ATATÜRK'ÜN
ANAFARTALAR MUHAREBELER~NE A~T
HAT ~ R ALARI
MDEM~R
ULU~~
Türk Tarih Kurumu Ba~~Sekreteri

GIRI ~~
Aziz Cümhuriyetimizin yirminci y~l dönümü münasebetile
Belleten'in fevkalade bir nüsha halinde ç~kan bu say~s~nda
Ciimhuriyetin Kurucusu Atatürk'ün askeri dehas~ n~~ en
canl~~ ~ekilde gösteren "Anafartalar muharebat~na ait Tarihçe„
ad~n~~ ta~~yan hat~ralar~ n~~ Onun kutsal hât~ ras~na ithaf etmek suretile, ne~ir ~erefi bana bah~edilmi~~bulunuyor.
Bu hât~ralar Atatürk'ün el yaz~ sile bir okul defterine yaz~lm~~t~ r. Bunlar~ n, ~üphesiz, en k~ymetli bir taraf~~ da, hâdiseleri s~cak'
s~ca~~na tesbit etmi~~olmas~d~r. Vak'alar~n bütün heyecan~n~~ yaz~n~n karakterinden, baz~~ yerlerinin gayet sert ~ekillerle yaz~lm~~~
olmas~ ndan daha iyi hissediyoruz. Bu yaz~lar faksimile usulile ne~redildi~i zaman Atatürk'ün enerjisini, heyecan ve asabiyetini
adeta gözle görmek mümkün olacakt~ r.
An a f art a lar harpleri 'ne ait hat~ralar~~ ihtiva eden bu
defteri, Atatürk, okumak üzere, o zaman Türk Tarih Kurumu'nun
Genel Sekreteri bulunan Ayd~ n Meb'usu rahmetli Re ~ id Galib 'e
vermi~lerdi. Re~id Galib'in kütüphanesinde gördü~üm bu k~ymetli
defteri ben de okumak istedim. Re~id Galib bu müsaadeyi verirken,
defterin bir kopyas~n~~ almama izin verdi. Hat~ralar~~ 15 ikincikanun
1934 de kopya etme~e ba~lad~ m. Daha sonra, 1937 y~l~~ sonlar~nda
Atatürk, bu hat~ ralar~n Belleten'de ne~redilmesini emretmi~lerdi. O zaman bu mümkün olmad~. ~imdi Atatürk'ün bu emirlerini yerine getirmekle de ayr~ca en büyük bahtiyarl~~~~duyuyorum.
Bendeki kopye, arap harfleriyle 116 sahifedir. Hât~rat~n
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Atatürk'ün el yaz~lariyle yaz~lm~~~olan k~sm~~ benim defterimde
86 sahife tutmu~ tur. Asl~ nda bu k~s~ m 106 sahifedir. Bunlardan
1 inci, 12 nci ve 105 inci sahifelerin foto kopilerini burada ne~rediyorum. Hât~ rat~ n bu k~sm~~ 28 Temmuz 1331 (10 A~ustos 1915)
Conkbay~r~~ taarruzu ile sona ermektedir. "3 A ~ ustos muh ar e besi „ ba~l~~~ yle ba~ layan ikinci k~s~ m defterden ayr~~ olarak
ba~ka bir yaz~ yle eseri cedit kâ~~ dlar~ na yaz~lm~~ t~ r. Bu k~s~ m,
A ta tür k'ün hastalanarak Anafartalar Gurubu kumanclanh~~~'n~~
Mirliva Fevzi P a ~~a'ya (Mare~al Fevzi Çakmak) tevdi eyledi~i
27 Te~ rinisâni 1331 ( 10 Birincikânun 1915) tarihine kadar devam
etmektedir. Bunun sonuna 14. 10. 1331 ( 27. Birincikânun 1915)
tarihinde Çaml~~Tekke' den Anafartalar Gurubu Erkân~~ Harbiye
Reisi ~~zzeddin (Mu~la Meb'usu ~zzeddin Çali~ lar) imzas~ n~~ ta~~yan
bir rapor eklenmi~ tir. Bu rapor dü~man~ n Anafartalar Gurubu cephesinden ricatine ve Gurub'un hareket tarz~ na dairdir.
Bu hât~ralar~ n daha iyi anla~~ labilmesi için Atatiir k'ün
Sofya'da Ata~emiliter s~fatiyle bulundu~u tarihten hât~ rat~ n ba~lad~~~~20 Ma y ~~ s 1331 ( 2 Haziran 1915) tarihine kadar geçen
hâdiselerden de bahsetme~i faydal~~ bulmaktay~ m.
*
* *
Birinci Cihan Harbi ba~lad~~~~zaman Atatürk (Kurmay
Yarbay Mustafa Kemal) Sofya'da Ata~ emiliter bulunuyordu. Kendisi
Türkiye'nin cihan harbine girmekte acele etti~i kanaatinde idi.
Hâdiseleri bir müddet dikkatle takip ettikten sonra, bir ölüm
kal~m sava~~na girmi~~olan yurdunun mukadderat ~ na Sofya'da
seyirci kalmaktansa, faal bir asker vaziyetine geçme~i tercih
ederek Ba~kumandanl~ ktan vazife istedi. ~ lk önce kendisine
orduda faal bir vazife vermek istemediler. Nihayet ~iddetli
israr~~ üzerine 2 ~ubat 1915 de Tekirda~~ nda te~kil edilen 19 uneu
tümen komutanl~~~ na tayin edildi. Atatürk bir aydan daha k~sa bir
zamanda bu tümeni haz~ rlad~. 24 ~ubat 1915 de 19 uncu tümen
May dos' a naklolunarak Ece liman~~ ile Seddiilbahir ve Morto
liman~~ aras~ ndaki m~ ntakan~ n muhafazas~ na memur edildi.
~imdi bu tarihten sonraki hadiseleri Atatürk'ün kendi beyanat~ndan okuyal~ m: Bu beyanat 1918 y~ l~~ ba~lar~nda R u ~ e n
E ~ ref (Pe~te elçisi Ru~en E~ref Onayd~ n) taraf~ ndan Yeni
Mec mu a'n~ n fevkalâde nüshas~ nda ne~redilmi~~ve sonra 1930 da
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kitap halinde bas~ lm~~t~ r °. Anafartalar muharebeleri ile ona takaddüm eden hâdisat~~ veciz bir dille anlatan bu mülâkat~n, hât~rat~n
ba~lad~~~~tarihten evelki k~sm~ n~~ ve mümkün oldu~u kadar yaln~z
Atatürk taraf~ndan söylenmi~~olanlar~n~~ nakletmekle iktifa edece~im:
*
* *

Benim kanaatime göre dü~man ihraç te~ebbüsünde bulunursa iki noktadan te~ ebbüs ederdi. Biri Seddülbahir, di~eri Kabatepe
civar~.! Ve benim noktai nazar~ma göre dü~man~~ karaya ç~kartmadan bu sahil parçalar~n~~ do~rudan do~ruya müdafaa etmek
mümkündü. Binaenaleyh alaylar~m~~ böyle sahilden müdafaa edecek
surette yerle~tirdim. Bu vaziyet takriben ~ubat 1930... „
"Mustafa Kemal Pa ~ a, kendisinin Maydos m~ntakas~~ kumandanl~~~~esnas~ nda cereyan eden mühim vakalar~~ ~u suretle
hülâsa etti: Dü~ man bir defa Seddülbahir'e ve Kumkale'ye asker
ç~karmak te~ebbüsünde bulunuyor. O zaman, hep a~~zlarda i~idüp
okudu~umuz bir Mehmed Çavu ~~ç~k~yor, topra~~m ~ za ayak
basan dü~man~~ tekrar denize at~ yor.
Dü~man bu karaya asker ç~ karmak te~ebbüsünü neden
denedi?
Bu hareket bir ke~if olarak kabul edilebilir. Bir de malûm
olan 5 Mart vard~ r.
Ki as~ l bizi alâkadar eden de odur, Pa~a Hazretleri.
Fakat bu tamamen bahri bir harekettir. Sahil müdafaas~~
Cev ad Pa ~ a Hazretlerinin taht~~ emrinde bulunuyordu. Benim
bu hareketle alâkam, dolay~siledir. Yaln~ z 5 Mart gününün sabah~~
Cevad Pa~a Hazretleri Maydos'da bulunan karargâh~ ma gelmi~ti.
Kendisine Seddülbahir sahil m~ ntakas~ ndaki tertibat~~ göstermek
üzere beraber Kirte'ye gittik. Oraya vard~~~= zaman, dü~man
donanmas~n~n Kirte ve Ak~tepe istikametlerine açt~~~~ate~in alt~ nda
kald~ k.„
Mezkf~r m~ ntak an~n muhafazas~ na memur 26 nc~~ Alay
kumandanl~~~ na icap eden talimat~~ ~ifahiyemi verdim. Ve Cevad
Pa~a ile birlikte vazife ba~~ nda bulunabilmek için Maydos'a döndük.
'Ru ~ en E ~ ref, Anafartalar kumandan~~ Mustafa Kemal ile mülakat, ~ stanbul 1930. (Bu mülâkattan Atatürk'ün Birinci Cihan Harb'ine ait
daha birçok hat~ ra defterleri ve notlar~~ oldu~u anla~~l~ yor.)
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Dü~man~n ma~lübiyetiyle neticelenen bu 5 Mart muharebei Bahriyesinde kara m~ ntakas~ n~ n muhafazas~~ benim uhdemde idi. O
gün, dü~man~ n baz~~ gemilerle sahili ate~~alt~ nda bulundurmu~~
olmas~ ndan ba~ka zikre ~ayan hiç bir~ey vuku bulmam~~t~ r. O gün
sahil bataryalar~m~zda bulunan askerler, zabitler ve kumandanlar
cidden ~ayan~~ hayret bir fedakarl~ kla, hani cesaretin, tevekkülün
haddi azamisiyle sonuna kadar toplar~m kullanm~~lar, vazifelerini
ifa etmi~lerdir. Dü~ünün ki birçok çökmeler, infilâklar, yang~ nlar,
zayiat aras~ nda, daimi ate~~kar~~s~ nda, muharrip endahtlar alt~ nda
bunlar hiç titremeden vazifelerini yapm~~lard~ r. „
"Dü~man~ n maklübiyetiyle kapanan bu hâdisei bahriy eden
sonra, M ustafa Kemal Pa ~ a, Ingilizlerin, Frans~ zlar~ n bo~az~~
yaln~ z donanmalar~~ ile zorl~yarak bir maksat elde etmekten ümidi
kestiklerine hükmediyor ve mutlak tekrar sahile adam ç~ karmak
te~ebbüsünde bulunacaklar~ na ihtimal veriyor. Bunun için maiyetindeki k~t'alara t e y ak k uz da bulunmalar~ n~~ emrediyor. Kuvvetinin artt~ r~lmas~~ için laz~ m gelen yerlere resmi müracaatlarda
bulunuyor. Kuvvetini artt~ r~yor. Ve o m~ ntaka kumandanl~~~na
Halil Sami Bey isminde di~er bir zat tayin olunuyor! O zaman
Kaymakam rütbesinde bulunan Mustafa Kemal Bey de kumanda etti~i f~ rka ile icab~ nda Gelibolu civar~ na, icab~ nda Anadolu cihetine harekete müheyya bulunmak üzere i ht i ya t ~~
umumi olarak terkediliyor. Rumeli sahili m~ ntakas~~ muhafazas~ na yaln~z o miralay beyin f~ rkas~~ tahsis ediliyor.„
"Bu s~ ralarda, yâni Mart içinde Mustafa Kemal Bey'in
f~ rkas~ ndan bir alay, Çanak k al e'ye geçiriliyor; fakat gene iade
olunuyor. Mustafa Kemal Bey de bütün f~ rkas~ n~~ Bigal~köyti
civar~ nda bulundurmak' muvaf~ k görüyor. F~ rkas~~ Be~inci Ordu'nun
ihtiyat~~ umumisi olarak Bigal~köyü ve bunun cenubi-~arkisindeki
Maltepe, Mersintepe civar~ nda bulunan konaklarla ordugahlarma
yerle~iyor. Kumandan ald~~~~emir mucibince icab~ nda Bolay~r'a
hareket etme~e, Çanakkale cihetine vapurla geçme~e müheyya
bir halde bulunuyor. Emre intizaren bütün k~t'alar~ n~~ talim ve
terbiye ile i~tigal ettiriyor.„
— I~ te o günlerden birinde, on ik i Nisan sabah~~ idi ki
Ar~ burnu'nda bir hâdise cereyan etmekte oldu~u, i~itilen gemi toplar~ n~ n sesinden anla~~ lm~~t~. „
" Bütün f ~rka k~ taat~ n~ n harekete haz~ rl~ k derecesi tezyit edildi.
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Bir taraftan Magdos m~ ntakas~~ kumandanl~~~ ndan malt~ mata intizar
etmekte idim, di~er taraftan da ya kolordunun veya ordunun
emrine.... Yaln~z f~rkan~ n süvari bölü~üne - istihsali malümat için Koca çimen istikametine hareket etmesi emrini verdim. „
"Bu s~ rada idi ki Üçüncü Kolordu Kumandan~~ Esat Pa ~ a
Hazretlerile Gelibolu'dan telefonla görü~ülmü~tür. Mü~arünileyh te
henüz cereyan~~ ahval hakk~ nda vüzlh malûmat edinememi~~oldu~unu bildirmi~tir. Ö~leden evvel saat alt~~ buçukta idi, Halil
Sami Be y 'den vürut eden bir raporla dü~man~n Ar~burnu s~rtlar~na ç~kt~~~~anla~~l~yor ve buna kar~~~benden bir taburun mezkûr
dü~mana kar~~~sevki isteniyordu. Gerek bu rapordan, gerek Maltepe'de icra etti~im husust tarassudat neticesinde bende hâs~l olan
kanaati kat'iyye, öteden beri imali fikir etti~im gibi, dü~man~n
Kabatepe civar~ nda mühim kuvvetle karaya ç~kma~a te~ebbüsü, demek ki, buku buluyordu. Binaenaleyh bu i~in içinden bir taburla
ç~kmak mümkün olam~yaca~~n~ , her halde evvelce tahmin etti~im
gibi bütün f~ rkamla dü~mana incizab~ n gayri kabili içtinap oldu~unu takdir ediyordum. Art~k hiçbir ~eye intizar etmiyerek karargâh~m~~ n bulundu~u Bigal~köytf nde ikamet eden birinci piyade
alay~~ ile cebel bataryas~n~ n derhal harekete geçmek üzere âmâde
bulundurulmalar~n~, kumandanlar~n~ n da emir almak üzere yan~ma
gelmelerini bildirdim. „
"... — Alt~~maddelik bir emir not ettirdim. Bu emir maiyet cüzütam kumandanl~~~ na da tebli~~olunacakt~. Bundan ba~ka Üçüncü
Kolordu Kumandanl~~~ na da telefonla arzedilmek üzere bir rapor
yazd~ rd~m. Vaziyeti ve vaziyetimi ve te~ebbüsümü anlatt~m.„
"... — Bundan sonra k~t'alar~ n~~ yürüyü~e müheyya olarak içtima
ettirmi~~bulunduran 57 nci alay,- me ~ hur bir alayd ~ r bu,
çünkü hepsi ~ ehit olmu ~ tur - kumandanlar~~ ve sertabip ve
bir yaverimle bir emir zabitim beraber oldu~u halde içtima mahalline gittim. Basit bir tertiple Bigal~deresi boyunca giden yol
üzerinde alay~~ bizzat yürüyü~e geçirerek Koca çimen tepesine tevcih ettim.„
"Yolda giderken kumandanlara olsun, sertabibe olsun ~ifaht
izahat~~ lâzime veriyordum. Takip etti~imiz dereden bizi Kocaçimen'e isal edecek muayyen bir yol olmad~ ktan ba~ka Kocaçimen'e
varmak için atlama~a mecbur oldu~umuz saha da pek ziyade
fundal~k, sabülmürur, kayal~kl~~ derelerle mali idi. Bir yol bulup
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K~t'ay~~ sevke delâlet etmesi için topçu taburu kumandan ~n~~ tavzif
ettim.„
... Bu zat kayboldu. Ondan sonra batarya kumandan~ n~~
memur ettim. Bu da ba~~n~~ al~ p Kocaçimentepesi'ne kadar gitmi~,
delaletinden istifade edilemedi.„
. Bizzat yol bulmak ve müfrezeyi oradan sevk etmek
suretile Kocaçimentepesi'ne muvasalat edildi. ~imdi Kocaçimentepesi'ni tasavvur buyurun: Koca çimen ~ibihcezirenin en yüksek
tepesidir. Fakat Ar~burnu noktas~~ zaviyei meyyite içinde kald~~~ndan buradan görülmüyor.„
. . . Orada denizde bulunan gemilerden ve z~ rhl~lardan ba~ka
hiç bir ~ey görmedim. Dü~man~ n karaya ç~ km~~~piyadesinin henüz
oradan uzak oldu~unu anlad~ m. Efrat o mü~ kül araziyi bilâ tevakkuf kat'etmek yüzünden yorulmu~~ve yürüyü~~umku pek ziyade
derinle~mi~ ti. Alay ve batarya kumandan~ na efrad~~ tamamen toplay~ p küçük bir istirahat vermelerini söyledim. Denizden mestur
olarak on dakika kadar tevakkuf edecekler, sonra beni takibedeceklerdi. Ben de, orada bir Aptalgeçidi vard~ r, o Aptalgeçidi'nden
Conkbay~n'na gidecektim. Yan~ mda yaverim, emir zabitim ve sertabip ile oralarda tekrar buldu~umuz f~ rka cebel topçu taburu kumandan~~ oldu~u halde evvela atl~~ olarak yürüme~e te~ebbüs ettik,
fakat arazi müsait de~ildi. Hayvanlar~~ b~rakt~k, yaya olarak Conkbay~n'na vard~ k.,,
" ~imdi burada tesadüf etti~imiz sahne en enteresan bir sahnedir. Ve vak'an~ n en mühim an~~ bence budur.,,
" ... Bu esnada Conkbay~n'n~ n cenubundaki 261 rak~ml~~ tepeden
sahilin tarassut ve teminine memuren oralarda bulunan bir müfreze efrad~ n~ n Conkbay~n'na do~ru ko~ makta, kaçmakta oldu~unu
gördüm. Size ~u muhavereyi aynen okuyaca~~ m! Bizzat bu efradin önüne ç~ karak:
Niçin kaç~yorsunuz? dedim.
Efendim d~~~man! dediler.
Nerede?
~~te, diye 261 raklml~~ tepeyi gösterdiler.„
"Filhakika dü~man~ n bir avc~~ hatt~~ 261 rak~ ml~~ tepeye yakla~m~~~ve kemali serbestiyle ileriye do~ru yürüyordu. ~imdi vaziyeti dü~ünün: Ben kuvvetlerimi b~ rakm~~~ m, efrat on dakika istira-
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hat etsin diye... Dü~ man da bu tepeye gelmi~ ... Demek ki dü~man bana benim askerlerimden daha yak~ n! Ve dü~ man, benim
bulundu~ um yere gelse kuvvetlerim pek fena bir vaziyete düçar
olacakt~. O zaman art~ k bunu bilmiyorum, bir muhakemei mant~k~ye midir, yoksa sevk~~ tabii ile midir, bilmiyorum;
Kaçan efrada :
Dü~mandan kaç~ lmaz, dedim.
Cephanemiz kalmad~ , dediler.
Cephaneniz yoksa, süngünüz var, dedim.„
"Ve ba~~ rarak bunlara süngü takt~ rd~ m. Yere yat~ rd~m. Ayn~~
zamanda Conkbay~r~'na do~ru ilerilemekte olan piyade alay~~ ile
cebe' bataryas~ n~ n yeti~ebilen efrad~ n~n "mar~~mar~ „ la benim bulundu~um yere gelmeleri için yan ~ mdaki emir zabitini geriye sald~rd~m. Bu efrat süngü tak~ p yere yat~ nca dü~ man efrad~~ da yere
yatt~. Kazand~~~m~ z an bu and~ r.„
— Kolun ba~~ nda bulunan bölük yeti~ti. Bu bölü~e cep"
hanesiz bölü~ü takviye ederek ate~~açmas~ n~~ emrettim. Yan~ ma
gelmi~~olan alay 57 tabur 2 kumandan~~ yüzba~~~At. Efendi'ye
bütün taburiyle bu bölü~ü takviye ederek 261 rak~ml~~ tepe
üzerinden dü~ mana taarruz etmesini emrettim. Cebel bataryas~na
Suyata~~'nda mevzi ald~rarak dü~ man piyadesi üzerine ate~~açt~ rd~ m. Dereye sapt~~~ ndan biraz geciken di~er bir tabur, kumandan~~
üzerinden aç~ larak taarruza i~ tirak etti. Bundan sonra idi ki alay
kumandan~ na bütün alay~~ ile benim tevcih etti~im istikametlerde
dü~ mana taarruz etmesini emrettim.„
— 57 nci alay~ n taarruza ba~lamas~~ ö~leden evvel saat on
"
rad delerinde idi. O esnada 9 uncu f ~ rkaya mensup süvari zabitan~ ndan mülaz~ m~ evvel Mehmet Salih Efendi yan ~ ma geldi. Ve 27nci alay~ n Kocadere garb~ndaki s~ rtlardan Kemalyeri üzerinde
dü~ma~ lla muharebeye ba~lad~~~ n~~ haber verdi. O zabitle mezkür
alay kumandan~ na, dü~man~ n sol cenah~ na taarruz etmekte oldu~umu, 27 nci alay~ n da kar~~s~ ndaki dü~ mana taarruz etmesini,
henüz Bigal~~ civar~ nda bulunan 19 uncu f ~ rka k~sm~~ küllisini Kocadere istikametine celbedece~imi, bu emri kendisine irsal eden
st~ vari mülaz~ m~~ Salih Edendi'yi tekrar nezdime iade etmekle beraber benimle daima irtibat~~ muhafaza etmesini, muharebeyi Conkbaydndan idare edece~imi emrettim, bildirdim. Bigal~'da bulunan
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f~ rka erkân~~ harbine de emir atl~s~~ ile bir emir gönderdim. Dedim
ki :
"~ zzettin Bey ( Mu~la mebusu ~zzettin Çali~ lar) alay 72 Maltepe'ye takarrüp etmesin. S~ hhiye bölü~ü Kocadere'ye gelsin ( hepsi ).
Alay 77 Kocadere ~ark~ na takarrüp etsin. Ve bu raporu Üçüncü
Kolordu Kumandan~ na veriniz.„
Üçüncü Kolordu Kumandanl~~~na

Ar~ burnu ~imalindeki s~ rtlar.
Saat Dakika

12 Nisan

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
metre mesafede i~gal ediyor. Dü~man~n tamamen sol cenah~ nda alt~~
yüz metre mesafeden taarruza ba~lad~ m. Yaln~ z piyadeden ibaret
alan dü~man~~bir alay tahmin ediyorum. Muharebe devam ediyor.
Bir saat kadar ate~~muharebesinden sonra dü~man~n 261 rcikiml~~
tepey3 kadar ilerlemi~~olan k~taat~n~n ricate ba~lad~~~~görüldü.„
"... 57 nci alay, verdi~im emir üzerine dü~ man~~ ~iddetle tak~ p ediyordu. 27 nci alay kumandan~ ndan emrimin al~ n~ p alinmad~~~ na dair bir haber gelmedi. Bununla beraber gerek bizzat benim, gerek yan~ mdaki zabitlerden tarassut için ileri gönderdiklerimin neticei tarassudumuzdan bu alay~ n da taarruz etmekte ve
ilerlemekte oldu~ unu anlad~ m.„
".... ~imdi saat on bir buçuk evvelden sonra vaziyet bence
~u idi:
Dü~man~ n karaya ç~ km~~~olan kuvveti, sekiz taburdan fazla
idi. ~imdi bu sekiz taburluk kuvvet kendisile g-ayrimütenasip gayet geni~~bir cephe üzerinde "261„ e kadar ~imalen, ve Kemalyeri'nin bulundu~u s~ rtlar~ n garp yamaçlar~ na kadar ~arkan ilerileyebilmi~ti. Fakat bu uzun cephe hatt~, ziyade manial ~~ bir tak~ m
derelerle kesik bulunuyordu, bu sebeple dü~ man kendi cepliesinin
hemen her noktas~ nda zay~ f idi. Conkbay~r~~ ~imali~~ de mevzi alan
19 uncu f~ rkan~ n seri' cebel bataryas~~ Ar~burnu ihraç noktas~ n~~
ate~~alt~ na ald~~~~için dü~man~ n henüz ihraç etme~e devam etti~i
k~ taat~ n ihrac~~ hem mü~ kilâta, hem de teahhura u~rad~ . 57 nci alayin Conkbe.y~r~~ ve &yata~~~ hatt~ ndan "261„ istikametinde ve dar
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cephe ile kesif olarak dü~ man~ n pek nazik ve mühim olan sol
cenah~ na yüklenmesi iki taburdan ibaret olan 27 nci alay~n da
Merkeztepe istikameti umumiyesinde geni~~cephe ile dü~mana at~lmas~~ dü~man~~ricata mecbur etmi~tir.„
"Fakat bence bu tabiye vaziyetinden daha mühim olan bir
âmil vard~ r ki o da herkes öldürmek ve ölmek için dü~mana at~lm~~t~.„
"Bu öyle alelâde bir taarruz de~il, herkesin muvaffak olmak
veya ölmek azmile harekete te~ne oldu~u bir taarruzdur. Hatta
ben, kumandanlara ~ifahen verdi~im emirlere ~unu ilave etmi~imdir:
« — Size ben taarruz emretmiyorum, ölme~i emrediyorum.
Biz ölfinceye kadar geçecek zaman zarf~nda yerimize ba~ka
kuvvetler ve kumandanlar kaim olabilir.»

