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Türklü~ün ve Türkün varl~~~n~ , namusunu ve istikbalini mondiyal harbin kan, ate~~ve ihtiras kas~ rgalar~ ndan kurtaran Büyük
~efimiz, Ulu Onderimiz ve ebediyyen payidar olaca~~~mukadder
bulunan Büyük Türk Milletinin Büyük Evlad~~Dahi Liderimiz Atatürkün huzurlar~nda bulunmakla mübahi oldu~um bir gün; kahramanlar yata~~~olan Gelibolu Yar~ madas~~muharebelerinde f ~rkas~n~n
(Mürettep 19 uncu f~ rka) bir tabur kumandan~~bulunan bana «menk~ bemi yazmak» emrini verdiler.
Hiçbir medih ve mubalâ~a hislerine kap~lmaks~ z~n bu dakikan~n hayat~m~ n en mesut anlar~ndan birisi oldu~unu itiraf edebilirim. Zira hakikatte Büyük ~efin menak~ binden bir zerre olan benim menk~ bem büyük kumandan~ n, tarihçilerin meçhulü olan baz~~
büyük meziyetlerini gösterecek ve emrine verildi~imiz ilk günlerden ve ta uzaklardan itibaren hissetme~e ve sonra da yak~ndan
gözlerimizle görme~e ba~lad~~~ m~z o büyüklü~ü gücümün yetti~i,
dilimin döndü~ü derecede anlatmakla çoktanberi ifas~na bir f~ rsat
bulamam~~~oldu~um çok hazl~~bir vazifeyi yapm~~~olaca~~ m :
Mondiyal harbe giri~imizin akabinde mensup bulundu~um 6 ~nc~~
!~ rka Gelibolu Yar~ madas~ ndaki kahramanlar~m~z~n arkas~n~~kesmek
emelile Saros Körfezine ç~kar~lacak dü~man~~ kar~~lamak için bu
körfeze gönderilmi~ti. Burada bulundu~umuz müddet zarf ~nda
hepimiz cenupta çarp~~an yi~it karde~ lerimizin çetin sava~~na
biran evvel yard~ m edebilmek arzusunun verdi~i heyecanla ~iddette müteheyyiç bulunmakta idik. Buradaki vazifemizin de çok
mühim oldu~unu ve dü~man buraya da ç~ kt~~~~takdirde cenup sava~~n~~ biraz olsun hafifletebilece~imizi takdir etmekle beraber
dü~man~ n buralara ç~ kmak niyetinde olmad~~~n~~ve bütün ~iddetini cenuptaki muhtelif cephelere tevcih etmekte bulundu~unu gördükçe bir gün de~il, bir dakika evvel cenuba ve bilhassa daha o

Tarihe geçmiyen bir kahramanl~ k ve biiyükiük menk~besi

21

tarihte ismi bizlere kadar gelme~e ba~lam~~~bulunan cenubun en
kahraman kumandan~~Miralay Mustafa Kemal Beyin yan~na ko~mak ate~ile yan~yorduk. Nihayet bekledi~imiz ve istedi~imiz hic
olmazsa f~rkam~z~n bir alay~~için oldu: 6 inci F~rkan~ n Onsekizinci Alay~~bu f~rkadan al~ narak Mürettep Ondokuzuncu Firka, yani
ilk gayemizi te~ kil eden kahraman kumandan~n f~rkas~na verildi.
Daha bu emri telâkki etti~imiz gün zafer iman ve itimad~~ kalplerimize o kadar hakim olma~a ba~lam~~~idi ki, yürüyü~e geçti~imiz
dakikadan itibaren ergeç dü~man~ n denize dökülece~ini ~imdiden
görür gibi oluyorduk. Cenuptaki yi~it karde~lerimize sokuldukça
ve bilhassa geçti~imiz yollarda isminden ve hayalinden g~ da ald~~~m~ z Büyük Kemalin, Türk Milletinin en karanl~k günlerinde sinesinde do~ma~a ba~lam~~~olan Büyük Evlâdm~n ismile an~lan
"Kemal geçidi„ , "Kemal s~rt~ „ , "Kemal yeri„ gibi isimlere raslad~ kça, heyecan~ m~z yakacak ve y~kacak korkunç bir kin ve intikam ate~i halini al~yordu. F~rka m~ ntakas~na girdikten sonra ~imdiye kadar hayalinden ve isminden heyecan duydu~umuz büyük
Kumandan~n be~u~, fakat ne istedi~ini, ne bekledi~ini anlatan
azimkâr çehresile kar~~la~t~~~m~ z zaman sanki heyecan~nnzla
bütün dü~man âlemini bir hamlede bo~aca~~m~za iman edecek
derecede benli~imizde müthi~~ve yenilmez bir artma hissediyorduk.
