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SUNUŞ

Çanakkale Zaferi, tam yüzyıl önce dünyanın en güçlü do-
nanma ve orduları karşısında kazanılmış, Türk tarihi-

nin kahramanlık sayfalarının eşsiz numunelerinden birisidir.

Çanakkale’de yazılan bu kahramanlık destanı, hiç şüphe-
siz öncelikle inancın zaferidir. Çanakkale’de yurdunu savu-
nan Mehmetçik; “ölürsem şehit, kalırsam gazi” şiarı gereği, 
asrın en modern silahlarıyla donanmış düşmana karşı, yok-
luklardan, imkânsızlıktan yılgınlık duymadan, yeri gelince 
düşmana göğsünü siper edip, gözünü kırpmadan ölüme koş-
muştur.

Çanakkale’yi muhteşem bir zafere dönüştüren ruh; tam 
bir inanmışlık ve teslimiyetle, Osmanlı sancağı altında dil, 
mezhep, millet farkı gözetmeksizin birlik, beraberlik ve kar-
deşlik duyguları içinde kenetlenerek aynı gaye uğrunda mü-
cadele etmekteki azim ve kararlılığın ifadesi olan, “Çanak-
kale Ruhu”dur. Çanakkale’de zaferi kazandıran bu ruh, yüzyıl 
sonra bile ihtiyaç duyduğumuz yüksek bir ruhtur.

Mehmetçiğin yüzyıl önce Çanakkale’de yazmış olduğu des-
tanın sayfalarında; Seddülbahir’den Arıburnu’na, Anafarta-
lar’dan Kocaçimen’e uzayan harp sahasında yaşanmış, sayısız 
ve benzersiz kahramanlık hikâyelerine rastlarız. Bu kahra-
manlık menkıbelerinden birisi, 10 Ağustos 1915’te Conkba-
yırı’nda Mehmetçiğin süngüsü ile kazanmış olduğu zafer-
dir. Çanakkale muharebelerinde Türk ordusunun kazanmış 
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olduğu başarılar arasında, net ve kesin bir galibiyetle sonuç-
lanması, Çanakkale’de Türk milletinin varlığına kasteden 
düşmanın bütün umutlarını kırmış olması açısından “Conk-
bayırı Süngü Hücumu”nun ayrı bir yeri vardır.

Conkbayırı’nda kazanılan bu zaferin şeref ve onuru hiç 
şüphesiz başta, 10 Ağustos günü ölümü hiçe sayarak düşman 
üzerine “uçarcasına” atılan Mehmetçiğe; sonra da Conkba-
yırı’nda askerinin hemen yanıbaşında bu taarruzu planlayıp 
bizzat idare eden “Anafartalar Grubu Komutanı Mustafa Ke-
mal”e aittir. Çanakkale muharebelerinin ilk gününden itiba-
ren yüksek komutanlık yeteneği ile bir yıldız gibi parlayan 
Mustafa Kemal, Anafartalar ve Conkbayırı’nda kazandığı za-
ferlerle “Anafartalar-Conkbayırı Kahramanı” unvanıyla ta-
nınmıştır.

Çanakkale’de hayatını önemsemeyerek, eşsiz bir fedakâr-
lık ve kahramanlıkla bu ülkeyi bizler için “ebedi bir vatan” 
yapan Mehmetçiğe karşı olan şükran ve minnet borcumuzu 
lâyıkıyla ödeyebilmek için ne yapsak az gelir. 

Şehit ve gazilerimizin aziz hatırasını yâd etmek adına 
hazırladığımız bu kitapla, onların yüzyıl önceki fedakârlık 
ve kahramanlıkla örülü mücadelelerini yeniden hatırlatır-
ken, asla ödeyemeyeceğimiz minnet ve şükran borcumuzu 
bir nebze olsun yerine getirmeye gayret ettik. 

Aziz şehit ve gazilerimizin manevi hatırasını ihtiramla 
anıyor, rahmet ve minnetle yâd ediyoruz.

	 	 	 	 						Çanakkale	Savaşları	

Gelibolu	Tarihi	Alan	Başkanlığı
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ÖNSÖZ

Bugün, “Çanakkale Zaferi” genel tanımı ve adlandırılma-
sıyla bildiğimiz ve her sene anmaya, yeniden hatırlamaya 

büyük özen gösterdiğimiz, Türk tarihinin şanlı sayfaların-
dan biri olan Çanakkale deniz ve kara muharebeleri; 19 Şu-
bat 1915’ten 9 Ocak 1916’ya kadar neredeyse bir yıl denizde, 
karada, havada, denizaltında süren muharebelerin tamamını 
kapsamaktadır.

Çanakkale’de bilhassa kara muharebelerinde Türk ordu-
sunun subay ve erleri, büyük bir özveri, fedakârlık ve kah-
ramanlıkla Çanakkale’de, Osmanlı Devleti’nin başkenti olan 
İstanbul’u müdafaa etmişlerdi. Çanakkale’de Mehmetçiğin 
göstermiş olduğu kahramanlık ve ölümü hiçe sayarcasına 
düşmana karşı direnişi karşısında, Çanakkale’yi işgale yel-
tenen İngiliz-Fransız müttefik ordusu durdurulmuş, İstan-
bul’u kısa bir sürede ele geçirme umutları söndürülmüştü.

Çanakkale’de umduğunu bulamayan İngilizler, Ağustos 
ayında son bir teşebbüste bulunarak İstanbul’un kilidi olan 
Çanakkale’yi geçmeyi tasarlamıştı. Bunun için Çanakkale’deki 
ordularını Ağustos ayı başında 70 bin kişilik kuvvetle tak-
viye ederek, Anafartalar ovasına yeni bir çıkarma yapmayı 
ve eşzamanlı olarak yapacakları taarruzlarla da Conkbayı-
rı-Kocaçimen tepelerini ele geçirerek Türk ordusunu mağ-
lup etmeyi planlamıştı.

6-10 Ağustos tarihleri arasında uygulamaya konan İngi-
lizlerin Arıburnu-Anafartalar taarruz harekâtı, bütün Geli-
bolu Yarımadası’na yayılan ve beş gün boyunca aralıksız de-
vam eden kanlı muharebeleri başlattı. Türk ordusu açısından 
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Arıburnu ve Conkbayırı bölgelerinde buhranlı ve tehlikeli an-
ların yaşanmasına yol açan İngiliz taarruz harekâtının son 
safhası, Conkbayırı’nda yaşanmıştı. 10 Ağustos 1915 sabahı, 
Anafartalar Grubu Komutanı Albay Mustafa Kemal’in yap-
tırmış olduğu “Conkbayırı Süngü Hücumu” ile, beş günden 
beri devam eden muharebeler sona ermiş, Conkbayırı-Koca-
çimen hattına yöneltilen İngiliz taarruzu, bir daha denenme-
mek üzere kırılmıştı.

Ağustos ayının ilk günlerinde, Anafartalar-Arıburnu-Conk-
bayırı hattında meydana gelen muharebeleri ve en son ola-
rak da “Conkbayırı Süngü Hücumu”nu anlatacağımız bu ki-
tap; taarruz harekâtı öncesi hazırlık safhaları ve iki tarafın 
vaziyeti anlatıldıktan sonra, beş günlük muharebeler zinciri 
bölge bölge ele alınıp, Conkbayırı süngü hücumunun hazır-
lanışı ve uygulanışı ile tamamlanacaktır.

Arıburnu-Anafartalar muharebelerini anlatırken, muha-
rebelerin arazi üzerinde konumlandırılması ve daha iyi an-
laşılabilmesi için bölüm içlerine, araziyi ve harekât sahasını 
gösteren krokiler eklenmiştir.

Kitabın sonuna ekler adıyla iki bölüm ilave edilmiştir. 
Eklerin birinci bölümünde; Conkbayırı’nda bizzat bulun-

muş beş askere ait hatıralar ile İngiliz ordu komutanı ve bir 
İngiliz gazetecinin Conkbayırı muharebelerine dair rapor-
ları yer almaktadır. 

Eklerin ikinci bölümünde ise; Çanakkale’de Arıburnu-A-
nafartalar bölgesinde görev yapan komutanlar ile cephe ile 
alakalı fotoğraflar bulunmaktadır.

Muzaffer ALBAYRAK
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Giriş 

Çanakkale Cephesi’nde 
Ağustos Ayı Öncesi Genel Durum

Çanakkale’de 25 Nisan çıkarmaları ile başlayan kara muha-
rebelerinin asıl hedefi, 19 Şubat - 18 Mart 1915 tarihleri 

arasında yaşanan Çanakkale deniz muharebelerinde yenil-
giye uğrayan İngiliz-Fransız müttefik donanmasına Marmara 
Denizi’ne giden yolu açmaktı.

Bu hedefe ulaşmak için 25 Nisan günü Gelibolu Yarıma-
dası’nın en güneyindeki Seddülbahir bölgesine ve buradan 
yaklaşık 30 km. kuzeydeki Arıburnu mıntıkasına asker çı-
karan İngiliz-Fransız müttefik ordusu, on beş gün içinde ya-
rımadadaki Türk kuvvetlerini etkisiz hale getirip Kilitbahir 
platosunu ele geçirmeyi planlamıştı. Kilitbahir platosu elde 
edildiğinde, Çanakkale Boğazı’nı savunan tabyalar birer bi-
rer işgal edilerek, boğazı kapayan mayınlar temizlenecek ve 
Müttefik donanmaya İstanbul yolu açılacaktı.

25 Nisan’da başlayan çıkarmalar, Müttefiklerin planla-
rına uygun gelişmedi. Arıburnu’nda karaya çıkarılan 20 bin 
Avustralya-Yeni Zelanda (Anzak) askeri, ilk gün karşıların-
daki iki Türk alayı (27. ve 57. Alaylar) önünde tutunamayarak 
sahile sığınmışlar ve sonrasında da donanmanın etkili ateş 
perdesi himayesinde, sahilden en fazla 2-3 km. içeriye soku-
labilmişlerdi. Bu durum Anzakların bir hafta içinde Conkba-
yırı-Kocaçimen tepelerini ele geçirerek Boğaz sahiline inmek 
planlarının sönmesi demekti.
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Seddülbahir köyü civarındaki beş ayrı noktaya yapılan 
çıkarma ise, hedefe doğrudan yürünecek ana çıkarma hare-
ketini oluşturuyordu. Kuzeyde Arıburnu’na yapılan çıkarma, 
esasen bu çıkarmaya yardımcı ve destek mahiyetindeydi. 

Türk savunma kuvvetleri Arıburnu’nda olduğu gibi Sed-
dülbahir’de de çıkarma yapan düşman kuvvetleriyle kıyas-
lanmayacak ölçüde zayıftı. Seddülbahir’de karaya çıkan İn-
giliz kuvvetleri ilk gün 15 bini bulmuşken, bu kuvvetleri 
yalnızca bir Türk taburu karşılamıştı. Binbaşı Mahmut Sabri 
Bey komutasındaki bu 1200 kahraman, 36 saat boyunca fe-
dakârca direnerek, mevcudunun yarısını kaybetme pahasına 
düşmana vakit kaybettirmiş, geriden gelen takviyelere za-
man kazandırmıştı. Karaya çıkarılan İngiliz birliklerine ve-
rilen ilk gün hedefi, sahile 7 km mesafede bulunan Alçıtepe 
hâkim noktasıydı. Ne var ki 8,5 ay süren kara muharebe-
lerinde bu hedefe ulaşılamamış, Seddülbahir’de muharebe 
eden İngiliz-Fransız ordusu karaya çıktıktan sonra sahilden 
en fazla 5-6 km ilerleyebilmişti.

25 Nisan çıkarmalarını takip eden günlerde, Türk sa-
vunma hattını geçmek için bilhassa Seddülbahir cephesinde, 
Temmuz ayının ortalarına kadar sayısız taarruz harekâtı ya-
pıldı. Her iki tarafın da ağır kayıplar verdiği bu taarruzlar, 
bazı noktalarda 100-200 metrelik ilerlemeler dışında Müt-
tefik ordusuna bir şey kazandırmamıştı. 

Çanakkale’yi savunan Türk ordusu ise, Mayıs ayı içinde 
Arıburnu ve Seddülbahir’de yapmış olduğu karşı taarruzlarda 
başarılı olamayınca, fazla zayiata sebep olan bu taarruzlara 
son verilerek tutmuş olduğu cephe hattını tahkim ederek ka-
rarlı bir savunma harbi vermeye başlamıştı.
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Haziran ayından Temmuz ayının ortasına kadar İngiliz ve 
Fransız ordularının peş peşe bütün kuvvetlerini kullanarak 
yineledikleri taarruzlar, Türk askerinin çelikten göğsünde 
erimeye mahkum olunca, Gelibolu Yarımadası üzerinde bu-
lunan Müttefik ordusu için yeni kararlar almak kaçınılmaz 
olmuştu. Zira Gelibolu Yarımadası’nda 25 Nisan’dan beri sü-
rüp giden muharebeler ağır kayıplara sebep olmaktaydı ve 
bu kayıpların yerini doldurmak zordu. Artık Çanakkale’deki 
savaş, yıpratıcı ve kesin sonuç almaktan uzak bir siper sava-
şına dönüşmüştü. Hem Arıburnu hem de Seddülbahir mın-
tıkalarında 25 Nisan hedeflerinin çok uzağında kalınmıştı. 
Olağan muharebe zayiatına ilave olarak yaz sıcaklarıyla bir-
likte baş gösteren hastalıklar da eklendiğinden, günlük saf 
dışı kalan asker sayısında büyük artış olmuştu.

Çanakkale’de bulunan Müttefik ordu komutanlığı bir yol 
ayırımına gelmişti. Ya Gelibolu Harekâtı’nda başarısızlığa uğ-
radıklarını kabul edip çekilecekler ya da yeni ve taze kuv-
vetler getirerek hedeflerine ulaşmak adına yeni bir dene-
mede bulunacaklardı.

Çanakkale’de bulunan Müttefik ordunun komutanı İngi-
liz General Hamilton’un raporları ve Çanakkale’de cephe açıl-
masına taraftar İngiliz siyasetçilerin desteği ile yukarıdaki 
seçeneklerden ikincisi yani, taze kuvvetlerle yeni bir dene-
mede bulunmak kararı alındı.

Temmuz ayı başından itibaren planlanan ve 6 Ağustos 
1915’te Anafartalar sahilinde Suvla Koyu’na yapılan yeni çı-
karma hareketiyle başlayan Arıburnu-Anafartalar harekâtı, 
Gelibolu Yarımadası üzerinde Seddülbahir’den Anafartalar’a 
kadar uzayan geniş bir sahada, 6-10 Ağustos tarihleri ara-
sında beş gün boyunca hiç ara vermeksizin yaşanan şiddetli 
ve kanlı muharebeleri başlattı. 
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Çanakkale’de 6-10 Ağustos tarihlerinde Arıburnu-Anafar-
talar Harekâtı çerçevesinde yaşanan muharebeler ve bu muha-
rebelerin kesin sonucunu tayin eden “10 Ağustos Conkbayırı 
Süngü Hücumu” bu kitabın ana konusunu teşkil etmektedir.
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Suvla Çıkarması ve Anafartalar’da 
Bir Cephe Açılması Kararı Nasıl Alındı?

Müttefik ordunun Haziran-Temmuz aylarında Çanakka-
le’de icra etmiş olduğu taarruzlardan bir netice alınama-
yıp yarımadanın tahliyesi veya yeni kuvvetler getirerek ha-
rekâtın devamı noktasında bir yol ayırımına gelindiğinde, 
alınacak karara Avrupa harp sahasının batı ve doğu cephe-
lerindeki vaziyet doğrudan tesir etmişti. Zira 1915 yazı ayla-
rına gelindiğinde Müttefikler için Avrupa’da Almanlar karşı-
sında durum hiç de parlak değildi. Batı cephesinde yaşanan 
olumsuzluklara ilaveten, bilhassa Almanya-Avusturya ortak 
harekâtıyla doğu cephesinde Rusların uğradıkları kayıplar, 
Müttefikler için savaşı lehlerine döndürmek adına bir giri-
şimi zorunlu kılmaktaydı. 

Çanakkale’deki cephe kapatılarak buradan tahliye edile-
cek yaklaşık 80 bin asker Avrupa’da batı cephesinde savaşa 
dahil edilse bile, batı cephesindeki ölçütlere göre küçük sa-
yılan bu kuvvetin sonuca etki etme şansı yok gibiydi.

Öte yandan Çanakkale’de bulunan bu kuvvet, yeterli tak-
viye birlikleriyle desteklenirse 25 Nisan hedeflerine, yani Ge-
libolu Yarımadası’nın güneyinin işgal edilerek Boğazı savunan 
tabyaların susturulması, denizdeki mayınların toplanması ve 
donanmaya İstanbul yolunun açılması mümkün olabilirdi. Bu 
gerçekleştiği takdirde Osmanlı Devleti savaş dışı kalır, Bal-
kan devletleri Müttefikler safına dahil olur, Rusya ile irtibat 
kurularak bütün güçleriyle Almanya-Avusturya üzerine yük-
lenilir ve kısa sürede savaş kazanılabilirdi.
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Bu açıdan bakıldığında Çanakkale’deki harekâtın devamı 
ve takviye kuvvet gönderilmesi, umumi harbin geleceğine 
doğrudan tesir edecek bir mahiyet göstermekteydi. Çanak-
kale Seferi’nin en başından beri baş destekçisi olan İngiliz si-
yasetçi Churchill, Haziran ayında yeni kabineye verdiği bir 
raporda; “Fransa cephesinde bir sonuca ulaşmak için ne yeterli 
askere ne de yeterli cephaneye sahip olunduğunu ama Hamil-
ton’a verilecek nispeten daha küçük bir desteğin durumu leh-
lerine değiştirebileceğini” iddia etmişti. 

Çanakkale’ye fazla kuvvet gönderilmesi hususuna öteden 
beri olumsuz bakan İngiltere Savaş Bakanı Kitchener da, geli-
nen noktada çıkar yol bulamadığından başarılı olunması ha-
linde elde edilecek kazanımları düşünerek Churchill’le aynı 
düşüncede birleşmişti. 

1915 Temmuz ayı başında toplanan Savaş Konseyi’nde 
Churchill ve Kitchener komite üyelerini Çanakkale’ye üç yeni 
tümen göndermek hususunda ikna ederler. Temmuz ayı so-
nunda bu üç tümene iki tümen daha ilave edilir. Takviye kuv-
vetler Temmuz ayı sonuna kadar Limni ve Gökçeada’ya (İm-
roz) yerleştirilmişti. 
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Anafartalar Çıkarması ve Arıburnu Kuşatma 
Harekâtı Öncesi İki Tarafın Vaziyeti

Müttefikler Çanakkale’de yeni bir harekât hazırlığında 
bulunduğu sırada, bölgeyi savunan Türk ordusunun mev-
cudu, yardımcı kuvvetler ve menzil teşkilatlarıyla birlikte 
250 bini bulmaktaydı. Bölgedeki muharip kuvvetlerin da-
ğılımı şöyleydi:

• Saros bölgesinde üç tümen (yaklaşık 25 bin asker): 6. 
Tümen Saros Körfezi doğusunda, 12. Tümen Bolayır 
sahilinde, 7. Tümen Gelibolu’nun kuzeyinde Yeniköy’de.

• Anadolu yakasında üç tümen (yaklaşık 35 bin asker): 
3. Tümen Kumkale-Beşige Burnu arasında, 2. Tümen 
Beşige Burnu-Kum Burnu arasında, 11. Tümen Ezine 
kuzeyinde.