" ... Fakat ak~ama kadar daha çok zaman vard~. Bu s~ ralarda
idi ki 9 uncu F~ rka Kumandan~ ndan haber getiren bir zabit, dü~man~ n Kumtepe'ye kuvvet ihrac~ na ba~lad~~~ n~~ ve orada kuvvetimiz bulunmad~~~ n~, 19 uncu f~ rkaca bu cihetin nazar~~ dikkate
al~ nmas~n~, 9 uncu F~ rka Kumandan~n~ n tekmil kuvvetlerile Kirte'ye
gitti~ini bildiriyordu.„
Kumtepe, Kilidülbahir'e en yak~ n ve pek müessir bir noktad~r. Buras~n~~ müsamaha etmek bütün maksatlar~~ ziyaa u~ratabilir. Binaenaleyh derhal hat~r~ma gelen ~ey, Ar~burnu'nda muharebeye i~ tirak eden kuvvetleri taarruza devam ettirmek ve f~rka k~sm~~ külltsile bizzat Kumtepe'ye yeti~mek oldu. Buna dair icap eden
emirler verildi. Fakat bizzat f~ rka k~sm~~küllisine mülâki olmak'
tercih etti~im için hemen hareket ettim.„
"Kumandan hemen haraket ediyor. Ve Kocadere'de 77 nci
alaya, ondan sonra da ... inci alaya mülâki oluyor. ö~leden sonra
saat bir raddelerinde Maltepe' ye yakla~t~~~~s~ rada baz~~ seslerin
kendi ismini ça~~rmakta oldu~unu i~itiyor. Seslerin geldi~i tarafa
yakla~~yor. Bak~yor ki kolordu kumandan~~ Esat Pa ~ a ve mâiyeti erkan~~ harbiyesi... Mustafa Kemal Bey, mü~arünileyhe gelmi~~olan son raporu okuyor. Ve görüyor ki bu rapor
ayn~~ zamanda kendisine de aitti, ve biraz evvel gelip dü~man~n
Kumtepe'ye ç~kt~~~n~~haber veren zâbit, bu raporun mealini söylemi~tir. Halbuki okudu~u tahrirt rapora nazaran dü~man~n Kumtepe'ye
ç~kt~~~~do~ru de~ildir.
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"— Bak~ n~ z bu raporun ~ifâhen tebli~inde bir "Kumtepe'ye asker
ç~ kt~ „ cümlesinin ilâvesi bütün taktik kararlar~ n~~ de~i~tirebiliyor,
ve hem pek mühim surette de~i~tirebiliyor. ~~~bu suretle anla~~ld~ ktan sonra kolordu kumandan~~ pa~ a hazretleri karar~m~~ sordular.„
"Mustafa Kemal Bey de tekmil kuvvetle Ar~burnu'ndaki
dü~ mana taarruza devam edece~ini arzediyor. Kolordu kumandan~~
pa~a kabul ediyor ve Mustafa Kemal Bey derhal yan~ndan ayr~l~ yor, muharebe meydan ~ na geliyor, 77 nci alay~~ 27 nci alay~ n solundan dü~man sa~~cenah~~ aleyhine taarruza geçiriyor. lhfiyatlar~ n~ , sahra bataryas~ m laz~ mgelen yerlere yerle~tiriyor. Kendi de sa~~cenaha gidip oradan muharebeyi idare ediyor.,,
"Bizimkiler o kadar ilerlemi~ler ki dü~man ricatine devam ediyor, hattâ k~ smen sandallara binmekle bile i~tigal ediyormu~. Fakat ak~am olmu~. Gecenin hulülüne kadar muhtelif emirlerle hücuma sevkedilmi~~olan cüzütam kumandanlar~, f~ rka kumandan~n~ n
israr~~ üzerine, ta ki dü~ man tamamile tardedilsin diye, savletlerine
devam etmi~ ler ve pek te muvaffakiyetli hücumlarda bulunmu~larsa da dü~man~~ kâmilen sürememi~ler. Gece de pek ilerleyince
muharebe kesilmi~. Bu ani sükünet f~ rsat~nda dü~man karaya
yeniden asker ç~ karmakta devama ba~ lam~~. „
Pa~a:
" — Demek ki, dedi, 12/13 gecesi vaziyet hakk~ nda hiçbir taraftan
sahih malümat alam~ yorum. Gece karanl~~~ ndan dolay~~ manzarai
harbi gözümden kaybediyorum. Ve vaziyeti etrafiyle anl~ yabilmek
için sabaha kadar cepheyi bizzat dola~~ yor, oradan, telefon merkezi yap~lmas~ n~~ emretti~im Kocadere'ye geliyorum. Orada vak~ f
oldu~um yeni vaziyete göre sa~~cenahtaki ihtiyat kuvvetlerini al~p
merkeze ve sol cenaha yakla~t~ r~ yorum. Kendim de bilâhara Kemalyeri ünvan~ n~~ alan merkezden muharebeyi idare ediyorum.„
"...Dü~ man 13 Nisanda, yani gecedenberi ihrac~ na devam
etti~i kuvvetlerle yeniden birinci hatt~n~~ takviye ediyor, evvela sol
cenahla merkezde bulunan k ~taat~m~ za faik kuvvetlerle taarruza
geçiyor. Fakat k~ taat~ m~z faik dü~ man kuvvetinin süngü hücumundan
kendini korumak ~ artiyle arada bir mesafe muhafaza etmek üzere
ma~lübiyetten siyanet ediliyor. I~ te bu suretle 13 Nisan günü,
ma~lup olmadan kazan~ l~yor.
.... Bu, askerimizin en mühim surette fedakarl~~~, kahraman-
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l~~~~demeyim- çünkü Türklerin bundan daha fazla fedakarl~k gösterdikleri günleri hat~ rl~ yorum - her halde sebat ve metaneti, zabitlerimizin olsun, kumandanlar~m~z~ n olsun cesareti, azmi sayesinde
kazan~lm~~~mühim bir gündür. Diyebilirim ki benim en namüsait
vaziyetim 13 Nisan günü idi. Çünkü be~~Ingiliz livas~na kar~~~
duran kuvvetim dünkü, yani 12 Nisan günkü, ~anver ~edit savlet
ve taarruzlarla zayiata u~rayan 57 nci alaydan, iki~er taburlu
olan 27 ve 77 nci alaylarla, gayri kabili istifade bulunan 72 nci
alaydan ibaretti. Hakikaten 12 Nisan muharebesiyle Ar~burnu
cephesi muvaffakiyetinin temelini kuran, Ingilizlerin bu cephede
azmini k~ r~p plan~n~~ mahveden, bu kuvvetti. 14 Nisan günü daha
iki alay kuvvetin taht~~ emrime girece~i anla~~ld~ . Bunun üzerine
dü~mana tekrar taarruza karar verdim.„
"13/14 Nisan gecesini Kocadere köyünde geçirmi~tim. Kat'i
karar~m~~ fecre yak~ n bir zamanda verdim. O zamanda ki dü~man
Kabatepe istikametinden Kocadere köyünü donanmasiyle ate~~alt~na alm~~t~. I~ te icap eden taarruz emri bu ate~~alt~nda yaz~lm~~t~r.
Bu emir, emiratl~lar~~ ile cüzütam kumandanlar~ na gönderildi. Sonra
ben de bizzat Kemalyeri'ne gittim.„
"Saat yedi ile sekiz aras~ nda sol cenah ve cephede taarruza
ba~land~ . Bundan sonra idi, sa~~cenahta da k~talar~m~z~n taarruz
hareketlerini görüyordum. Taarruz bütün cephe üzerinde muvaffakiyetle devam ediyordu. Dü~man Kanl~s~rt'ta firar suretinde
ricate ba~lam~~ t~. K~rm~ z~s~reta da ricate ba~lad~. Saat 10 dan
sonra sa~~cenah~m~ z da dü~man~~ tazyika ba~lad~, ricate mecbur
etti. Ve takibe koyuldu. Zeval s~ ralar~ nda idi ki dü~ man~ n Kanl~suna ricat eden aksam~ndan baki kalm~~~olanlar K~rm~z~s~rt'ta da
en son ricat ettikleri avc~~ hendekli mevziinde tüfenklerini b~rakarak hemen heyeti kâmilesiyle siperlerinin önüne ç~ km~~, ~apka,
beyaz mendil, bayrak sallayarak teslim olmak istiyorlard~! Bütün
bu manzaralar~~ Kemalyeri'nden ben ve tekmil maiyetim dürbünsüz olarak seyrediyorduk.„
"Bu aral~ k gerek f~ rka erkan~~ harbi Izzettin Be y'den ald~~~ m raporlardan, gerekse bizzat mü~ahedelerimden anl~yordum ki
dü~man~ n Ar~burnu ~ark~ ndaki s~ rtlarda hiç bir faaliyeti kalmam~~t~ r. Sa~~cenah~ m~z kar~~s~ nda dü~man efrad~~ sahile iltica
etmi~tir.„
"Yaln~z ricat noktas~ na uzak kalan dü~manlar Kanl~suna K~r-
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m~z~szretaki vaziyetlerinden dolay~, Merke~tepe'de kalm~~~ olan
aksam~~ da sa~~cenah~ m~z~ n Kömarkap~deresi ve Bombas~rtlarz'na
kadar ilerliyerek bilhassa Yükseks~reta ald~klar~~ hâkim vaziyetten
dolay~~ çekilmiyorlar, ister istemez sebat gösteriyorlard~.„
"Dü~man~ n as~ l sebat~~ Yilkseks~rt'~n garb~ nda ve Ildintepe'de
görülüyordu. En nihayet gece hule~l edince, k~ taat~n fevkalâde
yorgun oldu~u da anla~~l~ nca kazan~ lan muvaffakiyetle iktifa
olundu. Muharebe tevkif edildi, tutulan, kazan~ lan hatlarda tahkimat icra etmeleri emri verildi.„
"15 Nisan günü görülen vaziyet ~u:
"Dü~man sa~~cenah~m~z kar~~s~ nda Yükseks~re~n sahile müteveccih k~sm~ nda Kötniirkapuleresi içinde yamaçlara tutunmu~~bir
halde; buna mukabil bizim k~t'alar~m~z Cesarettepe'deki dü~man
hatt~~ balâs~ nda; bunun kar~~s~ ndaki k~t'alar~ m~z da Edirnes~rt~'nda
K~rm~z~s~ reta ve Kanl~s~rt'ta imi~. Hatt~~ balâ tekrar tekrar dü~man
taraf~ndan i~gal edilmi~~ve buna mukabil k~t'alar~m~ z mezkûr hatt~~
balân~n ~ark~ nda ve kar~~s~ nda mevki tutmu~. Dü~man gündüz de
ihraca devam ediyormu~. Karaya ç~ kar~lan dü~man kuvvetleri ileriye
sevkedilerek ön hatlar takviye ediliyor, hatlar takviye edildikçe de
umumi vaziyetini tashih edebilmek için cephenin baz~~ noktalar~ nda
faaliyette bulunuyormu~. Bu faaliyetler s~ ras~ nda, Kanl~s~rt cihetinden
dü~ man sol cenah~m~ z~~ sabahtanberi tazyik etmekte imi~. Bu taarruzu
tevkif edilmi~. O gün dü~man~ n dokuz nakliye gemisinden karaya dökülen askerlerinden ba~ ka sekiz nakliye gemisi daha ufuktan k~y~lara do~ru yakla~~ p büyümekte oldu~u görülüyormu~. Bizim birinci hatt~ m~z dü~man~ n iki yüz, üç yüz metre kar~~s~nda bulunuyormu~. Bu suretle gittikçe tekâsüf eden dü~man~ n kar~~s~ nda
beklemektense kat'1 neticeyi kazanma~a kifayet edecek kadar
kuvvet celbi için Mustafa Kemal Bey mafevk kumandanlara maruzatta bulunmu~. istedi~i kuvvetleri al~ nca cephesi geni~ledi~inden muhtelif kumandanlarla daimi münasebatta bulunmak
zorla~m~~ . Onun için cephesini muhtelif m~ ntake kumandanl~ klar~na ay~ rm~~.„
"16 Nisan:
"Düsman sa~~cenah~m~ za taarruz te~ebbüsünde bulunmu~sa
da durdurulmu~.„
"17 Nisan:
"Sa~~cenah~m~ zdaki siperlerimize dü~ man taarruz etmi~. Fa-
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kat k~t'alar~m~z~ n mukabil süngü hücumlar~~ ile geri püskürtülmü~:
Fakat tamamiyle yerle~en dü~man~ n yeniden mühim bir hücuma
kalk~~aca~~n~~ muhtemel gören Mustafa Kemal Bey taze kuvvetlerle dü~mandan evvel dü~ mana vurmak! kararla~t~ rm~~. O zaman m~ntaka kumandanlar~n~~ Kemalyeri'ne nezdine celbedip ~ifahi
talimatta bulunmu~.„
"O gün maiyetinde bulunan erkana kar~~~söyledi~i sözlerden
baz~~ k~s~mlar~ n~~bize vermesini kumandandan rica ettim, ve ~unlar~~ ald~ m: Zira taarruz emri vermeden evvel Mustafa Kemal
B ey ruhlara hitap etmekten pek kuvvetli neticeler bekliyor.
Onun için diyor ki:
"Dü~man~n, alt~~ gündenberi iki defa taarruz ederek sarst~~~m~z
ve arazinin menaatinden dolay~~neticeye kadar ~iddetli takip edememek yüzünden bar~nabilen aksam~~ himayesinde ç~karmakta oldu~u ve fakat ~imdiye kadar mahvetti~imiz kuvvetlerinin iki f~rkadan fazla oldu~u anla~~lm~~t~ r. Seddülbahi r'de Kumka le
cihetinde de hal hemen ayn~~olmu~tur.„
"Kar~~m~zda bulunan dü~man~~bire kadar hepimiz ölerek behemehal denize dökmek 16= oldu~u kanaati vicdaniyesindeyim.
Vaziyetimiz dü~mana nazaran zay~ f de~ildir. Dü~man~n kuvvei
maneviyesi tamamen mahvolmu~tur. Mütemadiyen siper yapmakla
kendisine bir melce aramaktad~r. Siperleri civar~na bir kaç mermi
dü~mekle derhal kaçt~~~n~~kendi gözlerinizle gördünüz.,,
"Dü~man~~büsbütün kaç~ rmak için daha çok teemmüle lüzum
yoktur.,,
"içimizde ve kumanda etti~imiz askerlerde Balkan hacaletinin ikinci bir saf has~n~~görmektense burada ölme~i tercih etmiyenlerin bulunaca~~n~~kat'iyyen kabul etmem. ~ayet böylel eri oldu~unu hissederseniz derhal onlar~~kendi ellerimizle kur~una dizelim.„
"~imdiye kadar ihra~~etti~imiz muvaffak~ yeti tamamlamak
için emrime verilen taze kuvvetler hatt~~ harbe vas~l olmaktad~r.„
"Ve ruhlar~~bu hitapla dolan kumandanlara, edecekleri taarruz hakk~nda laz~ mgelen emirleri veriyor, tertibat~n~~ da kolordu
kumandanl~~~ na arzediyor. Karar~~ oraca da tasvip görüyor.„
"Bunun üzerine 18 Nisan taarruzu vukubuluyor ki onun neticesinde husule gelen vaziyet, Pa~ aya nazaran o günden sonraki
hareketlerin hiç birisiyle k abili t eb eddül olm ~~ yan yaz iy etti r.„
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"~öyle ki: "Saat be~~evvelden itibaren bir taraftan topçular~ m~z~ n ate~~açmas~~ ile, di~er taraftan müteakiben yeni gelmi~~olan
14 üncü alay~n Boyun ve Merkeztepe'ye do~ru ilerleme~e koyulmasiyle bütün cephe üzerinde topçu ve piyade muharebesi ba~lam~~~oluyor. Dü~man~ n karada yaln~ z bataryas~~ varm~~, K~t'alar~m~zla dü~man hatlar~~ aras~ nda mesafe pek az oldu~u için dü~man
bataryalar~~ piyademiz üzerine hiç bir tesir yapam~yorlarm~~.„
"Yaln~z dü~man~ n harp gemileri, bilhassa Kabatepe cihetinden
muharebe hatlar~ m~z~ n gerilerini ~iddetli ve devaml~~ ate~ler alt~ nda
bulundurmaktan bir an hali kalm ~ yormu~.„
"Pa~adan kendisinin bu muharebeyi nereden idare etti~ini
sordum:
"— Ben bu muharebeyi Kemalyeri'nden idare ediyorum dedi.
"Çünkü o yerden bütün dü~ man mevzilerini, sa~~cenahtaki
baz~~ k~s~ mlar müstesna olmak üzere, bütün dü~man mevzilerini,
sonra da hemen bütün k~ t'alar~ m~z~ n hareketlerini göz alt~ nda bulundurabilmesi mümkünmü~.„
"Pa~a dedi ki: Dü~man~ n ~iddetli piyade ve mitralyöz ate~ leri
kar~~s~ nda 14 üncü alay~ n taarruzu betaetle ilerilemekte idi. Yaln~z
cebelden ibaret olan topçumuz dü~ man siperleri üzerine endaht
ederek piyademizin ilerlemesini himaye hususunda pek ziyade,
amma fevkalade ziyade çal~~ makta idi. Sol cenah kuvvetlerimizin
taarruzlar~~ da görülme~e ba~lad~ . Saat 6.45 evvelde 14 üncü
alay~ n gerisinde bulundurulan 125 inci alay~ n k~sm~~ küllisi
Merkeztepe istikametinde 14 üncü alaya takrip edilmi~ti. Sol cenah kuvvetlerimizin daha ciddi taarruz etmesini, sa~~cenah kuvvetlerimizin de taarruzla 14 üncü alaya muavenette bulunmas~n~~
emrettim. Fakat saat 10.30 evvele kadar devam eden safhada dü~mana pek müessir olmamakta bulundu~umuzu görüyordum.„
"Bunun üzerine tertibatta bir çok teferruata müdahaleye lüzum
görmü~. Bu baptaki emirlerinin kumandanlara vusulüne kadar,
geriden sevkolunan takviye k~talar~ n~ n muharebe cephesine muvasalat~ na kadar geçen zaman zarf ~ nda taarruzlar~ m~zda bir durgunluk peyda olmu~, kumandanlardan baz~ lar~~ taarruzun tevkifini,
yahut hiç olmazsa geceye tâlikini rica etmekte imi~ler. Halbuki
Mustafa Kemal Bey dü~man~ n hakikaten büyük bir tazyik
kar~~s~ nda bulundu~unu bildi~i için mutlaka taarruza karar veriyor.„
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" — Bu tazyik~ n mevcut oldu~unu ne surette takdir edebiliyordunuz efendim ?„
" — Bir defa bulundu~um yer pek müsaitti. Bütün vaziyeti
tekmil cüzütam kumandanlar~ ndan daha iyi görebiliyordum. Sonra
da muhtelif membalardan malü'mat alabiliyordum. Mesela dü~man kumandan~n~ n "buraya imdat yeti~tiriniz „ tarz~ndaki bir
telsiz telgraf~ n~~ mevkii müstahkemde bulunan telsiz telgraf ~m~z
kapm~~ . Bunu bana bildirdilerdi. Binaenaleyh ba~lan~lan taarruza
devam etmek lüzumlu idi. Dü~ man~n imdat kuvvetleri yeti~meden
evvel taarruzumuzu kat'î bir neticeye iktiran ettirmek lüzumu a~ikard~. Sonra dü~man~~ bir an evvel sahillerimizden atmak gayet
vatani bir vazife idi.„
"Maksad~m~~ cüzütam kumandanlar~ na bildirdim. Bu maksad~ n
tatbiki için askerlerimizin süngüsünden ba~ka güvenilecek hiçbir
çare yoktu. Elimde bulunan bütün kuvvetler ileriye yakla~m~~~bir
halde idi. Bir hücum savletiyle dü~ man mevzilerine girmeleri
için borazanlarla, trampetelerle geriden ~iddetli bir hücum emri
verdirdim. Saat 4 sonra idi. Umum cephede ileri hareketi canland~. Bilhassa merkez gurubu savletle ilerleme~e ba~lad~. Do~rusu
bütün k~t'alar~m~z ~ayam takdir bir surette ilerliyordu.,,
,, .... Birçok efrat baz~~ yerlerde dü~ man siperlerine kadar girme~e muvaff ak oldu. Fakat as~l ke~if avc~~ hatlar~m~z dü~man siperlerinin yirmi — otuz, hattâ sekiz — on metrosunda durdu.,,
"Bizim askerlikçe bu mesafede hala muharebenin bitmemi~~
olmas~~ ~ayan~~ isti~rapt~ r. Çünkü eski nazariyata göre bu mesafenin pek çok fevkindeki bir mesafede muharebe neticesi taayyün
etmi~~olmak laz~mgelir. Halbuki dü~man~ n sebat ve israr~, kahraman askerimizin ölümden y~lmamas~~ böyle burun buruna gelindikten sonra da daha aylarca müddet pek kanl~~ muharebe safhalar~~ görmek imkan~ n~~ muhafaza etmi~~oluyor.,,
"Bu muharebe böyle saat dörtte burun buruna gelmekte taarruz durdu. Fakat muharebe olanca ~iddetile devam ediyordu.
Ben kemali ciddiyet ve ~ iddetle taarruz edilmek, bu taarruz ihtiyat ve istinat kuvvetleriyle iyi takip olunmak ~artile neticei katiyyenin kazan~laca~~ na kanidim ve bu kanaatimde mus~ rd~m. Bilhassa dü~mana bu kadar yakla~~ld~ ktan sonra gecenin zulmetinden istifade edilerek dü~ man siperlerine at~ lmak pek mümkün ola-
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cakt~. Gece yar~s~ na kadar baz~~ tertibatla i~ tigal edildi. Sonra bir
gece hücumu yap~lmas~ n~~ emrettim. Fakat sabaha kadar cereyan
eden ahvale, has~ l olan vaziyete nazaran dü~ man mevzii asliyesine
girilemedi~i anla~~ ld~.,,
"Yirmi dört saatten beri devam eden muharebe askerin pek
ziyade yorgunlu~unu mucip olmu~tu. Onun için verdi~im bir emirle
taarruzu kestim. Fakat kazan~ lm~~~olan hatt~~ tahkim etmekten,
orada m~ hlan~ p kalmaktan ba~ka vatan~~ kurtaracak çare yoktu.
Binaenaleyh laz~ mgelen emri verdim.,,
"K~ymetli bir harp tarihi vesikas~~ olmak üzere Pa~adan bu
emrin son sözlerini ald~ m. Diyor ki:
"Benimle beraber burada muharebe eden bi/cümle askerler
kat'iyyen bilmelidir ki uhdemize tevdi edilen namus vazifesini tamamen ifa etmek için bir ad~ m geri gitmek yoktur. Ekibi] istirahat
araman~n bu istirahatten yaln~ z bizim de~il, bütün milletimizin
ebediyyen mahrum kalmas~na sebebiyet verebilece~ini cümlenize
hat~rlat~r~m. Bütün arkada~lar~m~n hemfikir olduklar~ na ve dü~man~~ tamamen denize dökmedikçe yorgunluk a'sdr~~göstermiyeceklerine ~üphe yoktur.,,
"Mustafa Kemal Pa~ a'n~ n umum Arzburnu kuvvetlerine
~amil olan kumandanl~~~~4 May~ s 1331 gününe kadar devam etmi~, bu müddet zarf~ nda cereyan eden vak'alar içinde öyle mevzi! mütekabil taarruzlardan ba~ ka hiç büyük muharebe yok. Fakat cidden kahramanl~ k sahneleri var. Mesela bak ~ n~z Pa~a ne
anlatt~~
" — Biz ferdi kahramanl~k sahneleriyle me~gul olmuyoruz.
Yaln~z size Bombas~rt~~ vak'as~ n~~ anlatmadan g-eçemiyece~im. Mütekabil siperler aras~ nda mesafeniz sekiz metro, yani ölüm muhakkak,
muhakkak.... Birinci siperdekiler, hiçbiri kurtulmamacas~ na kâmilen
dü~ üyor, ikincidekiler, onlar~ n yerine gidiyor. Fakat ne kadar ~ayan~~ g~ pta bir itidal ve tevekkülle biliyor musunuz! Öleni görüyor, üç dakikaya kadar ölece~ini biliyor, hiç ufak bir fütur bile
göstermiyor; sars~ lmak yok ! Okumak bilenler ellerinde Kuran~~
Kerim, cennete girme~e haz~ rlan~ yorlar. Bilmiyenler kelimei ~ehadet çekerek yürüyorlar. Bu, Türk askerindeki ruh kuvvetini gösteren ~ayan~~ hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmal~s~n~z ki
Çanakkale muharebesi ni kazand~ ran, bu yüksek ruhtur. „

MUSTAFA KEMAL

ANAFARTALAR MUHAREBATINA A~T
T AR ~
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Belleten : C. VI12, F: 2

ANAFARTALAR MUHAREBATINA AIT TARIHÇE
METHAL

Anafartalar hâdisat~~ Ar~burnu cephesindeki muharebat ile alâkadard~ r. Bu sebeple, Anafartalar m~ ntakas~ n~n cenubunda ve Ar~burnu muharebe cephesinin sa~~cenah~nda bulunan 19 uncu f ~~ rk a 'n~ n ( do~rudan do~ruya Anafartalar muharebatiyle münasebettar ) baz~~ tedabir ve tertibat~ndan bahsedece~im. Mezkür f~rkan~n
kumandanl~~~~26/27 Temmuz 1331 gecesine kadar uhdemde idi.
Bahsedece~im hususat 19 uncu f~rka ve Ar~burnu kuvvetleri
kumandan~~ s~fatiyle Ar~burnu cephesinde cereyan eden muharebata dair yazd~~~m ve H a r biy e Nez areti 'ne takdim eyledi~im
raporda dahi tafsil edilmi~tir.
20 May~s 1331 2 günü 19 uncu f~rkan~n cephesi tevsi edilmi~~
idi. Bunun sebebi f~rkan~n sol cenah~nda bulunan be~inci f ~rka
Ar~burnu cephesinden geriye al~nm~~t~. 19 uncu f~rkan~n sol cenah~~ Gedikdere'ye kadar temdit edildi. Bundan ba~ka Anafartalar
m~ntakas~'na ait olan, ( Sazl~dere ile Anafartalar Azma~~~ aras~ndaki) m~ntaka dahi 19 uncu f~rkan~n taht~~ emrine verildi. Bu münasebetle mezkür m~ntakada bulunan 45 inci alay~n 3 üncü taburu ile bir süvari bölü~ü de f~rkan~n emrine geçti.
21 May~s günü yeni cepheye nazaran 19 uncu f~rkaca al~nan
tertibatta, be~inci f~ rkan~n cephesini 57 nci alaya teslim ettirdim.
A~~ldere m~ ntakas~'nda da 45 inci alay~n üçüncü taburuna ve süvari
bölü~iine ald~rd~~~m tertibat ~u idi: Azmak'la A~~ldere aras~ ndaki
sahay~~ süvari bölü~ü tarassut ve temin edecek, ve A~~ldere ile
Sazl~dere aras~ndaki k~sm~~da piyade taburu temin edecekti.
Taburun i~gal etti~i m~ ntakada, bir bölükle Halit ve R~zatepesi,
Mahmuztepe'ye kar~~~tutulmu~, buna istinat olmak üzere de bir
bölük Çatlakderesi'nde yerle~tirilmi~, taburun di~er iki bölü~ü de
Yaglatepe ~imalinde ikame edilmi~ti.
Tabur efrad~, bu tabura verilen, ( bidayette 11 inci f ~rka ve
2
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müteakibenv Edirne kale) istihkâm bölü~ü taraf~ ndan Halit ve R~za
tepesi'nde, Pilav ve Yayla tepelerde muntazam n~kat~~ istinadiye
vücude getirildi. ~ahins~rt, Damak ç~l~k bay~r~~ cihetlerinde de icap
eden tahkimat yap~ld~.
Al~nan yeni tertibata göre ve bilhassa A~~ldere m~ntakas~'mn
taht~~ emir ve mesuliyetime verilmi~~olmas~~ hasebiyle 22 may~s günü
19 uncu f~rka karargâh~n~~ Diiztepe'ye naklettim.
§ I~bu tevsii cephe ve bu tevsii cephenin istilzam etti~i yeni tertibat neticesinde has~l olan ~ekle göre f~ rka m~ ntakas~, emir ve
kumanda ve tâbiye noktai nazar~ndan iki mühim parçaya ayr~lm~~~bulunuyordu. Bu k~s~mlardan biri, Arzburnu m~ntakas~'ndaki
f aal cephe olup, f~ rka, kuvay~~ külliyesiyle mezkür cepheye merbut bulunuyordu. Di~eri, A~~ldere k~sm~~ idi. Halen burada mühim
dü~man kuvvetleri yoktu. Fakat bu k~s~mda dü~man Mahmuztepe'ye
yerle~mi~~bulunuyordu. Binaenaleyh mezkür k~s~ m gerek Ar~burnu'ndan geceleyin mesturen gelmesi ve gerek do~rudan do~ruya
sahile ç~kmas~~ daima mümkün olan dü~man kuvvetlerinin taht~~
tesir ve tehdidinde bulunmakta idi.
Bu m~ ntaka haddi zat~nda ar~zal~~ görülüyordu. Fakat 17 ve
18 May~s günleri cereyan eden A ~~ lder e muh a r eb e s i,
buras~n~ n muharebe ve harekete mani te~kil edemedi~ini gösterdi. Bu m~ntaka bilhassa Conkbay~r~'na temas etmek dolay~siyle Ar ~ b urnu cephesi için bir k~ymeti mahsusay~~ haizdi.
Anafartalar m~ntakas~~ kumandan~~ taraf~ ndan ba~lanan bu A~~ldere
muharebesinin idare ve intac~~ bana tevdi edildi.
I~te bu sebeplere binaen Ar~burnu faal cephesinde vuku bulabilecek mühim ve vâsi bir hareketin A~~lderesi'ne de intikali pek
ziyade muhtemel idi. Buna nazaran her iki k~sm~ n, yani Ar~burnu ve Anafartalar k~s~mlar~n~n ba~~nda ayr~~ ayr~~ ~ayan~~itimat
kumandan bulundurmak lüzumuna kani idim.
Bu münasebetle, 19 May~s 1331 1 günü 180 râk~ml~~ tepe civar~ ndaki karargâh~ma gelen ordu erkân~harbiye reisine, ~imal Gurubu cephesinin emir ve kumanda noktai nazar~ ndan ink~sam~na dair dermeyan eyledi~im mütaleat~~ serdedece~im :
Benim tetkikat~ma göre, Kumtepe'den Anafartalar'a kadar
olan sahada:
1
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Evvel emirde, dü~man~ n karadaki kuvvetleriyle hali temas ve
faaliyette olan Ar~burnu kuvvetleri, karargâh~~ Kemalyerrnde bulunacak müstakil ve mesul bir kumandan~n taht~~ emrinde bulunmak,
Saniyen; dü~man~ n, yeni kuvvetler ihrac~~ mümkün ve buna
müsait olan Kabatepe m~ nt~ kas~~ ile,
Salisen; kezalik dü~man~ n yeni kuvvetler ihrac~~ pek muhtemel
ve mümkün olan A~~ldere ve Anafartalar m~ ntakas~n~~ emin ve
müstakil birer kumanda heyetinin uhdei mesuliyetine tevdi etmek;
Bu üç mühim m~ntakan~ n heyeti umumiyesi bir gurub vücude
getirir ki, bunun da ba~~ na (Karagâh~~ Bigal~~ veyahut Maltepe'de
bulunacak) ~ im al Gurubu kumandan~~ geçmek lâz~md~. Bence
umum ~imal Gurubu cephesinin en emin ve en salim bir tarzda
idaresi, ancak izak etti~im veçhile olabilirdi. Ba~ka türlü bir ~ekil s'
ve irtibat gev~ek olurdu ve mahzurdan sâlim kalamazd~.
Ordu erkân~harbiye reisi, bu mütaleat~m~~ muvaf~k buldu~unu
ve ordu kumandan~ na da arzederek emir ve kumandan~n bu ~ekilde
tesbit edilece~ini söylemi~ti. Fakat buna ra~men maatteessüf tasvip ve ittihaz edilen ~ekil ve vaziyet serdeyledi~im mütaleata mugayir olmu~~ve izah etme~e çal~~t~~~m ruhi meseleyi ihatadan
uzak kalm~~t~.
Ordunun, kabul ve tatbikini emreyledi~i vaziyet, 20 May~s
gününe ait icraat s~ ras~nda beyan etti~im veçhile bir piyade taburiyle bir süvari bölü~üne malik olan A ~-lidere m ~ nt ak a s ~'n~~
19 uncu f ~ rka m ~ nt ak as ~'na ilâve etmekten ibaret olmu~tur.
Di~er taraftan ordu erkân~harbiye reisi telefonla verdi~i baz~~
maliimat ve izahata göre; ~imal Gurubu Kumandanl~~~~vas~tasiyle
tatbiki emrolunan i~bu yeni vaziyetin ~imdilik hüsnü
telâkki edilmesini ve tertibat~ n benim serdeyledi~im mütaleata göre ~slah ve ikmal edilece~ini ve her halde Anafartalar
m~ntakas~ na lüzumu kadar kuvvet dahi tahsis olunaca~~n~~ bildirdi.
Bunun üzerine mümkün mertebe intizar etme~i münasip gördüm.
Lâkin günler geçmekte ve vaziyetin nezaketi beni tazip etmekte idi.
§ Sa~l~dere ile Anafarta a~ma~~~aras~ndaki A~-lidere m~ntakas~ n~n da taht~~ emir ve mesuliyetime verilmesi f~rka karargâhm~n
180 râk~ml~~ tepeden Dii~tepe'ye naklini istilzam eylemi~ti.
Dil~tepe, bir f~rka karargâh~na nazaran, f~rkan~ n Arzburnu
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cephesinden, uzak bir mevki addedilemezdi. Fakat Ar~burnu cephesinde vukua gelecek mühim bir hal ve harekette muharebe
meydan~ n~~ görmek ve muharebeyi idare etmek noktai nazar~ ndan
gayri muvaf~ k idi. Filhakika Düztepe'de yap~lacak bir tarassut
mahallinden f~ rka cephesini görmek mümkün olm~ yordu. Halbuki
f~ rkan~ n Ar~burnu cephesinde, dü~man~ n vaziyeti daima mühim
ve faaliyeti mütemadi idi.
Mezkûr cephede dü~ man 22/23 May~ s gecesi baz~~ siperlerimize
girme~e muvaffak olmu~ tu. Mukabil hareketleri tanzim ve idare
etmek için yine bizzat f~ rka cephesine gitmek zarureti has~l oldu.
Siperler istirdat olunduktan sonra tekrar yeni K arargâha döndüm. Bir kaç gün sonra dü~man~ n hücumlar~~ tekerrür etti.
Bu ~erait dahilinde A~~ldere m~ ntakas~na da emir ve kumanda etmek bittabi müstahil de~ildi. Fakat, beni, f~ rkan~ n Ar~burnu
cephesinde ba~l~~ bulundurabilecek mühim bir dü~man hareketi
vukua gelirse A~~ldere m~ ntakas~nda, ayn~~ zamanda vukubulacak
hadisat~, do~rudan do~ruya, bizzat, emniyetle takip ve idare etmekli~im mümkün olamazd~ . Mezkfir m~ntakan~ n mukadderat~ n~~
herhangi bir k~ ta kumandan~ na terketmekle de müsterih olam~ yordum. Çünkü Conkbag~n'n~~ ihtiva eden bu m~ ntakay~~ herhalde bütün ta'biye icabat~ n~~ müdrik ve tatbike muktedir, nufuzu nazar'
askeri ve karar sahibi bir kumandan~ n uhdei mesuliyet ve ihtimam~ nda bulundurmak lüzumu kat'isine kanidim. Bundan ba~ka
bu m~ntakan~ n teminine tahsis edilen kuvveti de hiç bir vakit kâfi
bulam~ yordum.
Ar~burnu ve Seddülbahir m~ ntakalar~ na vuku bulan ilk ihraç
hareketinden sonra dü~man~ n, maksad~~ aslisini, istihsal için yeni
harekat~n' dü~ündü~üm zaman bana kanaat gelmi~ ti, ki hasm~ n
yeni te~ebbüsat~~ ancak Ar~burnu cephesini ~imale do~ru temdit
etmek suretiyle Kocaçimen silsilesine hâkim olmak gayesine mâtuf
bulunacakt~ r. Anadolu cihetindcn veya Bolay~r taraflar~ ndan hiç
bir harekete intizar etmiyordum. Buna dair mütaleat~m Ar~burnu
muharebat~~ hakk~ ndaki raporumja münderiçtir. Bu fikir ve telâkkimi 19 uncu f~ rkan~ n alay kumand:~:~lar~ na da, erkan~ harbiyeme de
bildirmi~tim. Hattâ muharebesiz geçen baz~~ sükünetli gecelerde,
bu noktai nazardan harita üzerinde, alay kumandanlariyle k~sa
harp oyunlar~~ da yapard~ m. Binaenak-,yh bu derece büyük bir
ehemmiyet atfetti~im, mevzuubahs m~ ntakay~~ bir piyade taburu ve
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bir süvari bölü~ü gibi zay~ f bir kuvvetle taht~~mesuliyetimde
emin gösterme~i muvaf~k bulm~ yordum. Ordu erkân~harbiye riyasetinin ~ifaht mevaidinin yap~ lmamakta oldu~unu da gördü~üm
için ~imal Gurubu Kumandanl~~~ na mütaleat~m~~ dermeyan ederek
Sa~l~dere— Azmak m~ntakas~ n~n f~ rkadan fekki irtibat~n~~rica ettim.
Bu baptaki i~'arat~ma mü~arünileyhin verdi~i cevap aynen ~udur:
"C 26 -3 - 331 tarih ve 1914 numaral~~tahrirata :
Azmak munsab~ na kadar sahil k~ sm~n~ n setr ve tarassudu vazifesinin de on dokuzuncu f ~rkaya itas~~ordu kumandanli~~n~n
i~'ar~~üzerine olmu~tur. F~rkan~ n bu i~le de i~tigalinde beyan edilen mü~kilât nazar~~ dikkate al~ nd~. Ordu kumandanl~~~n~n rey ve
muvafakati istihsal olunursa mezkür m~ ntaka sizden tefrik olunacakt~r. ~imdilik kemakân vazifeye devam olunmas~~lâz~md~r. Sazl~ dere'deki taburu kumanda etmek as~ l cephedeki dü~mana
kar~~~faal bulunma~a mani te~kil etmiyece~ini zannederim. „
~imal Gurubu Kumandan~~
ESAT