Ben burada o kahraman~ n o gün emrinde bulunan 19 Inci f~ rka ile bilâhare onun emrine geçmek taliine mazhar bulunan di~er
f~rka, kolordu ve ordular~n ne yararl~ klar gösterdi~ini ve bütün
dünyaca mahlm bulunan büyük hakikatleri tekrar edecek de~ilim.
Benim burada yazmak istedi~im ~ey: O büyük tarihin büyük çerçevesi içerisinde kalan ve onun bir zerresini te~kil eden, fakat
bizler için mezara kadar kalplerimizde yanacak bir me~ale gibi
ebedi ve k~ymettar olan, büyük kumandan~ = için belki küçük,
fakat bizim için çok büyük bulunan bir menk~ bedir :
Mutat siper muharebelerile geçen günler, haftalar ve aylardan
sonra nihayet 1915 senesinin 14 Haziran gecesi taburumla dü~mana taarruz emrini alm~~t~m. Bana hayat~n~n en mesut günü hangisidir? Diye sorarlarsa, belki daha ziyade bugünü söyliyece~im.
Çünkü harimimize sald~rm~~~olan dü~manla nihayet gö~üs gö~üse
çarp~~abilece~imiz, intikam keskinli~ile parl~yan süngülerimizi
gö~üslerine saphyabilece~imiz saatler i~te art~k gelmi~ti. Sevincimden heycan~ma adeta hakim olam~yor ve bir saniye evvel
dü~man üzerine at~lmak istiyordum. Emir geceyar~s~~ verilmi~ti.
Vazifemiz on ad~m ilerimizde bulunan birinci dü~man siperlerini
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ve yine ayni mesafelerle bunun arkas~ nda bulunan siperleri almakt~. Taarruza alay~m~z~n birinci taburundan yüzba~~~R~fat Bey
kumandas~nda bulunan bir bölükle takviye edilen taburum memur
Bulundu~umuz siperlerin ismi tarihe de geçmi~~olan Ar~burnunda me~hur <Mehmet Çavu~ » siperleri; yerimizin ismi yüksek
s~rtta «Cesaret Tepesi»; sa~~cenah~m~z bir yar, sol cenah~m~z "Korku
Deresi„ ve taarruz edece~imiz dü~man mevzilerinin bulundu~u
tepe de "Hain Tepesi„ idi.
Dü~man kendi siperlerini bizim taraf~m~ zdan zabtedildi~i takdirde yandan çok ~iddetli tüfek, makineli tüfek ve top ata~ine
alabilecek ~ekilde tertip etmi~ ti. Taarruz emri verildi~i zaman
taburumun iki bölü~ii ate~~hatt~nda, iki bölü~ü ihtiyatta idi.
Beni takviyeye memur edilen bölük te esasen sol cenah~mda
ate~~hatt~nda idi. Taarruz emrini al~ p sevinçle okuduktan sonra
taburumun ate~~hatt~nda münasip bir mahalle gittim. Be~~bölük
kumandan~n~~da buraya ça~~rd~ m. Kendilerini bu mazhariyetirnizden dolay~~evvela tebrik ettim. Ve esasen daima ayarl~~bulunan
saatlerimizi tekrar kontrol ettikten sonra her bölü~ün taaruzdaki
vazifesini anlatt~m ve tekrar ettirdim. ~urac~kta k~rk sekiz saatten
ziyade de~i~tirilemiyerek cephede kalm~~~olan, kahraman bir
zabitimin, ~ehit birinci mülaz~ m Talat Beyin de menk~ besini zikretmekten kendimi alamam:
Birinci mülaz~m Talat Beye kendisini baz~~zaruretler neticesinde de~i~tiremedi~imden dolay~~hat~r~n~~almak üzere baz~~cemilekâr sözler söyledi~im zaman bana çok ciddi ve hürmetkar bir
lisanla vermi~~oldu~u ~u cevap hala kulaklar~mda çmlamaktad~ r
" Kumandan~m, beni bugün için yeti~tiren büyük milletime olan
borcumu ve ba~~m~ zda bulunan büyük kumandan~m~ za (kastedilen
f~rka kumandan~m~z Mustafa Kemal Beydi) kar~~~olan vazifemi ancak hayat~ mla ödersem müsterih olaca~~ m. Hayatta esasen bir
hem~iremden ba~ka kimsem yoktur. Bunu da büyük milletime,
büyük kumandan~ ma emanet ederim.