• Tayfur Bölgesinde Saros-Anafartalar arasında 4. Sü-
vari Alayı (yaklaşık 1.000 asker),

• Anafartalar bölgesinde dört tabur (yaklaşık 3.500 as-
ker): Gelibolu Jandarma Taburu Ece Limanı’nda, Bursa 
Jandarma Taburu Küçük Kemikli-Büyük Kemikli ara-
sında, 31. Alay 2. Taburu Küçük Anafarta güneyinde 
Mestantepe ve İsmailoğlutepe’de, 32 Alay’ın 1. Taburu 
Kocaçimentepe güneyinde.

• Arıburnu bölgesinde (Kuzey Grubu) dört tümen (yak-
laşık 50 bin asker): Arıburnu cephesinde kuzeyden 
güneye doğru 19. Tümen ve 16. Tümen, cephe geri-
sinde ihtiyatta 5. Tümen (14. Alayı Conkbayırı kuzeyi 
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ile Ağıldere bölgesinde), 9. Tümen Kabatepe güne-
yinde Kayaltepe’de.

• Seddülbahir bölgesinde (Güney Grubu) altı tümen 
(yaklaşık 75 bin asker): Güney Grubu’nda cephenin 
sağında 14. Kolordu’ya bağlı 1. ve 10. Tümenler, cep-
henin solunda 5. Kolordu’ya bağlı 13. ve 14. Tümen-
ler bulunmaktaydı. Güney Grubu cephe gerisinde ih-
tiyatta 8. ve 4. Tümenler vardı.

Karşı tarafta bulunan Müttefik kuvvetlerin muharip as-
ker mevcudu 80 bin askerdi. Takviye için gönderilecek tü-
menlerle bu kuvvetin 150 bine çıkması düşünülüyordu. 

6 Ağustos harekâtının yapılacağı bölgelerden birisi olan 
Arıburnu cephesinde, 25 Nisan’dan beri General Birdwood 
komutası altında iki tümenden oluşan Avustralya-Yeni Ze-
landa Kolordusu bulunmaktaydı. İngilizlerin Sarıbayır diye 
isimlendirdikleri, Kocaçimen-Conkbayırı-Düztepe-Kılıçba-
yırı hattının zaptı için yarımadaya yeni gelen kuvvetlerden 
13. Tümen, 10. Tümen’den bir tugay ve 29. Hint Tugayı ile 
Anzak cephesi takviye edilmişti. 25 bin kişilik bu kuvvetle 
Anzak cephesinde Birdwood’un elinin altında 37 bin asker 
toplanmıştı.
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6-10 Ağustos Arıburnu-Anafartalar Harekâtı Öncesi 
Çanakkale’de Türk ve Müttefik Ordu Kuvvetlerinin Vaziyeti
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Müttefik Ordu Komutanlığının Arıburnu-Anafartalar 
Harekâtı Planı ve Hazırlıkları

Çanakkale’ye gönderilecek yeni tümenlerin nerede kul-
lanılacağı üzerinde Müttefik orduda anlaşmazlık çıkmıştı. 
Fransızlar gelecek olan üç İngiliz tümeninden ikisinin Ana-
dolu yakasına çıkarılmasında ısrar etmekteydi. Bunun yanı-
sıra Bolayır’a çıkarma yapılmasını savunanlar da vardı. An-
cak Müttefik Ordu Komutanı Hamilton, Temmuz ayı başından 
beri hazırlanan Arıburnu-Anafartalar planından vazgeçmedi.

Seddülbahir bölgesinden yapılacak harekâttan bir sonuç 
alınamayacağına inanan Hamilton, Anzak Kolordusu Komu-
tanı General Birdwood tarafından daha Haziran ayında öne-
rilen ve karargahta genişletilerek hazırlanan Arıburnu-Ana-
fartalar planına sarıldı. 

Temmuz ayı boyunca üzerinde çalışılan bu harekât planı 
son derece ayrıntılı ve birbiriyle ilişkili karmaşık bir plandı. 
Hamilton tasarlanan planı ilgili kişiler haricinde, emri altında 
bulunan en yakınlarından bile gizli tutmuştu. Zira Hamil-
ton’a göre hazırlanan plan ağızdan ağıza yayılıp Türklerin 
kulağına gittiğinde, mevcut planı baştanbaşa değiştirmek-
ten başka çare kalmazdı.

Harekât planının esası şuydu: 6/7 Ağustos gecesi Anafar-
talar sahilinde Suvla Koyu’na karaya çıkarılacak iki tümenle 
Anafartalar Ovası doğusunda Küçük Anafarta köyü geri-
sinde bulunan Tekketepe-Kavaktepe hattının ele geçirilmesi 
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ve buradan hareketle güneye Kocaçimentepe’ye yürünmesi, 
yine aynı gece Arıburnu üssünden hareket edecek 20 bin ki-
şilik iki taarruz kolunun, Arıburnu kuzeyinde bulunan Sazlı-
dere, Çatlakdere, Ağıldere vadilerinden ilerleyerek Conkbayı-
rı-Kocaçimen hattını işgal etmeleri ve böylece kuzeyden gelen 
kuvvetlerle irtibat kurarak bu hâkim tepeler hattına yerleş-
tikten sonra, güneye yönelip Arıburnu cephesini tutan Türk 
ordusunun arkasına düşmekti. Conkbayırı’na hâkim olduk-
tan sonra bu tepenin güneyinde bulunan Düztepe-Kılıçbayı-
rı-Cesarettepe-Bombasırtı-Kanlısırt hattındaki Türk birlik-
lerinin burada tutunması imkânsız olacaktı. Bundan dolayı 
Arıburnu cephesi kısa sürede düşürülüp Boğaz sahiline ka-
dar olan bölge kontrol altına alınacaktı. Bu sayede güneyde 
Seddülbahir mıntıkasında bulunan Türk ordusunun ikmal 
hattı kesileceği gibi aynı zamanda iki ateş arasında kalacaktı. 

Kâğıt üzerinde kesin sonuca ulaştırıcı, mükemmel bir plan 
olarak görülmekle beraber, uygulama safhasında akla gelme-
yen olumsuzluklar, insanî hatalar, arazi yapısının olumsuz 
etkileri, Türk askerinin göstereceği direncin derecesi gibi 
önceden hesap edilmeyen durumlar, planın başarıya ulaşıp 
ulaşmamasında son derece önemli etkenler olacağı şüphesizdi.

Müttefik Ordu Komutanı Hamilton hazırlamış olduğu ha-
rekât planı, Gelibolu Yarımadası’nın en güneyinden başlaya-
rak, en kuzeyde Anafartalar’a kadar genişleyecek zincirleme 
taarruzlar şeklinde uygulanacaktı.

Harekât 6 Ağustos 1915 günü 14.30’da Seddülbahir cep-
hesinde İngiliz ve Fransız birliklerinin karşılarındaki Türk 
siperlerine peş peşe yapacakları taarruzla başlayacaktı. Bu 
taarruzlardan amaç, Türk komutanlığının dikkatini dağıt-
mak, kuzeyde Arıburnu-Anafartalar’da yapılacak asıl harekâta 
Seddülbahir bölgesinden kuvvet kaydırılmasını önlemekti.
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Müttefik Ordu Komutanı General Hamilton’un 
Arıburnu-Anafartalar Taarruz Planı*

*	 Birinci	Dünya	Savaşı'nda	Çanakkale	Cephesi, V. Cilt, III. Kitap, Kroki-43
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Taarruz dalgası saat 16.30’da Arıburnu cephesinin Kan-
lısırt mıntıkasına kaydırılacak ve Kanlısırt’taki Türk siper 
şebekesine bir saatlik bir bombardımandan sonra 17.30’da 
1. Avustralya Tugayı tarafından taarruz edilecekti. Bu taar-
ruz da tıpkı Seddülbahir taarruzunda olduğu gibi bölgedeki 
Türk birliklerinin dikkatini bu alana çekip daha kuzeydeki 
harekâtı gizlemeyi hedefliyordu.

Kanlısırt taarruzunun ardından Türk kuvvetlerinin dik-
kati o tarafa yönelmişken, Arıburnu cephesinde hazırlanan 
10’ar bin kişilik iki taarruz kolu, 21.30’da harekete geçerek 
Arıburnu kuzeyindeki Sazlıdere, Çatlakdere ve Ağıldere va-
dilerinden ilerleyerek Conkbayırı-Kocaçimen hattını ele ge-
çirecekti.

Taarruz kollarının harekete geçmesinden bir saat sonra 
da 22.30’da Suvla Koyu’na İngiltere’den yeni gelen takviye 
kuvvetlerin çıkarılmasına başlanacaktı. Karaya çıkan as-
kerlerin hedefi; Anafartalar ovasının doğusundaki Tekke-
tepe, İsmailoğlutepe hattını ele geçirip, Arıburnu’ndan hare-
kete geçip Kocaçimen’i işgal edecek olan taarruz kollarıyla 
irtibat sağlamaktı.

Karadaki bu harekâta eşzamanlı olarak donanma da 
yardımcı olacaktı. Anadolu sahiline yaklaşan gemiler bir çı-
karma yapacakmış gibi gösterişlerde bulunacak, Saros Kör-
fezi kuzeyinde karaya çıkarılacak bir müfreze buradaki bir-
likleri meşgul edecekti.

Çanakkale’de yapılacak son bir talih denemesi için bölgeye 
taşınacak yeni kuvvetlerin sayısı 70 bin kişiyi bulacaktı. Ge-
libolu Yarımadası üzerinde var olan 80 bin askerle birlikte, 
Müttefik ordunun toplam kuvveti 150 bin kişiye ulaşacaktı.

Yeni harekâta katılacak birlikler, Temmuz ayından Limni 
ve İmroz Adalarında toplanmaya başlamıştı. 6 Ağustos gecesi 
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Suvla Koyu’na çıkarılacak olan 11. ve 10. Tümenler Temmuz 
ayı ortasında Limni’ye ulaşmıştı. Müttefik ordunun ihtiyatı 
olarak getirilen 53. ve 54. Tümenler ise İmroz’a yerleştirildi.

Arıburnu bölgesinde kullanılacak olan 13. İngiliz Tümeni 
ve Hint Tugayı Temmuz ayı ortasında Seddülbahir’de Tekke 
Koyu’na çıkarılarak deneyim kazanması için birkaç hafta bu 
cephede tutulduktan sonra 4-6 Ağustos tarihlerinde gizlice 
Arıburnu cephesine nakledildi. Böylece Arıburnu cephesin-
deki kuvvetlerin sayısı, yeni gelen 25 bin kişilik takviye bir-
likleriyle 37 bin tüfeğe çıkmıştı.
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Türk Ordu Komutanlığının Düşmanın 
Harekâtına Karşı Aldığı Önlemler

Türk ordusu genel karargâhı, her ne kadar 25 Nisan’da 
karaya çıkan düşmanı durdurup savaşın gidişatını lehlerine 
döndürdüklerini düşünüyorsa da savaşın daha bitmemiş ol-
duğunun farkındaydı. Ağustos ayına gelindiğinde Çanakka-
le’deki Müttefik orduya oldukça önemli sayıda takviye birliği 
geldiği haber alınmıştı. Esas soru şuydu: Bu yeni kuvvetler 
nereye çıkarılacaktı?

Tıpkı 25 Nisan çıkarmaları öncesinde olduğu gibi, düş-
manın Saros Körfezi’nde Enez’den itibaren güneye doğru 
Bolayır, Suvla Koyu, Kabatepe güneyi veyahut Anadolu ya-
kasında bir noktaya kadar uzayan sahada çıkarma yapması 
ihtimali mevcuttu. 

Bu durumu göz önünde bulunduran Çanakkale’deki 5. 
Türk Ordusu Komutanı Liman von Sanders, Saros bölgesi ile 
Boğaz’ın Anadolu yakasında üçer tümen bulundurmayı uy-
gun görmüştü. Gerektiğinde bu kuvvetleri çıkarma yapıla-
cak herhangi bir noktaya sevk etmek için de hazırlıklar ya-
pılmıştı. Bununla birlikte Müttefiklerin, Suvla’ya çıkaracağı 
kuvvetlerle Kocaçimentepe hattına ulaşmayı hedefleyeceği 
ihtimali de göz önünde bulundurularak topçu birliği ile des-
teklenen beş taburluk bir kuvvet “Anafarta Müfrezesi” adıyla 
Ece Limanı’ndan Anafartalar’a kadar olan sahayı tutmakla 
görevlendirilmişti.
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Kabatepe güneyinde Seddülbahir ve Arıburnu cepheleri 
arasında bulunan Kumtepe mıntıkasına da bir çıkarma ya-
pılabileceği düşünülerek, ordu ihtiyatı olan 9. Tümen bu böl-
gede mevzilenerek tahkimat yapmıştı.

6 Ağustos’a kadar her iki taraf hazırlıklarını tamamladı. 
Müttefik ordu hazırlanan planı 6 Ağustos günü saat 14.30’da 
Seddülbahir’de uygulamaya koydu. Aynı gün ve akşamı zin-
cirleme bir şekilde kuzeye doğru yayılan muharebeler, Geli-
bolu Yarımadası üzerinde beş gün boyunca yaşanacak kıya-
sıya mücadelenin sadece öncüsüydü. 



27 

6-10 Ağustos 
Arıburnu-Anafartalar-Conkbayırı Muharebeleri

6-10 Ağustos arasında yaşanan birbiriyle bağlantılı beş 
günlük muharebeler zinciri, Güney Grubu’nda Seddülbahir’den 
başlayarak Arıburnu, Anafartalar ve Conkbayırı bölgelerinde, 
farklı mıntıkalarda ancak aynı hedefe ulaşmak adına birbi-
rini tamamlayıcı ve destekleyici nitelikte bir planın parça-
ları olarak cereyan etmişti.

Çanakkale kilidini açmak adına, Müttefik ordu komutan-
lığının hazırladığı harekât planının uygulanması ve Çanak-
kale’deki 5. Türk Ordusu’nun bu harekâta karşı verdiği beş 
günlük kıyasıya mücadele, Seddülbahir’den Conkbayırı’na 
kadar bölgesel olarak ele alınacaktır.

Seddülbahir Bölgesi:

Arıburnu kuşatma taarruzu ve Anafartalar’a yapılacak 
çıkarmayı örtmek, Seddülbahir cephesinde bulunan Türk 
kuvvetlerinin asıl harekât bölgesine yardım etmesini ön-
lemek amacıyla Seddülbahir’deki İngiliz ordusu tarafından 
Türk mevzilerine 6 Ağustos 1915 günü taarruza başlandı.

Seddülbahir’deki İngiliz ordusu, saat 14.30’da bugün Al-
çıtepe’den Seddülbahir köyüne giden yolun sağında bulunan 
Türk mevzilerini yoğun bir bombardıman altına aldı. Bir sa-
atlik bombardımanı takiben İngiliz piyadesi, 10. Türk Tüme-
ni’ne bağlı 30. Alay siperlerine taarruz etti. Bir tugay kuvve-
tindeki İngiliz taarruz kolu, bombardımandan hasar görmüş 
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ve erlerinin çoğu şehit olmuş olan ilk Türk siper hattına gir-
diyse de geriden gelen takviye kıtaatı, siperlere giren İngi-
lizleri ağır zayiata uğratarak siperleri geri aldı. Taarruzu ya-
pan 29. İngiliz Tümeni’ne mensup İngiliz 88. Tugayı, hücuma 
katılan 3 bin erinden 2 binini kaybetti.

Seddülbahir’deki İngiliz-Fransız taarruzlarının amacı, 
Türk ordusunun Güney Grubu’ndan Kuzey Grubu’na takviye 
kuvvet gönderilmesini engellemekti. Ancak asıl tehlikenin 
Arıburnu ve Anafartalar’dan olduğunu kavrayan Türk ordu 
komutanlığı, 6 Ağustos akşamı saat 19.20’de Güney Grubu’na; 
“4. Tümen’in iki alayıyla Arıburnu cephesi gerisine gönderilmesi” 
emrini vermişti. 4. Tümen Komutanı Yarbay Cemil Bey, tüme-
niyle aynı gece süratle kuzeye hareket etmişti. 7 Ağustos sa-
bahı kuzeyde gelişen tehlikenin farkında olan Güney Grubu 
Komutanı Vehip Paşa, 4. Tümen’in geride bıraktığı 12. Alayı 
da kendi inisiyatifiyle kuzeye göndermişti.

Bir gün önce 29. İngiliz Tümeni’nin yapmış olduğu taar-
ruzun başarısız olmasına rağmen, 7 Ağustos sabahı 42. İngi-
liz Tümeni tarafından yapılacak taarruzdan vazgeçilmemişti. 
İngilizler, Seddülbahir’deki Türk kuvvetlerini baskı altında 
tutarak kuzeydeki Arıburnu cephesine kuvvet kaydırmala-
rını engellemek amacındaydı. 

7 Ağustos sabahı, tıpkı önceki taarruzda olduğu gibi 
topçu bombardımanı ile başlayan taarruz Alçıtepe-Seddül-
bahir yolunun iki tarafında gelişti. Yolun doğusunda bulunan 
Türk siperlerine girildiyse de bu kalıcı bir başarı olmadı ve 
hava karardığında 42. İngiliz Tümeni 1.500 zayiat verdiri-
lerek püskürtüldü. 

6-7 Ağustos’ta 24 saat süren bu taarruzlarda İngiliz Ko-
lordusu’nun toplam zayiatı 3.500’ü bulmuştu. Taarruz amacı 
olan, Türk kuvvetlerini baskı altında tutarak kuzeydeki harp 
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sahasına yardım gönderilmesini engelleme çabası da sonuç 
vermemişti. Güney Grubu Komutanı Vehip Paşa, ağabeyi olan 
Kuzey Grubu Komutanı Esat Paşa’nın yardım talebine kar-
şılık önce ihtiyattaki 4. Tümen’i, sonra da 8. Tümen’i en son 
olarak da 28. ve 41. Alayları göndererek Conkbayırı’nın düş-
man işgaline uğramasının önüne geçmişti.

8 Ağustos’tan sonra Seddülbahir’de büyük çaplı bir ha-
reket görülmedi. Zira Anafartalar ve Arıburnu bölgesinde 
Müttefik ordunun harekâtı artık açığa çıkmış olduğundan, 
İngilizler Seddülbahir cephesinde yeni bir taarruza yeltenme-
miş, kuzeydeki harekâtın neticesi beklenmeye başlanmıştı. 

Arıburnu Bölgesi:

Arıburnu cephesindeki Türk kuvvetlerinin 6 Ağustos’taki 
savunma durum şöyleydi: Kuzeyde Sazlıdere’den itibaren gü-
neye doğru 19. Tümen (sırasıyla 72, 18, 27 ve 57. Alaylar), bu 
tümenin solunda güneye doğru 16. Tümen (sırasıyla 125, 47, 
48 ve 77. Alaylar) bulunmaktaydı.

Kuzey Grubu ihtiyatı olan 5. Tümen iki alayı ile Kocadere 
köyü kuzeyinde bulunmaktaydı. Kabatepe güneyindeki sa-
hili muhafaza ile görevli 9. Tümen de gerektiğinde Kuzey 
Grubu emrine girecekti. 

Arıburnu’nda cephe hattını tutan Türk kuvvetlerinin mev-
cudu verilen zayiatlarla iyice azalmış yaklaşık 20 bine düş-
müştü. İngilizlerin Ağustos ayı başından beri geceleri Arıburnu 
iskelelerinden yeni kuvvetleri karaya çıkardığı Türk komu-
tanlığı tarafından sezilmişti ve Arıburnu cephesinde bir ha-
reketin başlayabileceği ihtimali belirmişti.