Bu emre nazaran, ~imal Gurubu kumandanl~~~ nca, mevzuubahis m~ ntakaya benim atfetti~im ehemmiyet derecesi takdir edilmemekte oldu~una zahip oldum. Çünkü Sa~l~dere cihetinin fekki irtibat~~meselesinde mezkür m~ ntakaya memur olan 45 inci alay~n 3 üncü taburuna kumanda etmek veya edememek ciheti bittabi ~ayan~~
ehemmiyet de~ildi. 23 gün Ar~burnu umum cephesinde ve en mühim safahat içinde bir kolordudan fazla bir kuvvet muvaffak~yetle
kumanda ve idare edildikten sonra ba~~nda bir kumandan~~bulunan
ve kumandas~~mumaileyhe ait olan bir taburun kumandas~~ gayet basit bir mesele idi. Esas maksat yaln~ z bir tabura kumanda etmek
olunca bunda hiç bir mü~kül ve mahzur olm~yaca~~~tabii idi. Herhalde gurup kumandan~~ile aram~ zda nazar ve telâkkice ihtilâflar
büyük idi. Bu sebeple, mezkür A~~ldere m~ntakas~ na atfetti~im
ehemmiyeti tekrar ve teyit etme~e lüzum gördüm ve ~imal Gurubu erkân~ harbiye riyasetinin ~u suretle nazar~~dikkatini celbettim :
D~lztepe'den
27 - 3 - 331
~imal Gurubu Erkamharblye Riyasetine

Olbaptaki maruzat~ ma cevaben Kumandan Pa~a Hazretlerinin
27 - 3 - 331 tarih ve 1179 numaral~~emirnamelerinde on dokuzuncu
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f~ rkan~ n Azmak munsab~ na kadar olan sahil k~sm~ n~ n setir ve
tarassudu vazifesiyle de i~tigalinde arzedilen mü~kilât~ n nazar~~
dikkate al~ nd~~~~beyan buyrulmakla beraber emirnamenin nihayetinde "Sa~l~ dere'deki tabura kumanda etmek as~ l cephedeki dü~mana kar~~~faal bulunma~a mani te~kil etmiyece~ini zannederim„
buyuruyorlar. Vak~ a mesele bir tabura kumanda etmek derecesinde basit olsa bunun hiç bir mahzuru olm~yaca~i tabifdir.
Sazl~dere ile Azmak aras~ ndaki m~ ntakan~ n bendenizce görülen ehemmiyeti ve buna nazaran sureti setr ve temini hakk~ nda
26 - 3 - 331 tarih ve 1914 numaral~~ tahriratta tamamen arz ve izah~~
maksat edememi~~oldu~uma hükmederek tekrar ederim,ki dü~man ilk malik olaca~~~fazla kuvvetlerini buraya ç~ karacak ve
Koca çimen silsilesini tutma& te~ebbüs edecektir I
Bu itikatta bulunulduktan sonra bir tabura kumanda etmekle
buras~ n~ n taht~~ teminde bulunduruldu~una iman etmek ve yaln~z
on dokuzuncu f~ rka cephesindeki faaliyete hasr~~ i~tigal eylemek
bilmem ne dereceye kadar mümkün olabilir. Bu sebeple ~eraiti
hâz~ ra dahilinde Sazl~dere ( dahil ) olmak üzere Azmak'a kadar
olan m~ ntakan~ n temini mesuliyetini kabul etmekte mazur oldo~umu ve buna nazaran iktizas~ n~n ifas~ na lütfen müsaade buyurmalar~ n~~ Kumandan Pa~ a Hazretlerin'den istirham eylemenizi hassaten
rica ederim.
F. 19 Kumandan~~
Miralay
M. KEMAL

Bunun üzerine mezkûr m~ ntaka 19 uncu f~ rkadan al~ nd~~ ve
"A~~ldere m~ ntakas~ „ namiyle do~rudan do~ ruya kolorduya ilhak
edildi. Bu yeni tertibe nazaran A~~ldere m~ ntakas~ 'ndaki tabura
kumanda etmek vazifesi 19 uncu f ~ rka kumandan ~ ndan kolordu
kumandan~ na intikal eylemi§ oluyordu.
Bu yar~ m ve nâ kâfi tedbirin, Almanya'dan vüruduna intizar
edilen bir alman kumandan ~ n~ n muvasalat~ na kadar muvakkat oldu~u be~ —on gün sonra taayyün etti.
19 UNCU FIRKA MINTAKASI ILE ANAFARTALAR
MINTAKASI HUDUDU HAKKINDA MÜNAKASAT
Âtide, aynen dercetti~- im emir muhteviyat~ na nazaran, Ar~burnu
m~ ntakas~'n~ n ~ imalindeki sahaya atfolunan ehemmiyetin mezkûr
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m~ ntakaya Almanya ordusunda süvari binba~~s~~ olan Vilm e r'in
ordumuzda kaymakam olmak üzere kumandanl~~a celbini istilzam
eyledi~i anla~~l~yordu.
Bahsetti~im emir ~udur:
5 - 4 - 331

On dokuzuncu F~ rka Kumandanl~~~na

Anafartalar m~ntakas~~ Ece liman~'ndan Sazl~dere ve ~ahins~da
kadar temdit ve kumandanl~~ma kaymakam V ilm er ve erkan~harbiyesine binba~~~Haydar Beyler tayin edilmi~tir. Sizinle irtibatta bulunacak ve bir k~s~ m topçusiyle Ar~burnu'ndan münasip
hedefleri ate~~alt~nda bulunduraca~~~gibi siz de i~'ar~~ sab~k veçhile mezkûr m~ntaka ile itribat~~ muhafaza ve ledelhace topçunuzla
onlara muavenet edeceksiniz.
Sazl~dere'deki istihkâm bölü~ünü celbedebilirsiniz.
~imal Gurubu Kumandan~~
ESAT

Bu emirde iki m~ ntaka hududu sarih ve kati olarak irae edilmemektedir. Halbuki mezke~r hududu te~kil eden Sa~l~dere'ye
taraf~ mdan atfedilen ehemmiyet o kadar azim idi ki, mezkûr derenin sahibi kat'isinin müphem b~ rak~lmas~ na sükûtü gayri caiz gördüm. Bu ciheti münasip surette hat~ rlatmak maksadiyle berveçhi
âti müracaatta bulundum:
Düztepe'den

5 - 4 - 331
~imal Gurubu Kumandanb~~~na

Anafartalar m~ntakas~ n~n cenup hududunun Sazl~dere (dahil)
olarak temdit buyrulmu~~oldu~u f~ rkaca.malûm ise de Anafartalar
m~ ntakas~~ kumandanl~~~ na yeni tayin edilen Kaymakam Vilme r
Bey taraf~ ndan malt~m olup olmad~~~~bilinemedi~inden mezkûr
m~ntaka ile aram~ zda bir gûna sui tefehhüme mahal b~rak~lmamak
ve ana göre tedabiri irtibat ittihaz olunabilmek üzere keyfiyetin
tasrihen emir buyrulmas~~ müsterhamd~r.
On dokuzuncu F~rka Kumandan~~
Miralay
M. KEMAL

Lüzum~~istimalini ima etmek istedi~im "d a h il„ tabiri nizamisinin medlûlünün ve burada vücub~~ istimalinin gurubca haizi
ehemmiyet görülmemekte oldu~u âtideki cevaptan müsteban oldu:
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Iki m~ntaka aras~ nda hudut evvelce Sa~l~dere olarak gösterilmi~~ve f~ rkan~ zdan bir irtibat postas~ n~n Sa~l~dere ~imalindeki
~ahins~rt'ta bulundurulmas~~ bildirilmi~~idi. Bu gibi küçük dereler
bir tarafa dahil veyahut hariç olamaz. Dere cenup maileleri on
dokuzuncu f~ rkan~ n, ~imal maileleri Anafarta m~ntakas~'n~ nd~ r.
Sa~l~dere'nin memba cihetleri do~rudan do~ruya sizin taht~~ i~galinizdeki m~ ntaka dahilindedir. Munsap ciheti ise dü~man~ n elindedir. Bu dere her iki m~ ntakan~ n hatt~~ fâs~ l~d~ r ve derenin yata~~~
istikametini her iki taraf tarassut eder. Yekdi~eriyle irtibat has~l
ederler. E~er Sa~l~dere'ye dahil demekle ba~ka bir mana murat
olunuyorsa izah! matluptur.
~imal Gurubu Kumandan~~
ESAT

~imal Gurubu Kumandanl~~~ na Sa~l~dere ve bunun ~ark ve ~imalindeki m~ ntakaya atfolunmas~~ lâz~ mgelen ehemmiyet ve bu
hususta ittihaz~~ icabeden tedabire sarf~~ elzem olan dikkat ve i~in
takdiri için ihtiyaç görülen vukuf ve nüfuz derecesini anlatamamaktan mütehass~ l teessürat içinde âtideki tahrirat~~ yazd~m:
Dliztepe'den
5 - 4 - 331
~imal Gurubu Kumandanli~~na

5 - 4 - 331 tarihli emirnameleri arizai cevabiyesidir :
Sa~l~deresi dü~man cihetinde bulunan 500 metrelik munsap
k~sm~~ hariç oldu~u halde menba~~ Conkbay~dndan ba~layan takriben
iki kilometre imtidad~ nda bir deredir.
Conkbay~r~ — ~ahins~rt~ -- Keskintepe ve bunun garb~ ndaki tepecik mezkür derenin payelerini te~ kil eder. Ve ahiren A~~/dere
m~ntakas~~ nam~~ verilmi~~olan m~ ntaka ile tabiyece münasebettard~ r.
Suyata~~, 161, Dii~tepe, Kabaks~rt, Sa~l~dere'nin cenubundan
ba~layan mailedir. Ve on dokuzuncu f~ rka kuvvetlerini ihtiva eden
m~ ntaka ile alâkadard~ r.
Dü~man Sazl~dere içinden yürütece~i bir bask~ n koliyle ( bizim
bu gece dü~man mevziine kar~~~yürüttü~ümüz bask~n kolu gibi)
Keskintepe'ye ~ahins~da ve onun daha ~ark~ ndaki C o nkb ay ~ r
na gece hücum te~ ebbüsünde bulunabilir. Veyahut on doku-
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zuncu f~rka bütün kuvvetiyle Ar~burnu cephesinde ciddi bir surette me~gul oldu~u her hangi bir s~rada dü~man Sazl~dere istikameti asliyesinden Conkbay~r~'na mühim bir harekete k~yam edebilir.
Dü~man~n böyle bir hareketi Conkbay~r~, A~~! ve Pilavtepe
~imalinde bulunacak olan yak~n ihtiyatlarla kar~~lanmak iktiza
eder. Dü~man~ n böyle bir hareketine maruz kalacak olan ~ahins~rt ve garbindeki tarassut ve irtibat küçük müfrezeleri Düztepe
cenubundaki derelerde bulunan on dokuzuncu f~rka ihtiyatlarm~n
muavenetine mazhar olamaz. Bu ihtiyatlar ancak Kabaks~rt ve Düztepe'ye Çataltepe istikametinden tevcih edilecek dü~man te~ebbüsat~n~~ men'e muktedirdir. Ve buna nazaran on dokuzuncu f~ rka
Sazl~deresi'nin cenubunu tamamen taht~~ emniyette bulundurdu~u
halde Sa~l~deresiini taht~~ emniyette bulundurmu~~olm~yor. Olbaptaki emri devletinize ittibaen ~ahins~rna bulundurmakta oldu~u
bir irtibat postas~ n~ n vak~a irtibat vazifesini ifa edece~ine ~üphe
yok ise de, bu postan~n Sa~l~dere'yi ve ~ahins~rt~'m taht~~ emniyette
bulundurmu~~olaca~~n~~ kabul etmek muvaf~k~~ ihtiyat olamaz.
Binaenaleyh Sa~l~deresi'ni mevhum bir hatt~~ fasit gibi telâkki
etmeyip, dahilinden küçük ve fakat cesur ke~~aflardan itibaren
esasl~~ bir maksad~n istihsali için gece karanl~ ktan bilis t ifade
ilerileyebilecek bir hücum kolunun hareketine müsait bir dere
olarak nazar~~dikkate alma~~~ve bunu ehemmiyetle mes'ul olaca~~~
sarahatiyle bir kumandan~n uhdesine tevdi etme~i laz~m addederim.
Bu derenin teminini deruhde edecek kumandand~r ki Conkbay~r~,
A~~t ve Çatlakdere memba~ nda kafi ihtiyat kuvvetleri bulunduracakt~ r. Mezkür derenin sahibi taayyün etmezse arzetti~im noktalarda ihtiyat kuvveti bulundurmak lüzumu dahi taayyün edemez.
"Anafartalar m~ntakas~~ Ece liman~ndan Sa~l~dere ve ~ahins~da
kadar temdit edilmi~tir.„ ifadesinden Sazhdere'yi,-bendenizin telakki
etti~im surette - taht~~ emniyette, hangi m~ntaka kumandan~n~ n bulunduraca~~~anla~~lamaz. Sa~l~dere'ye dahil demekle bendenizin
murat etti~im mana, mezkür derenin arzetti~im n~ kat~~ nazardan
temini için iktiza eden bilcümle tertibat ve tedabirin kimin taraf~ ndan ahzedilece~inin anla~~lm~~~olabileee~idir. Ve bu noktay~~
mükerreren arza cür'etyap olu~umun esbab~~ berveçhi âtidir :
1 — Muhtelif kumanda alt~ nda bulunan k~taat~ n setir ve
temine ve müdafaa ve muhafazaya memur olduklar~~ m~ntakalar~n
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hudutlar~~ tayin edilirken o hudutlar~~ pek büyük dikkat ve sarahatla tefrik ve tahdit etmek ve hiç bir vakit iki hükümet hududu
gibi bitaraf bir hat teiâkki etmeyip behemhal m~ ntakalardan birisine ithal etmek elzem oldu~ una ilmen ve tecrübeten kani bulunuyorum.
2 — Anafartalar m~ ntakasiyle f~ rka m~ ntakas~~ ilk defa tefrik
olunurken dahi mebhus Sazl~ dere'nin hangi m~ ntakaya dahil veya
hariç oldu~u tasrih edilmemi~~oldu~undan idi ki dü~ man sühuletle
Mahmuzs~rt, ve Çataltepe'yi i~gal etmi~~ve maatteessüf derecei
mevcudiyetinden bir çok zamanlar haberdar bile olunamam ~~t~.
Sa~l~dere'nin temini için elyevm ittihaz edilmi~~bulunan tertibata
nazaran Anafartalar m~ ntakasiyle on dokuzuncu f ~ rka m~ ntakas~n~ n hatt~~ fâs~l~~ Sa~l~deresi de~ildir, Göksu ve bunun Pilavtepe cenubundan geçen ~ ubesidir. Bunu tasrihen ifade etmek lâz~ mgelirse
on dokuzuncu f~ rka m~ ntakas~ n~ n sa~~cenah~~ ~ahins~re~~ — Keskintepe hatt~~ bülü.s~~ (dahil) demek lüz~ md~ r. Maksut, matlup bu ise
~ahins~reta bir irtibat postas~~ bulundurmakla iktifa edilemez. Bu
hatt~~ bülân~ n ~amil oldu~u s~ rt~~ ve istikameti umumiyesini do~rudan do~ruya Conkbay~r~~ ve A~~t da bulundurulacak bir kuvvetle
temin etmek lüz~ md~ r. Halbuki bendenizce on dokuzuncu f~ rkan~ n
mevcut kuvay~~ ihtiyatiyesinden oraya kuvvet tefrik ve izam ~~ caiz
Telükkiyüt ve mütüleat~~ âcizaneme nazaran iktizay~~ hâlin
emir ve ifas~~ menutu reyi devletleridir.
On dokuzuncu F~ rka Kumandan ~~
Miralay
M. KEMAL

§ Bu lüzumundan ziyade izahath tahrirat ~ mla da iraei hakikate
muvaffak~ yet hâs~ l olamad~ . Fazla olarak tasavvurrât ~ mda isabet
olmad~~~~kanaatine sap~lm~~~ve beni de bu sakim gördükleri telâkkilerden yaz geçirmek üzere kolordt~~ kumandan~~ erkân~ harbiye
reisiyle birlikte karargâ h~ ma geldiler ve yaz~ lar~ mla anlatmak istedi~im hususat~ n bilfiil arazi üzerinde irae ve izah ~ n~~ talep
eylediler.
Hep birlikte Düztepe'ye ç~ kt~ k. Buradan Sazl~dere ve bunun
~ imal ve cenubundaki arazi ve daha ileride deniz sahili ve ~imale
do~ru Suyla liman~~ ve oraya müntehi olan düz ova içinde Tuzla
gölü ve oradan ~arka do~ru yükselen tepeler ve en yüksekte
Koca çimen tepesi bir panorama gibi görülüyordu. Bütün bu saha
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bulundu~umuz yüksek Düztepe'den kartal bak~~iyle küçük bir
siai nazar içine s~~d~r~ labiliyordu. Filhakika bütün sahil ve ona
müntehi olan ova k~sm~~ tamamen hâkim nazarlar~m~z alt~nda küçülmü~~ve bize do~ru oldu~u gibi ~imali—~arkiye do~ru da kademe
kademe yükselen manial~~arazi, teferruat~~ gölgelere kar~~ arak, heyeti umumiyesiyle ç~ k~lmaz bir sath~~ mail halinde görülüyordu.
Bu manzara kar~~s~ nda, kolordu erkan~ harbiye reisi: "Bu arazide ancak çeteler yürüyebilir„ dedi. Kolordu kumandan~~ bana
tevcihi hitap ederek dedi, ki:
Dü~man nereden gelecek?
(Elimle Arzburnu cihetini ve Suvla'ya kadar bütün sahili
göstererekten) buradan! dedim.
Peki, farzedelim, ki oralardan gelsin! nereden hareket edebilecek?.
( Tekrar elimle Ar~burnu cihetinden ba~layarak Koca çimen
tepesine do~ru bir n~s~f daire i~aret ettim) buradan hareket edecek! dedim.
Kolordu kumandan~~ gülerek omuzumu ok~ad~~ ve:
Merak etme Beyefendi gelemez! dedi.
Tefhimi meram~n gayri mümkün oldu~unu görünce, art~k tatvili münaka~aya lüzum görmedim. Yaln~z "in~aallah efendim sizin
takdiriniz veçhile olur.„ demekle iktifa ettim.
[Tasavvur etti~im ve tasvirine çal~~t~~~m has~m te~ebbüsat~~
24 Temmuzdan itibaren aynen vaki olma~a ba~lad~~~~zaman, iki
ay evvel maruzat~m~~ takdir etmemekte ~srar edenlerin nas~l mütehassis oldu~unu bilemem. Yaln~z fikren haz~rlanmam~~~olduklar~~
harekat~~ hasmane kar~~s~nda pek nak~s tedbirlerle vaziyeti umumiyeyi ve vatan~~pek büyük tehlikeye maruz b~ rakt~klar~na vekayi
~ahit oldu.]°
4:
**
§ 24 Temmuz 331 tarihine kadar 19 uncu f ~rka cephesinde
mühim hâdise olmam~~t~ r. Bu müddet zarf~ nda Anafartalar m~ ntakas~'yle de do~rudan do~ruya alâkadar bulunuyordum.
~imal Gurubu kumandanl~~~ na merbut olan Anafartalar m~ntakas~~ kumandan~~ Vilmer Bey'in malik oldu~u kuvvet ve ald~~~~
1

Parantez içine ald~~~ m bu k~ s~ m sonradan k~ rm~ z~~kalemle çizilmi~tir.
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tedabir ve tertibat~ n teferruat~ ndan dahi haberdar de~ildim.
Mücaveret itibariyle edindi~im malümata göre:
Ag~ldere m~ ntakas~'nda be~inci f~ rkaya mensup 14 üncü alay
vard~. Mestan tepe ve Kireçtepe m~ ntakalar~ 'nda bir iki jandarma
taburu bulunuyordu.
***

MÜHIM HABER

Dü~ mamn Temmuz ay ~ n~ n nihayetlerine do~ru, yani, efrenci
A~ustos iptidalar~ nda büyük mikyasta umumi bir taarruz hareketi
yapma~a hez~ rland~~~~haber al~ nd~ . Ordu ve kolordu kumandanl~ klar~ nca, bu hareketin Saros körfezi veya Asya cihetinde yap~lacak bir ihraç hareketiyle tevhit edilece~i muhtemel görülüyordu.
F~ rka cephesinde vukuu muhtemel dü~ man taarruzuna kar~~~
iktiza eden tedabiri ald~ rd~ m. K~ taat günlerce gayet müteyakk~ z
ve muharebeye haz~ r bulunduruldu. Bu sayede, bilâhare, f ~ rka cephesine tevcih edilen dü~ man taarruzlar~ n~ n büyük telefatla akim
kalmas~~ temin edildi.
*
* *
ARIBURNU— ANAFARTALAR MUHAREBATI
[24 TEMMUZ 1331 - 6 A ~USTOS 1915]

§ 24 Temmuz 1331 günü, dü~man Ar~burnu cephesine topçu
ate~ine ba~lad~. Ö~leden sonra ate~in ~ iddeti peyderpey artt~.
19 uncu f~ rkan~ n solunda 16 nc~~ f~ rka bulunuyordu. Dü~man bilhassa bu f~ rka cephesine ve 19 uncu f ~ rkan~ n sol cenah~ na, bir
taarruz haz~ rl~~~~ima eder surette, obüs topçusiyle ate~~ediyordu.
Filhakika, müteakiben Kanl~s~rt'a taarruza geçti. Dü~ man bu te~ebbüste sühuletle muvaffak oldu. Bu manzaraya, 19 uncu f ~ rkan~ n
tarassut mahalliden, bizzat ~ ahit oluyordum. F~ rka topçusiyle ve
mümkün olan mitralyözlerle KanIrs~rt'l derhal yandan ate~~alt~ na
ald~ rd~ m. Elli yedinci alaydan bir tabur göndermek suretiyle 16 nc~~
f~ rkaya muavenete ~itap ettim.
Dü~man 19 uncu f~ rkan~ n sol cenah~ ndaki siperlere de müteaddit
ve cesim lü~~ mlar att~ ktan sonra hücuma kalkm ~~~ise de telefatla
püskürtülmü~tür.
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Dü~man~n 16 nc~~ f~rka cephesinde, Kanl~s~rt'~~ sühuletle zapta
muvaffak olmas~~sebebine bilâhare muttali oldum. Oradaki kumandanlar, dü~man~n topçu ate~i icra etti~i zamanlar siperlerde, yaln~z, müterass~tlar b~rak~p askeri zayiattan vikaye maksadile, geriye
alma~~~usul ittihaz etmi~ler. Bu gün de, dü~man topçu ate~i esnas~nda, ilk siperler adeta bo~~bulunuyordu. Dü~man~n ilk hücuma
kalkan, ve onu takviye için arkadan sevkolunan avc~~hatlar~n~n cepbeden hemen ate~e maruz kalmaks~z~n ileri at~ld~klar~n~~ gördüm.
~ki taraf siperleri aras~ ndaki mesafe o kadar az idi, ki aç~ktan
ko~arak gelen muhacimlerin geride bulunup bir tak~ m rah~~ mesturlardan gelme~e çal~~an müdafilerden evvel Kanl~s~rt siperlerine vas~l olacaklar~~ tabii idi.
16 nc~~ f~rka cephesinde cereyan eden bu muharebat~n safahat~~mezkûr f~rka ve ~imal Gurubu kumandanl~klar~nca malûmdur.
6
24
-i-5. TEMMUZ 331 - T A~USTOS 1915 GECESi

§ F~rka cephesi bütün gece ~edit dü~man topçu ate~i alt~na
al~nd~. Anafartalar m~ntakas~na ait A~~ldere cihetlerinden de sürekli piyade ate~i i~idiliyordu. Dü~man~n i~bu m~ntakaya taarruza
geçti~i anla~~llyordu. Gece vakti veya fecirle beraber dü~man~n
19 uncu f~rka cephesine taarruza geçece~ine katiyen hüküm
verdim.
Bu sebeple, bütün k~taat müteyakk~z ve kumandanlar, zabitler
muharebe mevzilerinde istinat ve ihtiyatlar uyan~ k ve cepheye
yana~m~~~olarak bulunduruluyordu. Ben de maiyetimle beraber
tarassut mevkiinde ve telefon ba~~ nda geceyi geçirmekte idim.
Dü~man gece yar~s~ndan yar~m saat sonra f~rkan~n sol cenah~na taarruza geçti. Bütün cephemize ve gerilere do~ru da vesaitinin kan~t derecesini istimal ediyordu. Ya~l~~paçavralar, tahtezzemin lag~m infilâklar~, enva~~ bombalar, kara ve deniz toplar~~ f~rkan~n cephesini sarsmakta idi.
Gece yar~s~ndan sonra saat 1.10 da ~u k~ sa emri verdim:
"Vaziyeti umumiye pek mühimdir. Kumandanlar ve zabitandan
her vakitten ziyade fevkalade intibah ve mesait fedakârane talep
ederim.„
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Gece yar~s~ ndan sonra saat 3.30 da da âtideki emirle k~taat~n
teyakkuzunu te~dit ettim:
"Dü~man~ n sabahleyin cephemize bir hücuma kalkmas~~ muhtemeldir. Mesafenin yak~nl~~~~cihetiyle âni olan hücumlara derhal
mukabele etmek için k~taat~ n uyan~ k ve efrad~ n silah~ n~~ kullanma~a âmade bulunmas~~ laz~md~ r. Buna göre zabitan, efrad~, uykular~ na galebe çalma~a sevk ve te~vik ve tabiye vaziyetinin nezaketiyle mütenasip haz~ rl~ k derecesinin her an ve zaman mükemmel
tutulmas~~ hususunu rica ederim.„
§ F~ rka cephesinde geçen bu anlar pek mühim idi. ~imal Gurubu kumandanl~~~ ndan verilen malâmatta, A~~ldere m~ ntakas~'nda
dü~man~ n takviye k~taat~~ almakta ve taarruzlar~ nda ~iddetle ~srar
eylemekte oldu~u bildiriliyordu. On dördüncü alaydan baz~~ efrat
ile bir zabit karargah~ ma kadar gelmi~lerdi. Bunlar~ n kâffesi süngü ile mecruh edilmi~lerdi. Bunlar~ n ifadelerine nazaran, A~~ldere
m~ ntakas~ nda, kuvvetli dü~ man k~ taat~~ bask~ n icra ve on dördüncü alay~~ k~smen esir ve k~smen geriye tart etmi~ti.
Herhalde, f~ rkan~ n ve bütün Ar~burnu kuvvetlerinin vaziyeti
pek ziyade nezaket kesbediyordu. 24 temmuz günü 16 nc~~ f~ rkaya verilen bir tabura mukabil, ~imal Gurubu kumandan~~ 14 üncü
alay~n birinci taburunu f~ rkan~n emrine vermi~ti. Bu tabur f~ rkaya
iltihak etti. Ancak A~~ldere m~ntakas~'ndaki vaziyet ~ayan~~ dikkat
görüldü~ünden bu taburun tekrar iadesi emrolunmu~tu. l~bu taburun, bidayette, iki bölü~ü Conkbay~n'n~~ tutmak üzere oraya
sevk ve di~er iki bölü~ü Dii~tepe'ye yak~n tutulmu~tu.
DÜ~MANIN, 19 UNCU FIRKA CEPHES~NDEN, CONKBAYIRI
~ST~ KAMET~ NDE TAARRUZU

25 temmuz 1331-7 A~ustos 1915 günü saat 4 evvelden itibaren
dü~ man topçusu azami faaliyetle ate~e ba~lad~. Siperlerimiz ve
rah~~ mesturlar~m~ z ehemmiyetli bir surette y~ k~llyorlard~. 45 dakika sonra, dü~ man tekmil f~ rka cebhesine hücuma kalkt~. Bu ~edit ve kati hücumlar, askerimizin metaneti sayesinde kâmilen
ve pek büyük telefatla derhal bertaraf edildi. Dü~mamn bir k~sm~~ sa~~cenah ve merkezdeki alaylar~m~ z~ n baz~~ siperlerine girme~e muvaffak olmu~~ise de anlar da siperler içinde imha edildi.
Saat 5 e do~ru, dü~man f~ rkan~ n sa~~cenah~ na, Cesarettepes?
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ne, ikinci bir hücum tevcih etti. Bu da pek çok telefatla püskürtüldü. Bundan sonra da dü~man, siperlerinden bize at~lmak üzere musirrane te~ebbüslerde devam ediyordu. Fakat, bütün bu te~ebbüsler, ate~lerimizle, kendi siperleri üzerinde erimekte idi.
§ Dü~man~ n f~ rka cephesine, yapt~~~~bu hücumlardan maksad~:
bu cihetteki kuvvetlerimizi tesbit edip A~~ldere m~ntakas~'na muavenetten men'etmek gibi bir nümayi~~hareketinden ibaret de~ildi.
Dü~man~n as~l maksad~, harekat~~umumiyesinde hedefi katt ittihaz
eyledi~i Koca çimen silsilesi'ne 19 uncu f~rkay~~ da ezerek vas~l olmaktan ibaretti. Bu hakikat, f~rka cephesinin, vaziyeti umumiyeye
nazaran Ar~burnu — Koca çimen istikametini, do~rudan do~ruya seddetmesinden zaten ötedenberi, f~rkaca, tahmin edilmekte idi. Bugün,
dü~man~n, icra eyledi~i mus~ rrane hücumlar da bu tahmini teyit
etti.
*
* *
F~ rka cephesine tevcih olunan hücumlar, izah edildi~i veçhile,
tardedildi. Ancak, f~ rka için, daha azim bir tehlike vard~. Dü~man
A~ddere ve ~ahins~rt üzerlerinden Conkbag~r~'na, f~ rkan~n tamamen
arkas~na ilerliyordu. Bu vaziyet, tekmil Ar~burnu cephesinin sukutunu intaç edebilecek mâhiyette idi.
F~ rka cephesinde, dü~man~n eksik olm~yan ate~~faaliyeti, zaten ancak bu cepheye kâfi gelebilen f~rka kuvvetlerini kâmilen
cezbetmi~~idi. Conkbay~r~'na yeti~tirilecek f~rkada kuvvet yoktu. Yaln~z, 72 nci alay~n birinci taburundan iki bölük Sa~l~dere'nin memba taraflar~na sevkedilebilmi~tir.
Taht~~ emrime verilmi~~iken tekrar al~nd~~~ n~~ beyan etti~im
14 üncü alay~n birinci taburu kumandan~~ binba~~~R e ~ it Efendi'den
en son, saat 8.5 evvelde al~nan raporda: taburiyle Conkbay~r~'m
i~gal eyledi~i, 72 nci alaydan giden bölüklerin de bunun solunda bulundu~u bildirilmi~ti. F~ rkadan, istihkam bölü~ünü de bu
tabura terfik etmi~tim.
Bu kuvvetler, ~imal Gurubu kumandanl~~~nca sevk ve tahrik
edilen dokuzuncu f~ rkamn muvasalat~na kadar, Conkbay~n ile
~ahins~re ta mümkün mertebe dü~man~~ tevkif e muvaffak olmu~lard~ r. Sa~l~dere cenup yamaçlar~ nda bulunan 72 nci alay~n üçüncü
taburu dahi Sazl~dere dahilinden ve Keskins~rt ile ~ahins~re~n
cenup yamaçlar~ndan ilerlemek isteyen dü~man aksam~n~~tüfenk
Belleten : C. VI1 2, F: 3
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ve mitralyöz ate~i alt~ nda tutarak hareketlerini akim b~ rakmakta idi.
§ Conkbay~n'na göndermi~~oldu~um, f~ rka mülhak~, mülâz~m
Ha yr i Efendi'den saat 9 evvelde âtideki raporu ald~ m:
"1 — Tahkimatla me~gul olan düsman Conkbay~r~'na 2,5 kilometre mesafededir.
2 — Alay 14, T. l'i buraya (Conkbay~n'na) getirdim.
3 — Alay 25 den iki tabur da Conkbay~r~'m tutmak üzere
geliyor. Ayn~~ zamanda burada bulunan 64 üncü alay, 9 uncu f~ rka
kumandan~mn emriyle Kocaçimen'i tutmak üzere yakla~t~ r~llyor.„
Art~ k Conkbay~r'~~ ve Kocaçimen'de kumanday~~ dokuzuncu
f~ rkan~ n deruhte etti~ini anl~yordum. Bu f~ rkan~ n kumandan~~ miralay K aninkiser Bey idi. Mumaileyh bilâhare kolordu kumandan~~ olarak maiyetimde bulundu. Kendisi ordumuzda bulunan
Alman zabitamn~n en muktedirlerindendi. Conkbay~r~~ muharebat~nda yaralan~ p geriye gitme~e mecbur olmu~tur.
§ Zevale do~ru idi, ki dü~man~ n devam etti~i topçu ate~lerinden maada, f~ rka cephesi kar~~s~nda, baz~~ mahallerde tel örgülerini kald~ rd~~~~bildiriliyordu. Bu haz~ rl~ k yeni bir taarruza delâlet
ederdi. Bu sebeple f~ rka cephesine çok dikkat sarfetme~e mecbur
bulunuyordum. Bununla beraber, f~ rkaya alâkai katiyesi itibariyle
Conkbay~r~~ cihetiyle de u~ra~maktan hâli kalam~yordum.
Gonkbay~r~'nda dokuzuncu f~rka kumandan~na :
"Conkbay~r~ — Sazltdere cephesinin mühim oldu~unu, 19 uncu
f~ rka cephesindeki dü~man~ n taarruz ihtimalini ve f~ rkan~ n ihtiyat
kuvveti kalmad~~~n~, dü~man~ n ,S"ahins~retan at~lmas~ n~ n cidden pek
mühim oldu~unu,, bildirdim.
Zevalden sonra, dokuzuncu f~ rkan~ n 64 üncü ve 25 inci alaylarla ve 14 üncü alay aksam~~ mevcudesiyle Conkbay~r~~ cephesini
tuttu~u anla~~lmakta idi.
25/26 Temmuz gecesi, dü~man f~ rka cephesinde saat 8.40 sonradan itibaren ~iddetli piyade ve mitralyöz ate~i açt~. Sol cenah~m~za kar~~~taarruz te~ebbüsleri de izhar etti. Müteyakk~z askerlerimizin ate~leri kar~~s~ nda her dü~man te~ebbüsü akamete duçar
ediliyordu. Dü~man topçusu ise bütün kesafetiyle cephedeki siperlerimizle, rah~~ mesturlar~~ ve gerileri ate~~alt~ nda tutuyordu. ~ ki
gündenberi devam eden muharebe sebebiyle mühim zayiat verdik.
F ~rkada tüfenk adedi azald~. Binaenaleyh gerek 19 uncu f~ rka ve
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gerek Conkbay~r~~ cephesi ~ayan~~ teemmül bir halde bulunuyordu.
Buna binaen, f~ rka cephesinde, istihdam~ na lüzum has~ l olmazsa
Conkbay~n'na sevk edilmek üzere, 23 Temmuz günü saat 7.10
sonrada ~imal Gurubu kumandanl~~~ na yaz~lan bir raporda "sa~~
cenahdaki vaziyeti mühim gördü~timden f~ rkaya ihtiyat olarak münasip kuvvetin gönderilmesi maruzdur.„ dedim.
26 TEMMUZ 1331 - 8 A~USTOS 1915 GÜNÜ

