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Çanakkale Cephesi’nde 
Askerî Kayıtlara Göre

19 Mayıs 1915 
Türk Taarruzu



takdim
18 Mart 1915 tarihinde Çanakkale Deniz Zaferiyle elde edilen ba-
şarı tarihin akışında çok önemli bir dönüm noktası olmuştur. Yok 
edilmek istenilen Milletimiz, tarih sahnesinde yerini koruyacağını 
ve Çanakkale’nin geçilmeyeceğini tüm dünyaya güçlü bir şekilde 
ilan etmiştir. Çanakkale Cephesi, sonuçları itibari ile Birinci Dün-
ya Savaşı içerisinde önemli bir yere sahiptir. Bu önem bir yandan 
Boğazlara hâkim olmayı bir yandan da başkent İstanbul’u koruma-
yı beraberinde getirmiştir. Muharebe süreci seferberlikten itibaren 
her ne kadar bir buçuk yıl sürmüş olsa da etkileri günümüze kadar 
devam etmiştir. Öyle ki bugün Anadolu coğrafyasının her köşesin-
de Çanakkale izlerine rastlamak mümkündür. Aynı şekilde Çanak-
kale Muharebe alanı da gerek Anadolu’nun gerekse bugün Türkiye 
coğrafyasının dışında kalan Osmanlı mirasının izlerini taşımak-
tadır. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı olarak 
her metre karesinde ayrı bir mirasın ve geçmişin izlerini taşıyan 
bu alandaki emanetin öneminin farkındayız. Bu kapsamda Çanak-
kale Muharebeleri’nin gelecek kuşaklara doğru olarak aktarılması 
için kurumsal çalışmalarımıza büyük önem veriyoruz. Bunun için 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile ortaklaşa gerçekleştirdi-
ğimiz bu kitap çalışmasının geniş kitlelere ulaşmasına azami özen 
gösterdik.

Başkanlık olarak Çanakkale Cephesi’ne dair birincil kaynakların 
araştırmacıların hizmetine sunulmasına büyük önem verdik. Nite-
kim bu kaynaklar bizlere dönemin değerlendirilmesini daha rasyo-
nel olarak sağlamaktadır. Bu amaçla kurumumuzca ilk olarak 27. 
Alay Harp Cerideleri üç cilt olarak yayımlanmıştır. Şimdi de Çanak-
kale Cephesi’nde 19 Mayıs 1915 tarihinde Türk tarafınca gerçek-
leştirilen taarruza dair ilgili birliklerin harp cerideleri yayına ha-
zırlanmış ve araştırmacıların hizmetine sunulmuştur. Ayrıca hali 
hazırda devam eden çalışmalarımız ile bu alana dair kurumsal des-
teğimiz devam etmektedir. Bu şekilde, sorumluluk alanımıza dair 
karar alma süreçlerimizi bilimsel verilerin ışığında ilerlemesine 
özen gösterilmiştir. Böylece bilimsel bilginin ışığında, tarihsel mi-
rasımızın sorumluluk bilinciyle bu coğrafyaya hizmet etmeye de-
vam edeceğiz. 



Çanakkale ruhunu her zaman diri tutup gelecek kuşaklara aktar-
mak için gayret göstereceğiz. 

Ecdadımızın canları pahasına koruduğu bu vatan, bize bırakılmış 
sadece bir miras değil, gelecek nesillere aktarılacak en kutsal ema-
nettir. Bugün; aziz şehitlerimizden aldığımız ilhamla, aynı şuur ve 
inançla, mukaddes emanetinizi daha yükseklere taşıma gayreti ve-
rirken, diğer yandan bizi millet yapan yüksek değerlerimizi daima 
canlı tutmaya ve yüceltmeye devam edeceğiz. Birlik ve beraberliği-
mizi koruduğumuz takdirde yarınlarımız daha güzel ve daha parlak 
olacaktır. Allah’ın yardımı ve Mehmetçiğimizin üstün fedakârlık 
ve gayretiyle kazanılan Çanakkale Zaferi’mizi hafızalarımızda da-
ima canlı tutacağız. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üze-
re, milletimize bu eşsiz zaferin gururunu yaşatan, vatanımız, ba-
ğımsızlığımız, milli birlik ve bütünlüğümüz uğrunda canlarını feda 
eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazile-
rimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.

İsmail KAŞDEMİR 
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı



önsöz

Çanakkale Cephesi’ne dair tarih yazıcılığı muharebelerin başlama-
sından günümüze değin devam etmiştir. Hiç şüphesiz bu sürecin 
en temel kaynağını ise askerî kayıtlar oluşturmuştur. Buna karşın 
değişik nedenlerle günümüze kadar sürecin bütününü gösterecek 
askerî kaynakların neşri tamamlanamamıştır. Ancak özellikle Ça-
nakkale Muharebelerinin 100. Yıl sürecinde birinci el kaynak olarak 
tanımlayabileceğimiz harp raporu ve ceridelerinin yayınlanmaya 
başladığı görülmektedir. Bu çerçevede müstakil ve bütünü teşkil 
etmeyen çalışmalar istisna tutularsa Çanakkale Cephesi’ne dair bi-
rincil kaynaklar ve hatta bunlara dayalı tez çalışmaları son beş yıl-
da giderek yoğunlaşmıştır. Bunun sağlanmasında kurumsal ilgi ve 
desteğin önemli bir yeri vardır.

Çanakkale Cephesi’ndeki muharebelerin bir bütün olarak ve as-
kerî kayıtlar özelinde incelenmesi, günümüze kadar bazı eksikler 
ile devam etmiştir. Ancak son dönemde yapılan tezler ve kitap ça-
lışmaları bu eksiğin tamamlanmasına dair önemli katkı sağlamaya 
başlamıştır. Bizler de Çanakkale Cephesi’nin en kritik onlardan bi-
risi olan 19 Mayıs 1915 taarruzunu bu amaçla çalışmaya başladık. 
Konu tercihinde öncelikli yaklaşımlarımız arasında bilimsel sorun 
çözme esas oldu. Nitekim bu taarruza dair bazı anı, günlük türü 
eserler ya da çeviriler üzerinden yapılan değerlendirmelerin eksik 
olduğunu tespit ettik. Bu noktadan hareketle Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Mer-
kezi ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı olarak 
ortak çalışma ekibi oluşturduk. Çalışmanın zaman aralığını Enver 
Paşa’nın 11 Mayıs 1915 tarihinde Çanakkale Cephesi’ni ziyaret et-
mesi ile başlattık; çünkü bu ziyaret, incelediğimiz gelişmeler sü-
recini başlatacak olan taarruz kararının alınmasının da ilk adımı 
olmuştur. 



Çalışmanın temel yaklaşımı olarak gün gün olayları aktarabilmek 
için muharebeye katılan ve Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Merke-
zi (ATASE) arşivinde harp raporu veya ceridesi bulunan birliklerin 
belgelerini günümüz Türkçesine aktardık. Ve bu belge bütününü 
kronolojik olarak taarruz istikametinde kuzeyden güneye doğru 
birlikler özelinde sıralamaya çalıştık. Belgeler içerisinde yer alan 
tarih ve saat bilgilerini bugünkü kullanımına dikkat ederek düzen-
ledik. Belgelerde yer alan askerî terimlerin anlamlarını sayfa altın-
da açıkladık; ayrıca çalışmanın sonuna bir sözlük ekledik. 

19 Mayıs 1915 günü Türk tarafınca gerçekleştirilen ve nerede ise 
10.000’e yakın zayiata ulaşan muharebenin tahlilini, arazi özelinde 
anlamlı kılabilmek için günümüz hava fotoğraflarının üzerine bir-
liklerin taarruz düzenlerine yer vermeye çalıştık. Bunun yanı sıra 
okuyuculara kolaylık sağlaması için belgelerde sıklıkla geçen coğ-
rafi isimleri, hava fotoğrafları ile belirttik. Belgelerin dilinde dönem 
ruhunu kaybetmemek için bazı küçük düzenlemeler gerçekleştir-
dik. Diğer yandan 19 Mayıs taarruzunda şehit olan ve ulaşabildi-
ğimiz subay fotoğraflarını da çalışmaya dâhil etmeye çalıştık. Ça-
lışma tamamlandığında 19 Mayıs 1915 Türk taarruzunun askerî 
tahlil boyutuna dair önemli eksiklerin giderildiğini, tabur ve bölük 
seviyesine kadar komuta kademesinin ortaya çıkarılmış olduğunu, 
şehit subay künye tespitine dair önemli bilgilere ulaşıldığını gör-
dük. Son olarak ise bu taarruzun etkisi ile Çanakkale Cephesi’nde 
gerçekleştirilen tek resmi ateşkes olan 24 Mayıs 1915 gününü ince-
ledik. Çalışmamız 14 günlük bir süreci askerî belgeler ışığında or-
taya koymayı hedeflemiş oldu. Ayrıca ikinci cildin son bölümünde 
Avustralya resmi tarihinde konunun değerlendirilmesine de yer ve-
rerek karşılaştırma yapılmasına olanak sağlamaya çalıştık. Böylece 
Çanakkale Cephesi’nde bir gün ve hatta yaklaşık yedi saat süren 
bir muharebeyi iki cildi bulan belgeler ile okuyuculara ulaştırmaya 
çalıştık. 