6 Ağustos’a gelindiğinde Arıburnu’ndaki Avustralya-Yeni 
Zelanda (Anzak) Kolordusu’nun mevcudu yeni gelen takviye-
lerle önemli ölçüde artmıştı. Baştan beri Anzak’ta bulunan 1. 
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Avustralya Tümeni ve 2. Avustralya ve Yeni Zelanda karma 
tümenine ilave olarak; üç tugaydan oluşan 13. İngiliz Tümeni, 
10. İrlanda Tümeni’ne bağlı 29. Tugay ve 29. Hint Tugayı’n-
dan oluşan Anzak kuvveti sayı olarak 37 bin kişiye ulaşmıştı.

6/7 Ağustos gecesi Arıburnu cephesindeki Anzak üssün-
den hareket edecek olan 2. Avustralya-Yeni Zelanda Tümeni 
ve takviye olarak gelen kuvvetler, ağırlık merkezi Conkba-
yırı olmak üzere kuşatıcı bir taarruz hareketi yapılacaktı.

Ancak bu kuşatma harekâtı başlamazdan önce, Arıbur-
nu’nda bulunan Türk birliklerini tespit etmek ve kuzeyde 
harekât alanına yardıma gitmelerini önlemek için iki taar-
ruz planlanmıştı.

İlk taarruz 6 Ağustos günü öğleden sonra Kanlısırt böl-
gesindeki Türk siperlerine yapılacaktı.

İkinci taarruz ise, 6/7 Ağustos gecesi hareket geçecek 
olan taarruz kollarının 7 Ağustos sabahı Conkbayırı’na ula-
şacakları öngörüldüğünden bu kuvvetleri desteklemek için 
Cesarettepe (Nek) siperlerinden Kılıçbayırı istikametinde 
yapılacaktı.

Kanlısırt Taarruzu: 

Kanlısırt’a karşı planlanan taarruz, 6 Ağustos günü saat 
15’te şiddeti gittikçe artan bir şekilde Kanlısırt’taki Türk 
mevzilerinin bombardımanıyla başladı. Ağırlık merkezi Kan-
lısırt’taki 47. Alay siperleri olan bu bombardımana, deniz ve 
kara toplarının tamamı katılıyordu ve o ana kadar bu şid-
dette bir bombardıman görülmemişti.

Kanlısırt’taki Türk siperlerinin üzeri bomba ve şarapnel 
tesirinden korunmak için kalaslarla örtülmüş, ateş etmek için 
mazgallar yapılmıştı. Düşmanın görülmemiş yoğunluktaki
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6 Ağustos 1915’te Kanlısırt Taarruzu Öncesi Arıburnu 
Cephesinde İki Tarafın Vaziyeti*

*	 Birinci	Dünya	Savaşı'nda	Çanakkale	Cephesi, V. Cilt, III. Kitap, Kroki-35
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bombardımanı, bu siperlerin üzerindeki kalasların çökme-
sine siperlerin ve mazgalların kapanmasına yol açmıştı. Si-
per içindeki Türk erlerinin çoğu şehit veya yaralı haldeydi. 
Sağ kalanlar ise top mermilerinin çıkardığı gazdan etkilen-
miş, sersemlemişti.

Saat 17.30’da topçu ateşi gerilerdeki sırtlara kaydırılınca, 
1. Avustralya Tugayı’nın dört taburu tarafından, dört dalga 
halinde Kanlısırt’taki Türk siperlerine taarruza geçildi. Türk 
siper hattına ulaşan Avustralyalılar, bir taraftan topçu bom-
bardımanı ile yıkılmış, tahrip olmuş siperlerin üzerinden 
içeriye ateş ederken, diğer taraftan da kalasları kaldırarak 
siperlere girmeye çalışmaktaydı. Siper içindeki Türk erleri 
topçu bombardımanı yüzünden yıkıntılar arasında kalarak 
şehit düşmüş veya yaralanmışlardı. Sağ kalanlar ise duman 
veya barut gazından kendilerini kaybetmişlerdi. Bu yüzden 
siperleri tutan 47. Alay’ın erleri, ne savunma ateşi açabilmiş-
ler ne de siper dışına çıkıp süngüyle karşı koyabilmişlerdi. 
Sağ kalan az sayıdaki Türk eri, karanlık siper dehlizlerinde 
Avustralyalı askerlerle boğaz boğazı boğuşarak, süngüleşe-
rek hücumu durdurmaya çalışmış ancak buna muvaffak ola-
mamıştı. Kanlısırt siperleri düşmanın eline geçmişti. 

Kuzey Grubu Komutanı Esat Paşa, derhal ihtiyatta bulu-
nan 5. Tümen’e bağlı 13. Alay’la, hemen ardında da 57. Alay’ın 
1. Taburu ile Kanlısırt’ı takviye etti. Saat 19’da Türk karşı ta-
arruzu başladı. Ancak Avustralyalıları girmiş oldukları si-
perlerden atmak mümkün olmadı.

Esat Paşa, ihtiyatta bulunan 5. Tümen’in elinde kalan son 
alay olan 15. Alayı cepheye sürerken, Kabatepe güneyinde 
Kayaltepe’de bulunan Alman Albay Kannengiesser komuta-
sındaki 9. Tümen’in de Kanlısırt’a hareketini emretti.
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Elinde başka ihtiyat kalmayan Esat Paşa, 5. Ordu Komu-
tanlığı’na Arıburnu’ndaki tehlikeyi bildirerek takviye kuv-
vet istedi. Bunun üzerine Ordu Komutanı Liman von San-
ders, Güney Grubu ihtiyatında bulunan 4. Tümen’i derhal 
Kuzey Grubu emrine gönderdi.

Kanlısırt’ta düşman eline geçen siperlerin geri alınmasını 
Kuzey Grubu Komutanlığı çok önemsemekteydi. Bu yüzden 
cepheye gönderilen 15. Alay’la birlikte, bölgedeki kuvvetle-
rin tamamı saat 23’te taarruza geçti. Sabaha kadar boğuşma 
halinde süren bu kanlı taarruzdan yine bir sonuç alınamadı. 
Türk taarruzu o derece kararlı ve yiğitçe idi ki subaylar ve 
erler hayatı hiçe sayarak hücum ediyorlardı. Bu kanlı taar-
ruz gecesinde 47. Alay Komutanı Binbaşı Tevfik Bey ile 15. 
Alay Komutanı Yarbay İbrahim Şükrü Bey şehit düştüler. 6/7 
Ağustos gecesi Kanlısırt’ta yapılan karşı taarruzlarda veri-
len büyük zayiata rağmen düşman eline geçen siperler geri 
alınamadı.

Cesarettepe (Nek) Taarruzu: 

Arıburnu cephesinde İngilizlerin yaptığı ikinci taarruz 
Yükseksırt’tan, şimdi üzerinde Mehmet Çavuş Abidesi’nin 
bulunduğu Cesarettepe (Nek) ve Kılıçbayırı istikametine ya-
pılacaktı. Esasında Anzak Kolordusu Komutanı General Bir-
dwood, bu saldırıyı 7 Ağustos sabahı Conkbayırı’nı ele ge-
çirmiş olacak olan Sağ Taarruz Kolu’nun güneye yönelerek 
Kılıçbayırı istikametinde Düztepe’ye yapacağı taarruzla bir-
likte yapmayı düşünmüştü. Ancak General Birdwood, Sağ Ta-
arruz Kolu’nun Conkbayırı’na ulaşamamış olduğunu ve ku-
zeyden desteklenmeyecek Nek (Cesarettepe) taarruzunun 
başarı şansının hiç derecesinde olduğunu bilmesine rağmen 
yine de yapılmasını emretti.



34 

Düşmanın tasarladığı taarruz hattını 19. Türk Tümeni’ne 
bağlı iki alay savunmaktaydı. Cesarettepe’de 18. Alay birlik-
leri, Kılıçbayırı hattında 27. Alay birlikleri bulunmaktaydı.

7 Ağustos sabahı, yarım saat süren şiddetli bir bombar-
dımandan sonra, saat 04.30’da başlayan taarruz, dört dalga 
halinde saf tutmuş 600 Avustralyalı asker tarafından yapıldı. 
Peş peşe hücuma kalkan Avustralyalılar, çok kısa bir süre 
içinde Türk siperlerinden açılan etkili ateş altında yere se-
rildiler. [Bu saldırı, Çanakkale Savaşı’nı konu alan 1981 yılı 
yapımı “Gallipoli” filminin final sahnesinde gayet dramatik 
bir şekilde canlandırılmıştı.]

Cesarettepe’de İngiliz taarruzunun durdurularak bu mev-
kide vaziyetin kontrol altına alınmasından sonra, dikkat-
ler yeniden Kanlısırt siperlerine verildi. Kanlısırt’ta bir gün 
önce düşman eline geçen siperlerin 6/7 Ağustos gecesi ya-
pılan ve ağır zayiata sebep olan taarruzlarla geri alınama-
masına rağmen, Kuzey Grubu Komutanı Esat Paşa, bu siper-
lerin geri alınması için diretiyordu. 16. Tümen komutanına 
verdiği emirde; “Sizden her neye mal olursa olsun, derhal si-
perlerin geri alındığı haberine kesinlikle beklerim” demekteydi. 
Ancak çok kayıp vermiş olan 16. Tümen, mevcut kuvvetlerle 
tutmuş olduğu siperleri korumakta bile müşkülat çekmekte 
olduğundan yeni bir girişimde bulunulmadı.

16. Tümen Komutanı Rüştü Bey, yine de Kanlısırt’ta düş-
mana kaptırmış olduğu siperleri geri almanın çarelerini arı-
yordu. İhtiyatta bulunan 77. Alay’ın bir taburu ile Kanlısırt 
mevkiinin ortasına bir taarruz yaptırdı. Bu taarruzu destek-
lemek üzere hücuma bölgedeki bütün kuvvetler katıldı. Ne 
var ki Avustralyalıları siperden söküp atmak mümkün ol-
muyordu. Büyük kayıplara uğrayan Türk birlikleri yılgınlık 
göstermeden hücum tazelemekteydi. Kanlısırt üzerindeki 
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bu amansız boğuşma, bomba mücadeleleriyle bütün gece 
devam etti. 

Esat Paşa, 8 Ağustos gecesi 12. Alay’ı takviye olarak 16. 
Tümen emrine verdi. Güney Grubu’ndan takviye olarak cep-
heye yeni gelen 12. Alay ile sabah saat 05’te Kanlısırt’ta iki 
yönden taarruz edildi. Düşmana kaptırılan ikinci hat siper-
lerinin bir kısmı geri alındı. Birinci hat siperlerini geri al-
mak için bütün gün ve gece devam eden muharebelerden 
sonuç alınamadı.

Kanlısırt’ta dört günden beri devam eden muharebeler 
16. Tümen’e çok kayıp verdirmiş ve çok yormuştu. Bu yüz-
den 10 Ağustos’tan sonra taarruzdan vazgeçilerek tutulan 
hat tahkim edildi. Bununla beraber bomba muharebeleri 
günlerce sürüp gitti.

Avustralyalıların Conkbayırı-Kocaçimen hattına yapıla-
cak harekâtı örtmek için aldatma taarruzu niteliğinde baş-
lattıkları Kanlısırt muharebeleri, bir aldatma manevrası bo-
yutundan çıkarak Arıburnu cephesinde Türk tarafı için ciddi 
ve tehlikeli bir buhranın yaşanmasına sebep olmuştu. Kaybe-
dilen siperleri geri almak için, Kuzey Grubu’nun elinde bulu-
nan bütün ihtiyat kuvvetleri buraya yığılmıştı. Ne pahasına 
olursa olsun siperleri geri almak için yapılan inatçı taarruzlar, 
Türk birliklerinin ağır zayiata uğramasına sebep oldu. Alay 
komutanları dahi askeri teşvik ve cesaretlendirmek için ateş 
hattına girmişti. 47. Alay’ın yiğit komutanı Tevfik Bey, düş-
man eline geçen siperlerini geri almaktan başka şeyi düşün-
meksizin askerini hücuma kaldırırken ateş hattında bomba 
isabetiyle şehit düşmüştü. 

6-9 Ağustos arasında yaşanan Kanlısırt muharebelerinde, 
Türk birliklerinin zayiatı çok ağır olmuştu. Bu dört gün içinde 
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şehit, yaralı ve kayıp olmak üzere verilen toplam zayiat 7.100 
kişiydi. Avustralyalıların zayiatı ise 1.700 kişiydi.

Anafartalar Bölgesi:

6 Ağustos gecesi Suvla’ya çıkarılacak İngiliz kuvvetleri-
nin komutanı General Stopford idi. General Stopford, Tem-
muz ayı ortalarında önce Seddülbahir’e gelmiş ve burada bir 
süre İngiliz kolordusuna komuta etmişti. Stopford, 6 Ağus-
tos planından ilk defa 22 Temmuz’da haberdar oldu. İngiliz-
ler tarafından Anafartalar bölgesinde yalnızca üç taburluk 
bir Türk kuvveti olduğu bilinmekteydi. Bundan dolayı bas-
kın tarzında karaya çıkarılacak olan 11. İngiliz Tümeni’nin, 
süratle hareket ederek sabaha kadar Anafartalar ovasında 
stratejik öneme sahip Tekketepe ve İsmailoğlutepe’yi ele ge-
çirmesi kesin olarak belirtilmişti.

Ancak Stopford elinden geleni yapacağını söyleyerek plan-
daki kesinliğe aldırmaz görünmekteydi. Ordu Komutanı Ge-
neral Hamilton da bu noktada diretmeyerek, çıkarma ya-
pıldıktan sonra arazi üzerinde ilerleme noktasında takdir 
hakkını Stopford’a bırakmıştı ve bu durum, baskın tarzında 
yapılması düşünülen plandan daha en başındayken geniş öl-
çüde sapılmasına ve İngilizler açısından çok kıymetli anla-
rın kaybedilmesine yol açacaktı.

Türk tarafına gelince: Çıkarma yapılacak olan Anafarta-
lar sahili, Yarbay Wilmer komutasındaki 3 taburdan oluşan 
Anafartalar Müfrezesi tarafından savunulmaktaydı. Anafar-
talar Müfrezesi, Kireçtepe’nin doğusunda Ece Limanı bölge-
sindeki Gelibolu Jandarma Taburu; Küçük ve Büyük Kemikli 
Burnu etrafında yayılmış Bursa Jandarma Taburu ile İsmai-
loğlutepe ve Mestantepe’de bulunan 31. Alayın 2. Taburu’n-
dan ibaret yaklaşık 3 bin tüfekten oluşmaktaydı.
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Türk ordu komutanlığının elinde Suvla’da yapılan çıkar-
maya karşı bölgeye gönderilebilecek yegâne kuvvet, Saros 
Grubu adıyla Gelibolu-Bolayır mıntıkasında bulunan 7. ve 
12. Tümenlerdi. Bu tümenlerin Anafartalar’a olan uzaklığı 
30-40 km olduğu hesap edilirse çıkarma sahasına gelmeleri 
yaklaşık olarak bir günlük bir zaman istiyordu. Dolayısıyla 
Anafartalar Müfrezesi’nin görevi, ne pahasına olursa olsun 
Suvla’ya çıkarma yapacak olan düşmanı, Saros bölgesinden 
yetişecek takviye kuvvetler gelene kadar meşgul etmekti. 6 
Ağustos gecesi karaya çıkan ve çıkacak kuvvetlerin 25 bine 
ulaşacağı göz önünde bulundurulunca bunun zor bir görev 
olduğu aşikârdı.

İşte Türk tarafının bu kritik durumunun farkında olan 
General Hamilton, Anafartalar’a çıkacak İngiliz birliklerinin, 
baskın tarzında ve son derece süratli olarak 7 Ağustos günü 
tepeler hattını ele geçirmesini istemekteydi. Oysa ne Stopford 
ne de karaya çıkacak olan 11. Tümen Komutanı Hammersley, 
hızlı hareket etmenin hayati önemini kavramıştı. Hatta Stop-
ford tarafından tugay komutanlarına verilen emirde, ilerle-
mek hususunda sadece “mümkün olduğu takdirde tepeleri 
ele geçirmek”ten bahsedilmişti.

6 Ağustos gecesi Gökçeada’dan (İmroz) çıkarma gemi-
lerine bindirilen 11. İngiliz Tümeni, saat 22’de hiçbir karşı-
lık görmeden Suvla Koyu’nun güneyinde Küçük Kemikli ci-
varına dört taburunu çıkardı. Bu bölgede gözetleme yapan 
bir mangalık Türk kuvveti, mermileri bitinceye kadar çıkan 
İngiliz birliğine ateş ettikten sonra geri çekildi. Takibe ko-
yulan İngilizler Lalebaba üzerinde bulunan Türk postası ta-
rafından ateş altına alındı. Ancak bu küçük kuvvet arkaları-
nın kesilme tehlikesi belirince daha geriye çekilmek zorunda 
kaldı ve Lalebaba İngilizler tarafından ele geçirildi.
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Suvla Koyu’nun kuzeyinde Büyük Kemikli Burnu’na çıka-
rılan İngiliz tugayının karaya çıkışı, bölgedeki Türk asker-
leri tarafından ateşle karşılandı. Güçlükle karaya çıkan İn-
giliz tugayı, Softatepe’ye karşı taarruza başladı. Bu bölgeyi 
savunun Bursa Jandarma Taburu, saat 03’e kadar İngilizlere 
karşı mukavemet ederek hem zayiat verdirdi hem de çok de-
ğerli zamanlarını çaldı.

6 Ağustos gecesi 11. İngiliz Tümeni Suvla Koyu’nda karaya 
çıkmayı başarmıştı ama Bursa Jandarma Taburu’nun inatçı 
direnişi karşısında duraklamış ilerleme imkânı bulamamıştı.

7 Ağustos sabahı 10. İrlanda Tümeni de Suvla Koyu’nun 
kuzeyinde karaya çıkarıldı. Artık İngilizlerin Suvla Koyu’nda 
iki tümenden oluşan yaklaşık 25 bin kişilik kuvveti vardı. 
Suvla çıkarmasının hedefi olan Anafartalar ovasını çevrele-
yen tepeler hattıyla İngiliz birlikleri arasında, yalnızca 3 bin 
erden ibaret Anafartalar Müfrezesi vardı.

7 Ağustos sabahı Softatepe’deki Türk birliğini geri atan 
İngiliz tugayı, Kireçtepe silsilesinin başlangıcı olan Karakol-
dağı’na ilerlemişti.

Bursa Jandarma Taburu iki taraftan düşman tarafından 
tehdit edildiğini görünce Küçük Anafarta istikametinde, Sü-
lecik ve kuzeyindeki hatta çekildi. Burada kendilerini takip 
eden İngilizlere karşılık vererek geri çekilmek zorunda bıraktı. 

Suvla Koyu güneyinde Mestantepe’yi ele geçirmek için 
ilerleyen İngiliz tugayını, bu tepede bulunan 31. Alay’ın 2. Ta-
buru karşıladı. Güneş batana kadar İngilizleri meşgul eden ta-
bur, akşam karanlığında doğudaki İsmailoğlutepe’ye çekildi.

Anafartalar ovasında sahili gözetleyen kıtaların görevi 
düşmanın karaya çıkmasını mümkün olduğunda engellemeye 
çalışmak, ancak düşmanla ciddi bir muharebeye girmeden 
arkalarının çevrilmesi tehlikesini düşünerek çarpışa çarpışa 
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7 Ağustos 1915 Sabahı, Suvla Koyu’na Yapılan 
Çıkarmadan Sonra İki Tarafın Vaziyeti*

*	 Birinci	Dünya	Savaşı'nda	Çanakkale	Cephesi, V. Cilt, III. Kitap, Kroki-46
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gerideki asıl müdafaa hattına çekilmekti. Zira 7 Ağustos’ta 
karaya çıkarılmış olan 25 bin kişilik İngiliz Kolordusu için 
geniş bir sahaya yayılmış olan 3 bin kişilik Türk müfrezesini 
doğuya doğru sürerek Küçük Anafarta-Tekketepe hattını ele 
geçirmesi hiç de zor değildi. 