Dü~man, Bugün, pek erkenden, tasviri mümkün olm~ yan bir
~iddetle Ar~ burnu m~ ntakas~ ndaki obüs ve sahra toplariyle ve
A~~ldere sahili aç~ klar~ ndaki harp gemileriyle Düztepe'den itibaren
Conkbay~r~'m ate~~alt~ na ald~.
Bu s~ rada, dokuzuncu f~ rka kumanian~n~ n taht~~ emrinde olan
baz~~ k~ taat kumandanlar~ n~ n, ruporlar~ n~~ bana göndermekte olmalar~~ nazar~~ dikkatimi celbetti. Bundan ba~ka bu raporlar
muhteviyat~~ Conkbay~n vaziyetini, oradaki emir ve kumanday~~
~ayan~~ memnuniyet olarak tasvir etmiyordu. Mesela:
"Conkbay~n'na taarruz emrolunmu~, bu emri kime vereyim. Tabur kumandanlar~n~~ ar~ yorum bulam~ yorum. ~~~ kar~~~ kt~ r. Vaziyet fenad~ r. Herhalde araziye vak~ f bir zat~ n tayini
laz~ md~ r. Rapor yok, haber yok. Ben de ne yapaca~~m~~ ~a~~rd~ m. Bu bapta en k~ demli alay 64 kumanda n~ na da emir
verilebilir. Olursa te~riki mesai edelim.„
"Cephede alay 14 den, alay 64 den, alay 25 ten, hülâsa muhtelif taburlardan asker var. Cümlesi biribirine kar~~m~~t~ r. Zabitandan kimseye tesadüf edilmiyor. Sab~ k alay kumandan~n~n vuruldu~u
mahalde bulunuyorum. Ahval hakk~ nda hiç bir mali~mat alamad~ m. Zabitan~ n k~sm~~ küllisi ~ehit ve yaral~ d~ r. Hatta bulundu~um mevkiin ismini bile bilmiyorum. Tarassudattan bir
~ey göremiyorum. M~ ntakay~~ iyi bilir bir zat~ n tayinini selameti vatan nam~ na rica ederim.„
Bu gibi raporlardan maada, Düztepe'de bulunan, f~ rka istihkam taburu kumandan~~ taraf~ ndan saat 5.40 evvelde gelen bir raporda " fecirle ~ahins~rt'tan, Conkbay~n'aa do~ru bir askerin çekildi~i ve Conkbay~r~'nda bir tahkimat yap~lmakta ise de bunu
yapanlar~ n dost veya dü~man oldu~unun belli olmad~~~ ,, zikrediliyordu.
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Tahkimat yapanlar~ n dü~man olmas~ na pek ziyade ihtimal
veriyordum. Conkbaytr~'ndaki vaziyeti yak~ndan tetkik ve bana
bildirmek üzere f~ rka mülhak~~ mülâz~m Hayri Efendi'den ba~ka
yaverim mülâz~m K â z ~ m Efendi'yi de göndermi~tim. Bu kahraman zabit, avc~~ hatlar~ na kadar girerek ~ehit olmu~tu. F~rka erkân~harbi Izzettin Beyi de Düztepe taraflar~na göndermi~tim.
Izzettin Bey hem vaziyeti tetkik edecek ve hem de orada icap
eden tedabiri bizzat ald~ racakt~. Mumaileyhin verdi~i maltimat ta
Conkbay~n'ndaki ahvalin ~ayan~~ memnuniyet olmad~~~n~~ teyit
ediyordu.
Ben de, bizzat, 180 râk~ml~~ tepe civar~nda bulunan karargâh~mdan Conkbay~n ve civar~nda taraf ey nin kar~~t~~~ n~~ görüyordum. Conkbay~n istikametinden, benim karargâh~m istikametinde
piyade mermileri geliyordu. Hattâ karargâh mensubininden vurulanlar oldu~u haber verildi.
~imal Gurubu kumandanl~~~ ndan 25 Temmuz günü ihtiyat kuvveti talep etmi~tim. Bunun üzerine taht~~ emrime verilen 10 uncu
alay bugün saat 7.30 evvelde Düztepe'ye geldi. F~rka erkân~harbi
Izzettin Bey'in delâletiyle, bu alay~ n iki taburu alay kumandan~~
erkâmharbiye kaymakam~~ Kemal Bey'in kumandas~ nda olarak
Conkbay~n istikametinde gönderildi. Baz~~ telefon muhaberat~ ndan,
Cenup Gurubundan ve Gelibolu'dan kuvvetler celbedilmekte oldu~u anla~~l~yordu.
Bir aral~ k, ~imal Gurubu kumandanl~~~~karargâh~ndan telefon
ba~~na ça~~r~ld~ m. Cenup Gurubundan celbedilen sekizinci f~rkan~ n
24 üncü alay~~kumandan~~ Nuri Bey °:
"Gurub kumandan~ ndan, Conkbay~r~'na haraket ve orada dü~mana taarruz emrini ald~ m. Anlad~~~ma göre orada muhtelif k~taat varm~~. Buna ve bilhassa kumanda hususuna dair malûmat rica ettim. Asabt bir halde bulunan kumandan Pa~a ve erkân~ harbiye reisi fazla söze lüzum yok dediler. Oradaki vaziyet hakk~ nda beni tenvir et! ortada kumandan yok!,, dedi.
Nuri Bey pek eski bir arkada~~md~ r. Kendisine: "serian
Conkbay~r~'na hareket et. Hâdisat kumandan~~ tayin edecektir.„
dedim.
Merhum Nuri Conker.
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Filhakika Conkbay~rz'nda emir ve kumandan~ n mefkudiyetini
ben de anl~yordum. Conkbay~r~'na, 9 uncu, 4 üncü ve 8 inci f~rkalara mensup alaylar gönderildi. Her taraftan mümkün olan
kuvvetler yeti~tirildi. Bir müddet, Koca çimen ve Conkbay~r~~ m~ntakas~~ Anafartalar m~ntakas~~ kumandan~~ Vilmer Bey'den al~narak
do~rudan do~ruya, Ar~burnu cephesinde Kemalyeri'ndeki krargâh~nda bulunan ~imal Gurubu kumandan~~ taraf~ ndan deruhte edilmi~, sonra 9 uncu f~ rka kumandan~~ Koca çimen =takas( kumandan~~ s~ fatiyle muharebe meydan~ nda kumandaya ba~lam~~. Bu
vurulmu~, bir zaman bunun erkân~harbi Hulûsi Bey ana vekâleten vazife ifa etmi~, o da vurulmu~, dördüncü f~ rka kumandan~~
Cemil Bey vazifeyi deruhte etmi~, sekizinci f~rka kumandan~n~ n muvasalatiyle kumanda ana intikal ettirilmi~, bittesadüf karargühl umumi ~ömendöfer ~übesi müdürü kaymakam P o tr i h ve erkân~ harbi R e f ik Bey Istanbul'dan Akba~'a gelmi~ler,
Liman Pa ~ a bunlar~~ dokuzuncu f~ rka kumandan ve erkân~harpli~ine tayin ile Kocaçimen'e göndermi~, bu defa da P otrih
Bey daha büyük rütbelileri taht~~ emrine almak suretiyle kumandanl~~a kalk~~m~~~..
Bir taraftan da Gelibolu'dan gelen 16 nc~~ kolordu kumandan~~
Miralay F ey zi Be y' e "Anafartalar Gurubu Kumandan~„ ünvaniyle
umum Anafartalar ve Koca çimen m~ntakalar~~ kumandanl~~~~tevdi
olunmu~, Conkbay~rt 8 inci f~rka kumandan~na ait olarak ~imal
Gurubu'na merbut b~ rak~lm~~.
§ Herhalde Conkbay~rfna lüzumundan fazla kuvvetler y~~~ lm~~t~ . Fakat, toplanan kuvvetler intizam ve maksat dahilinde sevk
ve idare edilmemek yüzünden kâffesi ma~lüp ve peri~an olmu~lard~.
Muharebede kuvvetten ziyade, kuvveti maksada muvaf ~ k sevk
ve idare etmek mühim oldu~u dü~ünülmüyordu.
Ben ald~~~m malümat~~ ve gördü~üm menaz~ r~~ alelusul raporlar~mla ~imal Gurubu kumandan~ na bildiriyordum. Bir aral~ k Gurup
erkân~ harbiye reisiyle bizzat telefonla görü~erek kumanda hususunun tanzimine nazar~~ dikkati celbetmek istedim. Imkân~ n müsaade
etti~i her ~eyin yap~ld~~~n~~ söyledi.
~imal Gurubu kumandan~ na da resmen âtideki istirhamda bulundum:
"Conkbay~ dndaki vaziyetin henüz ~ayan~~ dikkat ve na-
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zik oldu~u anla~~l~ yor. Bu hususta ordu kumandan~n~ n ciddi
surette nazar~~ dikkatlerini celbe delâlet buyurman~z~~selâmeti
memleket nam~ na istirham eylerim.„
§ Bütün telefon muhaberat~ ndan ve hattâ tahrirt emirler ve
raporlardan, art~ k umum kumandanlarda büyük bir asabiyetin hükümferma oldu~u anla~~llyordu. Baz~~ kumandanlarca mesuliyet
yükünü ba~kalar~ na yükletmek cihetlerine sap~lma~a ba~land~~~~
zehab~na bile dü~üldü. Hakikaten mesuliyet yükü her ~eyden,
ölümden de a~~rd~r.
Saat 5 sonra da ~imal Gurubu Kum andanl~~~ndan âtideki emri
ald~m:
"F~rkamz~ n sa~~cenah~~ size ilhak olunan onuncu alay~n sa~~
cenah~d~r. Bu alay~n solunda yirmi be~inci alaydan kalan guruplar
sizin f~rkan~ za merbuttur. „
Vak~a onuncu alay benim taht~~emrime verilmi~ti; fakat Conkbay~n'ndaki hâdisat alay~~ oraya göndertmi~ti. Ve orada bulunan
k~taatla muharebeye girmi~ti. Conkbay~n'nda onuncu alayla beraber bir çok k~taat~ n muharebesini idareye memur kumandanlar
tayin ediliyordu. Conkbay~n'nda bo~az bo~aza yap~lan hücum ve
mukabil hücumlarla ve parça parça gönderilen takviye k~taat~n~ n
kendinden evvelkilerin aralar~ na girmesinden oradaki k~ taat~n karma kar~~~k oldu~una ~üphe yoktu. Bu sebeple ~imal Gurubu Kumandan~na âtideki cevab~~verme~e lüzum ve mecburiyet hissettim :
"Bu anda temdit olunan f~rka 19 un sa~~cenah noktas~~meçhuldür. Bunun tahdidini rica ederim.„
~imal Gurubu Kumandan~ n~ n verdi~i cevap aynen ~udur:
19 anma F~rka Kumandanl~~~na

"C — Cenah~n~z~ n temdidi meselesi mevzuubahs de~ildir. Ancak sizin emrinize verilmi~~olan bir k~tan~n i~gal etti~i yer bittabi
size aittir. Alay~ n sa~~cenah~n~~ her halde siz oradan daha seri
tahkik ve tayin edebilirsiniz. Mâmafih Sa~~cenah~ n~z~n haritada 261
râk~ml~~mahallin 200 metre kadar cenubi-garbisinde kal~n münhanlnin noktal~~ yolu kat'eyledigi mahalde tahdidini münasip görürüm.,,
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Bu cevabl emrin ilk cümlesi pek do~rudur. Hakikaten Ar~burnu cephesinin sa~~cenah~ nda bulunan on dokuzuncu f ~ rkan~ n berayi muavenet onuncu alay~~ Conkbay~r~~'na gönderilmi~~oldu~u için
cenah~ n oraya kadar temdidi mevzuubahs olamazd ~. Ikinci cümlede ise mademki onuncu alay Conkbay~r~~'na gitmeden evvel on dokuzuncu f~ rka emrine verilmi~ tir. Ve Conkbay~r~~ 'na bu f~rka taraf~ ndan imdada ko~ turulmu~tur, öyle ise onun i~gal etti~i yer on
dokuzuncu f~ rkaya aittir denilmek isteniliyor. Fakat unutuluyor ki
Conkbay~r~~ 'nda do~rudan do~ruya ~imal Gurubu Kumandan~ na
merbut müstakil bir kumanda caridir. Dördüncü cümlesinde f ~ rkan~ n sa~~cenah~~ haritada 261 rak~ml~~ mahallin 200 metre kadar
Cenub~~ - Garbisinde kal~ n münhaninin noktal~~ yolu kat 'eyledi~i
'r~ ahal olmak üzere tensip ediliyor. Bu, ne demektir?! Bu ifadenin
delâlet etti~i zihniyet ve muharebe idare etmek s~fatiyle olan münasebet hakk~ nda fazla izahat verme~e lüzum görmiyorum. Yaln~z
burada ~unu ilave etmeden geçemiyece~im ki, bu emir muhteviyat~~
o zaman beni cidden müteessir ve mütehayyir b~ rakt~.
[ On dokuzuncu f~ rkan~ n sa~~cenah~ n~~ karma kar~~~ k bir tak~m
k~taat~~ cami olan k~s~ mla böyle sümmettedarik temdit etmek ve
zaten tedbirsizlik ve kumandans~zl~ k yüzünden zaptedilmek üzere
bulunan Conkbay~r~' na kar~~~f~ rkan~ n vaziyetini temin hususunu
emreylemek bence mesuliyeti ba~kas~ na yükletmek için dü~ünülmü~~bir çareden ba~ ka bir ~ey de~ildi. Bu fikrimi telefonla alenen Üçüncü Kolordu erkan ~ harbiye reisine söyledim. Ve ilave
ettim ki, böyle bir emir vermekle mesuliyetten kurtulmu~~olunaca~~~zannolunuyorsa, benim de mezkûr emre istinaden ve imtisalen yirminci alay kumandamna verdi~im emirle iktifa etmek laz~m
gelebilir; fakat bu gibi âdi tedbirler vatan ~~ kurtaramaz. Ciddi tedbir almak laz ~ md ~ r.]
§ 26 Temmuz-8 A~ustos günü sabahtan ak~ama kadar ald~~~m
muhtelif malûmattan ve 180 rak~ml~~ tepe civar~ ndaki karargah~mdan bizzat vukubulan mü~ ahedat~mdan Conkbay~n' n~ n tehlikeli
vaziyette oldu~u anla~~lmakla beraber Conkbay~r~~ tepesinin hakikaten dü~ man eline geçip geçmedi~inde tereddüt devam ediyordu.
Yevmi mezkûrda saat 4 sonrada üçüncü istihkâm taburu kumanParantez içine ald~~~ m bu k~ s~ m sonradan k~ rm~ z~~ kur~un kalemle çizilmi~tir.
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dan~~ binba~~~Ismail Hakk ~~ Bey'den vürut eden raporda
"dü~man Conkbag~r~'nda siper hafriyat~ na devam etmektedir. Siperler derununda dü~man efrad~~gezmekte ve kum torbalar~~vazetmektedir . . . . ilâh. „ denilmekte idi.
Conkbagzrzinda bulundurdu~um yaverim mülaz~m~~evvel K â z ~ m Efendi 'nin saat 5.30 sonrada verdi~i malûmattan da
dü~man~ n askerimizle yirmi be~ —otuz metre mesafede kar~~~kar~~ya
bulundu~u, 64 üncü alay~ n ikinci taburunun icra eyledi~i hücumda muvaffak olamad~~~ , 32 nci alaydân gelen üçüncü taburun ileriletilemedi~i bildiriliyordu.
Vaziyetin ehemmiyet ve nezaketi büyük oldu~undan Conkba•
yin emir ve kumandas~~için mafevk karargahlar~n nazar~~dikkatlerini celbetmekten hali kalam~yordum.
Ordu erkan~ harbiye reisi
ordu kumandan~~ Liman V on
Sanders Pa~a hazretleri taraf~ ndan beni telefon ba~~na ça~~rd~ .
Mü~arünileyhin ahvali nas~l gördü~ümü ve mütaleam~~ sordu~unu
bildirdi. Kendisine Conkbag~r~~ vaziyetinin nezaketini izah ettim ve
~slah~~ vaziyet için daha bir An kald~~~n~~ ve bu an~ n ziya' halinde
felaketin pek muhtemel oldu~unu söyledim.
Vaziyet umumile~mi~, Anafartalar'a ç~km~~~ ve ç~ kmakta olan
büyük dü~ man kuvvetlerini nazar~~ dikkate almak ve ana göre
umumf tedbirler ittihaz ederek sevk ve idareyi tevhit ve temin
etmek laz~md~ . Bu sebeple erkan~ harbiye reisinin çare kalmad~~m~ ?
Sualine verdi~im cevapta, bütün mevcut kuvvetlerin taht ~~
kumandama verilmesinden ba ~ ka çare kalmad ~~~n ~~ söyledim.
Çok gelmez mi? dedi.
Az gelir l dedim.
[Tarih ne güzel aynad~ r. Insanlar, bahusus ahlakta mütekâmil
olmayan kavimler en büyük mukaddesat kar~~s~nda bile hasis
hissiyata tâbi olmaktan men'i nefs edemiyor. Tarihin sinesine
geçen büyük hâdisatta, bu hadiseler içinde âmil ve fail olanlar~n
Eski Samsun vâlisi Kaz~ m Pa~a.
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etvar ve harekât ve muamelât~~ onlar~n ahlâk seciyelerini ne bariz
gösterir.]'
§ Koca çimen m~ ntakas~nda tecemmü eden kuvvetler, Anafartalar m~ntakas~n~n aksam~~ sairesinde kalan k~taat ve Saros m~ntakas~'ndan gelmi~~olan 7 nci ve 12 nci f~rkalar Anafartalar Gurubu nam~~ alt~nda, Saros Gurubu kumandan~~ miralay Feyzi
B ey 'in taht~~ emrine verilmi~ti. Bu, ordu kumandan~ n~ n tamiminden anla~~lm~~t~. Ordu kumandan~~ tamiminde, Conkbayir~'na hareketi için F e yzi Bey 'e emir ve talimat~~ lâz~me verdi~ini de
zikrediyordu.
26 Temmuz 331 saat 5.55 raddelerinde ~imal Gurubu kumandan~, Esat Pa ~ a Hazretleri, " 7 nci f~rkan~n ~imdi Anafarta cenubundan Damakçzlzk istikametine taarruz edece~ini,, ordu kumandanl~~~ n~n i~'ar~na atfen tebli~~ediyordu.
Böyle bir taarruz vuku bulmad~. Bunun sebebi hakk~nda muhtelif rivayetler i~ittik. Baz~~ menabiin verdi~i malûmata nazaran,
Anafartalar Gurubu kumandan~~ olan Feyzi Be y, ordu kumandan~~ Liman V on S ander s Pa~a'dan Gelibolu'dan gelmekte
olan kolordusiyle dü~mana taarruz etmek emrini alm~~~ ve f~ rkalar~na taarruz emri dahi vermi~tir. Fakat sahnei muharebeye giren f ~ rka 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~. F ey zi
B e y, ben de bu mütaleaday~m. Cevab~nda bulunmu~. Bunun üzerine, derhal, kumandadan iskat edilmi~.
Di~er baz~lar~ n~ n, beyanat~ na göre, Liman Pa ~ a taarruzun
26/27 Temmuz gecesinde icras~n~~talep etmi~. Feyzi Bey, taarruzun ertesi güne talikini münasip 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 malilm olan bir keyfiyettir.
Benim, bunu tahkik ve teyide zaman~m olmad~. Bilâhare, merak
edip Liman Pa ~ a 'ya da sormad~m. Bu bapta, beyan~~mütalea
1 Parantez içindeki k~ s~ n~lar sonradan k~ rm~ z~~ kur~un kalemle çizilmi~tir.
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edebilmek için, buna dair, ordu ve Feyzi Bey nezdindeki vesaika muttali olmak laz~ md~ r.
* *

§ 26 /27 Temmuz 1331 de gece yar~s~ ndan takriben bir iki saat
evvel ~imal Gurubu kumandanl~~~~vas~ tasiyle ald~~~ m ordu emrinde : Anafartalar Gurubu kumandas~ n~~ deruhde etmek üzere hemen
Ca~nl~tekke'ye hareketim ve 27 Temmuz günü fecirle beraber taarruz icra etmekli~im lüzumu bildiriliyordu. Bu taarruz hakk~ ndaki
malümat~ n Anafartalar Gurubu erkan~ harbiye riyasetindea al~ naca~~~ilave ediliyordu.
§ Böyle, zulmet ve müphemiyet içinde tan~ mad~~~n~ z kuvvetlerle yeni bir i~in - üç gündenberi deruhde eden her kumandan ve
k~tan~ n ma~lübiyet ve peri~anisini intac eden [ ve vatan~ n ya hayat
veya ölümüne sebep olunabilecek mühim bir i~in - ba~kalar~~ taraf~ ndan
ba~lanm~~~kanl~~ ve kaybedilmi~~] 1 bir mârekenin mesuliyetini deruhde
etmek o kadar basit bir keyfiyet olmasa gerek. Fakat, ben, kemali
iftiharla bu mesuliyeti kabul ettim.
Yirmi yedinci alay kumandan~~ Kaymakam ~ efik Bey 'i yerime tevkil ettim. Ona f~ rka cephesine ait icap eden noktai nazarlar~ m~~ söyledim. 24 Temmuzdan beri devam eden muharebat, beni
üç gün ve üç gece uykusuzlu ~ a ve mütemadi mesaiye
mecbur etmi~ti. Adeta hasta bir halde idim. Zaten üç dört aydanberi Ar~burnu cephesinin kanl~~ muharebat~~ beni o kadar yormu~,
o kadar zay~ f dü~ürmü~~idi, ki, bu son günlerin yorgunlu~u olmasayd~~ da gene hasta denecek bir halde idim. Bunun için, fakat
bundan daha mühim bir sebep için, f~ rka sertabibi Hüseyin
B e y 'i beraber almak istedim. Bu sebep ~u idi: Hüseyin Bey
gayet metin, muktedir, vazife~inas, emsalsiz gayyur ve muakkip
bir asker doktorudur. Pek ala tahmin ediyordum, ki Anafartalar
Gurubu'nda cereyan eden ve edecek olan muharebattan fevkala.de
mecruhinimiz muharebe meydanlar~ nda y~ k~ lm~~~ve y~~~lacakt~ r. ~~te, bu kahraman mecruhinin derhal hayat~ n~~ kurtarmak ve onlar~~
izhar eyledikleri kahramanl~ klarma nadim etmemek için fevkalade
bir s~ hhiye reisine ihtiyac~ m derkâr idi. Bu zat ta bence H ü s ey in Bey olabilirdi.
Parantez içindeki cümleler sonradan k~ rm~ z~~ kur~un kalemle çizilmi~tir.
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Binaenaleyh Hüseyin Bey 'i ve bir de o gün ~ehit olan
kahraman yaverim mülâz~ m K âz ~ m Ef endi 'nin yerine bir süvari zâbiti alarak gece yar~ s~ ndan yar~ m saat evvel 19 uncu f ~ rka
kar argâh~ ndan Çaml~tekke 'ye hareket ettim. Hareketimi Anafartalar Gurubu erkân~ harbiye riyasetine telefonla bildirdim.
Hareketimden evvel 19 uncu f ~ rkaya âtideki vedanameyi tamim ettim:
"Anafartalar Gurubu kumandanl~ g~ n~~ deruhte etmek üzere ~imdi hareket ediyorum. 27 nci alay kumandan~~ ~ efik Bey f~ rka
kumandanl~ k vekâletine tayin edilmi~tir.
Bugüile kadar bana, gayret ve fedakârl~ g~ n~ zla kazand~ rd~~~= muvaffak~ yat~, i~bu yeni deruhte etti~im vazifede dahi bana
olan muhabbet ve itimad ~ n~ zla itmam edecegime büyük itminan ile
sizinle veda ediyorum.„

*

~ K ~ NC ~~ FASIL
ANAFARTALAR

MUHAEBATI

Bu fasla "Anafartalar m uh ar e b at ~ „ serlevhasiyle ba~l~yorum. Vak~a, 24 Temmuz'dan beri Anafartalar m~ ntakas~'nda muharebe cereyan etmekte idi. Fakat, bu muharebat, Ar~burnu ve
Anafartalar yekpare bir cephe imi~~gibi müttehit dü~man taarruz
ve hücumlar~ ndan mürekkeptir. Bu sebeple bugüne kadar cereyan
eden muharebata Arzburnu— Anafartalar muha re b at ~~
nam~n~~ verdim.
24 Temmuz gününden ba~layan muharebe silsilesini bu suretle
iki fasla ay~ rmak için, bence, ba~ka sebepler de vard~ r. 24 Temmuz'dan 26/27 Temmuz'a kadar, ben, bizzat Ar~burnu cephesinde
vazifedard~m. Anafartalar m~ ntakas~'nda bir kumanda tezebzübü
devam edip duruyordu. Bu sahada cereyan eden hâdisattan gayri
mesul idim. Ahval hakk~ ndaki malilmat~ m mücaveret münasebetiyle olabilecek dereceyi geçemez. Binaenaleyh, Anafartalar muharebat~ n~~ tafsile, ancak kumanday~~ deruhde eyledi~im 26/27 Temmuz saat 9.50 sonradan itibaren ba~lamak salâhiyetine malikim.
ARIBURNU CEPHES~NDEN

ANAFARTALAR GURUBU
KARARGAH~ NA HAREKET~ M

Bu hareketimi ve gurup karargah~ na muvasalat~ m~~ zikretmeden geçemiyece~im. Çünkü, bende, buna dair kalan hât~ ran~ n ruhi,
ahlaki ve vatani noktai nazarlardan, yaln~ z Osmanl~~ tarihi için
de~il, tarihi umumi için de ibrete sayan cihetleri vard ~ r.
§ 26/27 Temmuz gece yar~s~ ndan evvel saat 11.30 da, gecenin
karanl~ klar~~ içinde, on dokuzuncu f~ rka karargah~ ndan hareket
ettim. Kemalyeri civar~ ndan Kocadereköy ~imaline ç~ kt~ m. Dört
aydanberi, ilk defa bir dereceye kadar saf hava teneffüs ediyordum. Filhakika Ar~burnu m~ ntakas~'mn ate~~hatt~ nda ve o hatta
muttas~l karargahlarda ya~ayanlar~ n teneffüs ettikleri hava, insan
ecsad~ n~ n taaffüniyle mahiyeti kimyeviyesini zayi etmi~~bir hava idi.
Güzergah~ mda evvela Matik deresinde be~inci f~ rka kararga-
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~ldere m~ ntakah~ na tesadüf ettim. Bu f ~ rkan~ n 14 üncü alay~~ A~~
k~ taat~, dü~Di~er
alayd~.
s~'nda yaln~z ba~~ na bask~ na u~rayan
hareketinin
tesiriyle
oraya
man~ n Kanl~s~reta yapt~~~~nümayi~~
celbedilmi~~idi.
F~ rkan~ n kumandan~ , erkan~ harbiyesi ve umum karargah~~ burada ne yap~ yordu? Vatan ~ n ba ~ r ~ na hançer sapland ~~~~
bu s~ rada, ötedenberi uhdesine mevdu f ~ rkasiyle meydan~~ kâruzarda bulunmak laz~ m gelen bu kumanda heyeti burada nas~l
i~siz b~ rak~lm~~t~~ ? Bilâhare bu karargah~~ Anafartalar sa~~cenah~na celbederek hali faaliyete koydum.
Bu karargahta, k ~ sa bir tevakkufu müteakip yoluma devam
ettim. Ordu kumandanl~~~~emrinde, Anafartalar Gurubu karargah~~
diye tayin edilen Çaml~tekke'ye vas~ l oldum. Zülmetlerin koyu kesafet kesbetti~i bir dere.. Hayata eser olacak ne bir ~~~ k, ne bir ses..
Herkes derin uykuda! Etrafa seslendik ! Gecelik entarisi ile çad~ r~ ndan ç~ km~~~bir ~ah~ s seslenerek cevap verdi. Buras~ n~ n ne
oldu~unu, sordum. Vilmer Bey'in karargah~~ oldu~ unu söyledi,
fazla bir ~ey bilmiyordu. Kumandan~ n yan~ na, beni, götürmesini
istedim. Benim kim oldu ~ umu bilmeyen, bu ~ah~ s bu i~ i zahmetli
gördü. Eliyle karanl~ klar' göstererek i~ aretle iktifa etmek istedi.
Icbar ettim. Bizi V ilmer Bey'in yatt~~~~barakams~~ bir odan~n
yan~ na götürdü.
V il mer Bey uyuyordu. Erkarnharbi Haydar Bey'le görü~tüm. Anafartalar Gurubu kumandan~~ karargah~ n~ n nerede oldu~unu sordum. Cevaben :
— Bugün burada idi, fakat sonra, -eliyle ~imali göstererek- ~u
istikamette bir tarafa naklettiler, Gümbürdekbay~r~~ civar~ nda bir
dere ...
Bu ismi ilk defa i~ itiyordum. Fazla tevakkufa zaman~ m müsait
ildi.
Hemen gösterilen istikamette yürüdük. Karanl~~~ n müsaade
de~
etti~i derecede hayvanlar~ m~z~~ sürüyorduk.
Gece yar~s~ ndan sonra saat 1.30 da Gümbürdekbay~r~'n~ n bir
buçuk kilometre cenubundaki bir mahalde Anafartalar Gurubu
karargah~ m bulabildim.
Gurup erkân~ harbiye reisi, Hayri Bey, ve bütün erkan~harbiye
muvasalat~ ma intizar ediyordu.
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Derhal Hayri Bey'den: 1) dü~ man nerede, kuvvetini anlayabildiniz mi, 2) 7 nci ve 12 nci f~ rkalar ~imdi nerelerde ve ne vaziyette bulunuyorlar, 3) gurupça f~ rkalara verilen en son emir nedir? dedim.
Hayri Bey, sordu~um ~eylerin hiç birinde beni kati bir surette tenvir edemedi.
Sab~ k kumandan Feyzi Bey'in nerede oldu~unu sordum.
Çad~ r~ nda uyuyor dediler. Uyand~ r~l~ p kendisinden, verdi~i en son
emrin al~ nmas~ n~~ söyledim. Biraz sonra erkân~ harbiye reisi, o
anda yazm~~~oldu~u imzas~z bir notu gösterdi. Verdi~i emir bu
ise, Feyzi Bey imza etsin, dedim. Erkân~ harbiye reisi gitti, geldi. F ey z i Bey emir diye gösterilen notu imza etmiyordu.
Bunun üzerine, ben de, erkân~ harbiye reisinin bana gurup
kumandan~ n~ n emri diye verdi~i notu bir tarafa b~ rakt~m. Derhal
tekmil erkân~ harbiye zabitan~ n~~ nezdime celbettim ve cümlesinden,
f~ rkalar nerelerde ve nerelere taarruz etmek için emir alm~~~olduklar~ n~~ bilip bilmediklerini sordum. Her biri bir dereceye kadar
malûmat verdi. Bilhassa, ordu karargâh~ ndan haber zabiti s~fatiyle
gurup karargâh~nda bulunan erkân~ harbiye yüz ba~~s~~ Ne ~ et
Efendi berveçhi âti malffinat~~ verdi:
"Efendim, haber zabiti s~ fatiyle bulunuyorum. Bu münasebetle
vaziyeti takip ettim. Benim bildi~ime göre, 12 nci piyade f~ rkas~~
Tur~un köyü'ne gelmi~ti. ~imdi onun garb~ ndaki s~rt~arda olacakt~ r. Anafartalar müfrezesini te~ kil eden kuvvetler de muvakkaten
bu f~ rkan~ n emrine verildi. Bugün saat 5 sonrada mezkiir f ~ rka
kumandan~, gurup kumandaniyle görü~tü~ü zaman Mestantepe istikametinde taarruz emri alm~~t~.
Yedinci f~ rkan~ n Büyük Anafarta istikametinde yürüdü~ünü
ve Kocaçimen'e taarruz eden dü~ man kuvvetlerinin sol cenah~ na
taarruz etmesi emrolundu~unu söyledi. Bu istikamet Damakç~l~k
bay~r~'na müntehi olur.
Koca çimen m~ ntakas~ ndaki kuvvetlerimizin mikdar~ n~~ tamamen
bilmiyorum. Yaln~ z 4 üncü, 9 uncu, 8 nci f~ rka karargâhlar~~ mezkûr m~ntakada bulunmaktad~ rlar. „
Bu malinnatta k~ taat~m~z~ n vaziyetlerini vaz~ h ö~renmek mümkün olmad~~~~gibi, dü~man hakk~ nda da hiç maiûmat verilmiyordu.
Ne ~ et Efendi'nin dü~man hakk~ nda verdi~i maltimat ta ~u
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idi; " Dü~man zay~f k~taatla Kireçtepe — Kükürt1t1 — Mestantepe
hatt~ nda ve kuvay~~ külliyesiyle Koca çimen da~~~eteklerinde bulunuyor. Mestantepe du~man taraf~ ndan takviye olunmu~tur. Mâmafih dü~man piyade kuvveti henüz tahmin edilemedi. „
§ I~te 27 Temmuz günü icra edilen taarruzu idare etmek için
saat 1.30 zarf~nda edinebildi~im maliimat bundan ibaret kalm~~t~ r.
Saat dörde geliyor, fecir yakla~~ yordu. Daha fazla tamika zaman
ve imkân kalmam~~t~ . 27 Temmuz sabah saat 4 evvelde k~taata
âtideki emri verdim :
I Be~inci Ordu Kumandanl~~~na 1

