAL VE ARIBURNU
Kur. Alb. A. RIZA ÖZKUL
Çanakkale ad~~ne zaman geçse insan~n gözü önüne Seddilbahir
ve Ar~burnu topraklar~n~n canl~~bir haritas~~ve bu harita= üstünde
birbirleriyle bo~azla~an, vatan, din ve istiklâl gibi kutsal gayeler
u~runda ölen, öldüren, kaçan ve koval~yan insanlar mah~erinden
mürekkep bir melheme tablosu hemen dikiliverir. Bu korkunç oldu~u
kadar muhte~em tablonun çizildi~i günlerin üzerinden bugün 40 küsur
sene geçmesine ra~men renklerinde en ufak bir sararma ve solma
olmad~. Avrupa'da kan~n gövdeyi götürdü~ü 1915 y~l~n~n ilik ilkbahar
günlerinden bir sabah, 25 Nisan 1915 sabah~, tanyeri henüz yeni
~~~ma~a ba~larken Çanakkale bo~az~n~n Adalar Denizine bakan k~y~lar~, s~ra s~ra dizilmi~~dev cüsseli harp gemilerinin bordalarmdan
bir anda f~~k~ran k~z~l ölüm alevleri alt~nda kald~. Bu k~y~lann yak~n
ve çok sad~k bekçisi `Mehmetçik' siperinden ba~~n~~ ç~kar~p denizin
üstüne bakt~~~~zaman alaca karanl~kta say~s~z küçük büyük deniz
vas~talar~n~n sahillerimize do~ru yakla~makta olduklar~n~~ve bunlar~n üzerinde binlerce ve binlerce insan~n korku ve heyecanla kayna~t~klann~~gördü. Yak~n mesafelerden bir u~ultu halinde gelen donanma
salvolar~n~n gürültüleri aras~nda subaylar~n yer yer yükselen "Ni~angâh 300" veya "ni~angâh 500 .. ate~ . .." kumandalar~~ile tüfeklerine
davranan bir avuç kahraman~n sürekli ve yayl~m ate~leriyle, tarihin,
hikâyesini sayfalar~na zor s~~d~rabilece~i, muazzam ve çok kanl~~ bir
mücadelesi ba~lad~ : I~te Çanakkale sava~~ .
Sald~ran dü~man çok kalabal~k. Dakikalar ilerledikçe arkadan
gelenler öndekilerin kanlariyle rengini de~i~tirmi~~olan deniz sular~~
üzerinden geçerek mübarek topraklar~m~za ç~k~p tutunma~a ve sonra
da bu bir avuç insan kar~~s~ nda bocalaya bocalaya eteklerden yukar~ya
do~ru arazi kazanma~a muvaffak oldular. Önceden Ar~burnu ve
Seddilbahir k~plar~mn gözetleme ve savunmas~nda bir tarafta 27 nci
alay~n, öte tarafta 26 nc~~ alay~n sadece birer taburu vazifelendirilmi~, 5 nci ordunun bir Alman olan kumandan~~ Liman Fon Sanders'in görü~üne ve emrine göre bu iki alay~n büyük k~s~mlar~~gerilerde toplu tutulmu~tu. 9 ncu tümenin 25 nci alây~~ çok daha uzakta
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idi. Maydos `Eceabad'~n hemen kuzey bölgesinde ordunun ve
kolordunun müsaadesi olmad~kça kullan~lmas~na askeri imkân verilmeyen tek toplu kuvvet, Sofya ata~emiliterli~inden kendi iste~i ile
kalk~p Tekirda~'~na gelmi~~ve burada emir ve komutas~na verildikten
üç ay kadar sonra Gelibolu yar~madas~na nakledilmi~, Erkâmharb
Kaymakam~~ (Yarbay~) Mustafa Kemal'in 19 ncu tümeni bulunuyordu. Çok yak~n bir gelecekte tarihin mukadder ak~~~n~~ de~i~tirecek