Anafartalar sahilini savunan Bursa Jandarma Taburu ile 
31. Alay’ın 2. Taburu üzerlerine düşen görevi fedakârca ye-
rine getirdi. Karaya çıkıp ilerlemek isteyen İngiliz tümenini 
hızla ilerlemekten alıkoyduğu gibi, arazi üzerinde saklan-
maya elverişli yerleri olabildiğince kullanarak düşman as-
kerine zayiat verdirdi. Bundan dolayı karaya çıkan İngilizler 
ilerlemekten çekindiler. Anafarta Müfrezesi böylece İngiliz-
lerin zamanını çalarken, geriden yetişecek olan Türk tümen-
lerine çok kıymetli zaman kazandırmış oldu.

5. Türk Ordusu Komutanı Liman von Sanders, düşman 
çıkarmasının Suvla Koyu’nda kesinlik kazanması üzerine, 
Anafartalar’a takviye kuvvet olarak Saros Grubu adıyla Ge-
libolu-Bolayır civarında bulunan 7. ve 12. Tümenlerin olabil-
diğince süratle bölgeye sevk edilmesini, Saros Grubu Komu-
tanı Albay Ahmet Feyzi Bey’e emretmişti. Bu emir üzerine 7 
Ağustos sabahı önce 7. Tümen, öğleye doğru da 12. Tümen 
Anafartalar istikametinde harekete geçti. 

Anafartalar’a gelmekte olan iki tümenle birlikte, Anafar-
talar Müfrezesi ve Kocaçimen-Conkbayırı bölgesindeki bir-
liklerin Ahmet Feyzi Bey komutasında “Anafartalar Grubu” 
adı altında birleştirildiğine dair emir ordu komutanı tarafın-
dan aynı gün saat 22’de tebliğ edildi.

Yeni kurulan Anafartalar Grubu’nun komutanı Ahmet 
Feyzi Bey, süratle bölgeye gelerek durum hakkında rapor 
aldı. Buna göre 7 Ağustos akşamı cephede vaziyet şöyleydi:
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İngilizler Suvla Koyu’nun kuzey ve güneyine çıkardık-
ları askerlerle, güneyde Mestantepe’yi ele geçirmişlerdi. Bu 
cenahta karşılarındaki Türk kuvveti İsmailoğlutepe’de bu-
lunan Bursa Jandarma Taburu ile 31. Alay 2. Tabur’dan olu-
şan birliklerdi.

Bir kısım İngiliz kuvveti ise Karakoldağı’nı ele geçirerek 
Kireçtepe yönünde ilerlemek istiyordu. Kireçtepe, burayı sa-
vunan Gelibolu Jandarma Taburu’nun elindeydi. Anafartalar 
ovasında ise hareket yoktu.

7 Ağustos gecesi saat 22’de, 7. Tümen Anafartalar cep-
hesinin gerisinde Sivli (Yolağzı) köyüne ulaşmıştı. 12. Tü-
men’in bir alayı da buraya gelmiş fakat diğer iki alay he-
nüz yoldaydı. Liman von Sanders, hiç vakit kaybedilmeden 
8 Ağustos sabahı Anafartalar’daki İngiliz ordusuna taarruz 
edilmesini emretti. 

Ordu komutanı tarafından 8 Ağustos sabahı yapılması 
emredilen taarruz, 12. Tümen birliklerinin yetişememesi yü-
zünden gerçekleşmedi. Bunun üzerine Liman von Sanders, 
taarruzun aynı günün akşamı güneşin batmasıyla yapılma-
sını emretti. Bu emir üzerine Ahmet Feyzi Bey tümenlere 
hücuma hazırlanmaları emrini verdi. Yapılan hücum planına 
göre 12. Tümen, Küçük Anafarta köyü üzerinden Mestantepe 
hattına taarruz ederken, 7. Tümen de Büyük Anafarta üze-
rinden Damakçılık Bayırı istikametinde, Kocaçimen’i tehdit 
eden Avustralya birliklerine doğru taarruz edecekti.

Albay Ahmet Feyzi Bey, tümen komutanlarıyla yaptığı 
toplantıda taarruz hakkında görüşlerini almak istedi. Her iki 
tümen komutanı da 30-40 km’lik bir yolu cebri yürüyüşle, sı-
cağın altında katetmiş olan askerlerin çok yorgun ve uyku-
suz olduklarını, akşam karanlığında bilinmeyen bir arazide 



42 

taarruz etmenin tehlikelerini ortaya koyarak, taarruzun er-
tesi sabah gün ağarınca yapılması yönünde görüş bildirdiler.

Esasında İngilizlerin Anafartalar ovasında ilerlediklerine 
dair bir işaret görülmediğinden, taarruzun aciliyeti olmadığı 
kanaatinde olan ve tümen komutanlarıyla aynı görüşte birle-
şen Ahmet Feyzi Bey, her türlü sorumluluğu üzerine alarak 
taarruzun ertesi sabah seher vakti yapılmasına karar verdi. 
Ahmet Feyzi Bey’in aldığı karar, kendisi için ağır sonuçlar do-
ğurabilecek bir karardı. Haklı gerekçelere dayansa bile, ordu 
komutanının vermiş olduğu emri yerine getirmemek kolay-
lıkla üstlenilebilecek bir sorumluluk değildi.

Nitekim öyle de oldu. Ordu komutanı Liman von Sanders, 
taarruz vaktinin vermiş olduğu emre uyulmayarak ertelen-
mesine çok öfkelendi. Albay Ahmet Feyzi Bey’in gerçeği yan-
sıtan gerekçelerine rağmen bu ertelemeyi onaylamayarak Al-
bay Ahmet Feyzi Bey’i Anafartalar Grubu Komutanlığı’ndan 
aldı. Liman von Sanders, Ahmet Feyzi Bey’in yerine 8 Ağus-
tos 1915 gecesi saat 22’de Arıburnu cephesinde 19. Tümen 
Komutanı olan Albay Mustafa Kemal Bey’i tayin etti ve Ana-
fartalar’da hazırlanmış olan taarruzun 9 Ağustos 1915 sa-
bahı seher vakti yapılmasını emretti.

Türk komuta heyetinde Anafartalar’da yapılacak taarru-
zun zamanı konusunda tartışmalar yaşanıp komutan deği-
şikliğine gidildiği sırada, enteresan bir şekilde İngiliz ordu-
sunda da hemen benzeri bir kriz yaşanmaktaydı.

Müttefik Ordu Komutanı Hamilton, Anafartalar’da ka-
raya çıkan İngiliz kolordusunun süratle Tekketepe hattını 
tutmasını beklerken, İngiliz Kolordusu Komutanı General 
Stopford’un ihmalkâr ve kayıtsız tutumu yüzünden bunun 
gerçekleşmediğini ve önlerindeki altın fırsatın kaçmakta ol-
duğunu görüp yerinde duramaz olmuştu.
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İmroz’daki (Gökçeada) karargâhında General Stopford’dan 
haber alamayan Hamilton, karargâh kurmay subaylarından 
Aspinall’i durumu öğrenmek üzere Suvla’ya gönderdi. 8 Ağus-
tos 1915 öğleden önce Suvla’ya gelen Aspinall hedeflenen te-
pelerin alındığını zannetmişti. Çünkü bütün liman sakindi, 
sahiller deniz banyosu yapan askerlerle doluydu. Kolordu ko-
mutanının kendisine tahsis edilen gemide olduğunu ve hiç 
karaya çıkmadığını öğrendi. General Stopford’un bulunduğu 
gemiye çıkan Aspinall, kendilerinden beklenenleri ve bunun 
için zaman kaybedilmemesi gerektiğini belirterek bir an önce 
ilerlenmesini istedi. Buna karşı General Stopford, birliklerin 
çok kayıp verdiğinden ve yorgunluklarından bahsederek er-
tesi gün harekete geçeceklerinden bahsetmekteydi.

Durumdan haberdar edilen Hamilton, Suvla’ya gelerek 
kolordu komutanı ile görüştü. Türk ordusunun takviye bir-
liklerinin yolda olduğunu, ertesi sabaha kadar beklenirse 
Türklerin Anafartalar tepelerini tutabileceklerini, bu yüz-
den tepelerin bugün ele geçirilmesinin gerektiğini sert bir 
dille ifade etti. Hamilton’un ısrarlı tutumu üzerine 11. İngi-
liz Tümeni’nin bir tugayıyla harekete geçilerek ertesi sabah 
gün ağarmadan Tekketepe’nin ele geçirilmesi emri verildi.

Artık iki taraf için de zamana karşı bir yarış başlamıştı. 
8 Ağustos gecesi Türk kuvvetleri Anafartalar’a yapılacak ta-
arruz için hazırlanırken, İngiliz birlikleri de Tekketepe’yi ele 
geçirmek için harekete geçiyordu.

Anafartalar Grubu Komutanlığı’na tayin edilen Albay Mus-
tafa Kemal Bey, 9 Ağustos 1915 gününün ilk saatlerinde Ana-
fartalar Grubu karargâhına gelerek komutayı devraldı. Esa-
sında Mustafa Kemal, bir gün önce Arıburnu’nda komutanı 
olduğu 19. Tümen’in gerisinde Conkbayırı-Kocaçimentepe 
hattına doğru gelişen İngiliz taarruzundan dolayı duyduğu 
endişeyi 5. Ordu Kurmay Başkanı Kazım Bey’le paylaşmış ve 
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hatta bölgedeki bütün kuvvetlerin kendi komutasına veril-
mesinden başka çare kalmadığını belirtmişti. Ahmet Feyzi 
Bey’in görevden alınışı ve Mustafa Kemal’in Anafaralar Grubu 
Komutanlığı’na tayin edilişi ile bir gün önceki talebi gerçek-
leşmiş oluyordu. 

9 Ağustos sabahı saat 04’te Albay Mustafa Kemal, bir gün 
önce Albay Ahmet Feyzi Bey tarafından hazırlamış olan taar-
ruz planını değiştirmemiş, komutası altındaki birliklere gön-
derdiği yazıda, bir gün önce kendilerine tebliğ edilmiş olan 
plan gereğince taarruza geçmelerini emretmişti. 

8/9 Ağustos 1915 gecesi, Saros bölgesinden yetişen iki 
Türk tümeni taarruz için hazırlık yaparken, aynı saatlerde 
İngiliz kolordusu da Müttefik Ordu Komutanı General Hamil-
ton’un sert ikazları neticesinde iki günlük gecikmeden sonra 
harekete geçmişti. 

Anafartalar gerisinde hazırlığını tamamlayan 12. Türk Tü-
meni 9 Ağustos sabaha karşı Tekketepe-Kavaktepe hattında 
mevziye girerek günün ışımasıyla birlikte Sülecik-Mestan-
tepe hattında bulunan İngiliz birliklerine taarruza geçti. Üç 
alaydan kurulu, 10 bin erden oluşan 12. Tümen’in 35. Alayı 
Tekketepe’den ovaya doğru inerken, tam bu sırada Tekke-
tepe istikametine hareket geçmiş olan 11. İngiliz Tümeni’nin 
bir tugayı ile karşılaştı. 35. Türk Alayı’nın aniden yapmış ol-
duğu saldırı karşısında İngiliz tugayı direnemeyerek düzen-
siz bir halde geri çekildi.

İsmailoğlutepe’ye karşı ilerleyen İngiliz birliklerini 34. 
Türk Alayı karşıladı. İngiliz saldırısını durduran 34. Alay, İs-
mailoğlutepe’ye yerleşerek hattını sağlamlaştırdı.

Kireçtepe sırtları üzerinden ilerlemeye çalışan İngiliz kuv-
vetlerini, bu bölgeyi tutan Gelibolu Jandarma Taburu’na bağlı 
yalnızca iki bölük karşılayarak ilerlemesini durdurdu. Ancak 
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üstün düşman kuvvetleri karşısında zorlanan jandarma ta-
buru, biraz geri çekilmek zorunda kaldı. Bunun üzerine 12. 
Tümen’den üç bölükle takviye edilen Gelibolu Jandarma Ta-
buru, düşmanı Kireçtepe üzerinde Arslantepe mevkiinde 
durdurmayı başardı.

Büyük Anafarta köyü güneyinden Damakçılık Bayırı is-
tikametine taarruz edecek olan 7. Türk Tümeni’nin hedefi; 
Kocaçimentepe’ye doğru ilerlemek isteyen Avustralya kuv-
vetlerini geri atmak, böylece Kocaçimen-Conkbayırı hattın-
daki Türk kuvvetlerinin sağ yanlarını emniyete almak ve 
Arıburnu’ndan kuzeye doğru genişletilen Anzak cephe hat-
tının, Suvla’ya çıkan yeni İngiliz kuvvetleriyle birleşerek ke-
sintisiz bir cephe hattı oluşturmalarını engellemekti.

7. Tümen, iki alaydan oluşmaktaydı. Damakçılık Bayırı 
istikametinde gün ışımadan başlayan Türk taarruzu iyice 
tahkim edilmiş ve çok sayıda makineli tüfekle donatılmış 
Avustralya mevzileri önünde ağır kayıplar verdi. Sabah saat 
10’a kadar süren muharebelerde biri şehit diğeri yaralı ola-
rak 7. Tümen’in iki alayının komutanı muharebe dışı kaldı. 
Avustralya siperlerinden açılan şiddetli makineli tüfek ateşi 
yüzünden daha fazla ilerlenemeyince taarruz durduruldu.

9 Ağustos’ta, “Birinci Anafartalar Muharebesi” olarak 
isimlendirilen muharebeler sona erdiğinde Anafartalar ova-
sını çevreleyen tepeler hattı Türklerin elindeydi. Muharebeyi 
kaybeden İngiliz kolordusu, 6/7 Ağustos gecesi karaya çıktı-
ğında 25 bin kişilik kuvvetle Anafartalar tepelerini ele geçire-
bilecekken, sahilde boşa vakit geçirerek İngilizlerin tabiriyle 
“altın fırsatı” kaçırmıştı. Öte yandan 30-40 km’lik mesafeyi 
bir günde yürüyerek Anafartalar’a yetişen Türk tümenleri, 
İngiliz birliklerini mağlup ederek Anafartalar bölgesindeki 
tehlikeyi bertaraf etmişti. 
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9 Ağustos 1915, Anafartalar Muharebesi Öncesi İki Tarafın 
Durumu ve Muharebelerin Seyri*

*	 Birinci	Dünya	Savaşı'nda	Çanakkale	Cephesi, V. Cilt, III. Kitap, Kroki-48
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Muharebelere katılan 13 Türk taburu, karşılarında bu-
lunan 22 İngiliz taburunu yenerek parlak bir zafer kazan-
mıştı. İngilizlerin Suvla’dan başlatıp Kocaçimen’e ilerletmek 
istedikleri harekât sonuçsuz bırakılmış; Kireçtepe, Anafar-
talar sırtı ve İsmailoğlutepe Türk askerinin elinde kalmıştı.

Conkbayırı Bölgesi:

İngilizlerin “Anzak Planı” diye isimlendirdikleri Arıbur-
nu-Anafartalar Harekâtı’nın can alıcı noktası ve ağırlık mer-
kezi, Arıburnu üssünden Conkbayırı-Kocaçimen hattına yö-
neltilen kuşatıcı taarruz hareketiydi. 

6 Ağustos 1915 günü akşama doğru Kanlısırt’a yapılan 
taarruzla Türk komutanlığının bütün dikkati buraya yoğun-
laşmışken, Müttefik Ordu Komutanı Genaral Hamilton esas 
planı uygulamaya soktu. 

Plana göre, Anzak’ta toplanmış kuvvetlerden ayrılıp Ge-
neral Goodley emrine verilen 20 bin kişi, Arıburnu kuzeyin-
deki dereler vadisinden yürüyerek gün doğmadan Kocaçi-
men-Conkbayırı-Düztepe hattını ele geçirecekti. Bu hâkim 
tepeler hattı ele geçirildiğinde Arıburnu cephesindeki Türk 
savunma hattı çökecek, Çanakkale Boğazı’na ulaşılarak yarı-
madanın güneyine giden bütün yollar kontrol altına alınacaktı.

Kocaçimen-Conkbayırı hattını ele geçirmek üzere, iki 
öncü kolu ve iki taarruz kolu hazırlanmıştı:

• Hedefi Conkbayırı olan Sağ Taarruz Kolu’nun öncü 
kolu, 6 Ağustos gecesi Arıburnu kuzeyindeki Türk 
ileri karakollarına taarruz ederek Halit-Rıza Tepesi, 
Pilavtepe, Yaylatepe’yi zaptedecekti. Hemen ardın-
dan da hazır beklemekte olan taarruz kolu harekete 
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geçecekti. Sağ Taarruz Kolu Sazlıdere (Sazlıbeyit-
dere) vadisinden yürüyerek Conkbayırı istikame-
tinde ilerleyecekti.

• Hedefi Kocaçimentepe-Besimtepe hattı olan Sol Ta-
arruz Kolu, Çatlakdere’yi (Çaylakdere) geçerek Da-
makçılık Bayırı üzerinden Ağıldere vadisine inecek 
ve buradan Kocaçimentepe-Besimtepe istikametinde 
ilerleyecekti. 

Yapılan plana göre, Sağ ve Sol Taarruz Kolları, Kocaçi-
men-Conkbayırı hattını sabaha kadar ele geçirmiş olacaktı.

Aslında Arıburnu’ndaki Türk cephesinin kuzeyinde, nis-
peten zayıf tutulmuş olan Ağıldere mıntıkasında düşma-
nın girişeceği cüretkâr bir taarruzla Kocaçimen-Conkbayırı 
hattına yürümek isteyeceğine dair tartışmalar iki ay önce, 
Haziran ayında 19. Tümen Komutanı Mustafa Kemal ile Ku-
zey Grubu Komutanı Esat Paşa arasında tartışma konusu ol-
muştu. Bu tartışmalar sırasında Mustafa Kemal, neredeyse 
6 Ağustos’ta yapılan taarruz harekâtını öngörerek, Ağıldere 
mıntıkasının önemine vurgu yapıp bu bölgedeki emir ve ko-
mutanın netleştirilmesini talep etmişti.

Mustafa Kemal, 18 Haziran 1915’te Ağıldere mıntıkası-
nın önemini göstermek adına Esat Paşa’ya gönderdiği yazıda 
şu hususlara dikkat çekmekteydi:

“Sazlıdere, Conkbayırı’ndan başlayarak denize dökülen iki 
kilometrelik bir dere vadisidir. Düşman Sazlıdere içinden yürü-
teceği bir baskın koluyla, bu derenin etrafındaki Keskintepe’ye 
oradan da Şahinsırt’a ve onun da doğusundaki Conkbayırı’na 
hücum teşebbüsünde bulunabilir. Veya 19. Tümen bütün kuvve-
tiyle Arıburnu cephesinde ciddi bir şekilde meşgul iken, düşman 
Sazlıdere istikametinden Conkbayırı’na mühim bir harekette 
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6/7 Ağustos1915’te Kocaçimen-Conkbayırı Kuşatma 
Taarruzu İstikameti ve Hedefleri*

*	 Birinci	Dünya	Savaşı'nda	Çanakkale	Cephesi, V. Cilt, III. Kitap, Kroki-37
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bulunabilir. Bunun için Sazlıdere vadisini örten tepelerde böyle 
bir hareketi engelleyecek kıtalar bulundurulmalıdır.”