Telefonla { ~imal Gurubu Kumandan~~~~~n4 beray~~ maliimat
t
Koçaçimen da~~nda F. 4, 8, 9 ( telefonla )
F. 7, 12 ( tahriratla, Henüz telefon tertibat~~ yap~lmam~~t~.)
Cil~nbürdekbay~n cenubundan
26127 Temmuz 331 saat 4 evvel

1 — Anafartalar Gurubu kumandanl~~~ na tayin edildim. ~imdi
kumanday~~ deruhte ettim.
2 — On ikinci f~ rkan~n Mestantepe, ve yedinci f~rkan~ n Damakç~l~ kbay~r~~ istikametlerinden taarruzuna dair 26 Temmuz 331
ö~leden sonra saat 5 de sab~ k gurup kumandanl~~~~taraf~ ndan taarruz emri verilmi~~oldu~una nazaran Kocaçimen—Conkbay~r~~ hatt~ nda bulunan f~ rkalar bidayette mezkûr taarruzu temin ve teshil
edeceklerdir.
3 — Kumandanlar bu emrin vusulü ân~ndaki vaziyetlerini ve
tertibatlariyle bulunduklar~~ m~ ntakalar~~ bana bildireceklerdir.
4 — Raporlar Anafartai kebir kariyesinin iki kilometre kadar
~ark~~- ~imalisindeki Çaml~tekke'ye gönderilecektir.
Anafartalar Gurubu Kumandan~~

M. KEMAL

§ Bu yazd~~~ m emrin suretlerini birer zâbitle 7 nci ve 12 nci
f~ rka kumandanlar~ na gönderdim. Bu zâbitleri mezkür f~rkalar nezdinde bir müddet haber zâbiti s~fatiyle kalarak do~rudan do~ruya
bana vaziyet hakk~ nda malûmat vermekle tavzif etmi~tim. 7 nci
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f~ rka nezdine giden mülâz~ m~~ evvel Cevat Efendi idi.
Mumaileyh o günkü vazifesini cansipârâne ifa etmi~~ve o günden sonra da nihayete kadar refakatimde kalm~~t~ r. Elyevm dahi
yüzba~~~olarak yaverimdir.
12 nci f~ rka nezdine gönderilen erkân~ harp yüzba~~s~~ H i d ayet Ef e n di idi. Mumaileyh gerek bugün ve gerek bundan sonraki günlerde büyük mehalik içinde emirlerimi tatbik ettirmek
hususunda fedakârâne vazifeler ifa etmi~tir.
**

*

§ icra edilecek taarruz esnas~ nda hidemat~~ slhhiye ve ia~e ve
muhabere noktai nazarlar~ ndan da müstacel tedbirler almak lâz~ md~.
Beraber getirdi~im 19 uncu f~ rka sertabibi H ü se y i n Bey'i
gurup s~ hhiye reisli~i ile tavzif ettim. Kendisine icap eden talimat ~~
verip hemen i~e ba~latt~ m.
Gurubun henüz bir ia~ e heyeti yoktu. Feyzi Bey'in beraber
getirdi~i on alt~ nc~~ kolordunun ia~ e heyeti de Gelibol u'dan
daha gelmemi~ ti. Bu kolordunun yaln~ z idare reisi Arif Bey
mevcut idi. Mumaileyhe mümkün olan ~eyleri bizzat yapmas~ n~~ ve
icab~ nda ~imal Gurubu ve Orduya müracaat etmesini emrettim.
la~e hususunda muavenet etmesini ~imal Gurub kumandan ~ ndan
rica ettim.
Taarruz edecek f~ rkalarla henüz telefon muhaberesi de tesis
edilmemi~ti. Miktar~~ kâfi telefon malzemesi yokmu~. Derhal orduya
müracaatla icap eden malzemeyi talep ve serian guruba göndermesini rica ettim. Gurup telgraf zabitine de hemen 7 nci ve 12
nci f~ rkalarla telefon irtibat~~ tesisi için emir verdim.
Bu kadar dar ve mühim bir zamanda bu gibi i~lerle de bizzat
i~ tigale lüzum ve mecburiyet görmekten cidden müteessir oluyordum. Nihayet saat 4.30 da, muharebeyi bizzat idare etmek üzere
Çamlztekke ~imalinde Anafartalar m~ ntakas~ n~ n tarassut mahalli
olan bir tepeye hareket ettim. Karargâhtan icap edenler refakatimde bulunuyordu. Anafartalar müfrezesi kumandan ~~ da orada
yan~ ma geldi.
Merhum Cevat Abbas Gürer.
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27 TEMMUZ 1331-9 A~USTOS 1915 GÜNÜ

§ 12 nci, 7 nci f~ rkalarla Anafartalar müfrezesi'nin 27 Temmuz günkü nizam~~ harpleriyle taarruza geçmeden evvel ve taarruzun neticesinde ald~ klar~~ vaziyeti gösterir kroki merbuttur.1
Muharebeyi idare etmek üzere geldi~im tarassut mahallinden
saat 6 evvel raddelerinde gördü~üm manzara ~u idi:
Küçük Anafarta'n~n ~ark ve cenup s~ rtlar~ ndaki bataryalar~m~z dü~man~n ilerleyen kollar~~üzerine ate~~etmekte.
12 nci f~rka k~taat~~ Teketepe ve Kavaktepe s~ rtlar~nda dü~manla muharebeye ba~lam~~. Teketepe üzerinde ileri geri bir
tak~m dalgalar oluyor. Kendi askerlerimizi gördü~üm gibi dü~man
efrad~n~~ da görüyorum.
Bir aral~ k gördü~üm bütün askerlerin dü~man efrad~~ oldu~una
ve ~imale do~ru tepenin hatt~~ bâlâs~ n~~ a~t~ klar~na hükmettim, bu
vaziyetin devaml~~ surette dürbünle takibini erkân~ harbiyeme emrettim. F~ rkan~n heyeti umumiyesini görme~e arazi müsâde etmiyordu.
Küçük Anafarta'n~ n garb~nda, münhat arazide kalan dü~man
aksam~n~~ da göremiyordum.
7 nci f~rkay~~ iki alay~~ yan yana aç~lm~~~ve yay~lm~~~oldu~u
halde Büyük Anafarta cenub~-garbisinden Damak ç~l~k s~rtlar~na
do~ru taarruza geçmi~~gördüm.
Koca çimen m~ntakas~ ndaki kuvvetlerimiz kar~~lar~ ndaki dü~manla ate~~teati ediyor. Ve bu m~ ntakadaki topçular~m~z bilhassa
7 nci f~rkan~n kar~~s~ ndaki dü~man~~ ate~~alt~nda bulunduruyor.
**

*

§ 7 nci f~rka kumandan~ n~ n saat 5.50 evvelde yaz~l~p emir
atl~siyle gönderdi~i ilk raporunu ald~ m. Bu raporda taarruza saat
4.30 da ba~lad~~~~ve taarruzun muvaffak~yetle ilerilemekte oldu~u
bildiriliyordu. Tertibat~ ndan da bahsederek: Alay 20 sa~da, alay 21
solda olarak Kayac~kderesi'ne do~ru ilerilemekte olduklar~, ihtiyat
olarak bir taburun Asmadere'de bulunduruldu~u ve f~rka karargâh~n~ n Da~çe~mesi civar~ndaki 91 râkkml~~ tepenin garb~ nda topBu kroki defterin içinde bulunamam~~t~ r.
Belleten: C. VII 2, F: 4
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çu tarassut mevkiinde oldu~u zikrediliyordu.
Saat 6.30 evvelde yaz~lan 7 nci f~ rkan~n di~er bir raporunda
dü~man~ n Lâlebaba civar~nda karaya ç~kard~~~~tahminen 2-3 tabur
kadar piyadesinin Lâlebaba tepesi'nin cenubunda müçtemi bir halde durdu~u haber verildi.
7 nci f~ rka nezdine göndermi~~oldu~um Cev at Efendi 7 evvelde nezdime avdet etti. Mumaileyh bizzat mü~ahedat~n~~ ve f~ rkan~n tertibat~ n~~ arazi üzerinde irae ederek raporlarla ald~~~m malümat~~ teyit etti. Tekrar vaziyetin takibine memuren f~ rka nezdine
iade ettim. Bir müddet sonra tekrar avdet ederek f~ rka taarruzunun muvaffak~ yetle ilerilemekte oldu~unu haber verdi ve art~k
yan~mda kald~.
Yaln~z saat 7.55 evvelde f~ rkaya âtideki emri verme~e lüzum
gördüm: " F~ rkan~ n ve kar~~ n~zdaki dü~man~n vaziyet ve kuvveti
hakk~ nda son malûmat~~ ita ediniz ve bundan sonra uzun müddet
ayn~~ vaziyette kal~nd~~~~halde tebeddül olmad~~~n~~dahi bildirmeli.„
F~ rkalarla henüz do~rudan do~ruya telefon irtibat~~ tesis edilememi~ti. Emirler ve raporlar mahallerine pek geç isal edilebiliyordu. Bu sebeple muharebenin idaresi mü~kül oluyordu.
7 nci f~rkadan saat 8.15 de ald~~~m bir raporda Lâletepe cenubunda müçtemi bulundu~u evvelce bildirilen dü~man kuvvetinin
Mestantepe ve Damak ç~l~k s~rtlar~~ aras~ na do~ru ileriledi~i haber
veriliyordu. Bu rapor saat 7.5 evvelde yaz~lm~~~idi.
Bu babta 12 nci f~ rka kumandan~ na malü'mat verilip nazar~~
dikkati celbedildi~i gibi, yan~mda bulunan Anafartalar müfrezesi
kumandan~na da malûmat verildi. Bu müfrezenin ~smailo~lu tepesi
civar~ndaki k~taat~ n~ n 12 nci f~ rkaca müessir bir surette istihdam
edilememekte oldu~unu gördü~ümden ~smailo~lu tepesi' nin sureti
mutlakada elde tutulmas~~ lüzumunu do~rudan do~ruya mezkür
müfreze kumandan~ na emrettim.
12 nci f~ rka kumandan~ndan ald~~~m ilk raporda k~taata vermi~~oldu~u taarruz emri suretini raptetti~i ve fakat bu emrin
alaylarca nas~l tatbik edilmekte bulundu~unu henüz bilmedi~i zikrediliyordu.
Mezkûr f~ rka kumandan~~ taraf~ ndan saat 5.15 evvelde yaz~lm~~~
olan bir raporda da:
" Dü~mamn dün ak~am Ece liman~'ndaki harp sefaini ile Tur-
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~un köyd ve civar~n~~ bombard~man etmesi, balon ve ta yyarelerinin mütemadt istik~afat~~ hasebiyle guruptan evvel hareket kabil
olamam~~~ve mâmafih bugün saat 4 evvelden itibaren k~taat aç~larak taarruza iptidar olunmu~tur.
Dü~man~ n baz~~ küçük k~talar~ n~ n Teketepe ve Anafarta s~rtlar~~ eteklerine do~ru ileriledikleri görülmü~tür. Dü~man~n ~smailo~lu tepesi'ni ve Küçük Anafartalar civar~ n~~ topçusiyle dö~mekte
oldu~u,, denilmekte idi.
12 nci f~ rka nezdine gönderdi~im haber zabiti erkân~harp
yüzba~~~Hidayet Efendi'den de saat 9.15 evvelde ald~~~m bir
raporda k~taat~ n ilerilemekte oldu~u ve fakat ileriden henüz haber al~ namad~~~~bildiriliyordu.
On ikinci f~ rkan~n 26 Temmuzda ald~~~~tertibat~n, Ece liman~'n~~ ve Kireçtepe'yi nazar~~ dikkate almak yüzünden biraz da~~n~k
oldu~unu anlad~ m. F~rka kumandan~n~n da bizzat k~taat~n~~ görecek
mahalde bulunup bulunmad~~~nda tereddüt ettim. Bu sebeple kendisine verdi~im emirde :
"K~taat~ n~z~n teferrüat~~ icraiyelerine dair malâmat itas~ n~~ alaca~~m raporlara taliken, ~imdiden dü~mana ve kendi k~taat~m~za
dair malümat veriniz. Ne görüyorsan~z ve taarruzunuzun ne dereceye kadar ilerilemekte oldu~unu ve nas~l bir ~ekil ald~~~n~~ serian
bildiriniz. Bulundu~unuz yerden bu malû mat~n bilmü~ahede husulü
mümkün de~ilse münasip bir nokta bulunmas~n~~ rica ederim.„
dedim.
§ Dü~man, denizden gemi toplar~~ vas~tasiyle ve karaya ç~kard~~~~bataryalariyle Küçük Anafarta civar~n~~ ve Büyük Anafarta
gerilerini ve A~~l lere m~ntakas~'na yerle~tirdi~i bataryalarla da
7 nci f~rka cephesinin yan ve gerilerini ~iddetli ate~~alt~ na ald~.
12 nci f~ rkadan henüz malürnat alamad~~~ mdan, Hidayet
Efendi'den ba~ka bir zabit daha gönderdim.
Nihayet 12 nci f~ rka nezdindeki haber zabiti yüzba~~~ Hidayet Efendi'nin saat 8.49 evvelde yazd~~~~bir raporu saat 9.43
evvelde ald~ m. Bu raporda 12 nci f~ rka vaziyeti berveçhi âti tasvir olunuyordu :
"34 üncü alay~ n bir taburu 12 nci f~ rka ile 7 nci f~ rka aras~ndaki irtibat~~ muhafaza etmek üzere ~smailo~lu tepesi'nin cenubun-
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da; bu alay~ n k~sm~~ küllisi 2 tabur, Mestantepe'nin ~ark~ ndaki
Ibrikçe tepelerini zaptetmi~.
(Gerek haber zabitinin bu raporunda ve gerek ondan sonra f ~ rka kumandan~ mn verdi~i malûmatta yanl~~~olarak Mestantepe'nin
zapt~~ bildirilmi~~ve bunda ~srar edilmi~ tir. Bilâhare 31 inci alay~ n
ikinci taburu kumandan~ n~ n verdi~i raporla hakikat anla~~ lm~~t~ r.)
35 inci alay k~ taat~~ Kanl~~ köprü deresini geçmekte.
36 nc~~ alaydan yaln~z iki bölük Kanl~dere köprüsü'nün ~imalinde Bakababa tepelerinin 500 metre garb~ nda.
36 nc~~ alaydan di~er iki bölük Teketepe s~ rtlar~ nda.
36 nc~~ alay~ n bir taburu Teketepe—Kapanca aras~ nda.
Bu alay~ n birinci taburu henüz f ~ rkaya iltihak etmemi~.„
(Bu taburun Kireçtepe civar~ nda Anafartalar müfrezesi kumandamn~ n emrine evvelce terkedilmi~~oldu~u da ayr~ ca bildirildi.
F~ rkaca taburun celbine tevessill olunmu~.)
Bu raporda dü~ mandan al~ nan 35 esirin gurub karargah~ na
izam edildi~i ve Büyük Kemikli ile Küçük Kemikli aras~ nda 30 kadar muhtelif dü~ man sefaini bulundu~u da zikrediliyordu.
Yedinci f~ rkan~ n saat 8.55 evvelde yaz~ l~ p saat 9.55 evvelde
vas~ l olan bir raporuna nazaran mezkûr f ~ rkan~ n vaziyeti de ~u
idi:
"20 nci alay Kayac~kderesi ~imali - ~ark i eteklerine kadar ilerlemi~. Sa~~cenah~~ takriben Kabakk~.yusu civar~ nda bulunuyor.
21 inci alay Kayac~kderesi ~ imali- garbisindeki yamaçlarda.„
Bu raporda, Damak ç~l~k s~ rtlar~ n~ n dü~man taraf~ ndan iyice
tahkim ve mitralyözlerle teçhiz edildi~i bildiriliyor. Ve dü~man
piyadesi hakk~ nda henüz esasl~~ malûmat al~ namad~~~~ilave ediliyordu.
7 nci f~ rkadan saat 10.15 evvelde al~ nan di~er bir raporda da
dü~man~ n Damakçzl~k'taki tahkimat~~ ve bir çok mitralyözler yerle~tirdi~i ve fazla olarak bir ganbotla yandan ate~~etti~i ve bir
çok zabitan~ n ~ehadeti yüzünden taarruzun betaatle devam edebildi~i bildiriliyordu.
**
Ö~lenden evvel saat 10 raddelerinde bence taayyün eden vaziyet ~u idi:
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Kireçtepe'de, dü~man~ n mahsus bir tazyiki yoktur. Kiikürtlap~nar—Sülecek—Mestantepe hatt~~ umumisine ve bilhassa Mestantepe
mevziine taarruz eden 12 nci f~rkan~ n henüz tekmil kuvveti istimal edilmedi~i halde Küçük Anafarta'y~~ geçip Teketepe s~ rtlar~na kadar ilerleme~e muvaffak olan dü~man kuvvetleri ma~lûp
ve ricate mecbur edilmi~tir.
~smailo~lu tepesi' nde bulunan, Anafartalar müfrezesi k~taat~~
on ikinci f~rka ile faalâne ve fedakârane bir surette te~rik ve
tevhidi mesai edebilmektedir.
7 nci f~ rkaya gelince; zaten iki alaydan ibaret olan bu f~ rkan~ n Damak ç~l~k s~rtlar~nda mühim mukavemete tesadüf etti~i anla~~llyordu. Binaenaleyh bu f~rkaya muavenet lüzumu a~ikâr idi.
Bu sebeple 12 nci f~ rka kumandan~ na : "Damakpl~k'taki dü~man~n
kat! olarak sars~lmas~~ f~rkan~z~n mezkûr istikamette taarruz ederek
ibraz~~ himmet etmesine mütevakk~f bulundu~u anla~~l~yor. Sak
cenah~n~z~ n Kireçtepe istikametine kar~~~temini Anafartalar m~ ntakas~~kumandanl~~~na emrolunmu~tur. Mamafih gerek bu istikamete
kar~~~ve gerek Lâletepe'de mevcut oldu~u bildirilen baz~~ dü~man
k~taat~na kar~~~ittihaz~~tedabir buyurman~z münasip olur.„
On ikinci f~rka kumandan~~ "34 üncü alay~n, dü~man~n takviye
k~taat~~ almas~~ üzerine, s~ k~~ bir vaz~yette oldu~unu ve 35 inci alay~n birinci taburu henüz iltihak etmedi~inden ve 36 nc~~ alay
Teketepe—Kireçtepe aras~na aç~lm~~~oldu~undan f~rkan~n elinde ihtiyat kuvveti bulunmad~~~ n~~ ve binaenaleyh ~imdilik yedinci f~rkaya do~rudan do~ruya muavenet mümkün olam~yaca~~ n~„ bildirdi. Bunun üzerine dördüncü ve dokuzuncu f~ rka kumandanlar~ na :
"M~ntakalar~nda bulunan bütün topçularla yedinci f~rkan~n hücum
cephesine müsadif Damak ç~l~k bay~ r~n~~ ~iddetle ate~~alt~ na alarak
mezkûr f~ rkan~ n taarruzunu himaye ve teshil„ etmelerini emrettim.
Yedinci f~ rka kumandan~ na, taarruzunun kesbi betaat etmesine
mani olaca~~ n~~ ümit etti~imi ve kendisine muavenet için icap edenlere verdi~im emirleri bildirdim. Kuvvei mâneviyece hüsnü tesir
edece~i cihetle "Cenup Gurubu'ndan gelmekte olan üç bataryay~~
emrine verece~imi ve gurup emrine bugün verilen obüs bataryalar~n~~ da f~ rkay~~ ate~le himaye etmek üzere Ç'aml~tekke civar~ nda
mevzie yerle~tirece~imi„ haber verdim.
§ Ö~lenden sonra saat 3 'e kadar vürut eden raporlardan
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ve mü~ahede olunan ahvalden vaziyetin berveçhi âti oldu~u anla~~ld~~ :
12 nci f~ rka; 34 üncü alay kâmilen Azmak'tan itibaren ~smailo~lu tepesi — Yusuf cuk tepesi hatt~ n~~ i~gal etmi~. Anafartalar
müfrezesrnin ~smailo~lu tepesindeki k~ taat~~ da bu meyanda bulunuyor.
35 inci alay; 2 nci ve 3 üncü taburlariyle takriben Yusu fcuktepe — Siilecek hatt~ nda. Bu alay~ n birinci taburu k~smen Kireçiepe' de muharebeye i~tirâk etmi~~ve tabur oradaki kumandan~ n emrine
girmi~.
36 nc~~ alay; bu alay~ n yaln~ z birinci taburundan iki bölük
35 inci alay~ n sa~~ nda muharebeye i~tirak etmi~. Bu taburun di~er
iki bölü~ünden biri f~ rka istihkam bölü~iyle beraber 34 üncü alay~ n takviyesine gönderilmi~. Di~er iki bölü~ü de Teketepe' de.
Alay~ n ikinci taburu Ece liman~nda terk edilmi~. Üçüncü taburu ö~lenden sonra saat 1 raddelerinde 3 bölü~iyle Kavaktepe'de toplanmak emrini alm~~ . Bu taburun bir bölü~ii Kireçtepe m~ ntakas~ nda kal~yor. Tabur Kavaktepe— Kapancalar — Kireçtepe hatt~ nda bulunuyormu~.
Bu vaziyete nazaran 12 nci f~ rkan~ n taarruz eden kuvveti
5-6 tabur kadar olup mütebaki 3-4 taburu taarruza i~tirak
edememi~~bulunuyor. F~ rkan~ n o günkü silah kuvveti 7.000 kadard~. F~ rka, 5 kilometreden a~a~~~olm~yan bir cephe üzerinde yay~lma~a ve taarruz etme~e mecbur olmn~ tu. Bu cephe üzerindeki taarruz kuvveti 4.000 i tecavüz etmiyordu. Makineli tüfenk te
dört adet idi.
Ki reçtepe ve ismailo~iu civar~ nda bulunan Anafartalar müfrezesi zaten pek zay~ f olduktan ba~ka dü~man~ n ihrac~ nda yaln~z
ba~lar~ na icra eyledikleri mukavemet yüzünden büsbütün erimi~lerdi.
O halde Kireçtepe — ~smailo~lutepe her ikisi dahil olmak üzere
9-10 kilometrelik bir cephe üzerinde muharebe eden bütün piyade kuvvetimiz âzami 8.000 tüfengi tecavüz etmiyordu. Bu sahada
i~~gören topçu kuvveti dahi 7 sahra bataryas~ ndan ibaretti.
*
F~rk an~ n

Kireçiepe'de muharebeye giren kuvvetlerini tabia-
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tiyle elden ç~km~~~kabul etmek laz~md~. Alaylar~ n bu ana kadar uzakta kalm~~~ k~talar~n~n muharebe hatt~ na girebilmelerini
~n
ak~ama kadar mümkün görmüyordum. Bundan ba~ka dü~man
~i
inki~ af eden kuvvetine kar~~~zay~f k~taat~m~z~ n istihsal eyledi
muvaffak~ yeti pek parlak ve kâfi buluyor ve efrat ve zabitlerimizin savletteki besalet ve kahramanl~~~ n~~ takdir ediyordum.
§ 7 nci f~ rkan~ n vaziyetinde daha ziyade mü~külât görülüyordu: 20 nci alaydan bir k~s~m kuvvet Kabakkuyusu'nun ilerisine geçmi~~ise de faik dü~man kuvvetleri kar~~ s~ nda mezkür kuyunun ~imalindeki s~ rtlarda kalma& mecburiyet görülmü~.
Dü~man Damak ç~l~k bay~r~~ s~rtlar~ nda kuvvetli tahkimata malik olduktan ba~ ka piyade ve çok miktarda mitralyöz ate~leriyle
7 nci f~ rkan~ n daha ileri taarruzuna mümaneat ediyordu.
F~ rka her iki alay~~ ile Kayac~k ag~l~~ s~ rtlar~ n~~ i~gal ettikten
sonra ilerileyememekte idi.
§ Dü~man~ n, taarruzumuzla ma~lûp ve ricat eden kuvvetleri
ö~lenden sonra Tuzla gölü ~ark~ nda tutunarak müdafaaya ba~lam~~lard~. Suyla liman~ ndan gelen k~ taatla bozgun k~ taat takviye
olunuyordu. Lâlebaba taraflar~nda yeni dü~man bataryalar~n~n mevcudiyeti haber veriliyordu.
7 nci fil-kan~ n cephesindeki dü~man dahi mütemadiyen takviye ediliyordu.
K~taat~m~z Anafartalar ovas~'na ve Azmak cenubuna indikten
sonra dü~man~ n denizden ve karadan mütemadiyen icra eyledi~i
büyük çapl~~ vesair top ate~lerinden daha ziyade müteessir oluyordu.
§ Elde edilen üseran~n ifadesinden yaln~z Suyla liman~na ihraç edilmi~~kuvvetin 10 uncu ve 11 inci f ~ rkalardan mürekkep
bir kolordu oldu~u ve 7 inci f~ rka ile Koca çimen m~ntakas~ndaki
di~er f~ rkalar~m~z~ n kar~~s~ ndaki kuvvetin ba~kaca Avustralya ve
Yeni Zeland k~taat~~bulundu~u anla~~ld~.
Dü~man~ n fevkalade tefevvuk~~adedisi ve muharebe vesaitinin
bizimkilerle k~ yas olunam~ yacak derecede kesret ve mükemmeliyeti kar~~s~ nda bugün istihsal eyledi~im muvaffak~yet maksad~m~~
tamamen temin etmi~ti.
Filkakika dü ~ man ~ n bir kolordusunu zay ~ f bir
f ~ rkamla, Kireçtepe—Azmak aras~ nda ma ~ lûp ve
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Tuzla gölüne kadar takip ve orada tesbit etmi ~ tim.
7 nci f~ rka da Damak ç~l~k istikametindeki taarruziyle dii~man~ n ilerilemi~~baz~~ aksam~ n~~ geriye att~ ktan maada Conkbay~n ve
Koca çimen s~ rtlar~ na müteveccih olan dü~ man kuvvetlerini üzerine
celbederek oraJa tesbit etmi~~bulunuyordu.
Bu suretle a~ man~ n hedefi asli ittihaz eylemi~~oldu~una ~üphe
kalmayan Conkbayr~~ ve Koca çimen silsilesine tamamen sahip olmas~~ tehir edilmi~~oldu. Conkbay~r~~ elinde bulunan dü~man bugün orada faaliyetine devam edebilseydi, ~ üphesiz bizim için
vaziyet tamiri mü~kül bir ~ekil al~ rd~.
Fakat bugünkü muvaffak ~yetle, Conkbayr~~ dü~man elinde kald~ kça melhuz tehlike bertaraf edilmi~~say~lamazd~ . Binaenaleyh
12 nci ve 7 nci f~ rkalarla ba~lad~~~ m taarruzu tevkif ve Conkbay~n
cihetinde ciddi tedbir ittihaz~ na karar verdim.
12 nci ve 7 nci f ~ rkalara kazand ~ klar~~ hatt~~ tahkim ederek
elden ç~ karmamalar~~ lüzumu bildirildi ve bilâhare verilen gurup
emriyle de bu husus teyit edildi.
Kireçiepe'de muharebe devam etmekte ve baz~~ dü~ man nakliye gemileri Ece liman~~ civar~ nda görüldü~ ü cihetle 12 nci f ~ rkan~ n sa~~cenah ve gerisinde bulunan bu m~ ntakan~ n daha ciddI
olarak temini için o zamana kadar ~smailo~lu tepesi civar~ ndaki
kuvvetleriyle alâkadar bulunan Anafartalar müfrezesi kumandan ~ n~~
yaln~ z mezkür m~ ntakan~ n muhafaza ve müdafaasiyle tavzif ettim.
**
Yeni kuvvet: Cenup Gurubuna ( Seddtilbahir m~ ntakas~ )
mensup 28 inci ve 41 inci piyade adaylar~ n~ n taht~~ emrime verildi~i ve iki topçu bataryas~ n~ n da mezkür m~ ntakadan gönderilece~i ordudan haber verilmi~ ti. Bu kuvvetler Conkbag~r~~ istikametinde hareket ettirildi.
Conkbag~r~'nda icras~ n~~ tasavvur etti~im harekette bu yeni
gelecek olan iki piyade alay~ na giiveniyordum. Bu alaylar~ n yorgunlu~unu izale ve zindegisini muhafaza pek mühim idi. Bunun
için Kocaçimen ve Conkbayr~~ m~ ntakas~ nda bulunan sekizinci ve
dokuzuncu f~ rka kumandanlar~ na âtideki emri verdim. Bu iki f ~ rka
kumandan~ ndan hangisi Koca çimen m~ ntakas~~ kumandanl~~~ n~~ deruhte etti~ini kat'i olarak henüz anlayamam ~~t~ m. Sekizinci f~ rka
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kumandan~~ miralay Ali R 1 z a Bey, dokuzuncu f ~rka kumandan~~
kaymakam P o t r ih Bey idi. Buna nazaran Ali R ~ za Bey'in
m~ntakan~ n kumandas~n~~deruhte etmi~~olmas~~ tabii görülür. Fakat
kaymakam P otr i h Bey bir raporunda "Kurt geçidi'nden gurubun
sol cenah~ na kadar olan m~ntakay~~ taht~~ kumandama ald~m.„
"M~ntakam~ n emir ve kumandas~~ için bugün sabahleyin ( 27 Temmuz) sekizinci f~ rka kumandaniyle itilaf peyda ettim.„ diyordu.
Bu kumanda hususunu bizzat mahallinde halledecektim, fakat
istedi~im ~eyin her halde yap~ lmas~ n~~ temin için ayn~~ emri her
iki f~rka kumandan~na verdim:
Çanzlztekke tarassudundan
27 - 5 - 331
Saat 3 sonra (telefonla)