olan bu e~siz genç kumandan, geceyi gündüze katan bir gayretle
evvela te~kilat~~noksan tümenini tamamlad~~ ve ondan sonra da
hummal~~bir e~itim faaliyetiyle ~ 9 ncu tümeni kendisinin güvendi~i
bir varl~k haline getirdi. O, yar~madaya Balkan harbinden sonra,
fakat bu sefer kumandan olarak ikinci defa gelmi~, geldi~i andan
itibaren, savunma sorumlulu~unu kendinden devr alan 9 ncu tümen
kumandam Albay Halil Sami Beyle temas~~ b~rakm~yarak yar~mada k~y~lar~n~~ kar~~~kar~~~dola~m~~~ve bize göre en iyi savunma ~ekli
olarak sahillerde kuvvetli müdafaa tertipleri ald~r~lmas~~kanaat~n~~
defaatla ve ~srarla tavsiye etmi~~durmu~tu. Ancak, sonradan i~e ba~layan ve m~ntakay~~topluca gezerlerken Mustafa Kemal'in bu kanaat~n~~
kabul etmeyen 5 nci ordu kumandan~~Liman Fon Sanders, dü~mamn
evvela karaya ç~kmas~na müsaade etmek ve ç~kt~ktan sonra gerilerde toplu tutulacak ihtiyatlar~n mukabil taarruz ve süngü hücumlariyle dü~man~~ denize dökmek gibi bir müdafaa tabyas~n~~emredince,
Türk ordusu ve komutanlar~~da istemiyerek bu sistem de bir tertibat~n
al~nmas~na boyun e~mi~lerdi ama, bunun ne derece tehlikeli ve sakat
bir taktik oldu~u da k~sa zamanda anla~~ld~. Buna ra~men vatan
yine müdafaa edildi; lakin oluk gibi kan alut~ld~ktan ve yüzbinlerce
aile oca~~~söndükten sonra . . . ~~te 25 Nisan sabah~~dü~man, taraf~m~zdan liitfedilen bu imkândan faydalanarak hem Ar~burnu ve
hem de Seddilbahir'de karaya ç~kma~a, tutunma~a ve ilerleme~e
böylece muvaffak olmu~tur. Sular~n ak~ nt~s~, hesap ve takdirdeki
yanl~~l~klar olmasayd~~da dü~man Ar~burnu yerine hakikaten tasarlad~~~~
gibi Kabatepe'nin iki taraf~na ç~kar~lsa idi durum, bizim için cidden
telafisi çok ~üpheli ve daha güç bir hal al~rd~. Karargah~~ile Bigal~~
köyü de~irmeninin yak~n~ndaki çad~rl~~ordugah~nda bulunan, dünden
25 Nisan için Sivli taraflar~nda bir tümen tatbikat' haz~rlayan ve
son geceyi de muhtemelen uykusuz geçirmi~~bulunan e~siz kahraman
aziz Atatürk (Mustafa Kemal), saat 5.30 dan itibaren ileriden geriden gelen raporlar ve ard~~arkas~~kesilmeyen, her taraf~~bir u~ultu
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halinde kaplayan bombard~ man gürültüleri kar~~s~ nda bir taraftan
birliklere ordugahlar~ nda harekete haz~r bir durum almalanm
emretti; di~er taraftan da Gelibolu'daki III. kolordu kumandarundan telefonla vazife istedi. Fakat vaziyetin evvela ayd~nlanma=
beklemek' tercih eden ve hatt~~zat~nda iyi ve muhterem bir asker
olan kolordu kumandan~~Esat Pa~a'dan derde deva hemen bir
cevap alamad~; her biri muazzam tehlikelerle dolu dakikalar birbiri
üzerine r~~larak, saatler oluyor ve bir türlü hareket emri gelmiyordu.