6/7 Ağustos gecesi Arıburnu’ndan yola çıkan düşman 
taarruz kollarından biri, tam da Mustafa Kemal’in Haziran 
ayında öngördüğü şekilde, Sazlıdere içinden ilerleyerek Ha-
lit-Rıza Tepesi-Pilavtepe-Keskintepe-Şahinsırt istikametin-
den Conkbayırı’na yönelmişti. 

Harekâtın yapılacağı bölgede bulunan Halit-Rıza Tepesi, 
Pilavtepe, Yaylatepe’de 14. Türk Alayı’nın 2. Taburu tarafın-
dan ileri karakollar halinde tutulan Türk mevzileri vardı. 
Çok geniş bir alanda serpiştirilmiş yaklaşık bin kadar Türk 
askerinin, düşmanın 20 bin kişilik taarruz kollarını durdur-
ması mümkün değildi.

İngiliz taarruz kollarının öncüleri, 6 Ağustos gecesi saat 
22’de harekete geçti. Sağ kolun öncüsü Sazlıdere’yi geçerek 
Halit-Rıza Tepesi, Keskintepe, Pilavtepe ve Yaylatepe’deki 
Türk ileri karakollarına taarruza başladı. 

İngiliz planının esası, baskın tarzında ve süratli bir ha-
rekâta dayandığından, ilk ağızda işgal edilecek tepelerin sü-
ratle ele geçirilmesi çok önemliydi. Bu yüzden İngilizler, bazı 
harp hilelerine başvurmuşlardı. Bu hilelerden birisi, Türk as-
keri tarafından kuvvetli bir şekilde tutulan Halit-Rıza Tepe-
si’nin zaptı için hazırlanmıştı.

Hazırlanan plana göre, 6 Ağustos akşamı sağ taarruz ko-
lunun öncüsü olarak 2 bin kişilik örtme birliği Halit-Rıza Te-
pesi, Pilavtepe, Yaylatepe’yi ele geçirecekti. Bu tepeler hat-
tının süratle ele geçirilmesi hayati bir önem taşımaktaydı. 
Halit-Rıza Tepesi 14. Alay 2. Taburu’na bağlı birlikler tara-
fından savunulmaktaydı. Bu tepede siperler tahkim edilmiş, 
tel örgülerle desteklenmişti. Bu tepenin kolayca ele geçiril-
mesi için bir savaş hilesi hazırlandı. 
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Bir torpido, haftalardan beri bir program dâhilinde gece 
saat tam 9’da projektörlerini bu tepeye yönelterek ateş al-
tına almaktaydı. Tepeyi savunan Türk askerleri her gün de-
vam eden bu bombardımana alışmış olduklarından, torpido 
projektörünü kendi üzerlerine çevirdiğinde hemen arkadaki 
korunaklı mevzilere çekilmekteydi. 6 Ağustos gecesi her za-
man olduğu gibi torpido, projektör ışığı altında tepeyi ateş 
altına almış ve bu ışık huzmesinin dışında kalan karanlık 
bölgeden bir Yeni Zelanda alayı yaklaşarak tepenin daha ko-
rumasız olan güney sırtlarına tırmanmaya başlamıştı. Saat 
9.30’da bombardıman kesilip ışık huzmesi arkadaki Pilav-
tepe’ye kaydırılınca, Yeni Zelanda alayı Halid-Rıza Tepesi si-
perlerine girmişti. Bombardımandan sakınmak için siperle-
rin korunaklı yerlerine sığınmış olan Türk askerleri baskına 
uğramış, sayıca üstün Yeni Zelandalılar az bir kayıpla tepeyi 
ele geçirmişti. 

Diğer bir Yeni Zelanda alayı da bu sırada Pilavtepe’yi 
zapt etmişti. Ancak bu iki tepenin ele geçirilmesi planlanan-
dan daha uzun sürmüş, tepenin zaptı geceyarısından son-
rayı bulmuştu. 

Çatlakdere üzerinden ilerleyen Yeni Zelanda birlikleri ise 
Yaylatepe’ye taarruz etmişler, ancak burayı savunan Türk 
birliği şiddetle mukavemet ettiğinden ancak geceyarısından 
sonra saat 01’de tepe işgal edilmişti. Burada sağ kalan Türk 
askerleri de Ağıldere’ye doğru çekildi.

Sol Taarruz Kolu ise, sahil boyunca ilerledikten sonra Çat-
lakdere’yi geçerek Damakçılık Bayırı’na taarruza başlamıştı. 
Bu kolun hedefi Ağıldere vadisinden ilerleyerek Kocaçimen-
tepe ve Besimtepe’ye ulaşmaktı.

6/7 Ağustos gecesi Arıburnu’nda bulunan Türk birlikle-
rinin bütün dikkati Kanlısırt’ta düşman eline geçen siperlere 
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çevrilmişken, Kocaçimen-Conkbayırı istikametinde başlatı-
lan düşman taarruzunun arz ettiği tehlike başlangıçta yete-
rince kavranamamıştı. Kuzey Grubu Komutanı Esat Paşa eli 
altında bulunan bütün ihtiyatları Kanlısırt’a yönlendirmek-
teydi. Oysa Ağıldere mıntıkasında baskına uğrayan 14. Alay 
2. Taburu’nu geriye atan İngiliz taarruz kollarının önünde 
ciddi bir kuvvet kalmamış, savunmasız durumdaki Kocaçi-
men-Conkbayırı hattında büyük bir tehlike baş göstermişti.

Ağıldere mıntıkasında gelişen İngiliz taarruzundan ha-
berdar olup Conkbayırı’ndaki tehlikeyi ilk fark eden kişi, bu 
mıntıkaya komşu 19. Tümen’in Komutanı Mustafa Kemal oldu. 

Bugünkü 57. Alay Şehitliği’nden itibaren kuzeye doğru 
Mehmet Çavuş Abidesi’ne kadar olan cephe hattını tutan Mus-
tafa Kemal komutasındaki 19. Tümen cephesi 6 Ağustos ak-
şamı yoğun ateş altındaydı. Ancak bu saatlerde 19. Tümen 
için kendi cephesindeki düşman taarruzundan daha büyük 
bir tehlike ortaya çıkmıştı. Ağıldere bölgesinden ilerlemekte 
olan düşman taarruz kolları Şahinsırt üzerinden Conkbayı-
rı’nı hedef almıştı. Bu durumda 19. Tümen’in sağ cenahı ve 
gerileri son derece tehlikeli bir tehditle karşı karşıya kala-
caktı. Bu harekât gelişip Conkbayırı’nın düşman eline geç-
mesi halinde, bütün Arıburnu cephesinin düşmesine yol aça-
bilecek bir durum ortaya çıkabilirdi. 

Bu tehlikeli vaziyet karşısında Mustafa Kemal, Conkba-
yırı’nın acilen takviye edilmesi gerektiğine kani olarak, Esat 
Paşa tarafından kendisine takviye olarak gönderilen 5. Tü-
men’e bağlı 14. Alay’ın 1. Taburu ile kendi emrindeki iki bö-
lüğü hemen Conkbayırı’na sevk etti.

14. Alay 1. Tabur kumandanına, derhal Conkbayırı’na 
yetişmesi ve o tarafı düşmana karşı tutması emredildi. Ay-
rıca 19. Tümen’e bağlı 72. Alayın 1. Taburu’ndan iki bölüğe 
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de Şahinsırt istikametinde ilerleyerek bu taraftan ve Sazlı-
dere içinden gelecek düşmana karşı Conkbayırı yolunu ka-
patması emredildi. İşte bu kuvvetler, Kuzey Grubu Komutanı 
Esat Paşa tarafından Conkbayırı’nı savunmak üzere gönderi-
len 9. Tümen bölgeye yetişene kadar Şahinsırt ve Conkbayı-
rı’nda düşmanı olabildiğince durdurmaya muvaffak olmuştu.

Kuzey Grubu ihtiyatı olarak Kabatepe’nin güneyinde 
Kumtepe mıntıkasını örtmekle görevli 9. Tümen, Kanlısırt’ta 
Avustralya tugayının yaptığı taarruzla Türk siperlerini ele 
geçirmesi üzerine hemen bu bölgeye sevk edilmişti. 9. Tü-
men intikal halindeyken, düşmanın kuvvetli taarruz kolları 
ile Kocaçimen-Conkbayırı hattını tehdit ettiği anlaşılınca, ha-
yati öneme sahip bu bölgenin tutulması için 9. Tümen Esat 
Paşa tarafından Conkbayırı’na yönlendirildi. 

9. Tümen Komutanı Alman Albay Kannengiesser, 7 Ağus-
tos sabahı erkenden Conkbayırı’na giderek durumu yakından 
gördü. Conkbayırı bu sırada, 14. Alay 1. Taburu ile 72. Alay 
1. Tabur askerleri tarafından tutulmaktaydı. Öğleye doğru 9. 
Tümene bağlı 64. Alay ve 25. Alay yetişerek Conkbayırı’nda 
nispeten sağlam bir cephe hattı vücuda getirildi.

Bu sırada daha kuzeyde Kocaçimentepe’nin eteklerinde 
Ağıldere’den ilerleyen İngiliz Sol Taarruz Kolu, düşmanın 
yaptığı baskından kurtulan 14. Alay 2. Tabur erleri ile 32. 
Alay’ın 1. Taburu’ndan oluşan müfreze tarafından durdu-
rulmaya çalışılıyordu.

Conkbayırı’nda kumandayı eline alan Albay Kannengies-
ser, 9. Tümen’in 64. Alayı’nı Asmadere’de düşmanla çarpışan 
zayıf kuvvetteki 14. Alay’ı takviye ederek düşmana taarruz 
etmesini emretti. 9. Tümen’in 25. Alayı’na ise hızla Conkba-
yırı’na yetişmesi emri verildi.
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Saat 08’de yetişen 9. Tümen’in iki alayı ile sağlam bir hat 
oluşturulmuş, Şahinsırt’tan ilerlemek isteyen Yeni Zelanda 
birlikleri durdurulmuştu. Bu sırada Albay Kannengiesser 
vurularak yaralı halde geriye gönderildi. Yerine Seddülba-
hir cephesinden Arıburnu’na takviye olarak gönderilen 4. 
Tümen Komutanı Yarbay Cemil Bey tayin edildi.

7 Ağustos günü Conkbayırı’nı takviye etmek üzere ev-
vela 11. Alay, 8 Ağustos sabahı da Anadolu yakasındaki 11. 
Tümen’in 33. Alayı gelerek cepheye dahil oldu.

8 Ağustos sabahı saat 03.30’da Şahinsırt üzerinde topla-
nan Yeni Zelanda kuvvetleri Conkbayırı’na taarruz etti. Baskın 
şeklinde başlayan bu taarruz başarılı oldu ve Yeni Zelandalı-
lar hiç ummadıkları bir şekilde Conkbayırı batı yamaçlarını 
yani bugün Mehmetçik Kitabelerinin bulunduğu 261 rakımlı 
tepenin denize bakan tarafını ve Conkbayırı zirve noktası-
nın hemen güneyinde, günümüzde var olan yolun hemen iç 
tarafında bulunan çeşmenin bulunduğu yere kadar olan böl-
geyi ele geçirdi. 

Yeni Zelanda birliklerinin karşılık görmeden ve kolayca 
siperleri almaları, bu bölgede ileri karakol görevi yapan müf-
reze komutanının, yoğun ve etkili topçu ateşinden korunmak 
için askerleri geriye çekerek ilerideki siperlerde sadece göz-
cüler ve bir makineli tüfek bırakmasından kaynaklanmıştı. 
İleri siperde kalan bu gözcülerin muhtemelen uykuda ya da 
gafil halde bulunmaları, Yeni Zelandalılar için fırsat olmuş 
ve siperler düşmana kaptırılmıştı. 

Conkbayırı tepe hattına kadar sokularak yerleşen düşman 
askeri büyük bir tehdit oluşturduğundan, 8 Ağustos sabahı 
gün ışımasıyla beraber Yarbay Servet Bey komutasındaki 64. 
Alay, Yeni Zelandalıların ele geçirdiği siperleri geri almak için 
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7 Ağustos 1915 Öğle Vakti 
Conkbayırı’nda İki Tarafın Vaziyeti*

*	 Birinci	Dünya	Savaşı'nda	Çanakkale	Cephesi, V. Cilt, III. Kitap, Kroki-38
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yaptığı karşı taarruzda, düşmana zayiat verdirmesine rağ-
men Conkbayırı’nı düşmandan temizleyemedi.

8 Ağustos öğle vakti Conkbayırı’ndaki durum şöyle idi: 
Yeni Zelandalı birlikler ile Türk birlikleri Conkbayırı tepeler 
hattı üzerinde (zirve noktası hattı iki taraf arasında boş ola-
rak) 25-30 metre mesafede karşı karşıya durmakta ve tut-
tukları hatta sebat etmekteydi. 

8 Ağustos günü bölgede bir komuta değişikliğine gidile-
rek Kocaçimen-Conkbayırı’ndaki birlikler yeni kurulan Ana-
fartalar Grubu’na bağlanmıştı. Bu konuya dair gönderilen 
emirde; “Kocaçimen Dağı civarında Yarbay Cemil komutasında 
toplanan 9. Tümen’le diğer birliklerin, Saros Grubu Komutanı 
olan Albay Ahmet Feyzi Bey’in emrine verildiği” bildirilmişti.

Conkbayırı’nda bulunan kuvvetlere komuta eden Yarbay 
Cemil Bey, 8 Ağustos öğle vakti bu görevden alınarak bölge-
nin komutası, bir gün önce yaralanmış olan Alman Albay Ka-
nengiesser’in yerine 9. Tümen Komutanlığı’na atanan Alman 
Yarbay Pötrih’e verildi. 

Güney Grubu ihtiyatında bulunan 8. Tümen, takviye kuv-
vet olarak Conkbayırı’na sevk edilmişti. 8 Ağustos akşam sa-
atlerinde Albay Ali Rıza Bey komutasındaki 8. Tümen Conk-
bayırı’na gelerek, derhal iki alayı ile düşmana taarruz ettiyse 
de yine düşman tuttuğu mevzilerden atılamadı.

9 Ağustos şafaktan önce İngiliz birlikleri Conkbayırı-Be-
simtepe-Kocaçimentepe hattı üzerinde şiddetli bir taarruz 
başlattı. Bu taarruz bilhassa Besimtepe yönünde etkili olmuş, 
tepe kısa bir süre için taarruz eden Hint Tugayı’na bağlı Ne-
palli Gurka birliğinin eline geçmişti. Tam bu sırada Abdur-
rahman Bayırı üzerinde mevzilenmiş Türk topçu bataryası-
nın isabetli ve etkili bombardımanıyla Gurkalar ağır zayiat 



57 

verdi. Karşı hücuma geçen Türk piyadesi de tepeyi düşman-
dan temizledi. 

9 Ağustos akşamı Kocaçimen-Besimtepe-Conkbayırı hattı 
Türk birliklerinin elindeydi. İngilizlerin etkili olabileceği ye-
gâne mevki Conkbayırı tepe hattının denize yönelik kesi-
minde tutmuş oldukları siperlerdi.
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10 Ağustos 1915 
Conkbayırı Süngü Hücumu

9/10 Ağustos gecesi Conkbayırı’nda vaziyet şöyleydi: 

• Conkbayırı-Şahinsırt hattında bulunan düşman kuv-
vetlerinin 20-30 metre karşısında 8. Türk Tümeni’nin 
23. ve 24. Alayları bulunmaktaydı. Bunların solunda 
261 rakımlı tepeden itibaren Düztepe’de 10. Alay bu-
lunuyordu. Bu hattın solunda da 19. Tümen cephesi 
başlıyordu.

• Conkbayırı-Kocaçimen hattında 9. Tümen’in 25. ve 
64. Alayları ile 33. Alay’dan iki tabur bulunmaktaydı.

• Kocaçimentepe’den itibaren Abdurrahmanbayırı ile 
Asmaderesi güneyindeki sırtlarda 14. ve 11. Alay-
lardan ikişer tabur ile 32. Alay’dan bir tabur bulun-
maktaydı. Bu hattın sağında da 9 Ağustos’ta Anafar-
talar Muharebesi’ne katılmış olan 7. Tümen cephesi 
başlamaktaydı. 

Conkbayırı-Kocaçimen hattında beş ayrı tümene mensup 
on alay bulunmaktaydı ve kuvvetler kimi yerde birbirine ka-
rışmış bir haldeydi. Nizami bir cephe hattı muhafaza eden 
alaylar yalnızca 8. Tümen’in 23 ve 24. Alaylarıydı.

Anafartalar Grubu Komutanı Mustafa Kemal, 10 Ağustos 
sabahı gün doğarken yapmayı planladığı taarruzu bu alaylar 
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9 Ağustos Akşamı Süngü Hücumu Öncesi 
Conkbayırı’nda İki Tarafın Vaziyeti*

* Cemil Conk, Çanakkale	Conkbayırı	Savaşları, Kroki-6
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cephesinden, Güney Grubu’ndan Conkbayırı’na takviye ola-
rak gelmekte olan 28 ve 41. Alaylara yaptıracaktı.

Gece saat 22’de 28. Alay’ın gelmekte olduğu bildirilmiş 
ancak 41. Alay’dan haber yoktu.

Mustafa Kemal, 8. Tümen karargâhında ertesi sabah için 
tasarladığı taarruz planını ilgili komutanlara anlattı. 8. Tü-
men Komutanı Albay Ali Rıza Bey ile Tümen Kurmay Baş-
kanı Galip Bey; iki günden beri Conkbayırı’ndaki düşmana 
sürekli ve ardı ardına taarruz edildiği halde başarılı oluna-
madığını ve bu yüzden büyük kayıplar verdiklerini, yeni bir 
taarruzda bu yorgun ve perişan haldeki kuvvetlerin hesaba 
katılamayacağını, gelmekte olan iki alayın bugüne kadar bir-
çok alayın başaramadığı bir taarruzu başarabileceklerine 
hükmedilemeyeceğini, bu alaylardan biri de hâlâ meydanda 
olmadığından yalnız bir alayla bu taarruza kalkışmanın va-
hametinden bahsettiler.

Mustafa Kemal’in tasarladığı süngü hücumuna Galip 
Bey’in itirazları akla; yukarıda Anafartalar muharebesi bah-
sinde anlatılan, 8 Ağustos günü Anafartalar’da yapılacak ta-
arruz üzerinde, Ahmet Feyzi Bey ile ordu komutanı Liman 
von Sanders arasında yaşanan, taarruz zamanının tayini üze-
rindeki tartışmayı getirmektedir. O zaman da ordu komuta-
nının taarruz için vermiş olduğu emir, saldırıyı yapacak olan 
tümen komutanlarının, tıpkı Galip Bey’in yapmış olduğu iti-
raza benzer muhalefetleri üzerine, Ahmet Feyzi Bey tarafın-
dan yerine getirilmemişti.

Anafartalar’a yapılacak taarruzun zamanlamasına itiraz 
eden 7. ve 12. Tümen komutanlarının haklı gerekçeleri vardı. 
Saros bölgesinden hareket ederek 30-40 km’lik yolu 20 kg’lık 
muharebe ağırlığı ile Ağustos sıcağı altında bir günde yürü-
müş olan askerler, son derece yorgun ve 24 saattir uykusuzdu. 
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Conkbayırı Süngü Hücumu Öncesi İki Taraf Kuvvetlerinin 
Konumunun Güncel Fotoğraf Üzerinde Uygulanması
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Ayrıca Liman von Sanders’in emrettiği taarruz gece yapıla-
cağından, çok geniş ve bilinmeyen bir arazide yapılacak gece 
taarruzunun ne gibi tehlikeler taşıdığını, bilhassa 7. Tümen 
Komutanı Halil Bey, Mayıs ayı başında Seddülbahir cephe-
sinde yapılan ve çok zayiat verilen gece taarruzlarına katıl-
dığından yakından bilmekteydi. Öte yandan Suvla’da karaya 
çıkan İngilizler biraz ilerlemiş iseler de Anafartalar ovası boş 
durumdaydı. Dolayısıyla gece taarruzunu göze aldıracak bir 
aciliyet görünmüyordu. Aslında ordu komutanının emrettiği 
taarruz vakti ile Ahmet Feyzi Bey’in teklif ettiği vakit ara-
sında yalnızca 7-8 saat fark vardı. Nitekim Ahmet Feyzi Bey 
görevden alınıp, yerine Mustafa Kemal tayin edildikten sonra 
da Ahmet Feyzi Bey’in taarruz için belirlediği zaman ve sal-
dırı planı hiç değiştirilmeden uygulanmıştı. 