"Bu gece Conkbay~r~'nda kendilerinden büyük faaliyet talep
edece~im iki piyade alay~~ için orada bulunan k~taat vas~tasiyle
hiç olmazsa s~ cak bir çorba haz~ rlatma~a imkân bulman~ z çok muvaf~k olur.„
Anafartalar Gurubu Kumandan~~
M. KEMAL

CONKBAYIRI MINTAKASINA HAREKETIM

12 nci ve 7 nci f~rkalar~ n taarruzunu tevkif ettikten sonra
Conkbay~r~~ m~ ntakas~'na gitmek üzere bulundu~um tarassut mahallini terkettim. Evvela yolumuz üzerinde bulunan Çaml~tekke'ye u~rad~ m.
Yeni taarruz hakk~nda mfidavelei efidir

Ordu kumandan~~ L i m an V on Sanders Pa ~ a da oraya
gelmi~ti. Kendisiyle k~ sa bir müdavelei efkârda bulunduk. Mü~arünileyh bu yeni gelecek alaylarla iki suretle hareket olunabilece~ini dü~ünüyordu.
7 nci f~rkay~~ takviye ederek Ag~l ve Conkbay~r~, Koca çimen
m~ ntakalar~nda bulunan dü~man kuvvetlerinin nevama yan ve
gerisine taarruz etmek.
Conkbay~r~'ndan taarruz etmek.
Ben birinci tarzda hareketin münteci muyaffak~yet olaca~~n~~
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memul etmiyordum. Çünkü 7 nci f~ rkan~ n kar~~s~ ndaki dü~man
Damakç~l~k s~ rtlar~ nda muhkem bir surette yerle~mi~ ti. Ve bu
mevzi dü~man taraf~ ndan sühuletle takviye olunabilirdi. Bundan
ba~ka, bu taarruzumuz adeta denize, dü~ man donanmas~na kar~~~yan~n~~ vermi~~olurdu. Bir de Mestantepe dü~man~n kuvvetli piyade
ve topçusu taraf~ ndan tutulmu~~oldu~una göre, bu cihetten de
taarruzumuz yan ve geriden taht~~ tesirde kalacakt~. Bu taarruzda
muvaffak olunmad~~~~takdirde elimizdeki son kuvvet te israf
olundu~u halde Conkbay~r~'ndan gelecek mühlik ve gayri kabili
telafi darbenin önüne geçilmi~~olm~ yacakt~.
Conkbay~r~'ndan taarruzda; vak~a dü~man~ n cephesine kar~~~
hareket olunacakt~. Ve bunun neticesinde Koca çimen m~ ntakas~'nda bulunan tekmil dü~ man kuvvetlerini kâmile denize dökmek
veya imha etmek mü~ kül idi. Fakat böyle bir neticeden evvel
vaziyetimizin taht~~ emniyete al~ nmas~~ mevzuubahs idi. Koca çimen
m~ ntakas~ ndaki kuvvetlerimizin izmihlal ve peri~antsi ve bunlar~ n kar~~s~ ndaki dü~ man kuvvet ve vesaitinin tefevvuk~~ katisi art~ k malümumuz olmu~tu. Binaenaleyh bu taarruzda dü~man~~ ma~lüp etme~e muvaffak~yet has~ l olmad~~~~takdirde de en mühim olan
bu cephe yeni kuvvetlerimizle takviye edilmi~~olacakt~. Muvaffak~ yet halinde hâkim s~ rtlar elimize geçecek ve A~aldere sahas~ nda bulunan dü~ man kuvvetleri tamamen mahküm bir vaziyete
dü~ecekti.
Binaenaleyh taarruzun Conkbay~r~'ndan yap~ lmas~ n~~ elzem buluyordum. Bu taarruza pek çok ehemmiyet verdi~im için ve benden evvel muhtelif kumandanlar~ n burada yapt~ klar~~ taarruzlarla
netice alamad~ klar~ n~~ bildi~im için i~ bu yeni taarruzu bizzat ba~~ nda bulunarak kendim idare etme~e karar vermi~tim.
Liman Pa ~ a; "Harekât~ n mesuliyetini kabul eden sizsiniz.
Katiyen tasmimat~n~ z üzerinde tesir yapmak istemem. Vâridi hât~r~m
olan hususat~~mütalea olarak söyledim.„ sözleriyle ibraz~~ nezaket
eyledi.
Çambtekke ile Conkbay~r~~aras~nda

Saat 5.30 sonrada bütün erkan~ harbiyemle Çaml~tekke'den
atl~~ olarak hareket olundu. Nazar~~ dikkati calip küçük bir kol
halinde idik. Büyük Anafarta kariyesinin ~ark hizalar~ nda idi, bir
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dü~man tayyaresi semtürre'simizde uçma~a ba~lad~. Erkan~harbiyem heyeti yolun sa~~ve soluna aç~l~p da~~ lmak suretiyle, dü~man
tayyaresine hedef te~kil etmeme~e mecbur oldular. Ben, yol üzerinde kald~ m. Süvari zabit vekili Zeki Ef edi° nam~ nda k~ymetli
bir genç yan~ mdan ayr~lmam~~t~ .
Dü~ man tayyaresinin takibi alt~nda hayvanlar~m~z~~ dört nal
sürerek Koca çimentepesi yolunu takip ettik. Kocaçimentepesenin
cenup yamaçlar~ ndan, Kurtgeçide ni geçerek Conkbay~r~~ tepesine
gitmek istiyordum. Kurtgeçidi'ne tekarrüp etti~imiz zaman, Conkbay~r~~ tepesinden ve onun daha ~imalindeki Boyun noktas~~ civar~ ndan dü~man~n piyade ate~iyle kar~~land~ k. Dü~ man buralar~~
taht~~ isgalinde bulunduruyordu. Kocaçimentepesi'nde bize mensup hiç bir muntazam k~ ta yoktu. Derelerde, ~ urada burada bir
tak~ m perakende, bozgun efrat görüyordum.
Kurtderesi'ne cenuba sapt~m. Besims~re~~ ~arktan dola~t~ ktan
sonra Kördere boyunca garba yürüyerek Conkbay~r~~ ile Suyata~~~
aras~ nda sekizinci f~ rka karargah~ na vas~ l oldum. Erkarnharbiyemden ve yaverlerimden hiç biri mülâki olamam~~t~. Yollar~n mefkudiyeti, arazinin fevkalade ar~zas~, dü~man~ n topçu ate~i ve tayyare
takibat~~yüzünden ancak k~ smen gece yar~s~ na do~ru, k~smen de
ertesi gün bulundu~um yere gelebilmi~ lerdi.
SEKIZINCI FIRKA KARARGÂHINDA VAZ~YET~N TETKIK'

Conkbay~r~~ ve Koca çimen m~ntakalar~ nda 27 Temmuz ak~am
üzeri buldu~um vaziyet ~u idi:
Dü ~ man vaziyeti. — Dü~man ~ahins~re~~ en yüksek zirvesi dahil olmak üzere ve Sazl~dere memba cihetlerini kamilen ve
Conkbay~r~~ pilâtosunun en yüksek k~sm~ n~~ i~gal etmi~ti. Dü.~ man~n
Conkbay~rendaki muharebe hatt~, pilâtonun ~ark versan~n~~yalay~c~~
ate~~alt~ nda bulundurabilecek kadar ileri sürülmemi~ti. Binaenaleyh, Conkbay~r~~ ile Suya/a~~~ aras~ ndaki derecikler zaviyei
meyyitede kalm~~lard~. Sekizinci f~ rkan~ n muharebe karargah~~ da
burada bulunuyordu.
Dü~man ate~~hatt~, Conkbay~r~~ tepesinden sonra Kurtgeçidi'ne
do~ru Boyun noktasen~~ takip ediyordu. Burada da dü~man avc~~
Milli Müdafaa Vekaleti Hava Müste~ar~~ General Z eki Dok a n.
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hatlar~~ Kördere istikameti umumiyesini müessir ate~~alt~ na alacek
surette de~il idi.
Kurtgeçidi' nden sonra dü~ man hatt~~ Çamc~kp~nan s~ rtlar~ ndan
bir mikciar ~ imali-garbi istikametini takip ediyor, sonra da, Karaa~dderesi ~imalindeki s~ rtlardan Damakçd~k bay~r~' na do~ru garba
gidiyordu.
Bu m~ ntakadaki dü~ man kuvvetinin mecmuu iki f ~ rkadan fazla
tahmin ediliyordu.
Bizim vaziyetimiz. — Dü~ manin ilk taarruzunda bu
m~ ntakada yaln~ z 14 üncü alay varm~~ . Bu alay bir çok esir ve
~ehit verdi~inden enkaz halinde kalm ~~ . 25 inci ve 26 nc~~ Temmuz günlerinde muhtelif alaylar vürut etmi~. Alaylar~ n baz~s~~ ~~
ahinstre a, baz~ s~~ Kurtgeçi di cenubundaki Boyun noktas~' na 25 ve
64 üncü alaylar dokuzuncu f ~ rka kumandan~ n~ n emrinde Conkbay~r~' na taarruz etmi~ ler. Bu f~ rka evvela muvaffak olmu~, sonra
dü~man~ n mukabil taarruziyle zayiat~~ külliyeye duçar olarak kâmilen da~~ lm~~~ve Conkbay~n dü~man~ n elinde kalm~~ .
Sekizinci f~ rka 24 üncü alayile 26/27 Temmuz gecesi Conkbay~n'ndaki dü~ mana taarruz eylemi~~ise de m~lvaffak olamam ~~.
Mahaza di~er alaylardan baz~~ enkaz ile Conkbay~r~~ ve ,S" ahins~rt' ta
bulunan dü~ mana kar~~~bir cephe muhafaza edebilmi~~oldu~ u halde duruyordu.
Yirmi üçüncü alay 24 üncü alay ~ n gerisinde henüz muharebeye girmemi~~oldu~u halde duruyordu.
Bütün bu taarruzlarla dü~man~~ tamamen Conkbay~ n' ndar~~ atma~a mavaffak~ yet has~ l olmamakla beraber, dü~ mana da zayiat
verdirilmi~~ve dü~man ~ n Conkbay~n pilâtosunu kamilen ve ~ark
istikametine tamamen hakim olacak surette i~galine mümaneat edilmi~~oldu~u anla~~ l~ yordu.
Benim muvasalat~ mda, bu sayd ~~~ m alaylar âtideki vaziyette
bulunuyorlard~.
23 üncü ve 24 üncü alaylar sekizinci f ~ rka kumandan~ n~ n taht~~
emrinde olarak, Conkbay~ n — ,S'ahins~ rt hatt~ nda bulunan dü~man~ n
yirmi otuz hatve kar~~s~ nda muharebe etmekte.
Sahra topçu 14 üncü alaydan vürudüna intizar olunan iki batarya da bu f ~ rkan~ n emrine verildi. Henüz gelmemi~lerdi. Yaln~z
Besi ms~rt' ta iki top vard~ . ( Y. 5 T. 1 Batar. 2 )
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Sekizinci f~ rkan~ n sol cenah~nda 261 râk~ml~~ tepe civar~ nda 10
uncu alay bulunuyordu.
9 uncu f~ rka nizam~~ harbine dahil olan 64 üncü, iki tabur halinde 33 üncü, bir tabur halinde yirmi be~inci alaylar kâmilen
Koca çimen ile Suyatag~~ aras~ ndaki derelerde da~~lm~~, kumandadan
ç~ km~~~bir halde. Alay kumandanlar~~ tek ba~~na kalm~~lar. F~ rka
kumandan~~ olan Kaymakam P o tr ih Bey ve erkân~harbiyesi
karargühlarm~n dü~ man topçu ate~ i ile tarumar edilmesi yüzünden
geride bir tarafa gitmi~. Mumaileyhi ertesi gün muharebeden sonra
buldurup yan~ ma celbedebildim.
4 üncü f~ rka kumandan~~ 14 üncü ve 11 inci alaylar~ n iki~er tabur enkaziyle ve 33 üncü alaydan bir tabur ve 32 nci alaydan bir
bölük halindeki bir taburu taht~~ emrine alm~~. Bu kuvvet Kurtgeçidi'nden itibaren 7 nci f~ rkan~n sa~~cenah~ na kadar Abdurrahman bay~r~~ile Asmaderesi cenubundaki s~ rtlarda bulunuyordu. Sa~da 11 inci, solda 14 üncü alay k~taat~~ birinci hatta idi. Topçu cebel 5 inci ve 7 nci alaylardan birer ve bir de âdi cebel batarya
bu f~rkan~ n taht~~ emrinde olarak Abdurrahman bay~r~~ s~rtlar~nda
yerle~tirilmi~~idi.
§ Ekser k~taat Conkbay~n civar~ nda birbirini müteakiben ve
yekdi~erini takviye suretiyle muharebeye girmi~~olduklar~~ için üç
muhtelif f~ rka nizam~~ harbinde gösterilen alaylar efrad~~ karma kar~~~ k bir halde bulunuyordu. Conkbay~r~'nda, cephe muhafaza
eden ve kumandanlar~~ ba~~ nda bulunan k~ taat en son taarruz
eden sekisinci f ~rkan~ n 23 üncü ve 24 üncü alaylar~~ idi. Bu alaylar
meyan~ nda 11 inci alay~ n buradaki perakendelerinden mürettep
bir tabur ile bu alay~n iki mitralyöz tüfengi vard~. Alay 23 iki ve
alay 24 üç tüfenkli birer mitralyöz bölü~üne malik idi.
§ I~te taarruzu tasmim etti~im, Conkbay~r~~ cephesinde bulunan
kuvvet, 23 üncü ve 24 üncü alaylardan ibaret idi. Taarruz için istinat etti~im iki alay da henüz gelmemi~ti.
Gece hulül etmi~ti. Bu alaylar~ n yollar~ n~~ ~a~~r~p hiç gelmemeleri ihtimal dahilinde idi.
§ Nezdinde bulundu~um f~ rka kumandan~n~ n yeri ate~~hatt~na
o kadar yak~ n idi ki, münasebettar olan alay ve hattâ tabur kumandanlar~~ için de oras~~ tabii olarak durabilecekleri bir yerdi. Binaenaleyh bu kumandanlarla dahi görü~üyordum.
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Vak~a k~ta nam~ na elde henüz muharebeye girmemi~~olan 23
üncü alaydan ba~ka sa~lam bir ~ey yoktu. Fakat, temasa geldi~im büyük küçük kumandan ve zabitlerde fevkalâde yüksek
bir kuvvei maileviye, sars~ lmaz bir metanet eseri görüyordum.
Herkes düçar olduklar~~ felaketin kumar~ dadaki inzibats~zl~ ktan ileri
geldi~ine kani idi.
Ö~lenden sonra saat 10 'a geliyordu. 28 inci alay~ n gelmekte
oldu~u bildirildi. 41 inci alaydan haber yoktu. Ba~ka kuvvet gelmedi~i halde dahi muvaffak olabilece~ime hükmetmi~tim.
F~ rka kumandan~ n~ n benim için ihzar~ n~~ emretti~i bir nefer çad~rm~ n içine girdim. O zamana kadar k~ta kumandanlar~ n~ n da~~lm~~~olan k~talar~n~~ toplamak ve kabili istimal bir hale getirmek
için her türlü tedabire tevessül ve en son gayret ve fekakürl~ klar~n~~
lüzumunu bildirdim. Her rütbe sahibi, cidden bütün mevcudiyetiyle çal~~t~. Fakat arazinin insanlar~~ bel'eden ve
sühuleti harekete mani olan sert kayal~ kl~, dik yamaçl~~ dere ve
tepeleri ve buna inzimam eden dü~man topçu ate~ i ve daha sonra zülmeti leyl her türlü mesatyi semeresiz b~ rak~yordu.
Sekizinci f~ rka kumandan~~ miralay Ali R ~ za Be y'e ( elyevm
kolordu kumandan~~ Ali R ~ za Pa ~ a): "yar~ n fecirle beraber
Conkbay~r~ — ~ah insin hatt~ nda bulunan dü~ mana taarruz edece~imi
ve bu maksat için muvasalat~ na intizar eyledi~im 28 inci ve 41 inci
alaylarla sekizinci f~ rkay~~ takviye edece~imi ve bu noktai nazardan icabeden tertibat~ n al~ nmas~n~~ ve bunun için sabaha kadar
bütün gece alakadaran ~ n ciddiyet ve fedakarl~ kla çal~~mas~~ laz~m
Oldu~unu ve benim de bizzat burada kalaca~~m~ „ söyledim. Bir
aral~ k f~ rka kumandan~ , erkaniharbi Galip Bey 'le 1 beraber yan~ ma geldiler. F~ rka erkan~ harbinin baz~~ mütaleat~~ oldu~unu ve bu
mütaleat~ n~~ bana da söyleme~e müsaade olunmas~n~~ beyan etti.
Bu tarzdan memnun olmamakla beraber G alip Bey'in mütaleas~ n~~ da anlamak istedim. Galip Bey iki gündenberi Conkbay~r~' na mütemadiyen ve müteakiben taarruz edildi~i halde muvaffak olunamad~~~ n~~ ve bu yüzden k~ taat~ n azim zayiata düçar
olduklar~ n~~ ve el'an gayri kabili istifade peri~an bir halde bulunKorgeneral Galip Türker
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duklar~ n~ , yeni bir taarruzda kuvay~~mevcudenin dahili hesap edilemiyece~ini, yeni gelmekte olan yaln~z iki alay ~ n bugüne kadar daha
çok alaylar~n ba~aramad~~~~bir taarruzda muvaff ak olaca~~na hükmedilemiyece~ini (ve bahusus bu iki alaydan biri meydanda yoktur), o halde yaln~ z yeni bir alayla bu taarruza kalk~~man~ n neticesini vahim gördü~ünü beyan ve izah etti.
Galip Bey en k~ymetli erkân~ harbiyemizdendir. Cesaret ve
metaneti tab'~ na ate~~alt~nda bizzat ~ahit oldum. Mütaleat~~ da hesap ve mant~~a göre gayri kabili red idi. Bu sebeple idi, ki kumandan~~ dahi bu mütaleat~~ dinlemi~~ve bizzat bir kerre de bana
söyletme~i muvaf~ k bulmu~tu.
§ Baz~~ kanaatler vard~ r ki anlar~ n hesap ve mant~kla izah'
pek güçtür. Bahusus muharebenin kanl~~ ve ate~li saf has~ ndaki duygular~ n tevlit etti~i kanaatler... Bittabi her kanaat ve karar içinde
bulunulan ahval ve ~eraiti tetkik ve bu tetkikat netayicini teferrüs ve takdir sayesinde tevellüt eder.
Galip Be y'in dermeyan eyledi~i mütaleat hakikaten vaziyeti
ve k~taat~ n halini oldu~u gibi tasvir ediyordu. Fakat bu mütaleat~~
beni tebdili karar ettirecek mahiyette bulmad~m. Çünkü ben dü~man~~ ~ edit ve seri bir bask~ n ile ma~lüp edebilece~imize kanaat
has~l etmi~ tim. Bunun için çok kuvvetten ziyade çok dikkatli ve
fedakârane bir sevk ve idarenin maksad~~ temin edece~ine hükmetmi~ tim. Bu kanaatimi isbat için bu i~in bizzat ba~~ nda bulunmay~~ da zaruri gördü~üm içindi, ki geceyi sekizinci f ~ rka karargâh~ nda geçiriyordum.
§ F~rka kumandan~~ ve erkân~ harbine karar~m~ n katI oldu~unu
ve hattâ 41 inci alay gelmedi~i takdirde dahi yine tatbik edece~imi beyan ettim. Zaman geçirmeksizin k~ taat~~taarruz için ihzar
ve tertipten ba~ ka dü~ ünecek ve yapacak bir ~eyimiz olmad~~~n~~
beyan ettim.
Bence, yap~ lacak i~~gayet basit idi. ~öyle, ki: hücum cephesinde 24 üncü alayla baz~~ perakende efraddan bir avc~~ hatt~~vard~. Bu
hatt~ n dü~ mana mesafesi azami 20-30 hatve idi. ~ htiyatta bulunan
23 üncü alay Conkbay~r~'na kar~~~ve yeni gelmekte olan 28 inci
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alay bunun solunda olarak ~~
ahins~re a kar~~~karanl~ kta fevkalade
sükünet ve intizam ile avc~~ hatt~ n~ n 20-30 hatve kadar gerisinde
taarruz cephesi imtidad~ nca saff~~ harp nizam~ nda bir vaziyet alacakt~. Gecikmi~~olan 41 inci alay da muvasalat ~ ndaki vaziyete göre istimal olunacakt~ . Dü~ mana katiyen tüfenk ve bittabi top ate~i
yap~lm~yacakt~ . Efrat süngü takacaklard~ . Tekarrür edecek anda,
saff~~ harp nizam~ ndaki asker hücum yürüyü~iyle dü~mana at~ lacak
ve önündeki avc~~ hatt~~ da ana i~ tirak edecekti.
Bir dakika sonra mesele halledilmi~~olacakt~. Ondan sonraki
safha için ~ imdiden bir karar veremezdim.
§ F~ rka kumandan~ na, tertibat~ n hitam buldu~unu haber vermesine intizar eyliyece~imi söyledim.
***
F~ rka kumandan~ , erkan~ harbiyesi ve bütün kumandan ve
zabitler ~ayan~~ takdir bir gayret ve himmetle hücum tertibat~~
ve haz~ rl~~ lyle bütün gece u~ra~t~lar.
Taarruz için verdi~im gurup emri ~u idi:
Conkbay~r~'nda sekizinci
f~ rka taarruz~~ ndan
27.5 - 331
1 — Sekizinci f~ rka, kendine ilhak olunan taze kuvvetlerle

yar~ n fecirle beraber Conkbay~r~~— ~~
ahins~re taki dü~man~~ tart ve
teb'it edecektir.
Di~er f~ rkalar, bidayette, piyade ve topçulariye ate~~etmeyüp
sekizinci f~ rkan~ n hücumundan sonraki taarruzunu teshil edeceklerdir.
2 — Yedinci ve on ikinci f ~ rkalar bugün ileriledikleri hatlar~~
tahkim ve muhafaza edeceklerdir.
On ikinci f~ rkan~ n
reçtepesi istikametinde cenah~ n~ n temini
hususunu hat~ rlat~ r~ m.
3 — Ben bu geceyi Conkbay~ n'nda ve sekizinci f~ rka karargah~ nda geçirece~im. 7 nci ve 12 nci f ~ rkalarla Anafartalar m
~ ntakas~~ kumandan~~ raporlar~ n~~ kemakân Çaml~ tekke' ye, di~er f~ rkalar
C onkbay~r~'na göndereceklerdir.
Anafartalar Gurubu Kumandan ~~
M. KEMAL
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Saat 10.20 sonra da berveçhi âti tamimen tebli~~edilmi~ti:
4 üncü f~ rka kumandanl~~~na ( telefonla )
(emir atl~s~~ ile)
7 „
,f,
IP
(
not ettirilmi~tir)
8 „
fP
»
12
telefonla
lf
if
9 ?P
Anafartalar m~ntakas~~ „
I
ANAFARTALAR C~HET~NE B~R NAZAR

Anafartalar cihetindeki kumandanlardan vürut eden raporlarda : Dü~man~n Suyla liman~ nda üç noktadan ihracata devam etti~i ve dü~man kuvvetlerinin k~sm~~ küllisinin Kireç ve Karakol tepelerin cenup mailesinin ovaya müntehi oldu~u mahalde denizden
1000 — 1500 metre kadar mesafede bulundu~u bildiriliyordu. Dü~man Kireçtepe ve Damakçzl~k bay~r~'ndaki k~taat~ n~~ takviye ediyordu.
Dördüncü f~ rka, 7 nci f~rkan~ n taarruzunu teshil maksadiyle
Asmadere garp s~ rtlar~ndan te~ebbüs etti~i taarruz ileri gidemedi.
Conkbay~r~~ cihetine takarrüp etmak isteyen dü~ man k~taat~,
dördüncü f~ rkan~ n bataryalar~~ taraf~ndan müessir ate~~alt~na al~narak telef at~~külliye verdirilmi~ ti.
Yanl ~~~mal C~~m a t. — Saat 12.30 da on ikinci f~ rkadan gelen bir raporda dü~man~ n Ece liman~na asker ç~karmakta oldu~undan bahsediliyordu.
Anafartalar m~ntakas~~kumandaniyle bizzat telefonla görü~erek, dü~man~n bo~~nakliye gemilerinin limana geldi~ini ve tekrar
gittiklerini anlad~ m. Mezkür m~ntaka kumandan~ na, Ece liman~n~n
ehemmiyetli bir surette nazar: dikkatte bulundurulmas~n~~ ve bu
babda s~ k s~ k malümat vermesini emir ve talep ettim. 12 nci f~ rka
kumandan~ na da varit malC~mat~ n sahih olmad~~~n~~ bildirdim.
27/28 gecesi, bütün gurup m~ ntakas~nda hâdisesiz geçti.
28 TEMMUZ 1331 —10 A~USTOS 1915
Conkbay~r~~Taarruzu

Bütün geceyi pek rahats ~ z ve uykusuz geçirdim.
Bir taraftan Anafartalar m~ ntakas~ndan gelen raporlar ve bahusus
Belleten: C. VI1 2, F: 5
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yanl~~~fakat mühim haberler beni bizzat i~gal etti~i gibi, bir taraftan da evvelki günlerin nekbetli neticelerinde k ~ tas~ n~, âmirini
kaybetmi~~ve hâlâ bulamam~~~bir tak~ m kumandanlar~ n do~rudan
do~ruya bana muracaat~~ bir dakika bile istirahate imkân b~ rakmad~. Karargâh~ mdan bana mülâki olabilen baz~~ zabitleri sekizinci
f~ rkaum i~tigal ve tertibat~ n~~ anlamak üzere gönderdim. Bu zabitlerden bilhassa erkân~ harbiye yüzba~~s~~ Hidayet Efendi hücum istihzarat~ n~~ tetkik için fedakârane ifay~~ hizmet etti.
41 inci alay hücum An~ na kadar gelmedi. Yanl~~~yere gitmi~.
Badehu gelebildi. 8 inci f~ rka tertibat~ n~~ alm~~t~ : 23 üncü alay
iki taburu birinci hatta saff~~ harp nizam~ nda, bir taburu da bu hatt~ n gerisinde olmak üzere Conkbay~n'na taarruza haz~ rlanm~~t~.
28 inci alay da ayn~~ hizada ~ahins~rea hücum tertibat~ n~~ ikmal
etmi~ti. Fecir olmak üzere idi.
Çad ~ r ~ m ~ n önüne ç ~ kt ~ m. Hücum edecek askeri
görüyordum. Oradan hücumun icras ~ na intizar
edecektim.
~ayan~~endi~e bir ân

Gecenin perdei zalâm~~ tamamen kalkm~~t~ . Art~ k hücüm An~~
idi. Saatime bakt~ m. Dört buçu~a geliyordu. Birkaç dakika sonra,
ortal~ k tamamen a~aracak ve dü~ man askerlerimizi görebilecekti.
Dü~man~ n piyade, mitralyöz ate~i ba~ larsa ve kara ve deniz
toplar~ n~ n mermileri bu s~ k~~ nizamda duran askerimiz üzerinde
bir defa patlarsa hücumun ademi imkân ~ na ~üphe etmiyordum.
Hemen ileri ko~tum. F~ rka kumandan~ na tesadüf ettim. O da ve her
ikimizin refakatimizde bulunanlar beraber oldu~u halde hücum safin~ n önüne geçtik. Gayet seri ve k ~ sa bir tefti~~yapt~ m. Önünden
geçerek yüksek sesle askerlere selâm verdim ve dedim, ki:
"Askerler! kar~~ m~zdaki dü~man ~~ ma~lüp edece~imize hiç
~ üphe yoktur. Fakat siz acele etmeyin. Evvelâ ben ileri gideyim.
Siz, ben k~ rbac~ mla i~aret verdi~im zaman hep birden at~ l~ rs~ n~ z!„
Kumandan ve zabitlere de i~aretime askerlerin nazar~~ dikkatini celbetmelerini emrettim.
Ondan sonra hücum saf~ n~ n önünde bir yere kadar gidildi ve
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oradan k~ rbac~ m~~ havaya kald~ rarak hücum i~aretini verdim.
Bütün askerler, zabitler, art~ k her ~eyi unutmu~lar, nazarlar~ n~,
kalplerini verilecek i~arete merküz bulunduruyorlard~. Süngüleri
ve bir ayaklar~~ ileri uzat~ lm~~~olan askerlerimiz ve onlar~ n önünde
tabancalar~ , k~ l~~ nçlar~~ ellerinde zabitlerimiz k~ rbac~ m~ n a~a~~~inmesiyle ahenin bir kitle halinde ~irâne bir savletle ileri at~ld~ lar. B ir
saniye sonra dü ~ man siperleri içinde âsumâni bir
gulguleden ba ~ ka bir ~ ey i ~ idilmiyordu: Allah Allah Allah!...
Dü~man silah istimaline vakit bulamad~. Bo~az bo~aza kahramanca mücadele neticesinde ilk hatta bulunan dü~ man kâmilen
imha edildi.
Dört saat mücadeleden sonra 23 üncü ve 24 üncü alaylar~m~z Conkbay~r~'m kâmilen dü~mandan tathir ve 28 inci alay dahi
~ahins~rt'~ n en yüksek s~ rt~ n~~ istirdat eyledikten sonra Sar~tarla,
Ak~l üzerine garba sald~ rd~ lar. Önüne tesadüf eden dü~man k~ taat~ n~~ ma~lüp ve münhezim ediyordu.
28 inci alay~ n bir k~sm~~ ~ahins~rt' ~ n Boyun noktas~'nda yerle~tirilmi~~olan dü~man mitralyözlerinin müessir ate~inden daha ileri
gidememi~ti.
Conkbayzrz tepesi askerlerimizin eline geçdikten sonra dü~man
karadan ve denizden tevcih etti~i seri' ve kesif topçu ate~iyle
Conkbay ~ r ~'n ~~ cehenneme çevirmi ~ ti.
Semadan ~arapnel, demir parçalar~~ ya~muru ya~~ yordu. Büyük çapl~~ deniz toplarm~ n tam isabetli daneleri yerin içine girdikten sonra, patl~yor, yan~ m~ zda, kenar~m~ zda büyük lâ~~mlar
aç~yordu. Bütün Conkbay ~ r ~~ kesif dumanlar ve ate ~ ler içinde kald ~. Herkes mütevekkilâne ak~ bete muntaz~ r
duruyordu. Etraf~ m~ z ~üheda ve mecruhin ile doldu.
Muharebe meydan~ nda cereyan eden hali tema~a ederken b i r
~ arapnei parças ~~ gö ~ sümün sa ~~taraf ~ na çarpt ~.
Cebimde bulunan saati parça parça etti. Vücuduma nüfuz edemedi. Yaln~z derince bir kan lekesi b~ rakt~. ( Bu saat enkaz~ n~~ bilâhare, bugünün hât~ ras~~ olmak üzere, L i ma n Pa ~~a'ya verdim. O
da, aile asalet armas~ n~~ hâvi, kendi saatini bana verdi.)
§ Büyük Anafarta civar~ nda mevzi alan obüslerimizden lü-
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zumu kadar istifade edilemedi. Sekizinci f~ rka emrine verilen iki
sahra bataryas~ ndan biri Suya/a~~~ civar~ nda faaliyete geçebildi.
Hücumdan sonra Koca çimen m~ ntakas~ nda bulunan topçular~m~z
dü~mana ate~~ediyorlard~.
Pek geç vas~l olan 41 inci alaydan cüz'i bir kuvvetle Conkbayin ile Boyon noktas~~ aras~ n~~ takviyeye lüzum gördüm.
Dü~man Mestantepe cihetini takviye ediyordu. 12 nci f~ rkaca
buna kar~~~mukabil tedbir al~ n~ yordu.
Kireçtepe civar~ nda da faik dü~man kuvvetleri faaliyet gösteriyordu.
Sekizinci f~ rkan~ n taarruzunu teshil maksadiyle 4 üncü f~ rkadan 14 üncü alay efradiyle 7 nci f~ rkadan 21 inci alay~ n ikinci taburu müttehiden kar~~lar~ ndaki Kayac~kderesi cenub~-garbl s~ rtlar~ na taarruz ederek k~smen mezkür derenin cenup yamaçlar~ na
ç~~km ~~lard~ r.
Son karar

Dü~man~~ n, A~~ldere m~~ ntakas~nda, Pildvtepe, Yaylatepe, Damakç~l~k bay~r~~ mevaziiyle deniz aras~ ndaki kuvvetleri, bizim hücum eden askerlerimizden pek çoktu. Dü~ mamn denizden ve karadan icra eyledi~i topçu ate~i faik~ yeti bizim cüz'i topçumuzla
mukayese kabul etmiyecek derecede idi. Dü~ man~ n Sahins~d~ n
garp dilinde tutunabilen mitralyözlerinin hücum eden efrad ~ m~za
yapt~ klar~~ yan ate~leri pek müessirdi.
Vak~a, arslanlar gibi köpürmü~~olan askerlerimizi durdurmak
güçtü. K~s~m k~s~ m deniz sahiline kadar ilerileyenler bile vard~.
Fakat muharebenin temadisi halinde askerlerimiz kâmilen dü~man
k~taat~ na kar~~acak„ve o kesif faik~yet içinde kaybolacaklard~.
Saat zevale yakla~~ yordu. Askerlerimiz sekiz saatten beri
ölümle pençele~mekten bittabi yorulmu~lard~. Arazinin vaziyeti,
dü~man~n göz açt~ rmayan kesif ate~leri bo~u~an askerlerimize geriden her türlü muaveneti adimülimkân k~ l~ yordu. Zayiat~ m~z da
mühim idi.
Dü~man~~ ma~lüp eden faik~ yetimiz olmay~ p müthi~~ve seri'
bir darbe halinde vuku bulan savletimiz oldu~unu takdir ediyordum. Binaenaleyh saat 12.15 de sekizinci f~ rka kumandan~ na âti-
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deki emri verdim:
"Taarruzu kat'ediniz. Conkbay~r~~ ve ~ahins~rt'~ n garba en hâkim noktas~~ daima elde bulundurulacak surette k ~ taat~ n~ zla i~gal
etti~iniz hatt~~ tahkim ediniz.„
Anafartalar Gurubu Kumandan ~~
M. KEMAL

Sekizinci f~ rka kumandan~~ derhal cephesini m~ ntakalara ay~ rd~. Cephede sa~dan itibaren 23, 24, 28 inci alaylar~~ birinci hatta
ve 41 inci alay~~ sa~~ve sol cenah gerilerinde ihtiyatta bulundurdu.
Conkbay~r~'nda ve 261 riik~ml~~ tepe'de birer noktai istinat in~as~ na te~ebbüs etti.
Her tarafa ate~~ve demir ya~d~~~~ve mermiler i~ne gibi etrafa sapland~~~~bir hengâmede arzu edildi~i gibi tahkimat icras~~
elbette mümkün de~ildi. Mevziin as~ l tahkimat~~ gece olacakt~ .
Bundan sonraki tedabiri umumiyeyi derpi~~ve ittihaz etmek
için, gurup karargâh~ na gitmek üzere sekizinci f ~ rkaya veda ettim.
Avdetim esnas~ nda 28 inci alay kumandan~~ Hunk er Bey i pek
geride gördü~üm için memnun olmad~~~m~~ söyledim. Mumaileyh
m~ ntaka kumandan~~ tayin edildi~inden oraya geldi~ini ve bu mahallin, mezkür kumanda mevkiile mütenasip bulundu~unu söyledi.
Mumaileyhe, nazariyat ile ameliyat aras~ nda va bilhassa fevkalüde ahvaldeki fark~~ izaha mecbur oldum.