Bu kritik anlarda kab~na s~~mayan fakat durumun a~~rl~~~ n~~çok
evvelden kestirerek zaten karar~ m vermi~~bulunan Kaymakam Mustafa
Kemal, saat 9.30 s~ralar~nda 9 ncu tümen komutan~ ndan gelen ve
dü~marun Anburnu ile Kabatepe aras~ndaki Kocaçimen da~~~güney
eteklerine sarkmakta oldu~unu bildiren, buna kar~~~bir tabur gönderilmesini isteyen ikinci rapor üzerine hemen yerinden kalkt~~ve
tümen kurmay~~binba~~~Izzettin Bey'i (Merhum Orgeneral Izzettin
Çali~lar) baz~~direktiflerle ordugahta b~rakarak derhal köyün alan~nda bir batarya ile birlikte içtima halinde bulunan 57 nci alay~n
yan~na gitti. K~sa bir tefti~i müteakip de kendisi, yan~nda emir subaylar~~ve ba~hekim oldu~u halde, bu birli~in kolba~~na geçerek Kocaçimen eteklerini t~rmanma~a ba~lad~. Onun için en mühim mesele,
9 ncu tümen kumandannun bir tabur gönderilmesini rica etti~i istikametten ziyade bütün bo~az~~hakimiyet' alt~ nda tutan Kocaçimen
tepesi ile Conkbarr~'mn dü~mana kapt~nlmamas~~keyfiyeti idi ve
bunun içindir ki bir taburla de~il, bütün bir alayla bu istikamete
yönelmi~ti. Bu görü~ ünde ne kadar hakl~~ve isabetli oldu~unu,
Conkbarn'na ula~t~~~~andaki durum ispata kafi idi. Filhakika o
esnada safiyane halleriyle cephanelerinin tükendi~i için çekilmekte
olduklar~n~~söyleyen ve "cephaneniz yoksa süngünüz vard~r."
mukabelesi ve sert bir komuta ile yere yat~nlan 27 nci alaya mensup
ve sahil muhafazas~ na memur küçük bir avc~~hatt~n~n 300, 400 metre
gelisinden kesif bir dü~man avc~~hatt~n~n ilerledi~i ve nerede ise
Conkbarn' na ç~kmak üzere oldu~u görüldü. Geçilen yolsuz ve dik
arazinin ayn~~zamanda fundal~kh ve son derece anzah olmas~~yüzünden 57 nci alay yürüyü~~kolu biraz geride kalm~~~ve derinli~i de
uzam~~t~ ; durum ise çok nazikti. Dü~mamn derhal ate~le durdurulmas~~ve sonra süngü hücumu ile at~lmas~~ ~artt~. Yaln~z dü~man da yorgun, mütereddit ve a~~ r bir tempo ile yakla~~yor ve
kuvvetlerimizin yeti~mesine f~rsat veriyordu. Nitekim de öyle oldu;
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geriye sald~r~lan emir subaylar~n~n ve kolba~~ndaldlerin ola~anüstü
gayretleri bo~a gitmedi. Az sonra bir bölük ve arkas~ndan ikinci
taburun di~er bölükleri nefes nefese Conkbay~n' na yeti~ ti ve ~iddetli
bir ate~~bask~ n~~ ile dü~man evvela durma~a mecbur edildi ve arkadan yeti~en 57 nci alay~n di~er taburlar~n~n da batarya himayesinde
muharebeye girmesinde vaziyet ve vatan kurtar~ld~. Böylece dü~man
da zafer kap~s~n~ n e~i~inden geldi~i istikamette sahillere do~ru yüz
geri ettirildi. Sonralar~~ sahilin yak~n kesimlerine kadar dü~man~~
çekilme~e mecbur k~lan bugünkü harekat~n bu neticeye ula~mas~ nda
57 nci alay~n solundan ayn~~ zamanda ve a~a~~~yukar~~ ayn~~ ~artlar
alt~ nda ilerleyerek "Kemal yeri" üzerinden taarruz etmi~~olan Yarbay
Mehmet ~efik Bey'in kumandas~ndaki kahraman 27 nci alay~n da
büyük ~eref hissesi vard~r. Mustafa Kemal vaziyet icab~~ emrine
ald~~~~27 nci ve kendi birli~i olan 57 nci alaylarla dü~man~~denize
do~ru zorlay~p sürerken ~~g ncu tümenin 72 ve 77 nci alaylan ve
topçusunun geri k~sm~~ dar~~eski yerlerinde bulunmakta idiler. Bunlar~n da cepheye yakla~t~r~lmas~~ve III ncü kolorduya Conkbay~n'nda
olan biten hadiselere dair bilgi verilmesi gerekiyordu. Bu itibarla
Conkbay~n üzerinde bir yandan muharebeyi idare ederken di~er
yandan da bu hususlar~~dü~ünen vatan kurtar~c~s~~genç kumandan,
kolorduya hitaben ilk defa yazd~~~~~u raporu, alaylar~n ileriye yana~t~r~lmas~na dair di~er baz~~talimatla birlikte, Bigal~'da tümen kurmay~na gönderdi :
Ar~burnu ~imalindeki s~rtlardan
I2

Nisan - 33 ~~ (25 Nisan ~~g ~~5)
saat: 10.24. evvel

Dü~man~n karaya ç~km~~~bulunan piyadesi Ar~burnu ile Kabatepe aras~nda bir buçuk kilometre kadar bir cephedeki s~rtlar~~ i~gal
etmi~tir. 27 nci alay dü~man~~ ~ark cephesinde sekiz yüz metreden
i~gal ediyor. Dü~man~n tamamen sol cenah~nda alt~~yüz metreden
taarruza ba~lad~m. Yal~n~z piyadeden ibaret olan dü~man~~ bir alay
tahmin ediyorum.