Bölük kumandanlar~ma verdi~im emir mucibince taarruz tamamen sessiz ve bask~n ~eklinde yap~lacak, Allah Allah nidalar~~bile
söylenmiyecek ve taburumun bu taarruzuna ilk i~aret te muayyen
anda dü~man~n tepesinde patl~yacak bombalar olacakt~.
Emir ald~ktan on be~~dakika sonra taarruzumuz ba~lam~~~ve
biraz sonra da biz dü~man~ n birinci, ikinci ve üçüncü siperlerine
girmi~tik.
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Aylardanberi bugünü beklemi~~olan taburum aslanlar gibi
sald~rm~~t~ . Burada bütün kahramanlar meyan~nda yine bölük kumandan~m birinci miilaz~m Talat Beyi yadetmeden geçemiyece~im.
Bu aslan yavrusu aslan zabitim tabancas~ndaki bütün kur~unlar~n~~ve üstündeki bombalar~n~~kulland~ktan sonra k~rbacile de
bilaperva dü~mana sald~rm~~~ve nihayet emeline nail olmu~, rahmetlerin en ~ereflisine kavu~mu~tu. Esasen bütün taburum taarruzunu sanki hazarda bir gece taarruzu talimi yap~yormu~~gibi
hiç korkusuz ve pervas~z yapm~~t~.
Çünkü bütün tabur ölmeme~i de~il, ölme~i tabii görüyor ve
hayat~n~~de~il, yaln~z büyük kumandan~n emrini harfiyyen ha etme~i
ve dü~man~~neye mal olursa olsun mutlaka tepeleme~i dü~ündyordu. Nihayet ac~~hakikati anl~yan ve cepheden bize bir ~ey
yapam~yaca~~n~~da gören dü~man evvelden haz~rlad~~~~müthi~~yan
ate~i tertibat~n~~ bütün deh~et ve ~iddetile aleyhimize kullanma~a
ba~lad~ .
Elimizde bulunan dü~man siperleri dü~man~n karadan ve denizden tevcih etti~i projektörlerle gündüz gibi ayd~nlann~~~~ve
yine karadan ve denizden üzerimize çevrilen her nevi ate~lerle
bir cehenneme dönmü~tü. Bütün ~iddetile ~afa~a kadar devam
eden bu ate~, hiçbir tehdit ve ate~ten y~lmadan elindeki dü~man
siperlerini terketmiyen tam mevcutlu taburumu tamamen eritmi~ti ;
kahraman taburum elindeki dü~man siperleri üzerinde kahramaca
canverme~i tercih etmi~ti. ~afakla beraber esasen daima kahramanlar~n~n yan~ndan ayr~lm~yan büyük kumandan~~yan~mda görünce taburumun ~len erimi~~oldu~unu unutmu~~ve adeta
yaln~z bas~ma da mevkiimi muhafaza edebilece~imi zannedecek
derecede o güne~ten, o iman ve kuvvet kayna~~ndan taze iman
ve kuvvet alm~~t~m. Emsalsiz dehas~~ve ihatasile her ~eyi herkesten
daha iyi gören, kavr~yan ve anl~yan büyük kumandan~m vaziyeti
içinde bulunan benden daha iyi anlam~~~olmas~na ra~men bana ~u
suali sormu~tu :
Celal! taburun nerede?
Kumandan~m i~te dü~man siperleri üzerinde yat~yor.
Ziruh mu, biruh mu?
Gördü~ünüz gibi kumandan~m.