Atatürk'ün el yaz~ s~~ ile yaz~ lm~~~olan defter burada bitmektedir.
Bundan sonraki k~ s~ mlar ba~ka bir yaz~~ ile esericedit knjs;~ tiar~ na yaz~ lm~~ t~ r.

3 A ~ USTOS MUHAREBES1
Dü~man 2 A~ ustos günü ak~ am saat 6.30 sonrada bir liva
kadar bir kuvvetle gurubun sa~- cenah~ na taarruz ve Kireçlepe'nin baz~~ aksam~ n~~ zapteylemi~ ti. Fakat ayn~~ gece be~inci f~ rkay~~
takviye eden k~ taat~ n mukabil taarruzlariyle bizzat Kireçtepe mevzii istirdat edilmi~~bulunuyordu. Dü~ man 3 A~ustos günü daha
faik kuvvetlerle tekrar Kireçtepe'yi tazyike ba~lam~~ t~. Dü~mamn
pek ciddi oldu~u anla~~ lan bu taarruzlar~na kar~~~tedabir ittihaz
etmek üzere Tur~un'daki be~inci f~ rka karargâh~ na gittim. Ordu kumandan~~ da buraya gelmi~~bulunuyordu. Kireçtepe ile Tur~un aras~ nda telefon hatt~~ olmad~~~ ndan irtibat ve haberlerin isali emir
atl~ lariyle icra edilmekte idi.
127 nci alay kumandan~~ Kireçtepe muharebesini idare etmekte
ve be~inci f~ rka kumandan~~ Kaymakam Vilm er Bey Tur~un'da
durmakta idi. Pek geç gelen haberler dü~man~ n Kireçtepe'ye ciddi
taarruzlar icra etmekte oldu~u ve takviye k~ taat~ n~ n yeti~tirilmesi lüzumundan bahsediyordu. Gurup cephesinin aksam ~~ sairesinde bir tebeddül ve dü~man~ n taarruzuna delâlet edecek bir
hal görülmüyordu. F~ rka kumandan~ n~ , hemen ileriye giderek k~taat~ n~~ do~rudan do~ruya idare etmesi için muharebe meydan~ na
göndermekle beraber eldeki kuvay ~~ ihtiyatiyeyi de Tur~un istikametine tahrik ettirdim. Bir k ~s~m k~ taatiyle Kurtgeçidi cephesinde
ve iki alayiyle Kördere'de bulunan dokuzuncu f~ rkaya saat 7.20
evvelde telefonla âtideki emri gönderdim :
"Dü~man Kireçtepe'ye kuvvetli taarruz ediyor. Birinci hatta
bulunmayan tekmil kuvvetlerinizi bilistihsal en k ~sa yoldan Tur~ un'a hareket ve oradan be~inci f~ rka kumandanl~~~ yle irtibat peyda ederek an~ n gösterdi~i istikamete hareket ediniz. Bundan sekizinci f~ rka kumandan~ n~~ haberdar ediniz. Ve cephenizin mesuliyetini sekizinci f~ rkaya veriniz. Ve zaman~~ hareketinizi Tur~un'a bildiriniz.,,
Ayn~~ zamanda yedinci, on ikinci, dördüncü, sekizinci f ~ rkalara da f~ rka topçular~ n~ n ve bilhassa obüslerin Kireçtepe istikametinde ate~~ettirilerek muavenet etmeleri emredildi. Kireçtepe'de ce-
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reyan etmekte olan muharebe mühim idi. Bilhassa Kireçtepe mevzii gurup vaziyeti umumiyesine icrayi tesir edebilecek mahiyette
bir noktai esasiye idi. Bu sebepten Kireçtepe muharebe meydan~ na
kuvay~~ kâfiyenin serian toplanmas~ n~~ nazar~~ ehemmiyete alarak
en yak~ n olmak itibariyle Ece liman~ nda tarassut vazifesini ifa
eden 127 nci alay~ n birinci taburundan ihtiyatta bulunan iki bölü~ün be~inci f~ rka karargah~ nda bulunan bir istihkâm tak~m~ n~ n
derhal sevki be~inci f~ rka kumandanl~~~ na emredildi~i gibi, gurup
karargâh süvari bölü~- ü yedinci ve on ikinci f ~ rka karargâh süvari tak~mlar~~ süratli ile celbedildi. Ayn~~ zamanda alt~ nc~~ f~ rkadan
Sivli'ye gelmi~~olan on yedinci alay~ n birinci taburu da Kireçtepe
istikametine sevkedildi~i gibi Asya gurubundan saat 4.30 da Akbas'a
geçmi~~olan birinci alay~ n ikinci ve üçüncü taburlar~ n~ n hareketleri tesri ve yürüyü~~kabiliyetlerini tezyit için çantalar~ n geride
b~ rak~lmas~~ emrolundu. Bu iki tabur saat 10 evvelde kolba~~siyle
Tursun'a yakla~m~~~bulunuyordu. Bu kuvvetlerden maada ordu
kumandan~ na da ~ imal Gurubu'ndan 126 nc~~ alay~ n celbi lüzumu
arz ve teklif edildi. Bu suretle gurubun sa~~cenah~ na Kireçtepe
cephesinde mevcut olan 127 nci alay ~ n birinci, ikinci, üçüncü; 39
uncu alay~ n birinci ve Gelibolu jandarma taburlar~ ndan maada
marrülarz k~ taat yâni 64 ve 25 inci alaylardan ibaret alt~~ taburlu
dokuzuncu, 17 nci alaydan bir tabur, birinci alaydan iki tabur, 3
taburlu 126 nc~~ alay ki ceman 12 taburdan ibaret bir kuvvet celbolunarak dü~man~ n harekat~~ muhtemelesine kar~~~bu suretle kuvay~~ kafiye ihzar edilmi~~bulunuyordu.
Al~ nan haberler, dü~ mamn, ihraç ile me~gul oldu~u ve bir taraftan Büyük Kemikli ve ~ark~ nda ve Tuzgölü ~imalinde görülen
k~taat~ n~ n parça parça Kireçtepe eteklerine do~ru ç~ kt~~~, Büyük
Kemikli'de müçtemi k~taat~~ bulundu~u haberlerinden ibaret idi.
Balâclaki hususat temin olunduktan sonra saat 10.30 evvelde Kireçtepe vaziyetini yak~ ndan görmek üzere Küçük Mas~rl~k cenub~~ arkisindeki 161 rak~ ml~~ tepeye gidildi. 190 rak ~ ml~~ tepenin ~imaligarbisinden itibaren 161 'e kadar olan saha tamamiyle aç~ k ve
Mas~rl~ klar'da bulunan dü~ man torpidolar~ n~ n ate~i alt~ nda bulundu~'- undan buralardan yaya ve ko~ar ad~ mla geçmek mecburiyeti
has~ l oldu. 161 'den görülen vaziyet, Kireçtepe'de hâkim n~ kat~ n
gerek ~imale sahilden ç~ kan yamaçlara kar~~~ve gerek garba Sivritepe'ye kar~~~elimizde bulunmakta, muharebe bilhassa sahil ciheti
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ile Sivritepe istikametinde ~iddetle devam etmekte idi. Burada
harp eden k~ taat~ m~z otuz dokuzuncu alay~ n birinci taburu ve Gelibolu seyyar jandarma taburu ile alay 127 aksam~~ idi. Vaziyetimizde mucibi tehlike bir hal görülmemekte, k~ taat~ m~z cesurane ve
metinane harp etmekte olduklar~~ anla~~ lmakla beraber evvelden
mevcut kuvvetlere zevale kadar 17 nci aday~ n birinci ve birinci
alay~ n ikinci ve üçüncü taburlar~~ ve Eee'deki 127 nci alay~ n birinci taburundan iki bölük muharebe meydan~ na gelmi~~bulunuyordu.
Ö~leden sonra saat 1.30 a kadar mevkii muharebede nezdimde be~inci f~ rka kumandan~~ da oldu~u halde kendisine tertibat ve sureti hareket hakk~ nda icap eden evamir ve talimat~~
verdikten ve geri ile muhabereyi tesis için Tursun'dan itibaren
Mas~rl~k çe~mesine kadar telefon hatt~~ temdit ettirdikten sonra
Tur~un'da bulunan ordu kumandan~~ ile vaziyet hakk~ nda görü~mek ve vürut eden sair takviye k~taat~ n~~ kar~~lamak üzere maiyetimle beraber Tursun'a avdet edildi. Saat 3 den sonra Tursun'a
muvasalat edilmi~ ti. Bu âna kadar gelen haberler çok müsait bulunuyordu. Bu saata kadar dokuzuncu f ~ rka kumandan~~ da Tursun'a
gelmi~ti. Dokuzuncu f~rka k~ taat~~ ve 126 nc~~ alay saat 6 sonraya
kadar ancak kâmilen muvasalat edebilmi~ti. Bunun üzerine saat
3.40 sonrada ~u emri verdim:
"Büyük Mas~rl~k dahil Kireçtepe ve Kireçtepe'nin cenub mailesinin Azmak'a kadar olan m~ ntaka be~inci f~ rkaya tevdi edilmi~tir. Be~inci f~ rka karargah~~ 161 rak~ ml~~ tepe civar~ nda Büyük
Mas~rl~k çe~mesi yan~ ndad~ r. Dokuzuncu f~ rka gurup ihtiyat~~ umumlsi olarak Tursun'un ~ imali-garbisinde 112 ile 67 rak~ ml~lar aras~ ndaki m~ ntakada bulunacak ve Ece liman~ n~~ temin ve muhafaza
eyliyecektir. Ece liman~ n~ n f~ rkaya ilhak olunan 126 nc~~ alaydan
~imdilik bir taburla muhafazas~~ münasiptir. Elyevm Ece liman~ n~~
temin eden iki bölük, m~ ntakan~ n 127 nci alay~ n taburu taraf~ ndan teslim edildi~i mevazile iyice ö~renildikten sonra be~ inci
f~ rkaya gönderilecektir °. Dokuzuncu f ~ rka 241 rak~ ml~~ tepede
sabit bir tarassut postas~~ bulunduracak, mezkür tepede istihkam
bölü~ü marifetiyle bir taburluk tahkimat yapacakt~ r.,,
Saat 7 sonraya kadar muharebe meydan~ na celbedilen yeni
Bu cümle bozuktur.
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k~taat~ n emri ia~esi hakk~ nda tedabiri mukteziye ittihaz ettikten
sonra Çaml~tekke'ye avdet etmi~tim. Bu saate kadar al~nan malamattan dü~man~n Kireçtepe'deki bütün taarruzlar~n~n zayiat~~ külliye
ile püskürtüldü~ii, dü~man~ n buradaki kuvas~n~n tahminen üç livadan ibarst oldu~u ( onuncu ingiliz f~rkas~~) anla~~lm~~ t~.
Gurup cephesi Ece m~ntakas~~ hariç oldu~u halde dahi 15-16
kilometreden ibaret vâsi bir cephe oldu~undan emir ve kumanday~~
teshil etmek maksadiyle Anafarta A~n~a~~'mn cenubundaki cephe
Kocaçimen m~ntakas~~namiyle tevhit edilerek sekizinci f~rka kumandan~~miralay Ali Bey 'in emrine verilmi~ti. Bu muharebede
dü~man~ n telefat~~ pek çok idi. Taraf~m~zdan kazan~ lan muvaffak~yet te o nisbette büyük idi. Çünkü dü~man~n maksad~~ Kireçtepe'yi
kâmilen elde ederek Kapancalar istikametine Kavaktepe silsilesine
sahip olmaktan ibaret olup Kireçtepe'lerin dü~man taraf~ndan elde
edilmesi be~inci ve on ikinci f~ rkalar~ n cephelerinin sukutuna sebebiyet verebilirdi. Bugünkü muharebede bizim zayiat~m~z 1636
neferden iberet oldu.
***
4 A~ustos günü dü~man~n istihzarat ile i~tigal etti~i görüldü. 5 A~ustos'ta dü~man~ n yedinci f~rka sa~~cenah~na ö~leden sonra baz~~
piyadelerinin ileri hareketi görülmü~, bir alay kadar piyadesinin
dahi be~inci f~ rka cephesinde on yedinci alay~n birinci taburiyle
127 nci alay aras~ ndaki boyun noktas~~istikametinde ilerledi~i görülmü~tü. Dü~man faaliyet göstermekte oldu~undan bizim tarafça
dahi müteyakk~ z bulunulmakta idi. Mahaza be~inci f~rka cephesine
ilerleyen alay~n aç~lan ate~lerle geriye at~ld~~~~anla~~lm~~t~ . Ve dü~man~n Mestantepe ile Kayac~ka~~l~~ aras~ndaki k~s~ mdaki faaliyetine
kar~~~da bir tedbir olmak üzere dördüncü f ~rka cephesinde bulunan otuz üçüncü alay, yedinci f ~rkan~n sa~~cenah~ na, Dervi~ali kuyusu'na do~ru ilerletilmi~~idi. Alt~nc~~ f~ rka dahi bugün aksam~~ sairesiyle ( 18 nci alay müstesna) Sivli'ye gelmi~~ve gurup emrinde
olarak orada kalm~~t~ . Bugün Anafarta Gurub'u kuvas~~35 bin muharipten ibaret oluyordu.
Buna mukabil dü~man kuvvetleri 10, 11, 13, 53, 54 üncü K i çn e r f~ rkalariyle Av ustr alya ve Zel an d kolordusundan ibaret olmak üzere bugüne kadar vermi~~olduklar~~ zayiat itibariyle
60 binden a~a~~~de~ildi. Bittbi elimizde bulunan hâkim n~katta
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kuvvetli n~ kat~~ istinadiye vücude getirmek ve tekmil cephe üzerinde tahkimat ve y ollar vücude getirmek hususunda azamt bir
faaliyetle çal~~~ llyordu. 5/6 gecesi ö~leden sonra saat 8-9 raddelerinde kuvveti tamamiyle mal~lm olmayan bir dü~man müfrezesi
gurup cephesinin sol cenah~~ m~ntakas~nda ~ahins~rftaki siperimize
taarruz etmi~~ve pek çok bomba atarak üç neferi de mezkûr sipere girebilmi~~ise de mukabil bir süngü hücumu ve bombalar~m~ zla girenler itlaf ve di~erleri firar etmi~lerdir. Taarruz eden
dü~ man kuvvetinde iki zabit görülmü~~olmas~ ndan mütearnz~ n tak~ mdan küçük bir kuvvet olmad~~~~anla~~lm~~t~ . Taarruz cephesinin darl~~~~mukabil süngü hücumu icra eden efrad ~ n kesafeti yüzünden taraf~m~zdan da 13 ~ehit ile 89 nefer mecruh verilmi~ti.
6 A~USTOS GÜNÜ

Dü~man 12 nci f~ rka cephesinde sabahleyin 34 üncû alay~n
ikinci bölük m~ ntakas~ na iki bölük kadar bir kuvvetiyle hücum
etmi~~ise de bu hücumu muvaffak~yetle püskürtülmü~~ve dü~mana
ikisi zabit olmak üzere yüzü mütecaviz maktul b~rakt~r~lm~~ t~ r.
Bugün Despot liman~ndan Koyun liman~ na kadar olan ve dördüncü süvari alay~~ taraf~ ndan tarassut ve temin edilen Tayfur
m~ ntakas~~ dahi Anafartalar Gurub'u emrine verilmi~ti. Bu suretle
gurup cephesi Sazl~dere'den Despot liman~ na kadar imtidat etmi~~
bulunuyordu ki, sol cenahtan Kireçtepe'ye kadar olan cephe faal
cepheyi ve Mas~rl~klar'dan Despot liman~ na kadar olan k~s~ m da
sahil m~ntakas~n~~ te~ kil ediyordu. Yedinci günü dü~man~ n faaliyeti
yaln~z topçusunda idi. Ö~leden evvel Abdurrahmanbay~r~'na ö~leden sonra Kavaktepe ~imalindeki tarassut mahalline giderek cepheyi yak~ ndan bir daha tetkik ve baz~~ tedabir ve tadilat icra ettirmi~ tim. Ezcümle dördüncü f ~ rka cephesindeki hâkimiyet nazar~~
dikkate al~ narak 6 nc~~ f~ rkaya mensup bir sahra ~inayder bataryas~~mezkûr m~ ntakaya tahsis ve tabiyesi emredilmi~~ve oradaki
topçular~ n muayyen hedefe kar~~~ate~~tevcih etmeleri hususu da
temin edilmi~ ti. Bu meyanda kuvvetine nazaran cephesini vasi gördü~üm (3,5 kilometre) on ikinci f ~ rkay~~ daha toplu bir cephe dahiline
almak hususunu kararla~t~ rd~ m. Filhakika bu f~ rkan~ n cephesi Küçük Azmak ~imalinden itibaren Büyük Anafarta Azma~~~ (dahil)
olan cephe idi. Bizzarur f~ rkan~ n her üç alay~~ cephede bulundu-
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~undan bu cephe yak~n~~ gerisinde kâfi derecede ihtiyat kuvveti
bulunmuyordu. Hattâ bugünlerde mezkür f ~ rkan~n alaylar~~ üçer tabunu idi. Dördüncü taburlar~~ henüz gelmemi~~idi. Yaln~z burada
31 inci alay~ n ikinci taburu ve Bursa seyyar jandarma taburu bulunuyordu ki bunlar da f ~rkan~ n sol cenah~nda ova k~sm~nda idi.
On ikinci f~ rka ile alt~nc~~ f~ rka aras~ ndaki saha bir az zay~f lutulmu~tu. Halbuki Anafarta ovas~~dahilinden cepheyi yarmak üzere
~smailo~lu tepesi —Kayac~k a~~ll hatt~ndan dü~man~ n bir taarruzu
daima mümkün olabilirdi. Bu sebepten dolay~~ dördüncü f~ rkadan
33 üncü alay yedinci f~ rkan~n sa~~cenah~ na yakla~t~ r~lm~~~bulunmakla beraber dokuzuncu f~ rkay~~ da cepheye ithal etme~i nazar
dikkate ald~ m. Ve bu hususu bizzat ve daha yak~ ndan tetkik ve
tesbit etmek üzere 8 inci günü sabah~~ 12 nci f~ rka cephesine
gittim.
8 A ~ USTOS GÜNÜ VE MUHAREBES ~~

Bugün sabahtan itibaren dü~man~ n bir taraftan di~er tarafa
asker sevketmekte ve gemilerden baz~~ k~ taat ihraç eylemekte oldu~u haber al~ nmakta idi. Cephede sureti umumiyede bir süld~net mevcut idi. Dünkü karar~ m veçhile ö~leden evvel 12 nci f~rka
cephesine gittim. Tetkikat neticesinde be~inci f~rkan~ n sol cenah~ ndan Kanl~köprü deresine kadar olan k~sm~~dokuzuncu f ~ rka
kumandan~n~n taht~~ idaresinde 25 ve 64 üncü alaylara tevdie ve
alt~nc~~ f~rkay~~ Sivli'den Tur~u'na celbe karar vermi~tim.
Karargah~ma avdette oray~~ te~ rif eden ordu kumandan~~ L i m an Pa ~ a hazretlerine husus~~ vak~~~ teklif ettim. Tasvip ettiler.
Bu tadilâta haz~ rl~k olmak üzere ö~leden sonra saat 1 'e do~ru
dokuzuncu ve alt~ nc~~ f~ rkalara telefonla silah ba~~na etmeleri emredildi. Bunun için muktazi emirler ihzar olunurken gittikçe mütezayit top sesleri i~ idiliyordu. Tam saat 2.30 sonrada birdenbire
ba~layan bu ~iddetli top sedalar~~ üzerine dü~man~ n taarruza geçti~i telefonla yap~ lan tahkikattan anla~~lm~~t~.
Bu taarruz on ikinci ve yedinci f ~rkalar cephesine kar~~~vukubuluyordu. Taarruz istikametleri, 12 nci f ~rka cephesinden Yusufcuk ve ~smailo~lu tepesi, yedinci f~ rka cephesinden f ~ rkan~ n
sa~~cenah~n~~ te~ kil eden 20 nci alay cephesi (Azmak ile Kayac~k
a~~l~~ aras~ nda) idi. Taarruz olunan cepheye sevkolunabilecek kuv-
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vetler Tur~un ~ imali-garbisindeki dokuzuncu f ~ rka ile Siv/i civar~ nda bulunan 5 taburlu alt~ nc~~ f~ rka ve sekizinci f~ rka ile dördüncü f~ rkalar~ n ihtiyat taburlar~ ndan idi. Dokuzuncu f ~ rka ~smailo~lu
tepesi'ni dördüncü ve sekizinci f ~ rkalar~ n ihtiyatlar~~ yedinci f~rkay~~
en seri ve en münasip olarak takviye edebiliyordu. Alt~ nc~~ f~ rka
uzakta idi. Dü~ man~ n bir az sonra Kireçtepe m~ ntakas~ ndan da
taarruza k~ yam etmesi muhtemel idi. Böyle bir halde Ece liman~~
mnhafazas~ nda bulunan alay 126 gönderilebilirse de bunun yerine
ba~ka k~ ta ikame etmek icap edecekti. Bu mülâhazata binaen
alt~ nc~~ f~ rkaya evvela Tursun istikameti verildi. Bunun üzerine
saat 2.50 sonrada dokuzuncu f ~ rkan~ n 25 ve 64 üncü alaylarla on ikinci f ~ rkay~~ Siilecik ve ~smailo~lu tepesi m~ ntakalar~ nda takviye etmek üzere hemen Küçük Anafarta, ve
alt~ nc~~ f~ rkan~ n Tursun istikametinde hareket etmesi ve be~inci
f~ rka ile Koca çimen m~ ntakas~~ kumandanl~~~ na topçularla bilhassa
~smailo~lu tepesi ve Kayac~k a~~l~~ istikametinde bu taarruzun
def'inc muavenet etmeleri, ihtiyatlar~ n birinci hatta yana~ hr~lmas~~
emredildi. Sivli'de bulunan 11 inci süvari alay~~ da saat 3.37
sonrada mümkün oldu~u süratle ~smailo~lu tepesi istikametinde
hareket ve piyade takviye k ~ taat~~ yeti~inceye kadar en hafif
noktay~~ i~gal emrini ald~ . Her ihtimale kar~~~ Ece liman~~ muhafazas~ na memur olan alay 126 n~ n ileride bulunan taburundan
maada di~er iki taburunun da harekete haz~ rlanmas~~ emrolundu.
Dü~man~ n deniz ve kara topçular~~ ~smailo~lu tepesi'yle Azmak' ~ n
~imal ve cenubundaki mevaziimizi ~iddetle ate~~alt~ na al~ yor ve
henüz natamam olan siperlerimizi bar~ n~ lmaz bir hale getiriyordu. Bilhassa Yusufçuk tepesi'ne pek çok dü~ man bataryalar~~
ate~ lerini temerküz ettirmi~lerdi. Bu suretle bir saat kadar ~iddetli bir topçu ate~ini müteakip dü~ man on ikinci f~ rkan~ n sol
cenah~~ kar~~s~ ndaki muharebe hatt ~ n~~ Mestantepe'nin garb~ ndan
ilerletti~i ihtiyatlarla takviye ederek, on ikinci f ~ rka cephesinde
Yusufcuk tepesi'nden Azmak'a kadar, ve yedinci f ~ rka m~ ntakas~ nda da yirminci alay cephesine taarruza ba~lad~ . Bunun üzerine topçular~ m~ z da ilerleyen dü~ man piyadesini ~iddetle ate~~
alt~ na alarak piyade ate~ inin de inzimamiyle bütün zikrolunan
cephelerde dü~man~ n bu ilk taarruzu telefat~~ külliye ile püskürtülmü~tür.
Bunun üzerine ö~leden sonra dört ile dört buçuk aras~nda
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tahminen bir f ~ rka kadar kuvvetin birbirini müteakip bir kaç kademe olarak aç~lm~~~oldu~u halde Lâletepe'den ilerledi~i görülmü~~
ve her taraftan ~iddetli topçu ate~i alt~ na al~ nm~~t~ r. Dü~man aç~ktan Mestantepe ve yedinci f~ rka cephesine do~ ru yeti~inceye kadar
cepheden ve yandan, Kocaçimen'den topçu ate~ lerimizle pek çok
telefat verdirilmi~~ve pek çok defa tevakkufa mecbur olmu~~ve
baz~~ dü~man k~talann~ n darma da~~n~ k oldu~u görülmü~tür.
Dü~ man bu suretle takviye k~ taat~~ alarak ayn~~ cephelere kar~~~
taarruzunu ikinci defa olarak tekrar eylemi~tir. Bu defa da Yusufçak tepesi'ne kar~~~vaki olan hücum defedilmi~~ve yaln~z alay 34
cephesinde bir jandarma bölü~ü geri çekilme~e mecbur olmu~~ise
de icra edilen bir süngü hücumiyle istirdat olunmu~tur. Alt~ nc~~
f~ rka saat 5.10 sonrada Tur~un civar~ na takarrüp etmi~~idi. Bu zamana kadar Kireçtepe m~ ntakas~ nda dü~man~ n bir taarruz te~ebbüsü vukua gelmedi~inden icab~nda ~smailtepe veya yedinci f~rkay~~
takviye edebilmak üzere mezkür f ~ rka ile Küçük Anafarta' ya do~ru
tebdili istikamet edildi.
Dü~man alt~ ya do~ru bu tarafa olan taarruzunu faik kuvvetlerle -efrad~~ ~ ngiliz as~ lzadelerinden mürekkep ikinci süvari f ~rkasiyleüçüncü defa olarak tekrar eyliyerek 34 üncü alayl ~' sa~~cenah~ndan
iki bölü~ii geriye püskürtmü~~ve Yusufçuk tepesi'ne dahil olmu~tu.
35 inci alay~ n ihtiyat~~ ve bu s~ rada henüz muvasalat eden 64 üncü
alaydan bir bölükle mukabil taarruza geçilmi~~ve dü~ man ikinci
defa olarak dahil oldu~u bu siperlerimizden yediye do~ru def ve
tardedilmi~ tir. Dokuzuncu f~ rkan~ n 25 inci alay~~ ~smailo~lu tepesi
gerisinde ihtiyatta b~ rak~lm~~t~ r. Gerek 12 ve gerekse 7 nci f ~ rka
cephesinde dü~man~ n esas taarruzu k~ r~lm~~~oldu~undan Küçük
Anafarta ~ark~na vas~l olan alt~nc~~ f~ rka burada tevkif edilmi~tir.
Dörtten sonra vaki olan ikinci dü~man taarruzunda Az~nak'~ n cenubunda yirminci alay cephesinde vaki olan taarruz püskürtülmü~~
fakat 21 inci alay~ n üçüncü taburu m~ ntakas~ nda Kayac~k a~~l~~
tepesi'nin yamaçlar~ nda bir k~s~ m siperlerimize girme~e muvaffak
olmu~ tur.
Dü~man~ n ilk taarruzunda yedinci f ~ rkan~ n sol cenah~ nda ihtiyatta bulunan 33 üncü alay~ n 2, 3 üncü taburlar~~ f ~ rkan~n sa~~
cenah~ na yirminci alay emrine gönderilmi~~oldu~undan ikinci taarruzda bu taburlar alay 21 m~ ntakas~ na vakit ve zamaniyle yeti-
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~ememi~ tir. Saat 4.30 sonrada hareket emrini alan on birinci süvari
alay~ (4 ) da saat 5.15 sonrada 34 üncü alay m~ ntakas~ na muvasalat etmi~~ve bu s~ rada dü~man~ n iki hucumu da vukua gelmi~~
oldu~undan alaya cephede lüzum görülmiyerek ihtiyatta b~ rak~ lm~~t~ r. Yedinci f~ rka kumandan~~ ilk taarruzda iki ihtiyat taburunu sa~~
cenaha sevketmi~~oldu~undan Koca çimen m~ ntakas~~ ihtiyat~ ndan
bu f~ rkaya sevki emrolunan iki tabur da ( 212 , 441 ) ancak saat 6.30
sonrada f~ rka karargah~~ civar~ na muvasalat etmi~lerdi. Gece on
bire do~ru 21 inci alay m~ ntakas~ na vürut eden ihtiyat kuvvetleriyle yap~ lan mukabil taarruzla siperlerin istirdad ~~ mümkün olamam~~t~ r. Bu s~ rada dü~ man efrad~~ teslim olmak arzusunu izhar
eyliyerek vakit kazan~ lmak hilesine müracaat etmi~~ve takviye
k~ taat~~ al~ r almaz ate~~etmi~lerdir. Ayn~~ siperi istirdat için ikinci
defa hücum edilmi~~isede yine istirdat olunamam~~t~ r.
Bu suretle 8 A~ustosta dü~ man~ n lâakal biri taze olmak üzere
üç f~ rka ile yapt~~~~taarruz neticesinde be~~bin maktul ve bir
buçuk misli mecruha mukabil yaln~ z yedinci f~ rka cephesinde
40-50 metrelik bir siper hatt~ na girme~e muvaffak olmu~tur.
Buna mukabil zayiat~m~ z iki bin be~ yüz mikdar~ ndad~ r. Dü~ man~ n
maksad~~ Kayac~ka~~ ll, ~smailo~lu tepelerini, Yusufçuk tepesi' ni
zaptederek gurubun cephesini yarmak ve ba hat dahilinden ~arka
ilerlemek idi. Dü~ man büyük bir azim ile ve pek maannidane
taarruzlar yapt~. ~ ngiliz as~ lzadegan~ ndan mürekkep süvari f ~ rka s~ n~~ bu u~urda feda etti. Dü~man~ n en ziyade müzdehim bir
surette hücumlar icra eyledi~i cephe 12 nci f ~ rka cephesi idi.
Bu f~ rka k~ taat~~ ve bilhassa 34 üncü alay ile bunu serian yeti~erek
vakti laz~ m~ nda takviye eden 9 uncu f ~ rkan~ n 64 üncü alay~ n~ n
aksam~ , yaya süvari f ~ rkas~ n~ n son ve muannidane yapt~~~~hücumlar~~ gö~üs gö~üse, süngü süngüye kar~~ layarak imha etmi~~
ve
neticei muvaffak~ yeti ihraz etmi~lerdi.
**
9 A~ustos günü dü~man~ n ahvalinde bir faaliyet me~hut olu(*) Kaymakam Esat Bey kumandas~ nda bulunan 11 inci süvari alay~~ cidden büyük bir sürat ve çâlâki ile Sivli'den Ça~nl~ tekke üzerinden ve dü~
man
donanma ate~ leri alt~ ndan Büyük Anafarta'y~~ geçerek 12
ve 7 nci f ~ rkalar~ n aras~ na yeti~mi~~ve bir süvari k ~ tas~
ndan matlup olan sürat ve manevra hassas~~~~~
~ayan~~ takdir bir surette ibraz eylemi~tir.
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yordu. Ö~leden evvel saat 6 raddelerinde Küçük Kemikli'den mavnalarla bir tabur kadar asker ç~ kard~~~~görüldü. Ve bu taburun
Damak ç~l~k bay~r~~ istikametinde yedinci f~ rka cephesine gitti~i anla~~ ld~. Topçusu ile bilhassa Kayac~ka~~l~~ siperlerini bombard~ man
etti ve ~ayan~~ dikkat zayiata sebebiyet verdi.
Müteferrik dü~ man kuvvetlerinin guruba yak~ n Mestantepe'ye
do~ru ilerledikleri görüldü.
Gurup cephesinde Yasufçuk tepesi (dahil) Azmak (dahil) aras~ ndaki m~ntaka, on ikinci f~ rkadan al~ narak dokuzuncu f~ rkaya
bu cephe verildi. 126 nc~~ alay da dokuzuncu f~ rkaya iltihak ettirildi. Ece liman~ n~ n muhafazas~~ ~imdiye kadar Kireçtepe'de bulunan Gelibolu ve Büyük Anafarta Azmak~~ cihetlerinde bulunan Bursa seyyar jandarma taburlariyle yine bu mevkide bulunan 31 nci
alay~ n ikinci taburundan mürekkep olan müfrezeye tevdi ve kumandanl~~~ na Bursa taburu kumandan~~ binba~~~ Tahsin Bey tayin edilmi~tir.
10, 11, 12, 13 A~ustos günlerinde mühim hâdisat yoktur. Mahaza dü~man~ n halinde faaliyet ve fevkalâdelikler me~ hut olmakta
idi.
14 A ~ USTOS KAYACIKA ~ IL1 MUHAREBES ~~