Çalışma sürecimizde desteklerini eksik etmeyen Çanakkale Savaş-
ları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Çanakkale Savaşları Enstitüsü, 
Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi’nin kıymetli 
çalışanlarına teşekkürü bir borç biliriz.

Dr. Barış BORLAT 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi Müdürü
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Tarih:19 Mayıs 1915
Saat:04.34 
İkamet Mahalleri: Eski Alay Karargâhı’ndan 

19. Tümen Kumandanlığı’na
Düşman topçusu bizi ateş altına almıştır. Bizim toplarımız kar-
şılık vermiyor. Bu topların susturulması emrinin gerçekleşmesi 
marûzdur. 

57. Alay Kumandanı 
Hüseyin Avnî 

Tarih:19 Mayıs 1915
Saat:04.41
Gelişi: 05.00

19. Tümen Kumandanlığı’na
5. Tümen kıtaatı muvaffakıyetle ilerlemektedir. 

5. Tümen Kumandanı 
Yarbay Hasan Basrî 

Tarih:19 Mayıs 1915
Saat:04.35
Gelişi: 05.00
İkamet Mahalleri: 5.Tümen Karargâhı’ndan 

19. Tümen Kumandanlığı’na
Cephemizdeki 13. Alay başarıyla ilerlemiştir. Ancak sağ kanadı-
mızda bulunan 14. Alay, 57. Alay’ın ateşiyle müteessir olmakta. 
Ateş ettirilmeyerek hızlıca 14. Âlây’a yardımda bulundurulması. 

5.Tümen Kumandanı 
Yarbay Hasan Basrî 

 [57. Alay Kumandanlığına tebliğ olunmuştur.]

Tarih:19 Mayıs 1915
Saat:05.00
İkamet Mahalleri: 19. Tümen Gözetleme Mahallinden 

64. Alay ve 57. Alay Kumandanlıkları’na
Sol kanadımızda bulunan 5. Tümen başarıyla ilerlemektedir. 

19. Tümen Kumandanı 
Yarbay 
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Tarih:19 Mayıs 1915
Saat:05.00
İkamet Mahalleri: 19. Tümen Gözetleme Mahallinden 

64. Alay Kumandanlığı’na
57. Alay’a yan ateşi icrâ eden düşman siperlerinin de zabt edil-
mesi lâzımdır.

 19. Tümen Kumandanı 
Yarbay 

Tarih:19 Mayıs 1915
Saat:05.09
İkamet Mahalleri: 19. Tümen Gözetleme Mahallinden 

Kuzey Grubu Kurmay Başkanlığı’na
Buradaki topçumuz fazla atış yapmasından kısmen bozuk bir 
hâldedir. İhtiyatta cebel topçusu varsa gönderilmesi lüzumu 
marûzdur. 

19. Tümen Kurmay Başkanı 
Binbaşı 

Tarih:19 Mayıs 1915
Saat:05.15
İkamet Mahalleri: 19. Tümen Gözetleme Mahallinden 

3. Kolordu Kumandanlığı’na 
5. Tümen Kumandanlığı’na
57. Alay Kumandanlığı’na

Sarıyar’ın kuzeyindeki sırtta bulunan düşman siperleri işgal 
edilmiştir. 

19. Tümen Kumandanı 
Yarbay 

Tarih:19 Mayıs 1915
Saat:05.20
İkamet Mahalleri: 64. Alay Karargâhı’ndan 

19. Tümen Kumandanlığı’na
 122 rakımlı tepenin gerisindeki siperin 64. Alay’ın 3. Tabur’u ta-
rafından işgal edildiği gelen yaralılardan ve Alay Kumandanı’nın 
haberleri gerekmektedir. 

Süvari Subayı 
Râsim 



16



Askerî Kayıtlara Göre Çanakkale Cephesi’nde 19 Mayıs 1915 Türk Taarruzu

17

19. Tümen Taarruz Düzeni
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Tarih:19 Mayıs 1915
Saat:05.30
İkamet Mahalleri: 19. Tümen Gözetleme Mahallinden 

64. Alay Kumandanlığı’na
İşgal ettiğiniz siperler henüz geriden takviye olunmamış ise he-
men takviye edilerek şimdilik muhâfaza edilmesi lâzımdır. Ge-
ride bulunan ihtiyatlarınızı tamamen ileriye sürünüz ki geriden 
başka kuvvet göndereceğim. 

19. Tümen Kumandanı 
Yarbay 

Tarih:19 Mayıs 1915
Saat:05.40

19.Tümen Kumandanlığı’na
3. ve 2. Tabur cepheden ilerlemiştir. Karşısındaki düşman siper-
lerini zapt etmiştir. 1. Tabur solundaki 14. Alay ilerleyemediğin-
den dolayı o da ilerleyememiştir. Sağdan Haintepe sırtlarının 
kuzeydoğu sırtları henüz zapt olunamadığından askerimiz daha 
ilerleyemiyor. Merkez Mıntıkası’nın Boyun noktasına ilerlemesi 
bizim de 1. Tabur’un ilerlemesini kolaylaştırılacağı marûzdur. 

57. Alay Kumandanı 
Yarbay Avnî 

Tarih:19 Mayıs 1915
Saat:05.45
İkamet Mahalleri: 180 Rakımlı Tepe Güneydoğusu’ndan Tümen Gö-
zetleme Mahallinden 

Kuzey Grubu Kumandanlığı’na
19. Tümen umûmî heyetiyle cephesinde bulunan düşman mevzi-
sini işgal etmiştir. Yalnız 5. Tümen’in henüz Merkeztepe ve Bo-
yun noktasındaki düşman mevzisine hücum etmekte bulunma-
sı Tümenimizin harekâtını erteliyor Rica ederim bu tümen ateş 
muharebesiyle meşgul olmayıp gerideki kıtaatıyla birinci hattı 
takviye ederek karşısındaki düşman siperlerini yok etsin, kuvvet-
çe yardıma ihtiyacı varsa bana bildirsin. 

19. Tümen Kumandanı 
Yarbay 
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Tarih:19 Mayıs 1915
Saat:05.52
İkamet Mahalleri: Kemalyeri Karargâhı’ndan 

19. Tümen Kumandanlığı’na
C- 5. Tümen’e emir verildi. Yardım isterse size bildirecektir. 

Kuzey Grubu Kumandanı 
Esat 

Tarih:19 Mayıs 1915
Saat:06.00
İkamet Mahalleri: 180 Rakımlı Tepe Güneydoğusundan 19. Tümen 
Gözetleme Mahallinden 

Kuzey Grubu Kumandanlığı’na
Uçan düşman uçağının hava muhalefeti sebebiyle Kilya Limanı 
istikametinde iniş yaptığı haber verilmiştir. 

19. Tümen Kumandanı 
Yarbay

Tarih:19 Mayıs 1915
Saat:06.00
İkamet Mahalleri: 19. Tümen Gözetleme Mahallinden 

Kuzey Grubu Kumandanlığı’na
5. 2. ve 16. Tümenlerin henüz ilk mevzilerinde ateş muharebesi 
yapmakta olduklarını görüyorum. Bilgi için arz olunur. 

19. Tümen Kumandanı Yarbay 

Tarih:19 Mayıs 1915
Saat:06.10

5. ve 19. Tümen Kumandanlığı’na
57. Alayın siperlerden çıkmadığı ve bu yüzden yardımsız kalan 
14. Alay’ın da ilerleyemediği anlaşılmakla arz olunur. 

5. Tümen Erkân-ı Harbi Ârif 

Tarih: 19 Mayıs 1915
Saat: 06.15
İkamet Mahalleri: 64. Alaydan 

19. Tümen Kumandanlığı’na
64. Alay’ın 3. Tabur’u tarafından işgal olunan siperler düşmanın 
birçok üstün kuvvetlerine karşı tahliye edilmiştir. Bu haber, Alay 
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Kumandanı’nın yazısıyla bildiriliyor. Fakat zann üzerine söyle-
niyor. Şimdi Alay Kumandanı Bey, şiddetli bir emir vererek, her 
fedâkârlığı göze aldırarak o taburun tekrar o siperi almasını em-
retti. Neticesi arz olunacaktır. 

Gözetleme Subayı 
Süvari Teğmen Râsim 

Tarih:19 Mayıs 1915
Saat:06.20
İkamet Mahalleri: 19. Tümen Gözetleme Mahallinden

64. Alay Kumandanlığı’na
İşgal ettiğiniz düşman siperlerini geride taburlarınızdan biriyle 
takviye ederek katiyen muhâfaza ediniz. 