Buna karşılık Conkbayırı’ndaki durum farklıydı. İngiliz 
Ordu Komutanlığı, Conkbayırı’ndaki yorgun ve zayiata uğ-
ramış Yeni Zelanda kuvvetlerini İngiltere’den yeni gelen 13. 
Tümen’e bağlı tugaylarla değiştirmiş ve Conkbayırı ve civa-
rındaki kuvvetini artırmıştı. Düşman da yeni bir taarruza 
hazırlanıyordu. 

Conkbayırı’nda her iki tarafın birbirine 30-40 metre me-
safede tutmuş oldukları mevzilerin gerisinde dik yamaçlar, 
bazı yerlerde uçurumlar bulunmaktaydı. Yeterli kuvvetle ya-
pılacak kararlı bir hücumla, Conkbayırı tepesinin ele geçiril-
mesi iki taraf için de mümkündü. Önce davranan kazanacaktı 
ve Mustafa Kemal bunun bilincinde olarak emri altındaki ko-
mutanların itirazlarının haklı gerekçelere dayandığını bilme-
sine rağmen, askerin yorgunluğu, takviye olarak gelmekte 
olan bir alayın daha yetişmemiş olduğu gibi olumsuzlukları 
göz ardı ederek eldeki imkânlarla baskın tarzında bir süngü 
hücumunu zorunlu görmüştü. 
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Mustafa Kemal, 8. Tümen kurmay başkanı tarafından 
yapılan itirazı şu şekilde değerlendirmişti: “Galip Bey’in ileri 
sürdüğü görüşler hakikaten vaziyeti ve kıtaların halini olduğu 
gibi ortaya koyuyordu. Fakat bu görüşleri beni kararımdan dön-
dürecek mahiyette değildi. Çünkü ben düşmanı şiddetli ve seri 
bir baskın ile mağlup edebileceğimize kanaat getirmiştim. Bu-
nun için kuvvetin çokluğundan ziyade çok dikkatli ve fedakâ-
rane bir sevk ve idarenin maksadı temin edeceğine hükmetmiş-
tim.8. Tümen komutanı ve kurmay başkanına kararımın kesin 
olduğunu ve hatta 41. Alay gelmediği takdirde dahi yine uygu-
layacağımı bildirdim.”

Karar kesindi ve Conkbayırı’nda taarruz icra edilecekti. 
Takviye olarak gelmekte olan 41. Alay’dan bir haber alınama-
dığından plana dahil edilmedi. Conkbayırı’nda hücum cep-
hesinde 24. Alay’la bazı birliklerin perakende askerlerinden 
oluşan bir avcı hattı düşmandan 20-30 metre mesafede idi. 
Bu birliklerin gerisine yanaştırılacak olan 23. Alay Conkba-
yırı’na karşı, yeni gelmekte olan 28. Alay bunun solunda ola-
rak Şahinsırt’a karşı karanlıkta son derece sessiz ve düzen 
içinde avcı hattının 20-30 adım kadar gerisinde taarruz cep-
hesi boyunca harp safı düzenine geçecekti.

Askerler süngülerini takacak, düşmana asla tüfek ve ta-
bii ki top ateşi açılmayacaktı. Tam bir baskın taarruzu plan-
lanmıştı. Kararlaştırılacak vakitte hücum safları yürüyüşe 
geçerek düşmana atılacak ve cephede mevzide bulunan avcı 
hattı da bu hücuma katılacaktı.

Mustafa Kemal’in yaptıracağı süngü hücumu öncesinde 
Conkbayırı’nda bulunan tümen komutanlarına göndermiş ol-
duğu bir emir, alelade bir emir olmaktan öte, askerlik ve ko-
mutanlık açısından son derece manidardır:
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Conkbayırı’nda 10 Ağustos 1915 
Sabahı Yapılan Türk Süngü Hücumu*

*	 Birinci	Dünya	Savaşı'nda	Çanakkale	Cephesi, V. Cilt, III. Kitap, Kroki-42
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“Bu gece Conkbayırı’nda kendilerinden büyük faaliyet talep 
edeceğim iki piyade alayı için (Güney Grubu’ndan gelmekte olan 
28 ve 41. Alaylar) orada bulunan kıtalar vasıtasıyla hiç olmazsa 
sıcak bir çorba hazırlatmaya imkân bulmanız çok uygun olur.”

Mustafa Kemal’in muharebe alanında, son derece buh-
ranlı ve tehlikeli bir vaziyette iken uzun bir yoldan yorgun 
olarak gelip ateşe sürülecek ve belki de birçoğu şehit olacak 
olan erlere sıcak bir çorba hazırlanmasını düşünerek bunu 
emretmesi, onun askerlerine karşı ne derece insanî ve müş-
fik duygular beslediğinin takdire şâyân misaliydi.

Hücum anı geldiğinde 41. Alay Conkbayırı’na ulaşama-
mıştı. Bunun üzerine 23. Alay Conkbayırı’na, yeni gelmiş 
olan 28. Alay da Şahinsırt’a doğru taarruz düzenine geçe-
rek hazırlanmıştı.

10 Ağustos 1915 günü sabah saat 04.30’da gün ağarmak 
üzere iken taarruz için bütün tertibat alınmıştı. Mustafa Ke-
mal son bir kez hücuma kalkacak askerlerin önünden geçe-
rek onlara hitap etti:

“Askerler! Karşımızdaki düşmanı mağlup edeceğimize hiç 
şüphe yoktur. Fakat siz acele etmeyin Evvela ben ileri gide-
yim. Siz benim kırbacımla işaret verdiğim zaman hep birden 
atılırsınız.”

Conkbayırı’nda taarruz edecek hücum saflarında subay-
lar önde tabanca ve kılıçları ellerinde, erler her an atılmaya 
hazır, süngüleri ileriye uzatılmış bir vaziyette bekliyordu. 
“Vakit geldi” işareti verilir verilmez hücum safları “Allah, Al-
lah!’ haykırışları ile düşman siperlerine atıldı. 

Hücum o kadar ani olmuştu ki düşman silah kullanmaya 
fırsat bulamadı. İngilizlerin ilk hat siperlerinde boğaz boğaza 
bir süngü muharebesiyle burada bulunan düşman imha edildi.
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Hücuma kalkan Türk erleri hayatı hiçe sayarcasına coşmuş, 
önlerindeki düşman siperlerinin üzerinden atlayarak ilerle-
mekteydi. Hatta bu hücuma şahit olanlar, Türk askerlerinin 
yamaçlardan uçarcasına düşmanı kovaladıklarını anlatırlar.

Bu hücuma şahit olanlardan biri olan 4. Tümen Komutanı 
Cemil Bey (Conk), askerin uçarcasına hücumunu şöyle anlatır:

“10 Ağustos sabahı gün doğarken gözetleme yerine çıktım. 
Bir hareket yoktu. Arkamızda yükselmeye başlayan güneşin 
ışığı, hücum için Conkbayırı Sırtı’nın gerisinde toplanmış olan 
kıtaların süngülerini parlatırken hücum da başladı. Mehmet-
çiklerimizin düşmanı uçarcasına kovaladıkları görülecek şeydi.

Bu “uçarcasına” tabirinin gerçeğe uygun düştüğünü de be-
lirtmek isterim. Savaştan sonra Çanakkale muharebe sahasını 
ziyaret ettiğimde, Conkbayırı tepesinin denize bakan ucunda 
gördüğüm uçurum, bu hücumu yapan kahramanların hakika-
ten buradan uçmuş olduklarına beni inandırdı.”

Hücum hattının sağında taarruza kalkan 23. Alay ve onu 
destekleyen 24. Alay, Conkbayırı’nı düşmandan tamamen te-
mizlemişti. 23. Alay kaçan düşman askerlerinin peşine ta-
kıldı. Conkbayırı’nın deniz yönünde, hemen altında bulunan 
Ağıl (İngilizlerin verdiği isim Çiftlik) kesimine hücum ede-
rek burada bulunan General Baldwin komutasındaki İngiliz 
tugayı ile yakın mesafeden saatlerce süren boğuşmalar oldu. 
Burada yaşanan süngü muharebesi, Çanakkale’deki süngü 
muharebelerinin en şiddetlisi ve korkuncu olmuştur. Bu bo-
ğuşmalarda General Baldwin ve kurmay başkanı da arala-
rında olmak üzere İngilizler ağır kayıp verdiler.

Solda taarruz eden 28. Alay da Şahinsırt istikametinde 
ilerlemiş ancak bu sırtın batı ucunda mevzilenmiş olan düş-
man mitralyözlerinin ölümcül ateşinden ve İngilizlerin deniz 
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ve kara topçusunun korkunç bombardımanından etkilenerek 
çok fazla kayıp vermiş ve daha ileri gidememişti. 

Conkbayırı süngü hücumu Müttefik Ordu Komutanı Ge-
neral Hamilton’un raporunda şöyle anlatılmıştı:

“10 Ağustos Salı günü Türkler gün ağarmasıyla beraber 
Conkbayırı’na büyük ölçekte bir taarruz yaptılar. Bu muha-
rebe Conkbayırı’nı tutmak için yapılan dört günlük savaşın en 
şiddetlisi olmuştur. Türkler birbiri ardınca “Allah, Allah!” hay-
kırışlarıyla gerçekten pek yiğitçe saldırdılar ve savaştılar. Bi-
zim erlerimiz de ırkımıza has olan sebat ve metanetle döğüş-
tüler ve oldukları yerde canlarını verdiler. Bu boğuşmayı yazı 
ile anlatmak mümkün değildir. 

Türklerin taarruzu bizim kara ve gemi toplarımızın demir 
yağmuru ve Yeni Zelandalıların on adet makineli tüfeğinin nam-
luları kızarıncaya kadar yaptığı tesirli ateşiyle durdurulabildi.”

Conkbayırı’nda yapılan süngü hücumu büyük bir muvaf-
fakiyetle sonuçlanırken, daha kuzeyde Kocaçimen-Abdurrah-
man Bayırı sırtlarında bulunan 9. Türk Tümeni ile burada 
bulunan diğer Türk birlikleri de karşılarındaki Avustralya 
Tugayı ve Hint Tugayı’na karşı taarruz ederek bunları ya-
maçlardan aşağıya atmışlar, Çamçık Pınarı sırtlarını ele ge-
çirmişlerdi.

Kocaçimen-Conkbayırı mıntıkasındaki bütün bölgede 
İngilizler geri atılmış tehdit ortadan kaldırılmıştı. İngiliz-
lerin elinde mühim bir mevki olarak yalnızca Şahinsırt kal-
mıştı. Ancak iyice tahkim edilmiş, siperlerde çok sayıda ma-
kineli tüfeklerle savunulan bu mevzilere, düşmanın kara ve 
deniz topçusunun görüş sahası içinde hücum etmek müm-
kün değildi. Bu yüzden hücuma katılan birliklere, daha fazla 
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ilerlemekten sarf-ı nazar edilerek ele geçirilen hattın tahkim 
edilmesi emredildi.

Conkbayırı’nda yaptırmış olduğu süngü hücumunu biz-
zat yöneten Mustafa Kemal, harekâtı çok yakından hemen 
ateş hattının gerisinden yönetmişti. Bu tehlikeli mıntıka-
dan muharebe boyunca bir an olsun ayrılmayan Mustafa Ke-
mal’in sağ göğsüne, İngiliz gemilerinden atılan bir top mer-
misinin patlamasıyla etrafa saçılan misketlerden biri isabet 
etmişti. Bu misket göğüs cebinde bulunan saate isabet ede-
rek parçalamıştı.

Mustafa Kemal bu hadiseyi şöyle anlatır:

“Muharebe meydanında cereyan eden hali seyrederken, bir 
şarapnel parçası göğsümün sağ tarafına çarptı. Cebimde bu-
lunan saati parça parça etti. Vücuduma nüfuz edemedi. Yalnız 
derince bir kan lekesi bıraktı. Bu saat enkazını daha sonra bu-
günün hatırası olmak üzere Liman Paşa’ya verdim. O da aile 
asalet armasını içeren kendi saatini bana verdi.”

Bu hadiseye şahit olanlardan biri olan 64. Alay’ın komutanı 
Yarbay Servet Bey (Yurdatapan), o anı şöyle anlatmaktadır:

“Süngü hücumu esnasında Conkbayırı tepesinde Mustafa 
Kemal’in (Atatürk) yanında idim. Düşmanın şiddetli topçu ateşi 
başladıktan biraz sonra Atatürk’ün elini birden göğsüne gö-
türdüğünü gördüm. Heyecanımı sezen o metin asker, parma-
ğını ağzına götürerek ve başını, kaşlarını yukarıya kaldırarak 
bana sükût ve sükûn işaret etti.”

10 Ağustos günü Conkbayırı taarruzuna katılan Türk 
birlikleri, düşmanın gemi ve kara topçularının yoğun ve et-
kili ateşlerine rağmen asla yılgınlık göstermeden ileri atıl-
mış, düşmanın makineli tüfek ve topçu ateş perdesini aşa-
rak ilerlemişti. O gün saat 13’e geldiğinde güneyden kuzeye 
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doğru olmak üzere 261 Rakımlı Tepe’den (Conkbayırı kita-
belerinin bulunduğu yer) Conkbayırı, Besimtepe üzerinden 
Kocaçimentepe’ye kadar uzanan 2 km’lik hâkim tepeler hattı, 
denize doğru alçalan 500-600 metre derinliğindeki sırtlar 
da dahil olmak üzere, sadece Şahinsırt’ın batı yamaçları ha-
riç olmak üzere Türk birliklerinin kontrolüne girmiş ve mu-
harebe sona ermişti.
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Değerlendirme ve Sonuç

Beş günden beri devam eden Arıburnu-Anafartalar ku-
şatma harekâtı, 10 Ağustos’ta Türk süngü hücumu ile 

kapanmıştı. Bu beş günlük sürede İngiliz ordusu, Anzak’ta 
toplanan 37 bin kişiden 12 binini kaybetmişti. General Bir-
dwood’un emri altında ancak mevzileri tutabilecek kuvvet 
kaldığından artık bir harekât yapma ihtimali söz konusu 
değildi. Böylece 6 Ağustos’ta başlayan Sarıbayır (Kocaçi-
men-Conkbayırı-Düztepe-Kılıçbayırı) hattını ele geçirmeyi 
hedefleyen General Birdwood’un “Anzak Planı”, bir daha de-
nenmemek üzere çökmüştü.

Aslında Conkbayırı-Kocaçimen hattını ele geçirmek için 
kâğıt üzerinde yapılan plan mükemmeldi. Önemli olan, pla-
nın uygulamaya konabilmesiydi. Zira planın uygulanma aşa-
masında, önceden öngörülmeyen faktörler harekâtın kaderini 
etkilemişti: Kuşatma harekâtının yapıldığı Ağıldere bölgesin-
deki engebeli arazi yapısı, rehberlik eden kılavuzun yanlış 
istikamet tercihi, baskına uğratılan Türk birliğinin hiç bek-
lenilmeyen inatçı direnişi, harekâta katılan komutanların he-
defe ulaşma noktasında doğru karar alamama ve yeterli azim 
ve gayreti gösterememeleri İngiliz planının uygulanmasına 
olumsuz yönde etki eden faktörler olmuştu.

Diğer tarafta Türk Ordu Komutanlığı, düşman harekâtı-
nın en başında bilhassa Kanlısırt’a yapılan taarruza bütün 
dikkatlerini verip, Conkbayırı-Kocaçimen hattını savunma-
sız bırakmaları, İngiliz planının başarılı yönlerinden birisi ol-
muştu. Ancak bölgedeki komutanların (Esat Paşa ve Mustafa 
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Kemal) zamanında müdahalesi ile Conkbayırı’na imdat kuv-
veti yetiştirilmiş, tehlike önlenmişti.

İngilizlerin Arıburnu-Anafartalar taarruz planının şüp-
hesiz en önemli safhası, Kocaçimen-Conkbayırı hattını ele 
geçirilmesiydi. Bu bölge ele geçirildiğinde, buradan güneye 
yönelecek kuvvetlerle Düztepe-Kılıçbayırı hattı zaptedilebi-
lirdi. Bu durumda Arıburnu cephesinde bulunan Türk birlik-
lerinin arkasına düşülmüş olacağından, Arıburnu’ndaki Türk 
birlikleri geri çekilmek zorunda kalacaktı. Arıburnu cephe-
sinin çökmesi, İngilizlerin Çanakkale Boğazı’na kadar ilerle-
melerine ve Gelibolu Yarımadası’nın güneyinde bulunan Türk 
birliklerinin bağlantı yollarının kesilmesine yol açacaktı.

İşte başarılı olması halinde İngiliz ordusu için çok önemli 
bir avantaj sağlayacak ve belki de Çanakkale kilidinin kırıl-
masıyla sonuçlanacak Arıburnu-Anafartalar taarruz harekâtı, 
Türk ordusunun son derece kahramanlık ve fedakârlıkla karşı 
koymasıyla durdurulmuştu. 9 Ağustos Anafartalar Zaferi ve 
hemen peşinden 10 Ağustos Conkbayırı süngü hücumu ile 
düşmanın bütün umutları kırılmış, uzun hazırlıklar ve bü-
yük kuvvetlerle başlanan Anafartalar-Arıburnu Taarruz Ha-
rekâtı, Türk süngüsü karşısında “iflas” etmişti.

6-10 Ağustos muharebelerinde Türk ordusu için iftihar ve 
takdirle anılacak tarihî anlar yaşanmıştır. Güneyden kuzeye 
kadar bütün Çanakkale muharebe alanında bulunan subay 
ve erler üzerine düşen görevi yerine getirmiş, hücum anında 
ölümü hiçe sayarak kahramanca ileri atılmıştı. 

Bunun en canlı örneği “Conkbayırı Süngü Hücumu”dur. 
Conkbayırı üzerinden düşmana hücum ederken, önlerindeki 
uçurumlardan uçarcasına düşmana atılan Mehmetçik, Türk 
tarihinin şanlı sayfalarına yeni bir destan yazmıştı.
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Türk ordusunda genel anlamda görülen olumlu bir du-
rum da komutanların karşılıklı yardım ve  uyum içinde, ko-
ordineli çalışmaları olmuştur. Bunun en bâriz örneği, Koca-
çimen-Conkbayırı savunması için, Güney Grubu’ndan verilen 
destekte görülmektedir. Kuzey Grubu Komutanı, Conkbayı-
rı’nı tutmak için elinde kuvvet kalmayınca, Güney Grubu’dan 
yardım istenmişti. Bu sırada güneyde Seddülbahir cephe-
sinde de İngiliz ve Fransız kuvvetleri Türk hatlarına taar-
ruz etmekte olmasına rağmen, Güney Grubu Komutanı Vehip 
Paşa bu yardım talebine kayıtsız kalmamış, önce ihtiyattaki 
4. ve 8. Tümenleri, 9 Ağustos günü ise tehlikeli şekilde teh-
dit altında bulunan Conkbayırı’nı takviye etmek üzere Esat 
Paşa’nın talebi ve kendi inisiyatifiyle, elinin altında bulunan 
son ihtiyat kuvveti olan 28. ve 41. Alayları Kuzey Grubu’na 
göndermişti. [Kuzey Grubu Komutanı Esat Paşa ile Güney 
Grubu Komutanı Vehip Paşa kardeş idiler].

