ATATÜRK'ÜN ANAFARTALAR GURUBU
KOMUTANLI~PNDAN ISTIFASINA DAIR
BAZI BELGELER
ULUC IGDEMIR
Rahmetli Orgeneral Kaz~m Orbay'~n Türk Tarih Kurumu'nca
sat~n al~nan özel ar~ivi aras~nda, Atatürk'ün Anafartalar Gurubu
Komutan~~ bulundu~u s~ralarda, Eylül 1915 te, Ba~komutan vekili
Enver Pa~a'n~n Çanakkale cephelerine yapt~~~~ziyarette kendisini
ihmal etmesini öne sürerek Gurup Komutanl~~~ndan istifas~na dair
üç parça belge bulunmaktad~r. Bunlardan birincisi Ordu Komutan~~
Liman von Sanders'in bu çekilme karar~n~~kabul etmiyerek Enver
Pa~a'ya yazd~~~~bir mektuptur. Bu mektupta Liman von Sanders,
Atatürk'ü müstesna derecede kabiliyetli ve cesur bir komutan olarak
tan~d~~~n~~ve takdir etti~ini, bu büyük sava~ta onun hizmetlerine
memleketin mutlak surette muhtaç oldu~unu bildirmekte ve gönlünün
al~nmas~n~~rica etmektedir.
~kinci belge Enver Pa~a'n~n bu müracaat üzerine Atatürk'e
yazd~~~~mektup, üçüncü belge de Atatürk'ün Ba~komutan vekiline
verdi~i cevapt~r. Birinci belge Almanca olarak Liman Pa~a'n~n el
yaz~s~~iledir. Bunun çevirisi ve fotokopisini bu yaz~m~zda bulacaks~n~z. Enver Pa~a'n~n yaz~s~~müsvedde halindedir; fakat alt~nda Enver
imzas~n~~ta~~maktad~r. Atatürk'ün cevab~~ise kendi yaz~s~n~n suretidir.
Bu belgeleri vermeden önce Atatürk'ün Anafartalar Gurubu
Komutanl~~~na atanmas~~olay~n~~hat~rlatmakta fayda vard~r :
26 Temmuz 1331 (8 A~ustos 1915) de Anafarta dolaylar~nda
durum bir hayl~~ kar~~~kt~r. Atatürk bu durumdan çok üzüntülüdür.
Çünkü daha önce sal~k verdi~i tedbirler al~nmam~~t~r. Atatürk 8
A~ustos günü ve gecesi geçenleri Ar~burnu raporunda ~öyle anlat~r 1:
"Saat 5,30 sonrada Conkbay~r~'nda bulundurdu~um yaverim Mülliz~m-~~
Evvel Kâz~m Efendi'nin verdi~i malâmata nazaran dii~man~n 25 - 3o metre
mesafede kar~~~kar~~ya bulundu~u 64'üncü alay~n ikinci taburunun icra eyledi~i
Mustafa Kemal: Anburnu Muharebeleri Raporu, Ankara: T.T. Kurumu
Bas~mevi ~ g68 s. 186.
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hücumda muvaffak olunamadi~~, 32'inci alaydan gelen üçüncü taburun ilerletilemedi~i, bildiriliyordu. Vaziyetin nezaketi devam etmekte oldu~undan Conkbay~r'~~emr-i kumandas~~için mafevk karargâhlann nazar-~~dikkatini celbetmekten hali' kalamad~m. Ordu erkân-~~harbiye reisi Kâz~m Bey, ordu kumandan~~
Liman Pa~a hazretleri taraf~ndan telefon ba~~na ça~~rarak mü~arünileyhin
ahvali nas~l gördü~ümü ve mütalâam~~sordu~unu bildirdi. Buna da Conkbay~n
vaziyetinin nezaketi, bunun için daha bir ân mevcut oldu~u, bu ân da zay:
oldu~u halde, bir felâket kar~~s~nda kalmakl~~~m~z pek muhtemel oldu~unu
söyledim. Vaziyet umumile~mi~, Anafartalar'a ç~km~~~ve ç~kmakta olan büyük
dü~man kuvvetlerini nazan dikkate almak ve ona nazaran umutla tedbirler
ittihaz ederek sevk ve idareyi tevhit ve temin etmek lâz~m geldi~inden kendisinin
çare kalmad~~m~? sualine verdi~im cevapta : "Bütün mevcut kuvvetlerin taht-~~
kumandama verilmesinden ba~ka çare kalmad~~~n~" söyledim. Mumaileyh:
"Çok gelmez mi?" sözüyle mukabele etti. "Az gelir!" dedim. Bu suretle
telefon mükâlemesi kat' oldu. Ancak gece yar~s~na yak~n idi, ki atideki emri
ald~m:
~o'uncu F~rka Kumandanli~~na
261511331
Saat 9,50 sonra
Sureti atide münderiç ordu emrine tevfikan hemen hareketiniz lâz~md~r.
F~rka 19 kumandanl~~~na alay 27 kumandan~~ ~efik Bey tevkil, onun yerine
münasip biri tayin olunacakt~r.