19.Tümen Kumandanı 
Yarbay 

Tarih:19 Mayıs 1915
Saat:06.35
İkamet Mahalleri: 19. Tümen Gözetleme Mahallinden

5. Tümen Kumandanlığı’na
C- 57. Alay’ın 2. ve 3. Taburları karşılarındaki düşman siperlerini 
zapt ve işgal etmişlerdir. Size komşu olan 1.Tabur ise Merkezte-
pe’den yan ateşine alındığından ilerleyemiyor. Mezkûr Taburun 
hareketi Tümeninizin başarısına bağlanmıştır. 

19.Tümen Kumandanı 
Yarbay 

Tarih:19 Mayıs 1915
Saat:06.30
Gelişi: 06.50 
İkamet Mahalleri: 64. Alay’dan 

19. Tümen Kumandanlığı’na
Alayın dört bölüklü olan 20. Alay’ın 3. Tabur’u tamamen hücu-
ma sevk edilmiş ve üç bölüklü olan 64. Alay’ın iki bölüğü de dün 
kendisiyle beraber gezdiğimiz Mehmed Çavuş siperlerini hücum 
dakikasında işgal ettirilmişti. İleriye atılan Tabur verdiği pek 
çok şehit ve yaralıya rağmen düşman siperlerine kadar atılarak 
bir kısmını işgal etmiştir. Hâlbuki şimdi beş dakika evvel gelen 
şâyân-ı teessüf habere nazaran da üç taraftan ateşe marûz kal-
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dığı olacak ki, işgal ettiği siperi tahliye edip eski siperlerine çe-
kildiği Tabur Kumandanlığı’ndan gelen şâyân-ı teessüf raporda 
görülmüştür. Her neye mâl olursa olsun tekrar hücuma kalkarak 
zapt ettiği siperin geri alınması katî sûrette kendilerine emir 
olunmuştur. Mevcut siperler zaten tamamen dolmuş bulundu-
ğundan ileriye bir nefer daha sevk ve takviye ihtimali katiyen 
yoktur. Çünkü Alayın ihtiyatı olarak yalnız iki bölük kaldığı gibi 
esasen ileride kuvvete ihtiyaç da yoktur. Mâlûmatın neticesi baş-
kaca arz olunacaktır. 

64. Alay Kumandanı 
Binbaşı Servet 

Topçunun şiddetle ateşe devam etmesini üç oldu haber gönderi-
yorum. Tabur Kumandanına da yazdım. Ateş ettiği sedâsını ben-
deniz buradan görüyorum. 

Tarih:19 Mayıs 1915
Saat:06.35
İkamet Mahalleri: Kemalyeri’nden

19. Tümen Kumandanlığı’na
57. Alay’ın henüz siperlerinden bir adım ilerleyemediklerini 5. 
Tümen bildiriyor. Boyun noktasına taarruz ile 57. Alay’ın ilerle-
diğinin bildirilmesini beklerim. 

Kuzey Grubu Kumandanı 
Esat 

Tarih:19 Mayıs 1915
Saat:06.55
İkamet Mahalleri: 180 Rakımlı Tepe’nin Güneydoğusu’ndan 19. Tü-
men Gözetleme Mahallinden 
Kuzey Grubu Kumandanlığı’na evvelce de arz olunduğu üzere 57. 
Alay’ın 2. ve 3. Taburları karşılarındaki düşman siperlerini zabt 
etmişlerdir. 5. Tümen ile temasta bulunan 1. Tabur’u Boyun nok-
tasına karşı hareketi 14. Alay’ın taarruza katılmasıyla mümkün 
olduğundan, bu Tabur Kumandanına, solundaki 14. Alay’ın Ta-
bur Kumandanıyla görüşerek birlikte taarruz etmeleri emri veril-
diği marûzdur. 

19. Tümen Kumandanı 
Yarbay 
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Açıklama: 5. Tümen Kumandanlığı’nın telefonla aldığı mâlûmat 
doğru değildir. Ben burada vaziyeti bizzat görüyorum. 

Tarih:19 Mayıs 1915
Saat:06.43
İkamet Mahalleri: 5. Tümen’den

19. Tümen Kumandanlığı’na
57. Alay’ın Birinci Tabur Kumandanı İbrahim Efendi ile bizzat te-
lefonla konuşuldu. Kendi Taburu ve sağında 2. Tabur’un siperle-
rinden çıkmadıkları anlaşılmıştır. 14. Alay’a taarruz ve hücuma 
devam için emir verildi. 57. Alay’ın da bu hücuma ortak olması 
gereklidir. 

5. Tümen Kumandanı 
Hasan Basrî 

Tarih:19 Mayıs 1915
Saat:07.20
İkamet Mahalleri: Kemalyeri’nden

19. Tümen Kumandanlığı’na
19. Tümen cephesinde 48. Alay’dan bir tabur düşman siperlerine 
girmiş ve bir mitralyöz alınmıştır. 

Kolordu Kurmay Başkanı
 Fahrî 

Tarih:19 Mayıs 1915
Saat:08.00
İkamet Mahalleri: Kabatepe’den

19. Tümen Kumandanlığı’na
1- Vaziyette bir değişiklik yoktur. Düşmanın dört harp gemisiyle 
12 büyük nakliye gemisi gözlemleniyor. 
2- Arıburnu’na ufak iki nakliyle gemisi yanaşmış ise de bir şey 
çıkardığı görülmemiştir. 

Kabatepe Müfreze Kumandanı 
Binbaşı Sâib 
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Tarih:19 Mayıs 1915
Saat:08.00
İkamet Mahalleri: 180 Rakımlı Tepe’nin Güneydoğusunda 19. Tü-
men Gözetleme Mahallinden

Kuzey Grubu Kumandanlığı’na
Düşman sağ kanadımızda bulunan 64. Alay’a kuvvetli kıtaatla 
mukabil taarruz etmektedir. 57. Alay’ın sağ kanat ve merkezinde 
bulunan 3. ve 2. Taburları, düşmandan zapt ve işgal ettikleri si-
perlerden daha ileri hareket kudretine sahiptir. Ancak sol kanat-
taki 1. Tabur ve 5. Tümen harekâtının ilerleyememesi sebebiyle 
şimdilik bulunduğu hatta kalıyor. Zaten daha ilerisi Kömürkapı 
Deresi’dir. 

19.Tümen Kumandanı
Yarbay

Tarih:19 Mayıs 1915
Saat:08.00
İkamet Mahalleri: 64. Alay’dan 

19. Tümen Kumandanlığı’na
İleriki siperi zabt eden askerin her taraftan marûz kaldığı şid-
detli top ve mitralyöz ateşleri altında eski siperlerine çekildiği-
ni arz etmiştim. Bunun üzerine iki defa gayet acı ve son derece 
şiddetli bir sûrette ne olursa olsun neye mâl olursa olsun o si-
perlerin tekrar işgal edilmesi lüzumunu Tabur Kumandanlığı’na 
yazdım. Şimdi üç dakika evvel aldığım raporunda 9. Bölük, 11. 
Bölük Kumandanlarına emir verdiği hâlde hareket edemedik-
lerini ve Çataltepe ve Keltepe’den düşman mitralyözlerinin her 
iki istikametle siperlerini ateş arasına aldıklarını bildiriyor. İşte 
üçüncü ve son olarak tekrar yazdım. O kuvvetten hiçbir nefer 
kalmayacak, mutlak siperler işgal olunacaktır dedim. Aksi hâlde 
idama mahkûm olacaklarını bildirdim. Şu dakikada onların eski 
siperlerini işgal için gönderilen 64. Alay 3. Tabur ile siperlerin-
den hücuma kalkamayan ve düşman siperine kadar gidip de ge-
riye dönen 20. Alay 3. Tabur askeri karışık ve son derece sıkışık 
bir vaziyettedir. Bunları seyrekleştirmek için 64. Alay 3. Tabur’un 
bölüklerini eski siperlerine getirmek katiyen içim elvermemek-
tedir. Bunların dahi hepsi mahv olsa ileriye giden hiçbir neferi 
geriye getirmeyeceğim aşikârdır. Düşmanın her taraftan göster-
diği şiddetli ateşinden başka vaziyette bir değişiklik yoktur. Top 
ve mitralyöz koyduğumuz siperin o cephesine düşman karşılık 
bir taarruzda bulunmuş ise de onlar da geri çekilmeye mecbur 
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edilmiştir. Gerek Tabur’dan alacağım cevap ve gerekse değişiklik 
edecek her bir halin arzından geri çekilmeyeceği marûzdur. 