Conkbayırı’nın Yeni Zelandalılar tarafından ele geçiril-
mesi meselesi tartışmalı bir durum olarak günümüze kadar 
gelmiştir. Bugün Conkbayırı zirvesine dikilen Yeni Zelanda 
abidesi, o noktanın zaptedildiğine işaret etmektedir. Türk 
tezine göre ise Conkbayırı zirvesi düşman eline hiçbir za-
man geçmemişti ve tepeye dikilen Yeni Zelanda anıtının he-
men yanı başına, Mustafa Kemal Atatürk’ün heykelinin bu-
lunduğu bir abide dikilerek buna işaret edilmiştir. 

Conkbayırı’nın zaptı konusunda şu söylenebilir ki; 8 Ağus-
tos günü Yeni Zelanda birlikleri, Conkbayırı ile bugün üze-
rinde Mehmetçik Kitabeleri’nin bulunduğu 261 Rakımlı Tepe 
arasındaki hattı ele geçirmişlerdi. Ele geçirilen hat tepenin 
zirvesi olmayıp, tepe hattının 20 metre kadar batısında de-
nize bakan yönü ele geçirilmişti. Tam karşılarında tepe hat-
tının doğusunda 30-40 metre mesafede Türk mevzileri bu-
lunmaktaydı. Dolayısıyla Conkbayırı ile 261 Rakımlı Tepe 
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arasında uzanan 200 metrelik tepe hattı, iki taraf arasında 
boş ve askersiz alandan oluşmaktaydı.

6-10 Ağustos 1915 tarihleri arasında Arıburnu-Anafar-
talar-Conkbayırı muharebelerinde hiç ara vermeksizin ya-
şanan, son derece kanlı muharebelerde iki tarafın kaybı da 
büyük olmuştu. 

Türk tarafında bu beş gün içinde; Kanlısırt’ta 6.000, Conk-
bayırı’nda 9.200, Anafartalar’da 3.000, Cesarettepe-Kılıçbayırı 
hatında 1.800 olmak üzere toplam 20.000 zayiat verilmişti.

İngilizlerin zayiatı ise; Kanlısırt’ta 2.000, Conkbayırı’nda 
12.000, Anafartalar’da 8.400, Cesarettepe (Nek)-Kılıçbayırı 
hatında 2.600 olmak üzere toplam 25. 000’di. 

Conkbayırı süngü hücumuyla, İngilizlerin Çanakkale’deki 
Türk ordusunu mağlup etmek için giriştikleri büyük kuşatma 
taarruzu kırılmış, İngilizlerin tabiriyle “Anzak planının if-
lası” ile neticelenmiştir. 

Çanakkale’de Türk süngüsünün kazanmış olduğu şeref, 
erinden en üst düzey komutanına kadar bütün Türk ordu-
suna aitti. Conkbayırı’nda kazanılmış olan zafer de bu taar-
ruza katılmış olan bütün alayların şanını yükselttiği gibi, 
komutanlık makamında bulunan Albay Mustafa Kemal’e de 
haklı bir nâm kazandırmıştır. Mustafa Kemal’in, 9-10 Ağus-
tos günlerinde peşpeşe Anafartalar ve Conkbayırı’nda kazan-
mış olduğu zaferler, onun askerlik kariyerine parlak sayfalar 
eklediği gibi, istikbalini de olumlu anlamda etkilemiş, “Ana-
fartalar ve Conkbayırı Kahramanı” unvanıyla bütün yurtta 
tanınmıştı. Hiç şüphe yok ki, Türk milletinin Milli Mücade-
le’de bir lider olarak onu kabullenmesinde ve ona karşı güven 
duymasında Çanakkale’de kazanmış olduğu haklı ün, önemli 
derecede etkili olmuştur.





EKLER

EK-1

CONKBAYIRI MUHAREBELERİNE KATILAN 
ASKERLERDEN HATIRALAR - RAPORLAR
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Anafartalar Grubu Komutanı Albay Mustafa Kemal 
Conkbayırı Süngü Hücumu’nu Anlatıyor

8 Ağustos gecesi Anafartalar Grubu Komutanlığı’na ta-
yin olunan Albay Mustafa Kemal Bey, 9 Ağustos günü Suvla 
Koyu’nda karaya çıkarılan İngiliz Kolordusu’nu mağlup ede-
rek Anafartalar Zaferi’ni kazandıktan sonra hiç vakit kay-
betmeden Conkbayırı’ndaki düşmanı bulundukları hattan 
atmak için bir süngü hücumu tasarlamıştı. 

Mustafa Kemal’in “Anafartalar Muharebatı’na Ait Tarihçe” 
isimli eserinde Conkbayırı Taarruzu’nun uygulanışını şöyle 
anlatılmaktadır:

10 Ağustos 1915 Conkbayırı Taarruzu

Conkbayırı’nda yapılacak taarruz şöyle icra edilecekti: 
Hücum cephesinde 24. Alay’la bazı perakende efraddan bir 
avcı hattı vardı. Bu hattın düşmana mesafesi azami 20-30 
adımdı. İhtiyatta bulunan 23. Alay Conkbayırı’na karşı ve 
yeni gelmekte olan 28. Alay bunun solunda olarak Şahinsırt’a 
karşı karanlıkta fevkalade sükûnet ve intizam ile avcı hat-
tının 20-30 adım kadar gerisinde taarruz cephesi boyunca 
harp safı nizamında bir vaziyet alacaktı. Gecikmiş olan 41. 
Alay da geldiğinde vaziyete göre kullanılacaktı. 

Düşmana katiyen tüfek ve tabii ki top ateşi yapılmaya-
caktı. Erler süngü takacaklardı. Kararlaştırılan an gelince, 
harp safı nizamındaki asker hücum yürüyüşüyle düşmana 
atılacak ve önündeki avcı hattı da ona katılacaktı.
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Conkbayırı’nda 9/10 Ağustos gecesini pek rahatsız ve uy-
kusuz geçirdim. Bir taraftan Anafartalar mıntıkasından gelen 
raporlar ve özellikle yanlış fakat mühim haberler beni biz-
zat meşgul ettiği gibi, bir taraftan da önceki günlerde kıta-
sını, komutanını kaybetmiş ve hâlâ bulamamış birtakım su-
bayların doğrudan doğruya bana müracaatı bir dakika bile 
istirahate imkân bırakmadı.

41. Alay hücum anına kadar gelmedi. Yanlış yere gitmiş, 
sonradan gelebildi. 8. Tümen tertibatını almıştı. 23. Alay iki 
taburu ile birinci hatta harp nizamında, bir taburu da bu 
hattın gerisinde olmak üzere Conkbayırı’na taarruza hazır-
lanmıştı. 28. Alay da aynı hizada Şahinsırt’a hücum tertiba-
tını tamamlamıştı. 

Gün ışımak üzereydi. Çadırımın önüne çıktım. Hücum 
edecek askeri görüyordum. Oradan hücumun icrasını bek-
leyecektim.

Gecenin karanlık perdesi tamamen kalkmıştı. Artık hü-
cum anı idi. Saatime baktım. Dört buçuğa geliyordu. Birkaç 
dakika sonra ortalık tamamen ağaracak ve düşman asker-
lerimizi görebilecekti. 

Düşmanın piyade, mitralyöz ateşi başlarsa ve kara ve 
deniz toplarının mermileri bu sıkı nizamda duran askeri-
miz üzerinde bir defa patlarsa, hücumun imkânsız olacağına 
şüphe etmiyordum.

Hemen ileri koştum. Tümen kumandanına tesadüf et-
tim. O ve her ikimizin yanında bulunanlar beraber olduğu 
halde hücum safının önüne geçtik. Gayet seri ve kısa bir tef-
tiş yaptım. Önünden geçerek yüksek sesle askerlere selam 
verdim ve dedim ki:

― Askerler! Karşımızdaki düşmanı mağlup edeceğimize 
hiç şüphe yoktur. Fakat siz acele etmeyin. Evvela ben ileri 
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gideyim. Siz, ben kırbacımla işaret verdiğim zaman hep bir-
den atılırsınız!

Kumandan ve subaylara da işaretime dikkat etmelerini ve 
askerlerin dikkatlerini çekmelerini emrettim. Ondan sonra 
hücum safının önünde bir yere kadar gidildi ve oradan kır-
bacımı havaya kaldırarak hücum işaretini verdim.

Bütün askerler, subaylar artık her şeyi unutmuşlar, göz-
lerini, kalplerini verilecek işarete çevirmişlerdi. Süngüleri 
ve bir ayakları ileri uzatılmış olan askerlerimiz ve onların 
önünde tabancaları, kılıçları ellerinde subaylarımız kırbacı-
mın aşağı inmesiyle demirden bir kitle halinde arslanca bir 
saldırışla ileri atıldılar. Bir saniye sonra düşman siperleri 
içinde âsumâni bir gulguleden başka bir şey işitilmiyordu: 
“Allah, Allah, Allah!...”

Düşman silah kullanmaya bile vakit bulamadı. Boğaz bo-
ğaza kahramanca mücadele neticesinde ilk hatta bulunan 
düşman tamamen imha edildi.

Dört saat mücadeleden sonra 23. ve 24. Alaylarımız Conk-
bayırı’nı düşmandan tamamen temizledi ve 28. Alay da Şa-
hinsırt’ın en yüksek hattını geri aldıktan sonra Sarıtarla, Ağıl 
üzerine batıya doğru saldırdı. Önüne tesadüf eden düşman 
kıtaatını mağlup edip hezimete uğratıyordu.

28. Alay’ın bir kısmı Şahinsırt’ın boyun noktasında yer-
leştirilmiş olan düşman mitralyözlerinin etkili ateşinden 
daha ileri gidememişti.

Conkbayırı tepesi askerlerimizin eline geçtikten sonra 
düşman karadan ve denizden yönelttiği seri ve yoğun topçu 
ateşiyle Conkbayırı’nı cehenneme çevirmişti.

Gökten şarapnel, demir parçaları yağmuru yağıyordu. Bü-
yük çaplı deniz toplarının tam isabetli daneleri yerin içine 
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girdikten sonra patlıyor, yanımızda, kenarımızda büyük çu-
kurlar açıyordu. Bütün Conkbayırı yoğun dumanlar ve ateş-
ler içinde kaldı. Herkes mütevekkilâne neticeyi bekliyordu. 
Etrafımız şüheda ve yaralılarla doldu.

Muharebe meydanında cereyan eden hâli seyrederken 
bir şarapnel parçası göğsümün sağ tarafına çarptı. Cebimde 
bulunan saati parça parça etti. Vücuduma nüfuz edemedi. 
Yalnız derince bir kan lekesi bıraktı. Bu saat enkazını daha 
sonra, bugünün hatırası olmak üzere Liman Paşa’ya verdim. 
O da aile asalet armasını taşıyan kendi saatini bana verdi.
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Conkbayırı Süngü Hücumuna Katılan Asteğmen 
Süleyman’ın Muharebe Hatırası

Seddülbahir cephesinde Temmuz ayı başında cereyan 
eden Zığındere muharebelerine katılan 1. Tümen’e bağlı 70. 
Alay’ın 3. Taburu bu muharebelerde çok ağır zayiat vererek 
taburda yalnız bir-iki subayı kalmış ve muharebelerden ön-
ceki 1.000 mevcudundan geriye 400 er kalmıştı. Diğer ta-
burlardan bu taburun bölüklerine birer subay verildi. Bunlar 
arasında 70. Alay 2. Tabur subaylarından Asteğmen Süley-
man da bu taburda bir bölüğün komutasını aldı.

Ağustos ayı başında Conkbayırı’nda şiddetli savaşlar baş-
ladığında, Seddülbahir cephesinde bulunan 70. Alay’ın 3. Ta-
buru, kaybettiği erlerinin yerini henüz dolduramadan, 28. 
Alay’ın üçüncü taburunu teşkil ederek Conkbayırı’na hare-
ket emri aldı. 28. Alay, 10 Ağustos sabahı Conkbayırı’nda ya-
pılacak süngü hücumuna katılacaktı.

Tabur 9/10 Ağustos gecesi hava karardıktan sonra Conk-
bayırı güneyinde bulunan bir dere ağzına geldi. Burada 28. 
Alay’ın ihtiyatı olacaktı. Düşmanın hava ve yer gözetleme-
sinden sakınarak gündüz yapılan yürüyüşün yorgunluğuyla 
tabur derin bir istirahate dalmıştı. 

― “70. Alay 3. Tabur, yukarı!” diye bir emir geldi ve ta-
bur bir anda silahına davranarak Conkbayırı tepesine çıktı. 

Sabah yaklaşmıştı. Burada grup grup toplanmış hücum 
kuvvetlerini, subaylar maneviyatı yükseltecek sözlerle ce-
saretlendiriyordu. Tabura ön saftaki birlikler arasında yer 
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verildi. Taarruz cephesi dardı ve tabur birçok hücum dalga-
ları halinde ve erat ancak birer adım açılmış olarak yere yattı, 
hücum işaretini bekliyordu. Tabur subaylarının bir merakı 
vardı; taburun emir ve komutasını yeni almışlar, Seddülba-
hir cephesinde Zığındere’de yapılan kanlı “Üçler Muharebe-
si”nden sonra taburun zayiatı ikmal edilmemiş, maneviyatı 
ne derecededir, bilmiyorlardı.

Bu sırada sol taraftan sırt üzerinde düşman ateşinden 
pervasız bir grubun geldiği görüldü. Önde Anafartalar Grup 
Komutanı Mustafa Kemal, yanında 24. Alay Komutanı Nuri 
(Conker), 23. Alay Komutanı Recai, emir subayları Saim ve 
Zeki bulunuyordu.

Mustafa Kemal, 10 Ağustos sabahı yaptıracağı süngü hü-
cumu için alınan tertibatı yerinde görüyordu. Taburun önünde 
durdu, düşmanın çok yakınında yatan tabur eratı, bu cesur 
komuta heyetinin, devam etmekte olan düşman ateşine ehem-
miyet vermeden önlerinde dikildiğini görünce, damarların-
daki Türk kanı kaynamaya ve hepsinin içinde azim ve şiddet 
hisleri kabarmaya başladı. Mustafa Kemal yaklaştı:

― “Merhaba asker!” dedi. “Sen sakallı! İngiliz’i bir ham-
lede yere atabilir misin?” (Diğerine) “Sen, birkaç İngiliz’i bir 
arada yere yuvarlayabilir misin? Ben senin bu işi yapabile-
ceğini gözlerinden okuyorum” dedi. Mustafa Kemal’in iste-
diği olmuş, olumlu cevaplar veren bütün erat yüksek mane-
viyatla coşmuştu.

Sonra yanındakilere sordu: “Hazır mıyız?” Hep birden “Ha-
zırız!” cevabı verildi. Mustafa Kemal erata yol vererek “Haydi 
oğlum! Allah, Allah!” dediler. Bu anda hücum işareti de veril-
mişti. Birden parlayan, koşan Türk süngüleri, yıldırım gibi 
İngiliz siperlerine aktılar ve bu kahramanlar bir anda ken-
dilerini İngilizlerin ikinci hat siperlerinde buldular. Burada 



83 

boğaz boğaza, süngü süngüye inatçı bir savaş başlamıştı. Hâ-
kim Türk süngüleri koşuyor ve delecek göğüs arıyordu, düş-
man perişan kaçıyordu.

Kaçanların peşinden koşan Türk kahramanlarından bir 
kısmı, hızını alamamış ve uçurumlara yuvarlanmıştı. Düş-
manın ağır silahları da faaliyete geçmiş ve Conkbayırı’nın 
çıplak ve denize karşı açık batı yamacında, düşmanı denize 
dökmek azmiyle koşan Türk hücum safları arasında derin 
boşluklar yapmaya başlamıştı. 

Taburdaki subaylardan, en ilerideki Mehmetçiklerle be-
raber bulunan Asteğmen Süleyman’a her dakika, “Beş kişi gö-
müldü, on kişi toprak altında kaldı!” haberleri geliyordu. Şa-
hinsırt’taki düşman makineli tüfekleri de zayiatı artırmıştı. 
Büyük bir cesaret ve şecaatla döğüşen ve birçok düşmanı 
süngülemiş olan Aydınlı Kâzım Çavuş da süngülemek için 
yeni bir düşman ararken, bu düşman makineli tüfeklerinin 
bir kurşunu ile şehit düştü.

Taarruz durdurulduğu zaman tabur geriye alındı ve 400 
mevcudunun yarısını kaybettiği görüldü. Fakat başarılan iş 
çok büyüktü. Tabur, Seddülbahir cephesinde yapılan başa-
rısız taarruzda en kıymetli uzuvlarını kaybetmiş ve 600 za-
yiat vermişti. Şimdi verdiği 200 kişilik zayiatla Conkbayırı 
kurtulmuş, tarih büyük bir Türk zaferi daha kaydetmişti. 

Bu muharebeden sonra taburun sağ kalanları, başta As-
teğmen Süleyman olmak üzere takdir ve taltif edildiler. Ça-
nakkale’deki muharebelere sayıları az fakat maneviyatları 
yüksek olarak devam ettiler.
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14. Alay 1. Tabur 4. Bölük Komutanı Üsteğmen 
Hasan Cevdet Bey’in Conkbayırı Günlüğü

6/7 Ağustos gecesi İngilizlerin Conkbayırı’na yaptıkları 
baskın taarruzunda, boş durumda olan Conkbayırı tepesini 
ilk tutan birliklerden olan 14. Alay 1. Taburu’nda Bölük Ko-
mutanı olan Hasan Cevdet Bey’in günlüğünden Conkbayırı 
Muharebesi:

“6 Ağustos Cuma: Akşam saat yedide 19. Tümen’in em-
rine girmek üzere tabur hareket etti. Kemalyeri’ne gece on 
birde ulaştık. Oradan 18. Alay siperlerinden geçerek 72. 
Alay’ın gerisinde istinadda kaldık. Gece pek yorulmuştuk. 

7 Ağustos Cumartesi: Sabaha karşı, hatta geceden itiba-
ren düşman şiddetle etrafı bombardıman ediyordu. Obüsler 
cehennemi bir vaziyette etrafımızda toplanıyor.

Düşman merkezi işgal ederek sağ tarafa hücum etmiş ve 
hatta sağ taraf siperlerini işgal eylemiştir.

Evvela Düztepe’de bir harp verdik. Bizi oradan sağ ta-
rafa gönderdiler. Conkbayırı kuzeyinde siper olmayan mev-
ziye yerleştik ve bütün gün, bütün şiddetiyle harp devam 
etti. Gece biraz sükûnetli geçti.

8 Ağustos Pazar: Sabaha yakın şiddetli bir bombardı-
man sonrasında bu defa düşman Conkbayırı’na taarruz ede-
rek sırtı işgal eylemiş, yani İstanbul’un kilidini kırmıştı. Sa-
bahleyin topçumuzun ve piyademizin ateşleriyle def edilerek 
tepe geri alınmış.
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(Tepeyi geri alan, 64. Alay’dan iki tabur ile 14. Alay 1. Tabur’a 
bütün millet şükran borçludur.)

Harp bütün şiddetiyle devam ediyor. Cehennemden bir 
nümûne!