~~g. f~rka kumandan~~Kaymakam
Mustafa Kemal
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Buraya kadar hülâsatan belirtilen hâdisattan ve genel durumun
ak~~~ ndan ~u cihet bilhassa dikkate ~ayand~r ki, buna bir kere daha
i~aret etmek fazla say~lmaz: Kolordu ve ordu komutanlar~n~n emir
ve müsaadesi olmad~kça elden ç~kar~lmamas~~gereken 19 ncu tümen,
burada görüldü~ü üzere, mesuliyeti ~ahsen üzerine alan uzak görü~lü,
cesur bir asker olan genç komutan Mustafa Kemal taraf~ndan çoktan
kullan~lma~a ba~lanm~~t~r ve yukar~da görülen rapor, bu hususun
aç~k bir ifadesidir. Bir asker olarak ald~~~~err~irlere mutlak itaatla
mükellef olan Mustafa Kemal'in bu suretle 25 Nisan 1915 günü
Ar~burnu hâdiseleri kar~~s~nda emri bozup tümeni kullanmas~ndan
kendisini kimsenin mesul tutmad~~~ , bu yüzden ona bir mesuliyet
yükletilemedi~'i, bilakis III ncü kolordu kumandan~~Esat Pa~a'n~n
bilâhare ve ayn~~gün Maltepe muharebe idare yerinde bulu~tuklar~~
zaman yapt~~~~gibi, onun 19 ncu tümenle tam zaman~nda muharebeye
vuku bulan bu müdahalesinin tasvip ve takdir edildi~i görülüyor;
filhakika bu cüretkâr hareketin mâna ve neticesi, vatan~n ilk defa
Conkbay~rf r~da kurtar~lmas~~ ~eklinde minnet ve ~ükranla ifade edilecek bir mahiyet olmu~tur. Mustafa Kemal'in yerinde tesadüfen bu
büyük ve tarihi karar celâdetini göstere~niyecek bir ba~ka kumandan
bulunsa idi, maazallah akibet gayet ac~~tecelli eder, sonunda kazan~lan e~siz Çanakkale zaferi yerine bütün bir vatan elden ç~kabilirdi. Halbuki böyle yap~lmakla ne Mustafa Kemal ve ne de O'nun
komuta eyledi~i tümen elden ç~kmam~~ ; bilâkis Türk istiklal ve hürriyetine sald~ran pervas~z ve kuvvetine ma~rur dü~man kuvvetleri,
Ar~burnu'nda ç~karma iskelelerini örten ilk s~rtlar~n kenarlar~na
kadar sürülüp at~lm~~t~r. O gün, çok k~sa zamanda, çok seri ve o
nispette tehlikeli geli~meler gösteren dü~man taarruzunun kar~~s~nda
silah~na ve süngüsüne davranmak ve Conkbay~r~~üzerinden kartallar
gibi sald~rmak ~erefi, bir tek kahraman 57 nci alaya nasip olabildi.
Hadiseler 72 ve 77 nci alaylar~~da ayn~~zamanda topluca bu dü~man
üzerine yöneltme~e imkân ve f~rsat vermi~~olsayd~~netice ~üphesiz
çok daha ba~ka ~ekilde tecelli eder ve muhakkak pek parlak olurdu.
Ancak bu alaylar~n muharebeye i~tirakleri ak~am~~ bulmu~ ; bütün
gece devam eden taarruzlara ve muharebe gürültüleri aras~nda
zaman zaman ve yer yer "Allah Allah Allah..." seslerine kar~~an
süngü hücumlar~na ra~men karanl~~~ n do~urdu~u güçlükler ve bu
arada bundan faydalanarak yeni yeni ihtiyatlarla kuvvet bulan dü~mamn denize dökülmesi mümkün olamam~~~ve nihayet yorgun dü~en
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iki taraf, tedricen burun buruna siperlere dayanmak suretiyle, muharebe, mevzi muharebeleri ~eklini alm~~ t~ r.
