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Süngü hücûmunu 
diğer takımlar 
düşmana 
hissettirmemek 
için hiç ses 
çıkarılmayacaktır. 
Ancak karışma 
vukûʽ bulursa 
efrâd “Allâh Allâh” 
nidâsıyla şedîd 
süngü darbelerini 
düşmana havâle 
edecekler ve 
yekdiğerini 
tanımak için parola 
“Allâhuekber” 
olacaktır.
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Yegâne ihtiyât kuvvetim olarak Göktepe’nin garbında, yani Ada-
nabayırı’nın bu hizâdaki şark gerisinde bulundurduğum bölü-
ğün -1. Tabur 3. Bölük- Takım Kumandânı Mülâzım-ı Sânî Emin 
Efendi, harbe iştirâk için bölük kumandânına vuku’ bulan mürâ-
ca’atına karşı; “Bizden başka ihtiyâtta kuvvet yoktur, bizi ku-
mandân göndermez” sûretindeki muhadded cevabı alması ve as-
kerimizin topların başında pek kızgın ve yakından devâm eden 
muhârebe kendisinde tahammül bırakmayarak bölük kuman-
dânının muhârebeyi seyretmekle meşgûl bulunduğu bu sırada, 
gizlice takımını bilâ-emir alır ve musâra‘aten takımıyla beraber 
toplarımızın başında cereyân eden muhârebeye girişir.(Mûmâ’i-
leyh orada rütbe-i şehâdeti ihrâz eder) Düşman verdiği telefâta 
bakmayarak mükerrer (en) mukâbil süngü hücûmlarına kalkar. 
Fakat esir toplarımızın önünde ve onların yoluna cereyân eden 
bu hücûmları kahraman askerimiz mukâbil hücûmlar ile tard 
ederler ve düşmanı kaçırırlar. Toplarımızı istirdâd ederler. 

Artık topları ‘inayet-i hâkla kurtarmış idik. Bu topların başın-
da bir sâ’at süren mu’annîd mücâdele, 27. Alây’a bi-hakkın şe-
ref verecek bir muzafferiyetti. 165 Rakımlı Tepe’deki üç top ile 
Kavaktepe’de yerleştirilen iki topun mikrâzî ateşi piyâdemizin 
bu muvaffâkiyetine büyük hizmetler etmiş ve makineli tüfenk-
lerimizin hizmeti de şayân-ı şükrân bulunmuştu. Düşman pek 
müdhiş zâyi’âta uğramış ve uğramakta bulunmuş idi. Bütün 
fundalıkların dipleri düşman ecsâdıyla ve ağır yaralıların inil-
tileriyle dolmuş idi. Topların bulunduğu sâhayı zapt eden cesûr 
askerimiz ta’arruza devâm ediyor idi. Ellerine geçirdikleri top-
ları, düşmanın mukâbil hücûmlarına karşı müdâfa’a ediyor idi. 
Ba’zı efrâdımız ile İngiliz neferleri karşılıklı birbirlerine bir anda 
havâle ettikleri süngülerle her iki tarafın karşılıklı yere yıkıldığı 
ve teslîm-i rûh ettiği görülüyor idi. Düşman efrâdının dahi ibrâz 
ettiği cesâret şayân-ı tezkârdır. Ancak askerimizin yılmak bilme-
yen savleti karşısında dayanamıyordu.
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Düşmanın her türlü 
ihrâc teşebbüsâtına 
karşı son derece 
şiddet ve sürʽatle 
mümânaʽat edilebilmek 
için bi’l-umûm kıtʽa 
kumandânlarının son 
derece müteyakkız 
ve sâhildeki tarassud 
kuvvetlerinin her an 
mukâbeleye hâzır 
bulunmaları matlûbtur. 
Düşmanın Cezâyîr 
ve Mısır’dan tedârik 
edeceği Arapça lisânına 
ve İslâmîyetin ezân, 
kelime-i şehâdet gibi 
husûsâtına vâkıf 
sahte Müslümanların 
karaya çıkması hâlinde 
bunlara katʽîyen 
aldanmayarak bi’l-
umûm kıtaʽâtın kemâl-i 
şiddetle mukâbele 
etmeleri umûm efrâda 
iyice tenbih ve ifhâm 
olunsun. Ve geçen 
muhârebe esnâsında 
düşmanlarımızın bu 
gibi hîlelere mürâcaʽatla 
bizleri iğfâl ettikleri der-
hâtır ettirilsin. 