~imal Gurubu Kumandan~~
ESAT
~imal Gurubu Kumandanl~~~na
~~ Anafartalar gurubu emir ve kumandas~n~~almak üzere 19'uncu
firka kumandan~~Mustafa Kemal Bey'in hemen ~imdi Çamhtekkesi'ne hareketi için emir buyurulmas~~; mumaileyh f~rka 7 ve f~rka 12 taraf~ndan icras~~
emredilmi~~olan taarruzu yar~n ~afakla icra edecektir. Taarruzun ne suretle
icra olunaca~~~hakk~ndaki malâmat~~Anafartalar gurubu Erkân~~Harbiye
Reisi Hayn Bey'den alacakt~r. F~rka ~~Kumandanl~~~~vekâletine birinin
tayini rica olunur.
LIMAN VON SANDERS
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Liman von Sanders'in mektubundaki ~u : "Çünkü bu hususta
görevlendirilmi~~olan XVI. Kolordu Komutan~~ 7'inci ve ~~2'inci
tümenlerle hücuma geçmesi yolunda verilen emirleri yerine getirmemi~tir." cümlesini Atatürk "Anafartalar Muharebat~'na ait Tarihçe" adl~~eserinde ~öyle aç~klar 2 :
"Kocaçimen m~ntakas~ nda tecemmü eden kuvvetler, Anafartalar m~ntakas~n~n aksam~~sairesinde kalan k~taat ve Saroz m~ntakas~ndan gelmi~~olan
finci ve 12'inci firkalar, Anafartalar Gurubu nam~~ alt~nda, Saros Gurubu
kumandan~~miralay Feyzi Bey'in taht~~emrine verilmi~ti. Bu, ordu kumandan~n~n tamiminden anla~~lm~~t~. Ordu kumandan~~tamiminde, Conkbay~rilna
hareketi için Feyzi Bey'e emir ve talimat-~~lâz~me verdi~ini de zikrediyordu.
26 Temmuz 331 saat 5.55 raddelerinde Simal Gurubu kumandan~~ Esat
Pa~a hazretleri, "7' nci firkan~n ~imdi Anafarta cenubundan Damak~l~k
istikametine taarruz edece~ini" ordu kumandanl~~~n~n i~'ar~na atfen tebli~~
ediyordu.
Böyle bir taarruz vuku bulmad~. Bunun sebebi hakk~nda muhte4f rivayetler i~ittik. Baz~~menabiin verdi~i malümata nazaran, Anafartalar Gurubu
kumandan~~olan Feyzi Bey, ordu kumandan~~Liman von Sanders Pa~a' dan
Gelibolu'dan gelmekte olan kolordusiyle dü~mana taarruz etmek emrini alm~~~
ve firkalar~na taarruz emri dahi vermi~tir. Fakat sahne-i muharebeye giren
firka kumandanlar~, vaziyeti gördükten sonra, gurup kumandan~~ Feyzi Bey'e
"taarruz edilemez" demi~ler, Feyzi Bey de telefonla ordu kumandan~na, f~rka
kumandanlar~~"taarruz edilemez" diyor diye maruzatta bulunmu~. Liman
Pa~a, cevaben, gurup kumandan~~sizsiniz; siz ne diyorsunuz? demi~. Feyzi
Bey, ben de bu mütardaday~m, cevab~nda bulunmu~. Bunun üzerine, derhal
kumandadan iskat
Di~er baz~lar~n~n beyanat~na göre, Liman Pa~a taarruzun 26127 Temmuz gecesinde icras~n~~talep etmi~. Feyzi Bey, taarruzun ertesi güne talikini
münasi p görmü~~ve bunun için askerin yorgunlu~u ve araziyi tan~mad~~~~esbab~n~~dermeyan etmi~. Bu ihtilâftan dolay~~kumandadan iskat olunmu~.
Hakikati hal, ordu karargâh~nca malüm olan bir keyfiyettir. Benim,
bunu tahkik ve teyide zaman~m olmad~. Bilâhara, merak edip Liman Pa~a'ya
da sormad~m. Bu bapta, beyanz mütarda edebilmek için, buna dair, ordu ve
Feyzi Bey nezdindeki vesaika muttali olmak lâz~md~r."
2 Mustafa Kemal: Anafartalar Muharebat~na ait Tarihçe, Ankara: T.T.K.
Bas~mevi 1962 S. 27.
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Liman von Sanders'in mektubu 17 Eylül 1331 tarihini ta~~maktad~r 3. Bu tarih 28 Temmuz 1331 ( 1 o A~ustos 1915) Conkbay~r~~sald~r~s~ndan yani Atatürk'ün Ingilizlere kesin darbeyi vurarak Çanakkale harblerinin gelece~ini belirtti~i tarihten a~a~~~yukar~~birbuçuk
ay sonrad~r. Atatürk bu tarihten iki ay on gün sonra, 27 Kas~mda,
hastal~~~~dolay~siyle Anafartalar gurubu Komutanl~~~n~~ Fevzi Pa~a'ya (Rahmetli Fevzi Çakmak) b~rakarak komutanl~ktan ayr~l~r.