Ertesi gün ve daha ertesi günler yar~madaya akma~a ba~ layan
ordu ihtiyatlar~ ndan Ar~ burnu cephesini takviye maksadiyle s~ra ile
birbiri pe~ inden 64, 33, 14, 20, 13, 15, 125, ~~o, ~ l , 25 nci alaylar
ve 45 nci alay~ n 3 ncü taburu yeti~ tiler; gâh "Kemal yeri„nden,
gâh Conkbay~ r~~ üzerinde yerle~ mi~~olan topçu mevzileri civar~ndan
Ar~burnu harekat~ n' ba~l~~ ba~~ na k~ rküç gün fas~las~ z idare eden
Mustafa Kemal'in emrinde olmak üzere 7 Haziran 1915 tarihine
kadar çok kanl~~ muharebelerle mevzilerini müdafaa ettiler ve dü~mana bir ad~ m att~ rmad~ lar. Bilâhare ~imal gurubu ad~n~~ alan ve
Esat Pa~a'n~ n komutas~ nda üç bölgeye ayr~ lan Ar~ burnu cephesinin
kuzeyden itibaren ilk k~ sm~ , yine Mustafa Kemal'in emrinde ve ayn~~
~ekilde olarak 6 A~ustos 1915 tarihine kadar daha iki ay müddetle
müdafaa olundu. Oluk gibi durmadan akan asil Türk kan~~ bahas~ na
Ar~ burnu ve Seddilbahir cephelerinde vatan~ n nas~ l ve ne büyük
fedakarl~ klarla müdafaa edilmekte oldu~unu, karargahlar~~ve maiyetleri ile birlikte, görme~e gelen bir çok büyük komutanlar oluyordu.
Bunlardan biri olan Liman Fon Sanders de bir gün "Kemal yeri„nden
cepheyi tetkik ettikten sonra Mustafa Kemal'e bu kadar çok kuvvetin sevk ve idaresinin güçlü~ünden ve cephenin iki m~ntakaya
bölünmesi lüzumundan bahsetti~i zaman kaymakam Mustafa Kemal,
kendine tam manas~~ ile güvenen bir asker ve bir komutan tav~ r ve
edasiyle ona, ordu kumandan~ n~ n da kabule mecbur olaca~~, çok
manidar ve veciz bir cevap verdi ve bu çok san~lan kuvvetlerin
hakikatte az bile oldu~unu anlatt~ . O zamanlar, ittifak icab~~ büyük
Türk birliklerine emir ve komuta etmekte olan Alman generallerinde
alelumum tuhaf bir itikat vard~ ; henüz iki sene evvel Balkan harbinde yenilmi~~Türk ordusunun kumandanlar~ na ve Türk erkan~harplerine, onlar~ n kanaatlerince, güvenilemezdi; halbuki Çanakkale sava~lar~ na can~ n~~ verme~e ko~arak gelen 5 nci ordunun tekmil
insan gücünün, silah cephane ve materialini su kat~lmam~~~sadece
Türk unsuru te~kil etti~i için bir muvaffakiyetsizlik halinde yüksek
askerlik prestijinin kaybolmas~ ndan Alman generali Fon Sanders
endi~ e etmekte ve korkmakta idi; bu manas~ z haleti ruhiyenin tesiri
ile general, sava~lar~ n ba~ lad~~~~s~ ralarda tümen ve kolordu karargahlarma çap~ na göre birer iki~ er Alman erkaruharb~~göndermi~; bunlardan biri olan Binba~~~Rayman da 19 ncu tümene gelmi~ ti. Büyük
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asker Mustafa Kemal askerlik de~erini yakinen bildi~i ve onun için
beraberinde al~p getirdi~i kurmay ba~kan~~ binba~~~Izzettin Bey
mevcut iken böyle bir yabanc~~ erkan~harbine lüzum e ihtiyac~~
olmad~~~n~, geri al~nmas~n~~ telefonla Maltepe'de bulunan III ncü
kolordu kumandan~~Esat Pa~a'dan mus~rran istedi ise de kabul ettiremedi ve ordu komutan~na kar~~~siyaset ve askerlik nezaketi icab~~
olarak bir mü~ahit gibi gündüzleri tümen karargah~ nda bulunmas~na
raz~~oldu. Filhakika geceleri Bigal~~ köyünde yatan ve gündüzleri
Mustafa Kemal'in muharebe idare yeri civar~ na gelen bu zat~n
hiç bir i~e yaramad~~~~valualarla pek k~sa zamanda belli oldu. E~siz
kumandan bunu, aynen geçen ~u muhavere ve adeta ~u mizahi
cürnlelerle Ar~burnu vekayiine ait 12. I ~ . 33 ~~ tarihli raporunda
ifade etmi~lerdir :
"...F~rka erkamharb~~Izzettin Bey'i, tan~d~~~ m iktidar ve kifayeti ve emniyet ve itimat etti~im ahlak ve ciddiyeti hasebiyle f~rka
erkan~harbiyesine celbetmi~~oldu~umdan, erkan~harbiye vezaifini
bittabi ba~kas~ na tevdi edemezdim. Mamafih bir defa gönderilmi~~
oldu~undan Ray~nan Bey'den de istifade etmeyi dü~ündüm.