64. Alay Kumandanı  
Servet 

Tarih:19 Mayıs 1915
Saat:08.18
İkamet Mahalleri: 57. Alay’dan 

19. Tümen Kumandanlığı’na
3. Tabur’un bu sabah cephesi ilerisinde 1. ve 2. Bölüğü’yle işgal 
ettiği siperi derinindeki askeri sağdan Haintepe’nin kuzeydoğu-
su yani 64. Alay’ın henüz zapt edemediği sırtlardan düşmanın 
şiddetli yan ateşine marûz kalarak askerin bir haylisini şehit ve 
mecruh ederek orada barınamadıkları ve bunlardan sağ kalan bir 
kısmı dere içine atılıp cüzî bir kısmı da geriye gelebildiği, hâsılı 
bu Tabur’un hâl-i hâzırda eski vaziyeti aldığı şimdi aldığım haber 
üzerine marûzdur. 

57. Alay Kumandanı 
Yarbay Avnî 

Tarih:19 Mayıs 1915
Saat:09.10
İkamet Mahalleri: 180 Rakımlı Tepe’nin Güneydoğusunda 19. Tü-
men Gözetleme Mahallinden

64. Alay Kumandanlığı’na
Vaziyetiniz taarruza müsâit değilse şimdilik bulunduğunuz si-
perleri katî sûrette muhâfaza etmekle devam edebilirsiniz. 

19.Tümen Kumandanı 
Yarbay

Tarih:19 Mayıs 1915
Saat:09.35
İkamet Mahalleri: 64. Alay’dan 

Emir Zabiti Kâzım Efendi’ye
64. Alaydaki telefonlar bozulmuştur. Haberler de geç kalırsam 
bundan ileri gelir. Tamir edilmek üzere telefoncu yola gitmiştir. 
Vaziyette henüz bir değişiklik yoktur.

Râsim
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Tarih:19 Mayıs 1915
Saat:09.50
İkamet Mahalleri: Kemalyeri’nden 

5. Ordu Kuzey Grubu 19. Tümen Kumandanlığı’na
C) Düşmanın mukabil taarruzunu def etmeye çalışınız ve tahkim 
etmiş olduğunuz hattın bir kısmının bile düşman tarafından zabt 
edilmesine meydan vermeyiniz. Gerideki kıtaatınızdan oldukça 
kuvvetli bir ihtiyat elde bulundurmaya gayret ediniz. Cephedeki 
Tümenler de ilerleyemiyorlar. Onların da mevzilerini elde tut-
maları için emir verilmiştir.

 3. Kolordu Kumandanı 
Esat 

Tarih:19 Mayıs 1915
Saat:10.00
İkamet Mahalleri: 64. Alay’dan 

19. Tümen Kumandanlığı’na
Makineli tüfeğin birisinin düşman mermilerinden zarfı delindiği 
ve kullanılamaz duruma geldiği alınan rapora atfen marûzdur. 

64. Alay Kumandanı 
Binbaşı Servet 
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64. Alay Taarruz Düzeni
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Tarih:19 Mayıs 1915
Saat:10.05
İkamet Mahalleri: 64. Alay’dan 
Vaziyette bir değişiklik yoktur.

Râsim 

Tarih:19 Mayıs 1915
Saat:11.40
İkamet Mahalleri: Kemalyeri’nden

19. Tümen Kumandanlığı’na
C- Kuvvetli ihtiyatların bulunduğuna nazaran düşmanın karşı ta-
arruzunu def etmekle beraber tekrar karşı taarruz icrâsı imkânı 
olursa derhâl fırsattan istifâde etmeniz lâzımdır. 

3. Kolordu Kumandanı Esat 
Tümen’in maksatsız yalnız başına taarruza devam eylemesini 
muvafık görmediğimden zaten durdurmuş olduğum muharebeye 
tekrar başladım.

Tarih:19 Mayıs 1915
Saat:14.45 
İkamet Mahalli:180 Rakımlı Tepe’nin Güneydoğusunda Tümen Ka-
rargâhından
Tümen ve Kıta kumandanlarından aşağıdaki maddelerin icrâsını 
emir ve talep ederim. 
1- Bugünkü taarruz ve hücuma ortak olan kıtaattan muharebe-
ye katılması sebebiyle askeri bir diğerine karışmış olan tabur ve 
bölükler hemen idâre ve kumanda husûsunu sıralamış ve man-
ga, takım ve bölükleri düzene sokmuş ve ortaya çıkan zâyiat-
tan dolayı bütün manga, takım ve bölüklere münâsiplerinden 
derhâl kumandan tâyin edilecektir. Muharebe esnasında emir 
ve kumandaya halel gelmemek için muharebeden evvel manga 
kumandanları da dâhil olduğu hâlde her kumandan kendisine 
münâsip bir vekil tâyin edecektir. Vekilin kim olduğunu evvelden 
bilmiş olacak ki; asıl kumandanın kayıp olmasında derhâl vekilin 
emrine tâbi olsun. 
2- Asker üzerindeki cephane derhâl ikmâl edilecek ve zaman ge-
çirmeksizin muharebe ağırlıkları da cephane kollarından eksik-
lerini alacaklardır. 
3- Avcı siperleri gerisinde istinâd kıtası için sütresi olmayan bö-
lükler ve ihtiyatı için keza cepheleri gerisinde korunmuş mahal-
leri olmayan taburlar vardır. Kıta idâre sevki zor duruma sokan 
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bu hâl her durumda etkisiz edilecektir. Cephelere aşağıdaki şe-
kil gibi vaziyet verilecektir. 2. Bölük 1. Bölük 160 istinâd ve ihti-
yatlar ileri hatta tamamen kapalı yollarla bağlı olacaktır. İstinâd 
ve ihtiyat örtülü hendekleriyle gizli yolların örtü yüksekliği 1,80 
metre olacaktır. Gerek avcı siperlerinde ve gerekse istinâd veyâ 
ihtiyât setr hendekleriyle râh-ı mestûrların arazi îcabı olarak 
düşmanın yan ateşine marûz olan kısmalarında 1,80 yüksekliğin-
de ara siperi vücuda getirilecektir. Bölüğünün avcı hattı gerisine 
gizli irtibat hendeğiyle istinad mahalli ve taburunun cephesi ge-
risinde keza ileri hatta gizli ulaşım ile bağlı olan ihtiyat kuvveti 
mahalli vücuda getirmeyecek olan bölük ve tabur kumandanları 
kuvvetini suistimal ve idâre ve netice olarak kendimiz için zarar 
veren düşman için kazançlı bir vaziyet iltizam etmiş bulunmakla 
itham edilecektir. Alay kumandanları bizzat bu işi gözüyle tef-
tiş etmek sûretiyle devamlı olarak takip edilecektir. Arazi müsâit 
olduğu mahallerde istinad sütreleri de kademeli avcı siperi hâli-
ne getirilmelidir. Bölüklerde istinâda ayrılan kuvvet istinâd için 
ve taburlarda ihtiyata ayrılan kuvvet ihtiyat için gizli mahalle-
ri vücuda getirmekte geceli, gündüzlü çalışılabilir. En ziyâde 64. 
Alay’ın cephesinde olan bu eksiğin ikmâline başlandığını bana 
bildirecektir. 
4- Cepheye dâhil olan her yeni tahkîmatın eksiğini ikmâl etmek-
le mükelleftir.
5- Bugünkü hücumda 57. ve 64. Alaylara katılan istihkâm takım-
ları hemen toplanacak ve akşama kadar geride evvelce bulun-
dukları mahalde birleşecektir. 
6- Siperlerin yakınında bulunan şehitler bu gece defin edilmeli 
ve silâh ve techîzatı alınmalıdır. 

19. Tümen Kumandanı 
Yarbay M. Kemal 

Avcı hattı, İstinat ve ihtiyat mevzilerinin ileri hatta olan mesafe-
si araziye göre değişebilir. 

Tarih:19 Mayıs 1915
Saat:10.20 
İkamet Mahalli:180 Rakımlı Tepe’nin Güneydoğusunda Tümen Ka-
rarâhından 19. Tümen Gözetleme Mahallinden 

Tümen Emri
1- Tümenimiz ilk taarruz vazîfesini gerçekleştirmiştir. Taarruzun 
ikinci safhasına geçmek için diğer Tümenlerin hareket neticesi-
ni bekliyordum. Şimdi aldığım Kolordu emri taarruza devamdan 
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etmekten vazgeçtiğinin buyrulduğunu bildirdiğinden 64. ve 57. 
Alaylar bulundukları mevzileri düşmanın karşı taarruzuna karşı 
kuvvetli olarak elde bulundurmakla yeterli olacaktır. İhtiyat kı-
taatı bulundukları yerlerde kalacaklar ve kendi cepheleri önünde 
bulunan alaylarla daimi irtibat tesis edeceklerdir. Topçu, düşman 
piyadesinin her türlü harekâtını ve düşman topçusunun piyade-
mizi tâciz etmekten men eylemeye devam edecektir. Ben karar-
gâhtayım. 

19. Tümen Kumandanı 
Yarbay Mustafa Kemal 

Bu emirden evvel Kolordu Erkân-ı Harbiyesinden Birinci Şube 
Müdürü Binbaşı Kemâl Bey’in şifâhî olarak telefonla “Kolordu 
Kumandanı Paşa Hazretleri taarruzun devamından vazgeçmiş-
tir.” demiştir. 