Ingilizler ise bu tarihten 23 gün sonra 7 Aral~k 1331 (20 Aral~k
1915) de Çanakkale cephesinden çekilmeye ba~larlar.

I. Belge

17. 7. 1331
Ekselans
Enver Pa~a,
Osmanl~~Imparatorlu~u Ordusu ve Donanmas~~Ba~kumandan Vekili, Zat~~ ~ahanenin Yaver-i Ekremi.

Ekselanslann~za, Albay Mustafa Kemal Bey'in yaz~l~~bir dilekçe
ile (hizmetten) ayr~lmas~n~~dilemi~~oldu~unu bildirmekle ~eref duyar~m.
Bu dilekçeyi destekleyemem. Çünkü Mustafa Kemal Bey'i,
vatan~n bu büyük sava~ta hizmetlerine muhakkak surette muhtaç
oldu~u, çok müstesna kabiliyetli, yetkili ve cesur bir subay olarak
tan~may~~ve takdir etmeyi ö~rendim.
Albay Mustafa Kemal Bey, 5 ay önceki ilk karaya ç~k~~~hareketinden beri ~ g uncu tümenin ba~~nda parlak ~ekilde sava~m~~~ ve
Ingilizlerin Anafarta kanad~nda son büyük ç~karma hareketleri esnas~nda mü~kül bir anda kumanday~~üzerine almak zorunda kalm~~t~r;
çünkü bu hususta görevlendirilmi~~olan XVI. ~nc~~Kolordu komutan~,
7'nci ve 12'nci tümenlerle hücuma geçmesi yolunda verilen mükerrer
emri yerine getirmemi~tir.
Albay Mustafa Kemal Bey burada da görevini büyük bir cesaret
ve iyi ve aç~k tertibat alarak ifa etmi~tir : öyle ki, kendisine — vazifem
icab~~olarak — takdirimi ve ~ükran~m~~tekrar tekrar ifade ettim.
8 Mektubun ba~~nda 17.7.1331 tarihi vard~r. O zaman rumi tarih mart ay~~
ile ba~lad~~~~için 7. ay eylül aym~n kar~~l~~nd~r.
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Almanca mektubun 1. sayfas~.
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Albay Mustafa Kemal Bey ayr~lmak istiyor, çünkü Ekselanslar~n~n, —Imparatorluk Ordusu'nun Ba~kumandan vekili ve en yüksek
mafevkinin — güvenine sahip olmad~~~~kan~s~ndad~r. O, bunu bilhassa
Ekselanslar~n~z~ n son defa burada bulunduklar~~ s~rada, o zaman ve
halen hasta oldu~u halde, ve öbür üç gurubun ~eflerini ziyaretlerinizle
~ereflendirmi~~olman~za ra~men, kendisini aramam~~~olman~zdan
istidlâl etti~ine inanmaktad~r.
Ben Albay Mustafa Kemal Bey'e, ziyaretin s~rf zaman yetersizli~i yüzünden yap~lamad~~~n~~ve Ekselanslar~n~z~n kendisinin hizmetlerini her halde takdir ettiklerini ifade ettim.
~imdilik ili~ikte takdim etmedi~im ayr~lma dilekçesini, Ekselanslar~n~z~n güvenini belirtmek suretiyle reddetmek lütfunda bulunmalar~n~~rica ediyorum.
Ekselanslar~n~z~n daima en derin hürmetkâr~,
L~MAN VON SANDERS
II. Belge
Anafartalar Gurubu Kumandan~~Miralay Mustafa Kemal Bey'e
,ata mahsustur.
Rahats~zl~~~n~z~~ i~ittim, müteessir oldum. Son defaki Çanakkale'yi ziyaretimde muhtelif mevazii görmek istedi~imden sizi ziyarete
vakit kalmam~~t~. In~allah yak~nda tamamen kesb-i âfiyet eyler ve
bugüne kadar oldu~u gibi kumanda etti~iniz k~taat~n ba~~nda muvaffak~yetle ifay-~~vazife eylersiniz.
ENVER
Liman Pa~a Hazretlerine
Mahrem; zata mahsustur.
Tahrirat-~~sâmilerini ald~m. Arzu-yi devletleri veçhile Mustafa
Kemal Bey'e yazd~m.
ENVER
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III. Belge
Ba~kumandan Vekili Enver Pa~a Hazretlerine
Zata mahsustur.
Rahats~zl~~~mdan dolay~~iltifat ve teveccühat-~~ samilerine arz-~~
te~ekkürat-~~mahsusa eylerim. Bendenizi an-karip hudusu memul
vekayi için ihzar olunan kuvvetin ba~~nda da bulundurarak zat-~~
devletlerine daha büyük hidemat ifas~na mazhariyetle taltif buyuraca~~n~zdan eminim.
2 ~~ Eylül 331
Anafartalar Gurubu
Kumandan~~
Miralay
KEMAL