9 Ağustos Pazartesi: Harp şiddetle devam ediyor. Obüs-
ler müthiş gürültüleriyle pek yakınımızda inliyordu.

10 Ağustos Salı: Bu sabah Conkbayırı sırtındaki piya-
deler hücum ederek düşmandan bir siperi geri almışlardır. 

Harp bütün şiddetiyle devam ediyor. Düşmanın manevi 
kuvveti kırıldı gibi.

Saat yedide Conkbayırı’ndan bir hücum başlamış ve ol-
dukça başarıyla neticelenmiştir. Düşmandan ganimet olarak 
dört makineli tüfek alınmış ve pek çok zayiat verdirilmiştir. 
Esir miktarı da şimdiye kadar alınanların hemen toplamına 
eşittir (800 var). 

Bizden oldukça önemli miktarda kayıp vardır.

Bu cepheden tekrar taarruz edilecektir. Allah muvaffa-
kiyet ihsan etsin.

Bölüğümün mevcudu 224 iken, henüz pek net değilse de 
dört gün zarfında altmışa inmiştir. Taburdan üç subay arka-
daşımız yaralanmıştır.” 
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Teğmen Urfi Efendi’nin Conkbayırı Hatırası: 
“Conkbayırı’nda Düşmana Saldırıyoruz!”

Conkbayırı taarruzuna katılan 28. Alay’ın 1. Tabur 2. Bölü-
ğü’nde takım kumandanı olan Teğmen Urfi, 10 Ağustos 1915 
günü “Conkbayırı Süngü Hücumu”nu anlatıyor:

“Seddülbahir cephesinden gece boyunca yürüyerek Conk-
bayırı’nın arkasına geldik. Verilen emre göre her taburun 1. 
ve 2. bölükleri önde bir hat, 3. ve 4. bölükleri de onun geri-
sinde bir hat teşkil edecekti. Ben 1. Tabur 2. Bölük’te idim 
ve binaenaleyh takımım alayın birinci hattında taarruz va-
zifesini almıştı.

Conkbayırı’nın sol yanında, zirvenin hemen gerisinde ter-
tibat aldık ve düşmana görünmemek için de diz çöktük. Hü-
cum işareti, alay sancağının üç defa ileriye doğru eğilip hü-
cum istikametini göstermesiyle verilecekti.

Daha bu işaret verilmeden düşman topçusunun ateşi baş-
ladı. İlk mermiler bölüklerde bir hayli kol ve bacağı havaya 
fırlattı. Bu müşahede bizim üzerimizde çok fena tesir yaptı. 
Bir an evvel ve ileri atılmak için sabırsızlanıyorduk.

Bu da çok sürmedi, sancak üç defa ileri eğilerek hücum 
işaretini verdi. Hareket başladı. Takımlarımızın önünde, kılıç 
çekmiş vaziyette yürüyoruz. Otuz-kırk metre kadar yürüyünce 
gerisinde barındığımız sırtın tepesine çıktık. Burada bizim 
seyrek bir avcı hattı var. Ölülerle diriler, aynı hatta uzanmış 
yatıyorlar. Hangisi canlı ve hangisi cansız pek belli olmuyor. 
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Birkaç adım daha atıp zirvenin ötesine geçince İngilizlerle 
karşılaştık. Bu manzara da hiç gözümün önünden gitmez:

Biz durmuyoruz. Ne sipere ne de geride kalan İngilizlere 
ehemmiyet vermeden bayır aşağı saldırıyoruz. Yanımızdaki-
lerin artık çok azalmış bulunduğunu hissettik, yandan ve cep-
heden gelen şiddetli makineli tüfek ateşi altında daha fazla 
ilerleyemeden durduk. Arkaya baktığımız zaman Conkbayı-
rı’nı hayli geride bıraktığımızı gördük. 

Bizim için felaket de o zaman başladı. Sağdan ateş, sol-
dan ateş, cepheden ateş geliyor. Düşman filosu etrafımızı 
cehenneme çeviriyordu. Bütün bu cehennemî sahneye rağ-
men, düşman bir iki defa ilerlemeye teşebbüs ettiyse de ol-
duğu yerden kıpırdayamadı bile.”
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Conkbayırı’nda Mustafa Kemal’in 
Parçalanan Saati

10 Ağustos 1915 Conkbayırı Süngü Hücumunu bizzat 
idare eden Anafartalar Grubu Komutanı Albay Mustafa Ke-
mal’in, düşman topçu bombardımanında yanlarında patlayan 
bir top mermisinden yayılan misketlerden birisi göğsüne isa-
bet etmiş, ancak büyük bir talih eseri olarak bu misket tanesi 
cebindeki saati parçalayarak vücuduna nüfuz edememişti. 
Mustafa Kemal, bu parçalanmış saati günün hatırası olarak 
ordu komutanı Liman von Sanders’e vermiş, o da kendi saa-
tini Mustafa Kemal’e hediye etmişti.

İşte bu hadisenin şahitlerinden birisi olan, Anafarta-
lar Müfrezesi Kurmay Başkanı Binbaşı Haydar Bey (Haydar 
Mehmet Alganer) idi. Haydar Bey, bu hatırasını şöyle hikaye 
etmektedir:

“Çanakkale Harbi’nde düşman Arıburnu, Suvla ve sahil-
lerine ikinci karaya çıkarma harekâtını başarmıştı.

Anafartalar mıntıkasının karargâhı olan Tekketepe’de-
yiz. Bu mıntıkanın kumandanı Alman Süvari Yarbayı Wil-
mer, kurmay başkanı da bendim.

Düşmanın, yaptığı hazırlıklara göre mıntıkamızın sol ce-
nah hududunu teşkil eden Bulgarderesi ile ayrılan Conkba-
yırı üzerinden güney istikametinde taarruza geçmek iste-
diği anlaşılıyordu.
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Anafartalar Grubu Kumandanı Albay Mustafa Kemal Bey, 
bu muhtemel düşman taarruzunu karşılamak üzere Conkba-
yırı’ndaki kıtaatın başına geçti.

Ağustosun sıcak günlerinden biriydi.

Bizim mıntıkamızın Tekketepe karargâhından telefonla 
Conkbayırı taarruzunu takip ediyoruz. Cephemizi teşkil eden 
Mestantepe hattında, piyade ve topçu ateşi devam ediyordu. 
Düşman bu hattan ilerleyemiyor, kendi taarruz kıtalarının 
sol cenahını muhafaza gayretinde olduğu görülüyor. 

5. Ordu Kumandanı Müşir Liman von Sanders, bizim ka-
rargâhımızdan Conkbayırı harekâtını takip ediyor. Mustafa 
Kemal Bey’in taarruzunun muvaffakiyetle geliştiği haberleri 
karargâhımızı sevindiriyor.

Akşama doğru Mustafa Kemal Bey, kurmay başkanıyla 
birlikte karargâhımıza geldi ve Liman von Sanders Paşa’ya, 
kendi kumandası altında, kendi işaretiyle yapılan piyade 
süngü hücumu hakkında ayakta Fransızca izahat veriyor, he-
pimiz büyük bir merak ve heyecan içinde dinliyoruz. Mus-
tafa Kemal Bey:

― Bütün cephe üzerinde piyademiz, Conkbayırı’na tır-
manmaya çalışan düşmana benim işaretimle süngü hücu-
muna geçti ve düşmanı denize kadar sürdü. Bu esnada be-
nim göğsüme bir mermi parçası isabet etti. Saatim kırıldı. 
Bu saat benim canımı kurtardı. Müsaade ederseniz bugünkü 
muvaffakiyetin hatırası olarak bu saati size takdim edeyim, 
dedi ve kırık saati çıkardı, Liman von Sanders Paşa’ya verdi.”

Hepimiz ayaktayız. Bu anda, bu ulvî manzaranın şahidi 
olan bütün bizlerin geçirdiğimiz heyecanı tarif imkânsızdır. 
Bu heyecan gözlerimizde sevinç ve iftihar yaşları topladı. Li-
man von Sanders Paşa’nın heyecanından titrediğini, gözleri-
nin bulandığını gördüm. Yürekten kopan tebrik ve teşekkür 
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hitabeleriyle Mustafa Kemal Bey’in uzattığı saati aldı ve ona 
karşı kendi altın saatini çıkardı ve:

― “Siz de benim pek büyük takdir ve tebriklerimin nişâ-
nesini ve büyük muvaffakiyetinizin hatırasını yâd ettirecek 
olan şu saatimi kabul etmenizi rica ederim”, dedi ve saati 
Mustafa Kemal Bey’e verdi.”
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Çanakkale’deki Müttefik Ordu Başkomutanı 
General Hamilton’un Conkbayırı Raporu

Çanakkale’deki Müttefik Ordu Başkomutanı General Ha-
milton’un, 10 Ağustos 1915’te Mustafa Kemal’in Conkbayı-
rı’nda yaptırdığı süngü hücumunu konu alan raporunda, bu 
muharebe şöyle anlatılmaktadır:

“Yeni Zelandalılar üç gün üç gece durup dinlenmeden sa-
vaşmışlar, yorgunluktan ölüm derecesine gelmişlerdi. Bun-
ları geri almak gerektiğinden 9/10 Ağustos gecesi, 13. Tü-
men’in iki taburu ile değiştirildiler. Bunlar 10. Hampshire 
Alayı vasıtasıyla Çiftlik’teki (Ağıl) kıtaat ile irtibatta idiler. 
Taburun biri vaktinde geldi ve siperleri işgal etti. Tabur ku-
mandanı, karanlıkta bile bu siperlerin vaziyetinin tehlikesini 
farketti ve hemen tarassut postaları çıkararak mevzii müm-
kün olduğu kadar tahkime başladı. Fakat bunun için yetecek 
zamanı bulamadı. İkinci tabur arazinin ârızalı olmasından 
gecikti ve siperin bulunduğu kenara saat dörtte gelebildi ve 
yanlışlıkla korunaklı sanılan bir yere girdi.

10 Ağustos Salı günü, Türkler gün ışımasıyla beraber 
Conkbayırı’na büyük ölçekte bir taarruz yaptılar. Bu muha-
rebe, Conkbayırı’nı tutmak için yapılan dört günlük savaşın 
en şiddetlisi olmuştur. Zamanımız tekniğiyle imal edilmiş si-
lahların hepsini ellerinden atarak, hasımları ile boğaz boğaza 
döğüşen erlerimizin yanına generaller de katıldılar. General 
Cayley, Cooper ve General Baldwin bugün ölenler arasındadır. 
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Türkler birbiri ardınca “Allah, Allah!” haykırışlarıyla ger-
çekten pek yiğitçe saldırdılar ve savaştılar. Bizim erlerimiz 
de ırkımıza has olan sebat ve metanet ile döğüştüler ve ol-
dukları yerde canlarını verdiler. Bu boğuşmayı yazı ile an-
latmak mümkün değildir.

Türklerin taarruzu, bizim kara ve gemi toplarımızın demir 
yağmuru ve Yeni Zelandalıların on makineli tüfeğinin, namlu-
ları kızarıncaya kadar yaptığı tesirli ateşiyle durdurulabildi.

10 Ağustos akşamı, Anzak Kolordusu Komutanı General 
Birdwood, zayiatının 12.000 olduğunu ve bunlar arasında 
pek çok subayın bulunduğunu bildirdi. General Shaw’ın ku-
mandası altında bulunan yeni ordudan 13. Tümen, 10.500 
mevcudundan 6.000’ini kaybetmiştir. General Baldwin ve 
kurmay heyeti tamamen telef olmuştu.

İngiliz birlikleri, kırksekiz saat ellerinde bulundurduk-
ları Conkbayırı’nı bu şekilde kaybetmişlerdir. Fakat bu pek 
küçük ve kıymetsiz gibi görünen arazi parçacığı gerçekten 
de 12.000 insan hayatı değerindedir. Bu muvaffakiyetsizlik-
ten General Birdwood sorumlu değildir. O ve maiyetindeki 
subaylar ve erler vazifelerinde hiç kusur etmemiştir. Onlar 
muvaffakiyete ulaşmak için insan gücü ve kudreti dahilinde 
her şeyi yapmaktan çekinmemişlerdir. Fakat muvaffakiyete 
hâkim olan güç, insan değildir!”.
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İngiliz Gazeteci Ashmead Bartlett’in 
Conkbayırı Muharebeleri Raporu

Harp muhabiri olarak İngiliz ordusuyla birlikte Çanak-
kale’de bulunan İngiliz gazeteci Ashmead Bartlett’in, Conk-
bayırı Türk hücumuna dair, gazetesine göndermiş olduğu 
19 Ağustos 1915 tarihli raporunda şunları anlatmaktadır:

“Gelibolu Yarımadası üzerinde yaşanan muharebelerin en 
kanlısı ve büyüğü olan Conkbayırı muharebesinin sona er-
diği 10 Ağustos 1915 akşamından beri, iki taraf da işgal et-
tikleri mevzileri tahkim, noksanları ikmal ve bu dağlık ara-
zide birbirine karışmış olan kıtaları yeniden düzenlemekle 
meşgul olmaktadır. 

Son raporumu yazdırdıktan sonra, aralıksız dört gün 
devam eden bu savaşta, Anzak birlikleri fevkalade gayret 
sarfetmişler ve Conkbayırı sırtına ulaşmışlar ise de elde et-
tikleri yeri muhafaza edememişlerdir. Hele Gurkalar’dan (İn-
giliz ordusundaki Nepalli askerler) bir tabur Conkbayırı’na 
da (Besimtepe’ye) çıkmıştır. Fakat Türkler büyük kuvvetle 
karşı taarruza geçerek, tepeler üzerinde bulunan cesur as-
kerlerimizi bayırın eteklerine sürmüşlerdi.

Bu muharebe, devler memleketinde bir devler muharebesi 
idi. 10 Ağustos 1915 sabahı Türkler günün ışımasıyla bera-
ber Conkbayırı’ndan son derece şiddetli bir saldırışla, süngü 
hücumunda bulundu. Hayatlarını önemsemeyip hiçe saya-
rak yapılan bu hücum karşısında, kıtalarımız sırtın etekle-
rine doğru çekilmek zorunda kaldı. Fakat bu saldırı, karadaki 
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sahra ve obüs toplarımızın ve gemilerdeki ağır toplarımızın 
şiddetli ateşi ile cezasız bırakılmadı. Türlerin yanaşık ni-
zamda ve birbiri gerisinde tertiplenmiş dört hücum safının 
şiddetli saldırısı ancak bu tesirli topçu ateşi altında kırıldı.

Bu cehennemi topçu ateşi bile Türk saldırışlarını dur-
durmadı. Nihayet 10 makineli tüfeğimizin kısa mesafeden 
yaptıkları yarım saat süren ateşiyle bu müthiş saldırı dur-
durulabildi. Bu tüfeklerin namluları kızıl hararet derecesine 
gelmişti. Türkler bizi Conkbayırı’ndan sürüp çıkardılar ise 
de bu kendilerine pek pahalıya mal oldu. 

Bu mevkinin kıymet ve önemini takdir eden Türkler, bu-
gün şüphesiz pek büyük cesaret ve yiğitlikle savaştılar. Conk-
bayırı’nı bize kaptırmamaya çalıştılar ve bunu başardılar”.



EK-2 
FOTOĞRAFLAR





Arıburnu Cephesi’nde 19. Tümen Komutanı Albay Mustafa 
Kemal, tümen gözetleme mevkiinde
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Arıburnu Cephesi (Kuzey Grubu) Karargâhında:
(1) Arıburnu Cephesi Komutanı Esat Paşa

(2) 19. Tümen Komutanı Albay Mustafa Kemal
(3) 16. Tümen Komutanı Albay Rüştü Bey

(4) 9. Tümen Komutanı Alman Albay Kannengiesser
(5) Esat Paşa’nın Kurmay Başkanı Yarbay Fahreddin Bey
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Arıburnu Cephesi’nde Kanlısırt’ta bir Türk siperi
Önde bombacı er elinde bombalarla, 
diğerleri tüfeklerle hazır beklemekte
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Çanakkale’de siperde düşmanı bekleyen nöbetçilerimiz
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6 Ağustos 1915 Kanlısırt taarruzunda Avustralyalı askerler 
tarafından ele geçirilen Kanlısırt’taki üzeri kalaslarla 

örtülmüş 47. Alay birinci hat siperleri
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Kanlısırt’ta şehit düşen Mehmetçikler için savaştan hemen 
sonra inşa edilen Kanlısırt Abidesi.

Bu abide mütareke yıllarında aynı yerde yapılan Anzak 
mezarlığı ve anıtının inşası sırasında ortadan kaldırılmıştır. 

Savaştan sonra Kanlısırt’ı ziyaret eden bir grup subayın abide 
önünde çektirdikleri fotoğrafın üzerinde şunlar yazılıdır:

Çanakkale’nin en muhteşem sırtı: Kanlısırt
Kanlısırt’ta, kanlı topraklar içindeki şehit kardeşlerimi, 

ağabeylerimi bir ziyaret hatırası
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Çanakkale’de 15 cm’lik obüs topu bataryası mevzii

Arıburnu Cephesi (Kuzey Grubu) Karargâhında Esat Paşa (1) 
ve Kurmay Başkanı Fahreddin Bey (2)
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Çanakkale’de düşmandan ele geçirildikten sonra aynısı imal 
edilip kullanılan periskopla gözetleme yapan Mehmetçik

6/7 Ağustos 1915 gecesi Anafartalar sahilinde Suvla Koyu’na 
çıkarma yapan İngilizlerin sahildeki ikmal iskelesi
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7-8 Ağustos 1915’te Conkbayırı’ndaki Türk birliklerine 
komuta eden ve soyadını bu tepeden alan 

4. Tümen Komutanı Yarbay Cemil Bey (Conk)
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Bir tepeyi ele geçirme talimi yapan Mehmetçik

Anafartalar Grubu Komutanı Albay Mustafa Kemal, 
karargâhına mensup subaylarla birlikte
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Conkbayırı’na taarruz eden Yeni Zelanda askerleri, 
Şahinsırt yamaçlarında kazdıkları siperlerde
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Çanakkale’de ateşe hazırlanan bir top ve topçu askerleri

Çanakkale’yi savunan 5. Türk Ordusu komutanlarının 
savaştan sonra İstanbul’da çekilmiş bir fotoğrafı:

(1) Arıburnu Cephesi (Kuzey Grubu) Komutanı Esat Paşa
(2) 5. Ordu Komutanı Alman Generali Liman von Sanders

(3) Seddülbahir Cephesi (Güney Grubu) Komutanı Vehip Paşa
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Arıburnu Cephesi’nde Kırmızısırt mevkiinde 125. Alay siperleri
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Çanakkale’de vakûr ve yiğit iki Mehmetçik
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Seddülbahir cephesi (Güney Grubu) sağ cenah avcı siperi

Çanakkale’de siperlerde düşmanı bekleyen askerlerimiz
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Arıburnu Cephesi’nin Bombasırtı mevkiindeki Ali Çavuş 
Siperi’nde çekilmiş bir fotoğraf: Sağ başta Yüzbaşı Sadık Efendi 
(1), ortada Üsteğmen İsmail Efendi (2), solda ayna ile (periskop) 

gözetleme yapan sipere ismi verilmiş Ali Çavuş (3)

Askeri talim esnasında çekilmiş siperden 
hücuma geçen Mehmetçik
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Anafartalar Grubu Komutanı Albay Mustafa Kemal, harp 
sahasını ziyaret eden mebus ve ayan üyelerine cephe 

hakkında bilgi verirken

Kocaçimen bölgesinde Abdurrahman Bayırı üzerinde 7. Tümen 
komutanı ve karargâh heyeti, düşmanın kaçışının ardından 

sahili ve düşman siperlerini seyrederken 
Arka planda Anafartalar ovası, Tuz Gölü ve Suvla Koyu
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