Tarih:19 Mayıs 1915
Saat:12.50 
İkamet Mahalleri: Kemalyeri’nden 

5. Ordu Kuzey Grubu 19. Tümen Kumandanlığı’na
Bu sabahki hücumdan maksat düşman mevziîne baskın tarzında 
girmek idi. Buna muvaffakıyet ortaya çıkmayınca zâyiat miktarı-
nı azaltmak için baskın tarzındaki hücum haberinin tadili lâzım 
gelmiştir. Bundan dolayı elde edilen mevzi tahkim ile düşmana 
karşılık vermek ve onu piyade ve topçu ateşi ile ezerek adım adım 
ilerlemek ve her kazanılan siperde kuvvetlice yerleşmek ve kar-
şı taarruzlara karşı tedbirli bulunmak ve fırsattan istifâde etmek 
îcab eder. Bu maksatla Tümenler muharebenin aldığı cereyanı 
ve karşılarındaki düşmanın hâline göre düşman mevziîne hâkim 
bir vaziyette bulunmak ve düşman hattının bazı aksamını olsun 
ele geçirmek husûsuna gayret etmelidir. Her tümen hal ve vazi-
yeti ve düşman hakkındaki mâlûmatı ve kendi zâyiatı hakkında 
mümkün olabildiği kadar serî olarak gerçekleştirmesi lâzımdır. 

Kuzey Grubu 3. Kolordu Kumandanı 
Esat 
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Tarih:19 Mayıs 1915
Saat:15.30
İkamet Mahalleri: Kabatepe’den

19. Tümen Kumandanlığı’na
Düşman gemilerinden iki bölükten ziyâde takviye kuvvetleri tor-
pidoya çektirmek sûretiyle karaya ihraç etmiştir. Bunların bahri-
ye muharip askerden olması gerekmektedir. 

Kabatepe Müfrezesi Kumandanı 
Binbaşı Sâib 

Tarih:19 Mayıs 1915
Saat:15.45
İkamet Mahalleri: 19.Tümen Karargâhından

Kuzey Grubu Kumandanlığı’na
Düşman, sağ kanadımıza taarruza teşebbüs etmiştir. Bu ana ka-
dar taarruz eden düşman püskürtülmektedir. 

19. Tümen Kumandanı 
Yarbay M. Kemal 

Tarih:19 Mayıs 1915
Saat:16.00
İkamet Mahalleri: 57. Alay’dan

Tümen Kumandanlığı’na
Düşman bütün cephemizde ve dere içindeki hatlarını takviye et-
miştir. Şiddetli mitralyöz ve topçu ateşiyle hatlarımızı ve gerimi-
zi ateş altına almaktadır. Her tarafta avcı hatlarını ve istinadları 
takviye ettim. 

57. Alay Kumandanı Avnî 

Tarih:19 Mayıs 1915
Saat:16.00
İkamet Mahalleri: 180 Rakımlı Tepe’nin Güneydoğusundan

72. Alay Kumandanlığı’na
Düşmanın 64. Alay cephesine taarruzu hâlinde emir beklemek-
sizin derhâl bu alayı takviye ve vaziyetin îcabına göre lüzum gö-
rürseniz düşmana taarruz ve bana mâlûmat verirsiniz. 64. Alay 
ile yakından irtibatta bulunulacağı gibi bulunduğunuz yerden de 
husûsî bir şekilde gözetlemeye devam ediniz. 

19. Tümen Kumandanı 
Yarbay M. Kemal 
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Tarih:19 Mayıs 1915
İkamet Mahalleri: 72. Alay’dan 

Tümen Kumandanlığı Yüksek Huzuruna
1- Bu şiddetli ateş şifâhî olarak da arz olunduğu gibi 64. Alay’ın 
cephesinde değildir. 
2- Ya 57. Alay cephesinde veya Merkez Grubu cephesindedir. İkin-
cisi daha kuvvetlendirilmiştir. Bu sebeple gözetleme için adam 
gönderdim. Şimdi hakikati arz ederim. 
3- Gözetleme mahallinden birlikler döner dönmez her üç saatte 
bir değiştirilmek üzere 60 nefer ve bir subay 64. Alay’a olan mev-
cut gizli yolları genişletmek ve derinletmek üzere memur ettim. 
Geceli gündüzlü çalıştırılacaktır. 
4- Alayın teskereci ve sıhhiye askeri genellikle önümüzdeki alay-
ların teskerecilerine yardım için gönderilmiştir. 
5- Sağ kanadımızda ihtiyatta bulunan 64. Alay 1. Tabur siperlere 
girdiğinden dolayı aldığım emniyet düzenini gösteren kroki ilişik 
olarak arz ve takdim kılınmıştır.
6- Îcabında vekilim 72. Alay 3. Tabur Kumandanı Mahmûd Ne-
dîm Bey olduğu marûzdur. 

72. Alay Kumandanı 
Binbaşı Mehmed Münîr 

Tarih:19 Mayıs 1915
Saat: 16.15
İkamet Mahalleri: 19. Tümen Gözetleme Mahallinden 

57. Alay Kumandanlığı’na
C- Tedbiriniz uygundur. Düşmanın büyük kuvvetlerle taarruza 
kalkışması hâlinde cephenizin gerisinde bulunan 27. Alay sizi 
takviyeye hazırdır. 

19. Tümen Kumandanı 
Yarbay M. Kemal 

Tarih:19 Mayıs 1915
Saat: 16.30
İkamet Mahalleri: 19. Tümen Gözetleme Mahallinden 

5. Tümen Kumandanlığı’na
Sağ kanadınız gerisinde ne kadar ihtiyat kuvvetiniz bulunduğu-
nun bildirilmesi temenni olunur.

19. Tümen Kumandanı
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Tarih:19 Mayıs 1915
Saat: 16.30
İkamet Mahalleri: 19. Tümen Gözetleme Mahallinden 

Kuzey Grubu Kumandanlığı’na
1- Düşmanın taarruzu tevkif edilmektedir. Düşman cephemize 
karşı olan kuvvetlerini takviye ediyor. 
2- Düşmanın bu takviye olunan birinci hatlarının tekrâr hücûma 
kalkması muhtemeldir. Men etmek ve uzaklaştırmak için gere-
ken tedbirin alınması marûzdur. 

19. Tümen Kumandanı 

Tarih:19 Mayıs 1915
İkamet Mahalleri: Tabur Merkezinden 

Alay Kumandanlığı’na
Düşmanın sağ kanadımıza karşı bir harekette bulunacağı zanne-
dilerek sağ kanadın şiddetli ateş ettiği fakat düşmandan o yol-
da bir hâl görülmeyerek ateş hafiflemiş bulunduğu gözetlemeye 
gönderilen Küçük Zâbit Hasan Efendi’nin ifadesinden anlaşıl-
makla marûzdur. 

72. Alay 3. Tabur Kumandanı 
Mahmûd Nedîm 

Saat:16.45
Her yeni hale karşı ihtiyat olmak üzere 1.Tabur’dan bir bölük 64. 
Alay’ın sağ gerisine gönderildiği gibi gözetlemeye memur edilen 
3. Tabur’dan gelen bu raporda görülen îcab üzerine Tümen Ku-
mandanlığı’na takdim. 

72. Alay Kumandanı 
Binbaşı Mehmed Münîr 

Tarih:19 Mayıs 1915
İkamet Mahalleri: Sağ Kanattan 

19. Tümen Kumandanlığı’na
Tümen emri alındı. Bölük Kumandanı ve İkinci Takım Kumanda-
nı vuruldular ve tedavi için geriye gittiler. Birinci Takım Kuman-
danı da 57. Alay’ın birlikte harekâta ortak olmuştur. Kendisinden 
bir haber alınamadı. 64. Alay’dan harekâtına ortak olan iki ta-
kımdan ancak 10 kişi kadarı kaldı. Pek çok şehit ve yaralımız olup 
bölüğü hemen toplamaya muvaffakıyyet hâsıl olamadı.