14 üncü günü dü~ man kesif topçu ate~ iyie yedinci f~ rka
cephesini bilhassa Kayac~ka~~l~~ siperlerimizi siddetle dö~me~e
ba~lad~. 13a ate~~ö~leden sonra saat 4 de büsbütün kesbi ~iddet
etmi~~ve buna gemi topçular~~ da i~tirâk etmi~ti. Dü~man~n bir
taarruz ihzar eylemekte oldu~ u kat i bir surette tahakkuk ediyordu. Saat 4.40 sonrada dü~man piyadesinin taarruza geçmi~~oldu~u haberi al~ nd~. Saat 4.45 de yedinci f~ rka kumandanl~~~na ~u
emri verdim :
" Avc~~ hatlar~~ teksif edilsin; istinat ve ihtiyatlar takviye edilsin; icap ederse f~ rka kumandan~ n~ n taarruz cephesinde muharebeyi
bizzat idare etmesi muvaf ~ kt~ r. „
Ayn~~ zamanda Kayac~ka~~l~~ cihetini en ziyade tesirli ate~~alna
t~ alabilen on ikinci f~ rka topçular~ na dü~man~ n Damakç~l~k ve
Kayac~ka~~l~' ndaki topçular~ n~~ ate~~alt~ na almas~~ emri verildi. Bir
taraftan Küçük Anafarta ~ark~ nda bulunan alt~ nc~~ f~ rkaya da haz~ rl~ k emri verildi. Dü~man ~ n taarruzu tekmil yedinci f~ rka cephesine
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müteveccih idi. Yirminci alay cephesine tesadüf eden dü~man
taarruzu telefat~~ külliye ile tardedildi. Fakat saat 5.20 sonrada gelen haberlerden dü~man~ n Kayac~kag~l~~ ile bunun ~imalindeki siperlerimize ve takriben üç bölüklük kadar bir cepheye girme~-e
muvaffak oldu~u anla~~ llyordu. Bu haber dokuzuncu f~ rka taraf~ ndan yap~ lan tarassudata nazaran mezkür f~ rka taraf~ ndan veriliyordu. Yedinci f~ rka kumandan~ ndan sahih haberler al~ nam~yordu.
Dü~man~ n k~ sa bir zaman içinde böyle bir k~ s~m siperlerimize
girme~e muvaffak olmas~~ ~ayan~~ dikkat görüldü. Yedinci f~ rka
kumandan~ n~ n âtideki emir ile nazar dikkati celbedildi:
Saat 5.20 sonra

"Ilerideki kuvvetleri istimal edecek kimsenin orada bulunmad~~~ n~~ anlayarak müteessir oluyorum. Herhalde birinci hatlar teksif edilmeli ve dü~man~ n hücumu halinde derhal süngü ile kar~~lanacak surette ihtiyat taburlar~~ birinci hatta takrip edilmeli ve
bunun yap~ld~~~ ndan ben emin olmally~ m. Rica ederim icraat~ n~z~~
hemen bana bildiriniz.,,
Bunu müteakip ayn~~ saatte alt~ nc~~ f~ rka kumandanl~~~ na en
ileride bulunan ou yedinci alay~ n Anafartaisagir üzerinden ilerleyerek en kestirme tank ile yedinci f ~ rka merkezine do~ru hareket
etmesi ve hareketinin guruba bildiri:mesi ve di~er alay~n ~imdilik
yerinde kalarak intizar etmesi ve giden alay~ n kumandan~ n~ n yedinci f~ rka karargah~ nda benimle telefonla irtibat peyda etmesi
ve alay hakk~ nda emir almas~~ emrolundu.
Bu alay saat 5.30 da Anafartaisagir ~ark~ ndan hareket etmi~~bulunuyordu. Ayn~~ zamanda alt~ nc~~ f~ rkadan bir cebel bataryas~~ da derhal Kayacika~th muharebesine i~ tirak etmek üzere
~smailo~lu tepesi'ne dokuzuncu f~ rka kumandan~ n~ n emrine gönderilmi~ti. Dü~ man umum cephedeki kuvvetlerini de takviye ederek nazar~~ dikkatimizi her tarafa celbetme~-e çal~~~ yordu. Yedinci
f~ rya kumandan~ ndan vaziyet hakk~ nda sahih bir malumat al~ nam~yordu. Vak~ a karargah~ mdan erkan~ harp yüzba~~s~~ Per t ev Efendi'yi muharebe mevkiine ko~ turdum ise de o da bu saate kadar
yeti~ememi~ ti. Yedinci f~ rka mülhak~~ saat 5.55 sonrada ~öyle bir
malümat veriyordu. "Dü~man Kayacika~~lt'ndaki tepeyi bombard~ man etti. Be~~dakika evvel piyadelerini ilerletti. Orada bizden
evvelce zaptetti~- i siperin önündeki bir iki mangal~ k sipere girdi
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ve orada kald~. ~imdi gerileri bombard~man ediyor. F~rka kumandan~~ ~ emseddin Bey 'e emir verdi. Alay 33 ile dü~man~ n alay
21 den zaptetti~i siper k~sm~n~~ istirdat edecek ve 8 A~ustosta
bizden ald~~~~bir kaç siperin de istirdad~ na çal~~acak.„
Bir az sonra yani saat 6 da yirmi birinci alay kumandan~n~n
verdi~i haberlere atfen yedinci f~ rkadan ~u malü'mat~~ ~ifahiye gelmi~ti: bizim takviye k~taat~~ siperlere yakla~t~. Bu siperlere hücum
eden dü~man serilmi~tir. 41 inci alay~n dördüncü taburunun i~gal
etti~i siperler, ki dü~man~n geçende bizden i~gal etti~i yani Kayac~/ca~-zil tepesinin garb~ndaki sipere hücüm eden dü~man~n püskürtülmekte oldu~u.
Bütün bu malümat vaziyeti tenvir etmiyordu. Vaziyet me~kûk
kal~yordu. Saat 6.15 sonrada f~ rka kumandan~na u~~emri verdim:
"Ben ~u habere intizar ediyorum: Siperlere giren dü~man mahvedilmi~, dü~man siperlerine askerimiz girmi~tir. Bundan ba~ka
hiç bir haber bence haizi ehemmiyet de~ildir.„
Saat 6.30 sonrada f~ rka erkâmharbinden gelen mahlmat yine
vaziyetin ~üpheli kalmas~n~~ intaç etmekte idi. Mezkûr saatte verdikleri raporda dü~man~ n taarruzunun durdu~u zannedildi~i, dü~man~ n takriben 20 dakika evvel baz~~ neferlerinin geriye gitti~i
görülmü~~ise de tamamiyle çekildi~i zannedilmedi~i, herhalde 21
inci alay~n dü~man elinde kalan siperlerini hava karard~ ktan sonra
ihtiy at kuvveti ve bombalarla almak istenildi~i, ~imdi topçu ate~inin ~iddetli olmas~ ndan muvaffak~yetin mümkün olmay~p havan~n
kararmas~na intizar olundu~u, hususat~ ndan bahsolunuyordu. Bunun
üzerine saat 6.40 da yedinci f~ rka kumandan~na ~u emri verdim:
"Dü~man~n tard~~ için gecenin hulûlüne intizaren bir an dahi
fevtetmek caiz de~ildir. Dü~man dahi karanl~ ktan istifade ederek
fazla takviye k~taat~~ al~ r. Siperlerimizde bulunan dü~man~~ faalâne
hareket ederek hemen tart etmeniz matlûptur. Alt~nc~~ f~ rkadan
nedinize gönderilmi~~iki taburla münasebet peyda ettiniz mi? Bu
taburlar~~ yapaca~~n~z taarruzlar~~ himaye etmek üzere cephe gerisine tekarrüp ettiriniz ve bana bildiriniz.„
F~rkaca 33 üncü alay~n i~tirakiyle ilk bir mukabil taarruz
yap~lm~~~ise de dü~man bu zamana kadar i~gal etti~i siperlerde
iyice yerle~mi~~oldu~undan icra etti~i makineli tüfenk ve bomba
ate~leriyle taarruza muvaffak olunamad~. Bunu müteakip zaptetti~i
Belleten : C. VI1 2, F: 6
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siperlerin sa~~ve solundan tazyik edilerek k ~smen istirdat edilmi~~ve yaln~ z merkezde bir bölüklük k~s~ m dü~man elinde kalm~~t~ r. Her ne kadar f~ rkaya iltihak ettirilen on yedinci alaydan iki
bölü~ün i~ tirakiyle üçüncü defa olarak saat 9.30 sonrada bir mukabil taarruz daha yap~ lm~~~ise de dü~man~ n elindeki bir bölüklük siper istirdat olunamam~~t~.
Dü~ man bugünkü muharebede istihdaf eyledi~i Kayac~ka~~l~~
tepesi'ni ve buradaki noktai istinad~ m~ z~~ elde etme~e muvaffak
olamam~~~ve yaln~ z noktai istinat ilerisinde bulunan mebhus bir
bölüklük siperimizde tamamen yerle~me~e muvaffak olmu~tu.
Dü~man~ n zapt ve i~gale muvaffak oldu~ u siperler k~ rk birinci
alay~ n dördüncü taburu taraf~ ndan muhafaza olunuyordu. Bu taburun talim ve terbiye ve zapt-u rapt hususunda k~ymeti askeriyesi az idi. Esasen jandarmadan nizamiyeye kalbedilmi~~olup
efrad~~ müsin askerlerden mürekkep idi. Mahaza f ~ rkan~ n elindeki
ihtiyat kuvvetleri vakit ve zamaniyle siperlere yeti~tirilmi~~ve yahut dü~man~ n i~gal etti~i siperlere iyice yerle~ meden mukabil taarruz yapt~ r~ lm~~~olsa idi, dü~man~ n hiç bir muvaffak ~ yeti görülmiyecek idi. Bugünkü muharebenin yedinci f ~ rkaca müdebbirane
idare edilemedi~i ve f~ rka karargah~ nda vaziyetin daima me~kük ve
meçhul bulundu~u f~ rka kumandan~ na balada verdi~im emirlerden
vaz~ han anla~~ lmaktad~ r.
***
14/15 gecesi n~sfilleylden sonra dü~man Mestantepe'den Yusufçuk tepesi'ne do~ru taarruza te~ebbüs etmi~~ise de piyade ate~iyle tevkif edilmi~ ti. Bu hareket münasebetiyle alt~ nc~~ f~ rkan~ n on
alt~ nc~~ alay~~ bidayette dokuzuncu f~ rka cephesine takrip edilmi~~
ve fakat dü~man~ n Yusufçuk tepesi'ne do~ru olan hareketinin akim
b~ rakt~ r~lmas~~ üzerine mezkûr alay f~ rka karargahiyle beraber yedinci f~ rka cephesine tahrik edilmi~ti. Kayac~ka~~l~~ muharebesinde
verdi~imiz zayiat mikdar~~ 576 nefere bali~~oluyordu. Bu muharebeyi müteakip zaten bidayettenberi yorulmu~~olan yedinci f~ rka
k~ taat~ n~ n geriye al~ nmas~~ tensip edilerek cephe alt~ nc~~ f~ rkaya tevdi edilmi~~ve yedinci f~ rka 21 nci alayla Büyük Anafarta ~ark~ na
al~ nm~~t~ r. Bugün 26 nc~~ f~ rka dahi gurup cephesine nakledilmi~~
ve bidayette Sivli'ye yerle~tirilmi~tir. Yaln~z f~ rkan~ n ba~~ nda
bulunan 59 uncu alay cepheye daha yak~n olmak üzere Tur~un
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köyü'ne nakledilmi~tir. 16 nc~~ günü dahi üçüncü f~rka gurup cephesine nakledilmi~~ve bu f~ rka sol cenah gerisinde Malik deresi'ne
yerle~tirilmi~tir. Gurup cephesi dahi Mas~rl~klar'dan Büyük Anafarta
A~ma~~'na kadar olan cephede be~inci, on ikinci, dokuzuncu
f~ rkalardan müte~ekkil olmak üzere ikinci kolorduya, ( bu
kolordu kumandanl~~~~vekâletine üçüncü f~ rka kumandan~~miralay
Ni k ol a s Bey tayin edilmi~ti, kolordu karargah~ nda esas ikinci
kolordu karargah~ndan ibaret idi)[?] Büyük Anafarta Azma~~'ndan
Sa~l~dere'ye kadar olan cephe dahi 6, 4, 8 inci f~ rkalardan ibaret
olmak üzere 15 inci kolorduya, (kolordu kumandanl~~~na sekizinci
f~rka kumandan~~ miralay Ali R ~ za Bey tayin olunmu~tu.) verilmi~~ve gurubun do~rudan do~ruya taht~~ emrinde olarak Siv/i ve
Tur~un'da 26 nc~~ f~rka, Büyük Anafarta ~ark~ nda 7 nci f~ rka ve
Malik deresi'ncle dahi 3 üncü f~ rka bulundurulmu~tu.
Balâdaki Kayac~ka~~h muharebesinden sonra filen Anafartalar
Gurubu kumandanl~~~nda bulundu~um 27 Te~rinisani tarihine kadar hiç bir muharebe vukubulmam~~t~r. Bu uzun müddet zarf~nda
gerek biz ve gerekse dü~man müteaddit hututu istihkâmiye ve
n~ kat~~ istinadiyeler ve batarya mevzileri vücude getirmek suretiyle
geceli gündüzlü devam eden bir faaliyetle çal~~~lm~~~ve dü~man~~
art~ k tamamiyle ümitsizli~e düçar edecek kavi ve müstahkem bir
cephe vücude getirilmi~ti. Bittabi bu müddet zarf~ nda tafsilât~~ günü gününe harp ceridelerinde mezkûr olan ke~if kuvvetleri musademat~, la~~mlar muharebat~, ate~~bask~nlar~~vukubulmu~~oluyordu.
Keza harp ceridelerinde mukayyet oldu~u veçhile nizam~~ harp
tebeddülât~~ vukua gelmi~, a~~r topçu te~kilat~~ yap~lm~~~oluyordu.
14 Te~rinievvelde ikinci kolordu karargah~n~ n geriye al~ nmas~~
üzerine mezke~r kolordu cephesi vekâleten miralay K a nink i ser
B e y'in kumanda etti~i onalt~nc~~kolordu nam~n~~ alm~~t~.
14 Te~rinisani tarihinde dü~man~ n çekilmekte oldu~u ve bu
noktai nazardan cephede tetkikat ve ke~fiyat icras~~ ve ate~~bask~ nlar~~ yap~lmas~~ hakk~ nda ordu kumandan~ ndan evamir ve talimat verilmi~ti. Her f~rka cephesi üzerinde bu noktai nazardan
ke~fiyata devam olundu. Fakat dü~man~ n cephede kesbi zaaf etti~ine dair bir kanaat has~l olm~yordu. Bu hususun tenviri için her
iki kolordu cephesinde birer taburdan ibaret bir kuvvetle dü~man~ n muayyen iki noktas~na ciddi bir ke~if taarruzu yap~lmas~~ ten-
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sip edilmi~~ve buna muktezi tertibat~~ lâz~me dahi ikmal edilmi~~
idi ise de ordu kumandan~ n~n muvafakatine iktiran etmedi~inden
neticesiz kalm~~~ve binnetice dü~man~ n hal ve vaziyeti hakk~ ndaki
efkâr~m~z tenevvür etmedi~i gibi kanaatimiz de dü~man~ n Anafartalar cephesinde kuvay~~ kâfiye bulundurmakta oldu~u zemininden
ibaret kalm~~t~.
27 Te~rinisanide ahvali s~ hhiyeme binaen gurubun emir ve kumandas~ n~~ be~inci kolordu kumandan~~ Mirliva Fevzi Pa ~~a'ya
tevdi ederek infikâk eyledim. Tarihi infikâkimden on gün sonra
dü~man~ n vukubulan ricati umumIsi zaman~ nda kumanda ba~~ nda
bulunmad~~~ mdan orada mevcut olan gurup erkâmharbiye reisi
taraf~ ndan yaz~lan hulâsa rapor raptedilmi~tir.

Çaml~tekke'den

14 - 10 - 31 2
7-10-31 de dü~man~ n Anafartalar Gurubu cephesinden ricatine
ve gurubun tarz~~ hareketine dair rapordur :
6-10-31 ö~leden sonra ~mroz liman~nda 25 nakliye 4-5 harp
sefinesi bulundu~u 16 nc~~ kolordudan bildirilmi~~ve saat 5 sonrada
di~er f~ rkalardan da tahkik neticesinde filhakika ~mroz liman~ nda
bâlâda zikredilen miktarda sefain bulundu~u anla~~ lm~~~ise de
cinslerinin tefrik edilemedi~i ve 4 geminin Suyla liman~ na do~ru
gelme~e ba~lad~ klar~~ bildirilmi~tir. Keyfiyet telefon ile ordu erkân~ harbiye riyasetine bildirildi. Dü~mandan ne suretle bir te~ebbüsün melhuz oldu~u, yeni kuvvetler getirmek veyahut kuvvet
almak gibi orduca umumi bir istihbarat veya istitlâat~ n mevcut
olup olmad~~~~soruldu. Dü~man~ n evvelce Anafarta cephesinden
Selânik'e kuvvet nakleyledi~i gibi ayn~~ veçhile Selânik'ten alarak tekrar sahillerimize getirmesi mümkün olaca~~~söylendi. Bunun üzerine her bir ihtimale kar~~~ dü~man~ n deniz ve karadaki
ahvalinin dikkatle takip edilmesi, müteyakk~ z davran~lmas~~ ve
ke~fe itina edilmesi hakk~ nda gurup kumandan vekili taraf~ ndan âtideki emir verilmi~ti:

2

Mare~al Fevzi Çakmak.
27 1. Kânün 1915.
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15 inci Kolordn Kumandanl~~~na
16 nc~~Kolordu Kumandanl~~~na
Tayfur'da Siivari Alay 4 Kumandanl~~~na
Telefon

Aceledir

Çamhtekke'den
6 10 ~~31
Saat 5.5 sonra

"16 nc~~ kolordu tarassutlar~ ndan bu kerre ~mroz önünde 25
nakliye gemisi ile dört—be~~harp sefinesi görülmü~~ve ak~ama
do~ru dört nakliye gemisinin Suyla istikametine hareketleri anla~~lm~~t~ r. Dü~man gemilerinin ve karadaki ahvalinin gayet dikkatli
olarak takibi ve geceleyin ke~if ve tarassut ve teyakkuza itina
edilmesi ve istihsal edilecek malâmat~n serian bildirilmesi.„
Gece ahval sükünetli idi. Tüfenk ve bomba sesleri de çok
7/10/31 Saat 3 evvelde 16 nc~~ kolordudan ( 9 uncu f ~ rkadan )
dü~man~ n Tuzla gölünün aya~~~ile Azmak aras~ nda sahile birer
büyük fener rekzetti~i ve bu hatta dü~man~ n büyük küçük otuz
kadar harp gemisiyle gerisinde miktar~~ gayri muayyen sefaini
bulundu~u ve sahil ile nakliye gemileri aras~nda ~alopelerin faaliyeti görüldü~ü haber verildi. (*) Bu malümat di~er f~ rkalardan soruldu. Hepsi sisten dolay~~ hiç bir ~ey tefrik edilemedi~ini beyan etmi~lerdir. Dokuzuncu f~ rka dahi evvelce verdi~i maltimat~~ sureti katiyede
teyit edememi~ti. Dü~man~ n bir gün evvel Cenup Gurubu'nda bir taarruz icra etmesinden nazar~~ dikkati o tarafa celbederek cephemizde yeni baz~~ kuvvetler ç~ kararak bir taarruza te~ebbüs etmesi
müsteb'at görülmedi. Dü~man~n Çanakkale cephelerini tahliye edece~i kanaati mevcut de~ildi. Bunun üzerine birinci hatlar~n teksifi, ihtiyatlar~n ileriye yana~t~r~lmas~~ ve dü~man~ n ihraç noktalar~n~ n ve gemilerin a~~ r topçularla ate~~alt~na al~nmas~~ emrolunmu~tur. ( Hakikati halde mezkür saatte sahilde görülen bu faaliyet
dü~man~ n son aksam~n~n irkâb~ ndan ibaret idi.)
Son günlerde dü~man~ n hal ve vaziyetinde ~ayan~~ dikkat bir
tebeddül görülmiyordu. Daha evvelki günlere nisbetle tayyare
faaliyeti ziyadele~mi~ti. Gece ve gündüz cephede mutat olan ah(*) Bu malfimat 25 inci alay kumandan~~ binba~~~ Mehmet Ali Bey
iaraf~ndan, ve bizzat kendi tarassudat~~neticesi olarak, verilmi~tir.
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val ayn~~ surette tekerrür ediyordu. Tarassudatla olsun veyahut
haric1 bir istihbarat ile olsun cephemizden kuvvet çekmekte oldu~u hakk~ nda bir malt~ mat olmad~~~ ndan iptiday~~ emirde sahilde
bu gece görülen faaliyet dü~man~ n çekildi~i kanaatini bah~ etmiyordu. Esasen do~rudan do~ruya cepheden yap~ lan ke~ifle ve tarassutlar ile dü~man ~ n bu gibi te~ebbüsat~ n~~ kat? olarak görmek
mümkün de~ildi. Çünkü ke~ if kollar~ n~ n sahai hareketi mahdut
oldu~ u gibi bittabi geceleri vukubulan dü~man nakliyat~ n~~ tarassut ile anlamak ta mümkün olamazd~. Dü~ man cephesinin bir taraf~ na yap~ lacak ciddi ke~ fi taarruziler ihtimal dü~man~ n kuvvet
ve mahiyetini meydana ç~ karabilirdi. Ancak böyle ke~fi taarruzilerin icras~~ da emrolunm~ yordu. Yapt~ r~ lmakta olan ate~~bask~ nlariyle bir netice istihsal edilemiyordu. Çünkü pek mahdut mermiyat ile 10-15 dakikal~ k bombard~ manlar dü~ mana taraf~ m~zdan bir
taarruz fikri vermezdi. Ve dü~ man da bu gibi ate~e aldanm~ yarak hiç bir ~ eyi sezdirmiyordu. Ordunun ise hücum~~ umumi istihzarat~~ var idi. Cephanelikler ve batarya mevzileri in~a edilmekte
ve hücum~~ umumi için iktiza eden mühimmata ve a~~ r efvahi nariyeye intizar edilmekte idi.
Ancak bilâhare Küçük ve Büyük Kemikli'de Karakol da~~'nda ve P~rnartepe'de yang~ nlar mü~ ahede edilmesi ve baz~~ infilaklar~ n i~ idilmesi gibi alâmetler ve bu meyanda cephede bir siikünet hissedilmesi hali daha ziyade dü~man~ n çekilme kte oldu~una
delâlet eyledi~inden dü~man~ n birinci hattaki vaziyetini behemehal
anlamak üzere umum f ~ rkalar cephesinden kuvvetli ke~if kollar~n~ n ilerletilmesi em ~~ olunmu~ tur. ( Harp ceridesinde saat 5.15 evvelde verilen emir kayd~.)
En evvel yedinci f ~ rka çephesinde ve alay 21 den ç~ kart~ lan
bir ke~ if kolunun dü~ man siperlerine girdi~i ve dü~ man birinci hatt~ nda sükünet hilkümferma oldu~u hakk~ nda malümat al~ nm~~~ve
bu s~ rada ~imal Gurubu cephesinde de baz~~ dü~ man siperierinin
bo~~bulundu~u haber al~ nmakla umum ke~ if kollar~ n~ n dü~man siperlerine kadar giderek bo~~ve zay~ f olanlar~ n' i~ gal ve ihtiyatlar~ n ileri al~ narak dü~man~ n çekilmi~~olmas~~ halinde takip olunmas~~ emrolunmu~ tur. ( Harp ceridesinde saat 6.10 evvelde verilen
emir. )
12 nci f~ rkan~ n sa~, 11 nci f~ rkan~ n sol cenahiyle alay 16
dan ç~ kar~ lan ke~if kolla r~ m~ z dü~ man siperlerini bo~~bulmu~~
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olduklar~ndan çekilen dü~man~ n kuvvetli hatlarla takip olunmas~~
emrolunmu~tur. Saat 6.30 evvelde ~ahins~rt, alay 24 cephesindeki
dü~man siperleri i~gal olunmu~~ve Mestantepe'ye ilerleyen k~taat~m~z dü~man~n burada bulunan zay~f dümdar k~taat~n~~bomba ile
tardetmi~~ve Mestantepe, P~rnartepe'yi i~gal etmi~tir.
11 ve 9 uncu f~rka k~taat~~ Karakolda~~~ ve P~rnartepe'den Lâlebaba'ya do~ru ilerlerken [dü~man'~n] Kemikli aç~klar~nda bulunan iki kruvazöriyle iki torpidosunun ate~ine maruz kalm~~lar ve
Mestantepe'nin ilerisinde dü~man~n vazetmi~~oldu~u .mili bizzat
lâ~~mlardan baz~s~~ patlam~~~ve mütebakisi istihkâm müfrezeleri taraf~ndan toplatt~r~lm~~t~r. Zayiat~m~z 15 ~ehit ve 66 nefer mecruhtan ibarettir.
Saat 7.35 evvelde dü~man~n ~iddetle takip edilerek denize kadar ilerlenmesi ve sahra bataryalar~n~n k~s~m k~ s~m ileriye tebdili
mevzi etmeleri emrolunmu~tur. Bu son tedbir dahi bu saatte maiyeti ile beraber gurup karargâh~n~~ te~rif buyuran ordu kumandan~~
Pa~a Hazretleri taraf~ndan emrolunmu~tu.
Sekize do~ru 6, 7 ve 8 inci f~rkalar dü~man~n bütün hatlann~~
i~gal ve denize kadar ke~if kollar~~ göndermi~lerdir.
On be~inci kolordu, Azmak munsab~ndan Sa~lzdere munsab~na
kadar olan sahil k~sm~n~n tarassudunu 7 ve 8 inci f~ rkalardan birer müfrezeye tevdi ile 6 nc~~ f~rkay~~ kâmilen ve 7, 8 inci f~rkalar~n k~sm~~ küllilerini geride mevzii aslilerinde toplam~~t~r.
On alt~ nc~~Kolordu siperlerinden sahile nisbeten uzak oldu~undan burada k~taat daha geç sahile varabilmi~lerdir. Dü~man~n hiç
bir tarafta mukavemetine tesadüf edilmemi~tir.
Burada sahil bidayette 11 inci f~rkadan iki ve dokuzuncu f ~ rkadan bir alayla i~gal olunmu~~ ve 16 nc~~Kolordunun mütebaki
kuvveti daha geride mevzii aslide b~rak~lm~~ t~r.
Elde edilen ganaim mikdar~n~~mübeyyin bir cetvel harp ceridesinde vard~ r. Ancak bu mikdar noksand~ r. Çünkü müteakiben
Kolordular~ n gurup emrinden infikâki ve gurubun emir ve kumandas~ na nihayet verilmesi hasebiyle takip olunamam~~t~r.
Möllthazat

Dü~man~n takriben 20 Te~rinisâniden itibaren tayyare ve balon tarassudu ianesiyle Suyla ve Ece limanlar~ndan sefaini har-
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biyesiyle Tur~un havalisiyle mevaziimizin gerilerini ate~~alt~ na
almas~~ ve tayyarelerinin mutattan fazla cevelan ederek bomba
atmalar~~ ve ate~ lerimize karadaki topçusiyle az mukabelede bulunarak buna mukabil sefaini harbiyesinin ~ iddetle mukabelesi dü~man~ n son on be~~gün zarf~ nda topçu ve piyadesinin bir k~sm~ n~~
peyderpey çekmi~~oldu~una ve 6/7 Kanunuevvel gecesi de kuvay~~
mütebak~ yesini vapurlara bindirdi~ine ihtimal verilmektedir. Dü~man son günlerde temadi eden sisten kuvvetini çekmek hususunda
istifade etmi~~olabilir.
Dü~ man çekilmek hakk~ndaki karar~n~~ muntazam bir program
dahilinde ve bir kaç gündenberi icra ve tatbik eyledi~i ~ayan~~
istifade külliyetli ganaim b~ rakmamalar~ ndan ve hatta siperlerle
ordugahlar~ ndaki mahalli mahfuzalar~ nda ve rahl mesturlarda bulunan kum torbalar~ n~ n bir k~sm~~ küllisini kasaturalarla kesmelerinden istidlal k~l~nmaktad~ r.
Dü~man~ n Anafartalar cephesinde daima bir taarruza maruz
kalaca~~~endi~esini perverde eyledi~i tahkimata vermi~~oldu~u
fevkalade ehemmiyetten anla~~llyordu. Dü~ man~ n son zamana kadar
daima tahkimatla pek ziyade me~gul olmas~~ kendisinin burada
yerle~me~e karar verdi~ine delâlet ediyordu.
Filhakika bu cephede birinci hattan itibaren sahile kadar mevcut ve müteaddit hatlar gayet iyi tahkim edilmi~~ve kâffesinin
ilerisi tel örgülerle takviye edilmi~ti. Bilhassa Mestantepe—Pirnartepe—Ldlebaba ve Karakoldaki tahkimat~~ ~ayan~~zikirdir. ( Harp ceridesindeki krokiye müracaat ).
Anafartalar Gurubu Erkkuharbiye Reisi
~ZZETTIN

Düzeltme:

3 üncü sayfan~ n 11 inci sat~r~ ndaki 1930 rakami 1330 olacakt~ r.
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