Büyük kumandana daha fazla söz söylemek hadna~inasl~ ktan
ba~ka bir ~ey olmazd~. Vaziyeti derhal ihata eden Büyük Kemal
bana derhal ~u emri verdi:
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"Üçüncü taburu da senin emrine verdim. Vaziyetini muhafaza
et!,, Büyük Kumandan~m~z~n her emrini oldu~u gibi bu emrini de
harfiyyen icra ettik ve dü~mana mevzilerimizden bir kar~~~yer vermedik; yer vermedik de~il, dii~man~n siperlerinden bir ad~m
atmas~na hatta kafas~n~~ ç~karmas~na da meydan vermedik.
Büyük Kumandan~m~z bana yukardaki suali tevcih etti~i yer de
~ehitlerimizin cesetlerile dolu idi. ~~te ancak onun, o Büyük
Kumandamm~zm ~ahs~nda görülen bu ve nihayetsiz di~er kahramanl~klar hepimizin kana kana içti~i bir cür'et ve ~ecaat
kayna~~~idi. Büyük Kumandan hiç kimsenin kafas~n~~ ç~karamad~~~~siperlerde bir neferinin s~rt~na ç~kar ve bilaperva dü~man
mevzilerini tetkik ederdi. Bu Büyük insan gerideki kumanda
mevkilerinden ziyade ilerdeki kahramanlar~n~n yan~nda vakit
geçirirdi ve cephedeki tehlike ne kadar ziyade ise, o da o nisbette
fazla kahramanlar~n~n yanlar~nda ve etraf~nda görünür ve etrafa
bir güne~~ ~ual gibi, cür'et, ~ecaat ve kahramanl~k enerjileri
serperdi. Daima o Büyük Kumandan~n ~ahs~na in'itaf eden bu
gibi menk~beler nihayetsizdir.
Ben Büyük Kumandan~= ne talili bir zabiti imi~im ki, onun
yaln~z Çanakkaleyi de~il, bütün Milleti ve Vatan~~da kurtard~~~n~~
ve yine onun elile aslanlar yata~~~ve en çetin yurt hisar~~olan
Çanakk alenin "gayriaskerilik„ ba~lar~ndan da kurtar~ld~~~n~~gördüm. Daima iyi neticelere, mutlaka vatan ve milletin hayr~na matuf olan onun emirlerini ila u~runda ölen arkada~lar~m da hiç
~üphesiz talili idiler. Fakat heyhat! Onlar u~runda can verdikleri
Büyük Kumandanlarm~n ve vatanlar~n~n bu mazhariyetlerini benim
gibi göremediler.
Çanakkale demek Mustafa Kemal demektir. Gönül çok ister ki:
Yaln~ z Çanakkaleyi de~il, dii~manlar~n çok feci kast ve emellerine maruz kalan bütün Türk Vatan~n~~ve Türk Milletini kurtaran
ve yaln~ z kurtarmakla da kalmay~p onu en iyi bir istikbale do~ru
bütün h~zile ilerleten Büyük ~elimizin, tarihte e~i bulunm~yan
Büyük Dahi Atatürkümüzün muazzam di~er bir heykeli de Nevyork
liman~n~n a~z~ndaki "Hürriyet Abidesi„ gibi yüce Türk Millet ve
Vatamn~n kap~s~~demek olan Çanakkale Bo~az~na gireceklere kar~~~
Gelibolu Yar~madas~n~n en ileri ve göze görünür bir tepesine, bir
zamanlar dü~man top, makineli tüfek ve tüfeklerinin bize ate~~
saçh~~~~tepelerden birisi üzerine dikilsin. Türklü~ün kurtulu~~ve
hürriyet abidesi demek olan bu abide de Amerikal~lar~nki gibi
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Çanakkale Bo~az~ na sokulurken gece ve gündüz ta uzaklardan
görünsün.
*

Belleten:
Tabur kumandan~n~ n men!abesine esas tuttu~u taarruzun
stratejik de~erini ayd~ nlatma~~~vazife sayar~ z: Bu taburun yüksek
kahramanl~~~~ile yap~ lan vazife cenupta Seddiilbahir cephesinde
yap~ lmakta olan dü~man taarruzunu sa~~cenah~ m~zdan sert bir
darbe ile önliyerek dü~man~n sade dikkatini de~il, ayni zamanda
bir k~s~ m kuvvetini de ~imale çekmek amac~n~~güdüyordu. Tabur
o günkü kumandan~ n~n yazd~~~~gibi, ald~~~~emri ~im~ek gibi yapt~~
ve Büyük Kumandan~n maksad~~ temin olundu.