 11. Tümen İstihkâm 2. Bölük 3. Takım Kumandanı 
Teğmen Halîl Necâtî 
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Kuzey Grubu Kumandanlığı’na
 Rapor
19. Tümen’in, Kolordu emrine uygun ayın altıncı [19 Mayıs] bu-
günkü taarruz hareketini aşağıda icrâ etmiştir. 64. ve 57. Alaylar 
ve bu Alaylara kısımlar ayrılmış olarak İstihkâm Bölüğü öğleden 
evvel saat 3,30’da sükûnetle düşman mevzisine baskın icrâ ede-
rek karşılarında bulunan düşmanı uzaklaştırmak ve ilk mevziyi 
işgal eylemişlerdir. Yalnız 57. Alay’ın sol kanadında bulunan 1. 
Tabur’u baskın hareketine teşebbüs ettiği sırada cephesinden 
başka Merkeztepe ve Boyun kısmında düşmandan da piyade ve 
mitralyözün icrâ eylediği yan ateşine marûz kalması yüzünden 
ileri atılıp mahv olanlarından başka yerlerinde kalmaya mecbur 
olmuşlardır. Bu ilk başarının ardından gündüz olmuştu ki, sol ka-
nadımızda bulunup 5. Tümen’in zabt ve işgale memur bulundu-
ğu Merkeztepe ve Boyun noktası henüz 5. Tümen tarafından zabt 
ve işgal edilememiş bulunduğundan 19. Tümen birinci hattı Mer-
kez ve Hain Tepelerden yan ve bu iki Tepe arasında Kömürkapı 
Deresi güneyindeki sırtlardan cephe ve denizden arka ateşleri al-
tında kalmış bulunuyordu. İlk zapt olunan hattın ilerisi Kömür-
kapı Deresi’yle bunun kollarını teşkil eden yarıklardan ibâretti. 
Düşman taze kuvvetlerle olduğu tahmin edilen kuvvetli kıtaat 
ile sağ kanadımıza taarruz ederek 57. Alay’a yan ateşi icrâ eden 
siperlerini geri almış ve 64. Alay’la 57. Alay’ın sağ kanadında bu-
lunan 3. Tabur’unun asıl mevzilerine çekilmesini gerektirmiştir. 
Düşmanın bu taarruzu durdurulduktan sonra sağ kanadımızda 
64. Alay ile tekrar taarruza başlamıştır. Bu esnada idi ki Kolordu 
Erkân-ı Harbiyesi’nden Binbaşı Kemal Bey tarafından telefonla 
ve daha sonra yazılı olarak taarruzun durdurulması lüzumuna 
dâir emirleri kabul edildi. Düşman öğleden sonra Tümenimizin 
cephesindeki bütün hatlarını takviye ederek bütün tümen cep-
hesine ikinci defa olmak üzere taarruza başlamıştır. Düşmanın 
taarruzu, kendisi bütün telefi dûçâr edilerek ateş ile reddedilmiş 
ve reddedildikten sonra sağ kanadımızdan tekrar karşı taarruza 
geçilerek bir kısım ile Sarıyar hizâlarına kadar ilerlenebilmiştir. 
En son vaziyetimizde Sağ Kanat Kuvvetleri kısmen ilerledikleri 
bu hatta ve Sol Kanat Kuvvetimizin merkezinde bulunan tabur 
[57. Alay 2. Tabur] dahi kısmen düşmandan zapt olunan siper-
lerde ve umûmî heyet ile asıl hatta bulunmaktadır. Düşmandan 
zapt ve işgal ettiğimiz ileri hatlar arazi îcabı olarak düşmanın 
ateşlerine mahkûmdur. Bugünkü muharebede 19. Tümen cep-
hesinde birinci hattı işgal faâliyeti eden düşman kuvveti iki tu-
gay olarak tahmîn edilmektedir. Düşmanın özellikle icrâ eylediği 
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tekrarlanan taarruzlarda zâyiatı çoktur. Bizim zâyiatımız ilk ha-
reketin sükûnetle ve baskın sûretiyle icrâ edilmesi sayesinde nis-
peten azdır. Bu miktarlar tahkikten sonra ayrıca arz olunacaktır. 
Düşmanın hücum sahasında birçok silâh ve techîzatı bırakılmış 
ise de ateşten alınamamaktadır. Yalnız 57. Alay 2. Tabur’unun 
muhâfaza ettiği siperde toplanmakta olan silâhlar ve tahkim eş-
yâlarının miktarı arz olunacaktır. Düşmanın muhtemel taarruz 
hareketine karşı ve asıl mevziîmizin takviye ve ıslâhı husûsunda 
gerekli olan tedbirlerin kabul kılındığı marûzdur. 

19. Tümen Kumandanı 
Yarbay M. Kemal 

Tarih:19 Mayıs 1915
Saat: 17.25
İkamet Mahalleri: 72. Alay’dan 

19. Tümen Kumandanlığı’na
1- 64. Alay Kumandanı’yla sıkı bir sûrette irtibat tesis ettim. 
2- Bu kumandana gönderdiğim subaylar ve gerekse sağa gönder-
diğim bölük kumandanının 64. Alay subayı ile görüşme neticesi 
olarak vâki olan ifadelerinde düşmanın sağa sarkmak gibi bir ha-
reketi yoktur. 
3- Ancak 64. Alay gerisinin ve bizim Alayımızın sağının güvence 
altında bulundurulması gerektiği anlaşılıyor. 
4- Bunun için biraz evvel takdim ettiğim kroki gereğince kabul 
edilmiş tedbirler icrâ edilmiş ve durum îcabı bu bölük [yarım ta-
burdur.] 64. Alay’ı takviye veya uzatacak, bunun yerine emniyet 
için başka bir kuvvet sevk olunacaktır. 
5- Sazlıdere’nin kuzeyinde dünkü gördüğümüz iki sandal istika-
metindeki biçimsiz sırtlarda düşmanın tahkîmat yapıp kum tor-
baları koyduğu ve ara sıra tek tük neferlerinin görüldüğü bilgi 
için arz olunur. 

72. Alay Kumandanı Binbaşı 
Mehmed Münîr 

Tarih:19 Mayıs 1915
Saat: 18.43
İkamet Mahalleri: 20. Alay 3. Tabur’dan 

64. Alay Kumandanlığı’na
Taburumuzdan bir yüzbaşı, bir üstteğmen, iki ihtiyat subay ada-
yı kalmış; geriye kalan yaralı ve şehit askerden, büyük kısmı da 
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şehit, 168 yaralı, kayıptır. Askeri bugün tekrar taarruza geçirmek 
için tabanca istimal etmek mecburiyetinde bulunulduğuna naza-
ran askerin mânevî kuvveti de pek ziyâde kırılmıştır. Şayet düş-
man tarafından bu gece bir taarruz olacak olursa bunların büyük 
kısmının siperleri tahliye etmeleri pek ziyâde muhtemel bulun-
duğu bilgi için arz olunur. 

20. Alay 3. Tabur Kumandanı
Kıdemli Yüzbaşı Alî Rızâ 

Tarih:19 Mayıs 1915
Saat: 21.30
İkamet Mahalleri: 64. Alaydan 

20. Alay 3. Tabur Kumandanlığı’na
C- Pek ziyâde dikkate değer olan 27 numaralı raporunuzu oku-
dum. Bulunduğunuz siperlerden herhangi bir neferin orayı tah-
liye ederek çekilmesi maâzallah vatan için mûcib-i felâket ve 
kendisi hakkında da mahvını getirecek bir vazîfedir. Subay ve 
askerinize gayet şiddetli telkinler verilmesi ve herhangi birisi 
mevkiini terk ederse derhâl yine tabanca ve tüfekle öldürülme-
si ve suiistimal bu hâle asla meydan verilmemesi bulunduğunuz 
mevkide son nefere varıncaya kadar müdâfaada sabırlı olunması 
ve asker içinde bu gibi hisse kapılanlar var ise [ölmek var dönmek 
yok] şıkkının beynine iyice yerleştirilmesi ve geriye döneceklerin 
her hâlde kurşuna dizileceklerinin bilinmesi katî sûrette ve gü-
venle istenir. Bu rapor aynen Kumandan Bey’e takdim edilmiştir. 

64. Alay Kumandanı 
Binbaşı Servet
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Tarih:19 Mayıs 1915
Saat:22.00 
İkamet Mahalli: 180 Rakımlı Tepe’nin Güneydoğusundan Tümen 
Karargâhından 

Tümen Emri 
1- Kolordu Kumandanı Paşa Hazretleri tüm silâh arkadaşlarının 
tarihimize altın hat ile yazılmaya lâyık şanlı bir sayfa daha ilâve 
eden bugünkü kahramanlıklarını hürmetle yâd ve takdir ederler. 
2- 64. ve 57. Alaylar ve İstihkâm Bölüğü tamamen emir ve arzu 
eylediğim gibi tam vaktinde ve sükûnetle cepheleri önündeki 
düşmana baskın icrâ ve düşman siperlerini zabt ve işgal ve genel 
hücumdan tümenimize teveccüh eden birinci baskın safhasını 
başarıyla ikmâl eylediklerinden kendilerine müteşekkirim. Özel-
likle 64. Alay’ın düşmanın birinci karşı taarruzunu telef ile def 
ve uzaklaştırılması ve gerek 64. ve gerekse 57. Alay’ın cephesine 
düşmanın vuku bulan ikinci karşı taarruzunu da aynı şekilde de-
fetmeleri takdire şayandır. 
3- 64. Alay düşman taarruzunu uzaklaştırdıktan sonra icrâ etti-
ği karşı taarruzla bir kısım kuvvetinin kazandığı hattı tahkim ve 
takviye edecektir. 57. Alay’ın 2. Tabur’u da zapt ettiği düşman 
mevziînde kuvvetli olarak yerleşecektir. Genel sûrette gerek zapt 
olunan hatlarda ve gerekse asıl hattımıza düşmanın vukuu muh-
temel taarruz ve baskınlarına karşı gerekli olan tedbirler kabul 
edilecektir. 57. Alay sol kanadındaki 1. Tabur’uyla 5. Tümen’in 
komşu kıtasıyla irtibatta bulunacaktır. 72. Alay, 64. Alay’ı îcabın-
da takviye ve düşmanın sağ kanadımıza karşı yapmaya teşebbüs 
edeceği hareketleri taarruzla def edecek sûrette hazır buluna-
caktır. 27. Alay, 57. Alay’ı îcabında takviye etmek veya 64. Alay’a 
yardım etmek üzere bulunduğu mahalde kalacaktır. 45. Alay 3. 
Tabur sol kanadımıza vuku bulacak düşman teşebbüsünü akim 
bırakmak üzere bulunduğu yerde emrime tâbi kalacaktır. Topçu 
bataryaları yarın şafakla beraber faâliyete girecek sûrette hazır-
lanacak ve piyademize en çok zarar veren düşman hendeklerini 
imhâya çalışacaktır. İstihkâm Bölüğü 180 Rakımlı Tepe’nin gü-
neydoğusunda bulunan topçu mevziî gerisinde ve Tümen Karar-
gâhı yakınında toplanacak ve emrim altında bulunacaktır. 
4- Ben karargâhımdayım. 