Mumaileyhe 18 Nisan (yani ~~ May~s 1915) taarruzundan sonra
(bu, evvela bizim taraf~m~zdan haz~rlanan ve bilâhare kar~~l~kl~~
geçen çok kanl~~ bir bo~u~mad~ r; yazan) cepheye giderek k~taat~n
iadeyi intizam~~hususunda kumandanlara muavenet ve delâlet etmesini teklif eyledimse de, böyle bir i~i yapmaktan müstenkif göründü.
K~ taat~m~z~n ve dü~ man vaziyetini gösterir bir krokinin tanzim
edilmesini emreyledim. Bir kroki üzerinde serapa yanl~~~bir vaziyet
çizdi. Nazar~~askerisi, 1500 metre önümüzde bulunan tarafeyn vaziyetini tayin edemiyecek kadar mahdut idi.
Bir defas~nda da "Kanl~~ s~rt"a giderek oradan münasip bir
mahalde bir cebel topunun yeri için bir mevzi intihap etmesini
söyledim. Topçu zabiti olmad~~~ ndan böyle bir vazifeyi yapmakta
mazur oldu~unu ileri sürdü. Bir erkaruharp zabitinin s~n~f~~selâse
(üçlü kuvvetler: piyade, suvari, topçu; yazan) tabiyesine vukufu
olaca~~n~~ zikrederek mezkür vazifeyi ifa etmesi laz~m gelece~ini
söyledimse de ademi vukuf beyan eyledi.
En nihayet mumaileyhin hiç bir i~e yaram~yaca~~n~~ve kendisine
ba~ka bir vazife verilmesi lüzumunu kolordu kumandan~na arz
eyledim. Cevaben "Rayman Bey kendili~inden ordu haber zabitidir"
dediler. Bu s~ fatla da bir müddet daha gündüzleri birkaç saat gelip
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geceleri gitmek suretiyle kald~ktan sonra bilâhare orduca kendisine
Asya gurubunda bir vazife verilerek o taraflara gönderilmi~tir."