19. Tümen Kumandanı
Yarbay M. Kemal

Tebliğ Sûreti: 64. Alay, 57. Alay, 27. Alay, 72. Alay, Topçu Taburu, 
İstihkâm Bölüğü Kumandanlarına emir neferiyle yazıyla gönde-
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rilmiştir. 
Kuzey Grubu ve 5. Tümen Kumandanlıklarına bilgi için emir at-
lısıyla gönderilmiştir. 

Tarih:19 Mayıs 1915
Saat:19.00
İkamet Mahalleri: Kemalyeri’nden 

19. Tümen Kumandanlığı’na
1- Düşmanın taarruzlarını def ile ona zâyiat verdirmek ve ondan 
sonra fırsatsan istifâde edilmek üzere her tümen kendi mevzisini 
düzeltme ve tahkimde kıtaatını tanzim edecek ve bundan sonra 
özellikle bu gece yapılması umulan olası karşı hücuma karşı ha-
zır bulunacaktır. 
2- Tüm silâh arkadaşlarımın tarihimize altın hat ile yazılmaya 
lâyık şanlı bir sayfa daha ilâve eden bugünkü kahramanlıklarına 
hürmetle yâd ve takdir ederim. 

Kuzey Grubu Kumandanı Esat 

Tarih:19 Mayıs 1915
İkamet Mahalleri: 57. Alay’dan 

19. Tümen Kumandanlığı’na
Alay bugün sabahleyin saat 3.30 öğleden evvel bütün cephe-
den taarruza başlamıştır. 1.Tabur cephesinin sol ilerisine tesâ-
düf eden düşmanın uzaklaştırılması için 14. Alay’ın bir taburuyla 
tevhîd-i mesâî etmek istediği takdirde solundaki 57. Alay’ın bir 
bölüğü ilerleyemediğinden gözlem vaktinde düşman siperine 
girilememiş daha sonra saat 08.30 öğleden evvelde 1. Tabur ta-
rafından tekrar hücum edilmek istenilmiş ise de düşmanın yan 
ateşine uğradığından kendi siperlerine çekilmeye mecbur olmuş-
tur. 2. Tabur cephesinden ilerleyen 200 kişilik bir bölük düşman 
siperini işgal etmiş ve şimdi tahkîmatla meşguldür. 3. Tabur da 
karşısındaki düşman siperini işgal eylemiş ise de sağından düş-
manın yan ateşine marûz kalarak birçok şehit verdikten sonra 
bu siperi terke mecbur olmuştur. Saat 11.30 evvelde düşmanın 
şiddetli bombardımanından sonra başlayan karşılık taarruza şid-
detli ateşle geriye püskürtülmüştür. Askerin mânevî kuvveti sar-
sılmamış ve hal-i hazırda takımlara düzen verilerek yine herkes 
yerli yerine vazîfesi başında bulunmakta olduğu marûzdur. 

57. Alay Kumandanı 
Yarbay Avnî
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Tarih:19 Mayıs 1915
İkamet Mahalleri: 64. Alay’dan 
Akşam raporu numara 148

19. Tümen Kumandanlığı’na
Bugünkü muharebenin cereyanı hakkında rapordur.

Tarih:19 Mayıs 1915
Saat: 03.30
Alayın cephesinden îcab eden hücum ve taarruz emrini Alay 
yaverim getirmiş, tarafımdan îcab eden emirler dahi ek olarak 
verilerek kıtaata tebliğ olunmuş ve fakat vaktin dar olup yeti-
şemeyeceği endişesinden dolayı bir taraftan da tabur kuman-
danları kendilerine şifâhî teblîgat gerekçesi yerine getirilmişti. 
Verdiğim emre nazaran 20. Alay 3. Tabur’un Cesarettepesi güne-
yindeki siperlerinde bulunan iki bölüğünü bu taburun ihtiyatta 
kalan diğer iki bölüğü takviye edecek ve bu tabur saat 03.15’te 
ileri mevziîndeki bu siperlerde içtimâ etmiş bulunacak ve sağ ve 
sola taşkın olmak ve istinad ve ihtiyatı pek yakından takip etmek 
üzere bütün kuvvetiyle 122 Râkımlı Tepe’nin güneyinde düşman 
siperlerine sessizce hücum ederek düşmanı mahv edecek ve aynı 
zamanda kendi siperlerinde boş kalan yeri doldurmak üzere de 
aslında üç bölüklü olan 64. Alay’ın 3. Tabur’unun iki bölüğü yer-
lerini işgal ve hem de oradaki topçuyu muhâfaza edecek ve gün-
düzden bu siperler arasına yerleştirilen Makineli Tüfek Takımını 
20. Alay 3. Tabur’un taarruzuna ortak olacak, İstihkâm Bölüğü 
dahi keza onlara refâkat ederek tesâdüf edeceği engelleri tahrip 
ve Tabur ilerledikçe îcab eden siperlerini hemen hazır edecek, 64. 
Alay 3. Tabur’un geriye kalan bir bölüğü kendi ihtiyatını teşkil 
ve Alayın 1.Tabur’u dahi bir bölüğünü Sazlıdere yönünden taar-
ruzu muhtemel olan düşmana karşı bırakarak diğer ikisiyle Alay 
ihtiyatını temin etmek üzere bulunduğum mevkiin ön tarafın-
daki siperler gerisinde saat 03.15’te toplanmış bulunacak ve bu 
tabur seçtiği 30 kadar fedâkâr neferini Arıburnu’na kadar gön-