Mustafa Kemal (Aziz Atatürk) Ar~burnu harekat= olanca
a~~rl~~~~ile günlerce idare ettikten ve bir müddet de üçe ayr~ lan
cephenin sa~~kanat gurubuna kumanda eyledikten sonra nihayet
dü~man~n Anafartalar kar~~s~nda ve küçük, büyük Kernikli burunlar~~aras~ ndaki Suyla liman~na yeniden ç~ kard~~~~Kitchener kolordusu
kuvvetlerine kar~~~ilk günü gönderilen üç tümenli Anafartalar gurubunun 6 A~ustos 1916 da emir ve komutas~ n~~ deruhte etmek üzere
o sabah Conkbay~n'ndan ayr~l~rken ihtisaslar~m, 19 ncu tümene
hitaben yay~nlad~~~~~u günlük emrinde, aynen ~öyle belirtmektedirler:
"Ingilizler Ar~burnu ihrac~ nda ve bu cephedeki muharebatta kumandanlar~n~ n ve askerlerinin ibraz eyledikleri cesaret ve metanetle
evsaf ve mezayay~~cengaveranelerini fevkalade bir lisan~~ takdir ile
yad ve ilan etmektedirler. Bütün vesaiti muharebe ile sureti mükemmelede mücehhez ve büyük bir inad ve azim ile Ar~ burnu sahillerimize ayak basan dü~mamm~z yine o sahil kenarlar~nda kalma~a
mecbur kalm~~t~ r. Binaenaleyh zabitan ve askerimiz, hissiyat~~vatanperverane ve diniyeleriyle ~ecaat~~mahsusay~~milliyeleri ve böyle
kuvvetli bir dü~mana kar~~~darülhilâfe ve saltanat kap~lar~n~~ muhafaza ederek ~ayan~~ iftihar bir mevkii bülent ihraz eylediler. Kumanda eyledi~im bilumum k~taat zabitan ve efrad~n~~ yegân yegân
takdir ederim. Bu maksad~~ulvi u~runda kahramanane bir surette
fedayi can eden mukaddes ~uhedam~z~~ amik ve ebedi bir hissi hürmet
ve tazim ile yad ve ervah~~ mukaddeselerine fatihalar ithaf ile ~efaatlerinden istimdat ederim. Bilhassa Ar~burnu muzafferiyetinin ilk
metin temelta~~~olan 57 nci alay~n safiyeti kalbiye ve selâbeti diniyesiyle mümtaz kumandan~~ ~ehit Avni Bey'i ve en ate~li zamanlarda
emirlerimi, ald~~~~cerihalara da ehemmiyet vermiyerek, istedi~im
mahallere nakletmek suretiyle pek mühim zamanlarda k~ ymetli
muavenetlerini gördü~üm yaverim ~ehit mülaz~m Kaz~m Efendi'yi
hürmeti mahsusa ile tezkar ederim.
"F~rka erkarnharbim binba~~~Izzettin Bey'in gerek Ar~burnu ihrac~~
günlerinde ve gerek cephenin tespit ve idame edildi~i zamanlardaki
hidemat~~ fevkaladesini bir iki sat~ ra s~k~~t~ram~yacak kadar ali görmekle beraber, kendisine takdirat~m~~ibraz etmeyi vazifeden ad eylerim.
"Yekdi~erini müteakip kumandama giren ve gayri malüm arazi
üzerinde hareket eden k~taat~n maksad~ma göre tevcih ve tahri-
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kinde mumaileyh erkaruharb zabiti, emir zabiti ve rehber ve bilfiil
k~t'a kumandan~~olarak her tarikte mevcudiyetini sarf ve hizmet
etmi~, ate~lerin en kesif ve tehlikeli oldu~u nuntakalarda ~ecaati ile
ve so~uk kanl~l~~~~ile herkese misal olmu~, has~l~~nereye gönderdi
isem bizzat orada bulunuyormu~um gibi maksad~~temin etmek için
hiçbir mü~külât kar~~s~nda tereddüt etmemi~tir.
"Cephede iki üç yüz metre dü~mana yak~n bir mahalde daimi
ate~ ler içinde mütemadi bir sa'yu gayret ile gece ve gündüz çal~~arak
~ayan~~takdir hidemat ve muvaffakiyat ibraz eden 27 nei alay kumandan~~ kaymakam ~efik Bey'e, hidemat~~s~hhiyeyi bihakk~n hüsnü
ifa etmek hususunda mesaiyi fedakâranesi masruf olan 19 ncu f~rka
s~hhiye bölük sertabibi kola~as~~ ~brahim Efendi'ye, tahkimat ve
la~am in~aat~~hususunda k~ ymetli hidemat ifa eden istihkâm kumandan~~binba~~~ ~smail Hakk~~ ve Edirne kal'a istihkâm bölük kumandan~~mülaz~ m Celal Efendilere, her türlü ahvalde k~ taat~n ia~esini
hüsnü temine muvaffak olan firka idare reisi binba~~~Galip Bey'e
takdirat ve te~ekkürat~m~~ alenen izhar etme~i vecibeden adederim."
Mustafa Kemal
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Atatürk'ün, Ar~ burnu sava~lar~ nda büyük hizmetleri görülen ~ehit ve
gazilere ~ ükran duygular~ n~~ bildiren günlük emri.
Belletert
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