Mehmetçik siper içinde nöbette.
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derip iskeleyi zabt edecekti. Verdiğim emirlerin hepsi aynen ve 
tam vakt-i zamanında icrâ edildi. Şayanı teessüf gördüğüm bir 
yön varsa 20. Alay 3. Tabur’un şu son zamanda aldığı 600’den 
fazla ikmâl askerinin hemen hepsi aynı zamanda siperlerinden 
fırlamadı. Subayın birçoğu bunlar üzerine kılıç ve revolver kul-
lanmaya mecbur olarak istenen netice de akim kaldı. İleri atılan 
fedâkârlar 122 Râkımlı Tepe’nin güneyinde kum torbalı siperlere 
kadar girerek düşmanla boğaz boğaza geldi, onları uzaklaştırmak 
ve çoğunu yere sererek bu siperleri işgal eyledi. İşte bu zaman 
idi ki, ortalık da aydınlandı. Çataltepe ve Keltepe’deki düşman 
mitralyözleriyle donanmanın etki ateşi her üç taraftan bunları 
imhâya başladı. Bu siperdeki asker barınamayarak mevziîni terk 
ve geri dönmeye mecbur olup evvelki siperlerine geldi. Berabe-
rinde giden İstihkâm Bölüğü dahi her üç subayı da yaralanmak 
sûretiyle epey zâyiat verdi. Bu sırada deniz kenarına kadar inme-
si emir olunan 30 fedâinin de bir iş göremediği haberi geldi. Ev-
velce hücuma kaldırılamaması nedeniyle tamamen boşalmış ve 
geriye gelmeye mecbur olan bu fedâkârlar dahi tekrar siperlere 
girerek doldurmuş ve bundan dolayı bu siperleri işgal için ter-
tip edilen 64. Alay 3. Tabur’un iki bölüğü askerine siperlerde yer 
kalmamış olduğundan ve sabahın açılması dolayısıyla da zorun-
lu olarak açıkta kaldığından bunlar da şu sûretle büyük zâyiata 
marûz kaldı. 
İşgal edilen siperin tahliye edildiği haberini alır almaz Tabur 
Kumandanı’na gayet şiddetli yazdım. Beş dakika ara ile bir daha 
sadeleştirdim. Bu siperin ümitsiz hali tekrâr elde edilmesinin 
ve son nefere kadar fedâ edilerek düşmanın uzaklaştırılması-
nı emrettim. Aldığım cevapta taarruz emri verdiği hâlde [9 ve 
11’inci] Bölükleri yerlerinden kaldırmaya muvaffak olamadığını 
bildirdi. Bunun üzerine son olarak bir daha yazıyla bildirdim. Bu 
siperlerin her hâlde ve katî sûrette sağlamlaştırılması ve leke-
lediklerini kabul ettiğim namuslarının temizlenmesini ve emri 
yerine getirmeyecek olanların idama mahkûm edileceğini bü-
tün kuvvetimle bildirdim. Bu şiddet üzerine ve bin müşkülât ile 
taarruza kaldırabildikleri kuvvetleriyle tekrar ileriye atıldılar. Üç 
dört sıçrama hareketi de yapmaya muvaffak olarak yine siper-
lere epeyce yaklaştılar. Fakat marûz kaldıkları yine üç muhtelif 
cihetin ateşi üzerine ilerisini sökemeyerek tekrar geriye geldiler. 
İşte bu anda dahi çıkardıkları o kuvvetlerinin hemen onda se-
kizini kaybettiler. Fakat fırsattan istifâde ederek o anda karşılık 
taarruza kalkan düşmanın dehşetli bir hücumunu da uzaklaştır-
dılar. Artık son nefere kadar fedâ olmak ümidi beslemekte ve fa-
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kat kendim dahi müşkül bir mevkide bulunmakla idim ki, [saat 
9.10 vaziyetimiz müsâit değilse şimdilik bulunduğumuz siperle-
rin katî sûrette muhâfazasıyla yeterli olabileceğimizi emri geldi.] 
hâl-i hazır vaziyetimiz takdir buyururdu. Onun üzerine o emri 
kendilerine gönderdim ve bunu takip eden Kolordu emrini dahi 
yolladım. Herkes taarruzdan geçerek bulunduğu siperlerin işga-
linde sabretmeye başladı. Ondan bir saat sonraya kadar devam 
eden düşmanın şiddetli ateşine karşılık gayret gösterilmedi. Ta-
arruz başlangıcında 20. Alay 3. Tabur Kumandanı Binbaşı Ferîd 
Bey yaralandığından yerine Kıdemli Yüzbaşı Ali Rıza Efendi tâyin 
edildi. Makineli tüfeğimizden bir tanesinin su zarfına mermi isa-
bet ederek icrâ etmekten düşük kaldı. Topçu birbirini müteâkip 
gönderdiğim şiddetli emirler üzerine aralıksız ateş açtı ise de asıl 
maksat olan Haintepe’deki piyadeye ateş edemedi. Keltepe üze-
rindeki piyadelerle bu tepenin güneybatısındaki yeşil yamaçta 
bulunan mazgallı ve korunmuş düşman toplarına ateş etti. Fakat 
arzım gibi Haintepe’yi tutturmadı. Şimdilik vaziyetimiz bundan 
ve evvelki siperler kesinlikle müdâfaa etmekten ibârettir. Siper-
lerin içerisi birçok şehit ve yaralı ile dolu olduğundan ve darlığı 
hasebiyle nakline mümkün bulunmadığından gecenin sonunu 
beklemek zorunludur şehitler ve yaralılar hakkında yaklaşık bile 
olsa bir şey arz edemeyeceğim. Bu miktarı sıhhate yaklaşarak ak-
şam takdim eyleyeceğim. 

64. Alay Kumandanı 
Binbaşı Servet

Tarih:19 Mayıs 1915
Alây Emri

1- Kolordu Kumandan Paşa Hazretleri bütün silâh arkadaşlarının 
tarihimize altın hat ile yazılmaya lâyık şanlı bir sayfa daha ilâve 
eden bugünkü kahramanlıklarını hürmetle yâd ve takdir ederler.
2- 64. ve 57. Alaylar ve istihkâm bölüğü tamamen emir olundu-
ğu gibi tam vaktinde ve sükûnetle cepheleri önündeki düşmana 
baskın icrâ ve düşman siperlerini zabt ve genel hücumdan tüme-
nimize yönelen birinci baskın sayfasını başarıyla ikmâl ettikle-
rinden ve özellikle 64. Alay’ın düşmanın birinci karşı taarruzunu 
telef ile def ve uzaklaştırmak gerek 64. Alay ve gerekse 57. Alay 
cephesine düşmanın vuku bulan ikinci karşı taarruzunu dahi aynı 
def etmeleri tümen kumandanlığınca takdir buyrularak teşekkür 
edilmiştir. Îcab ettiği gibi alayımızın da 25 Nisan 1915 ve sonra-
ki muharebelerde kazandığı şan ve şerefi yükseltilecek başarıları 
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Allah’ın yardımı ile elde edeceğimi ümit ediyorum.
3- 64. Alay ve 57. Alay zapt ettikleri hududu işgal ve takviye ede-
ceklerdir.
4- Alayımız îcab ettiği gibi 57. Alay’ı takviye ve 64. Alay’a yardım 
etmek üzere yerinde kalacak ve harekete ve yardımda buluna-
caktır.
5- Nöbet ile tabur kumandanlarıyla subayların yarın dahi 64. 
Alay ve 57. Alay’ın işgal ettiği hudud ile karşılarındaki düşman 
hududunu görecek ve belleyeceklerdir.
6- Makineli Tüfek Bölüğü kumandanı her iki alayın işgal ettiği 
mıntıkadan düşmanın mühim hedeflerini belleyecek ve gerek bu 
hedeflere karşı gerekse düşmanın karşı bir hücumunu yan ateş-
leri altına alacak mevziî şimdiden seçilecek ve tâyin edecek ve bu 
noktalarda gerekli olan makineli tüfek mevziîsini istihkâm bölü-
ğüne inşâ ettirmek üzere bana mürâcaat edecektir.

27. Alay Kumandanı
Yarbay Mehmed Şefîk

Tarih:19 Mayıs 1915
Alay Kumandanlığı’na

1-Sessizlik halinde iken düşman tarafından ateşin şiddetlenmesi 
üzerine gözetleme mevkiinden bakınca düşman bir manga kadar 
kuvvetinin siperden ileri atıldığı görülmüş ve 1. Bölük tarafından 
edilen şiddetli ateşini müteâkip tekrar siperine çekilmiştir.
2-Vaziyette bir değişiklik yoktur. Eski siperleri muhâfaza ettiği-
miz marûzdur.

57. Alay 1.Tabur Kumandanı
İbrahim

Tarih:19 Mayıs 1915
Birinci Bölük tarafından sıçan yolu işgal edildi. Ve istihkâm bom-
bacı askerden gönderildi. İkinci Bölük bir manga kadar sıçrama 
hareketi yapıldı. Mitralyöz ateşinin tesiri tahtında yaralı iki üç 
kişi tekrar siperlere dönüp 14. Alay’ın sol kanadındaki kısmı he-
men taarruz edemediği marûzdur.

57. Alay 1.Tabur Kumandanı
İbrahim
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57. Alay Taarruz Düzeni
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Tarih:19 Mayıs 1915
Saat:06.30

57. Alay Kumandanlığı’na
Taburumuz sol kanadında bulunan iki bölük ile düşman siperle-
rine girmiştir. Sol kanadıyla iki takımla Korku Deresi’nin kena-
rındadır. Zapt olunan siperler takviyedir. İstihkâm edevatı gön-
derilmiştir. Solda birinci tabur henüz daha siperlerinde duruyor 
şimdi alınan haberlere nazaran Birinci Bölük solundaki 14. Alay 
düşman siperlerine girdiği bildirilmiştir.

57. Alay 2. Tabur Kumandanı
 Ata

Tarih:19 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Sağ Kanattan

57. Alay 1. Tabur Kumandanlığı’na
Vaziyet nasıldır?

57. Alay Kumandanı
Yarbay Avni

C: Vaziyette değişiklik yoktur. Yine eski siperler muhâfaza edil-
miştir. Düşman siperlerimizi şiddetli ateş altına aldığı marûzdur.

57. Alay 1. Tabur Kumandanı
İbrahim

Tarih:19 Mayıs 1915
Alay Kumandanlığı’na

Birinci ve İkinci Bölükler ileri sıçradılar. Mitralyöz ve top ateşine 
pek çok marûz bulunuyor. 14. Alay ilerlemiyor. İkide birini çağırı-
yor. Niçin ilerlemiyorsunuz diyor. Kendi Üçüncü Taburu’na emir 
vermiyor. Bütünü ile İkinci Bölük mahv olmak derecesine geldiği 
marûzdur.

57. Alay 1.Tabur Kumandanı
İbrahim

Tarih:19 Mayıs 1915
57. Alay Kumandanlığı’na

Öğleden önce saat 03.30’da ateşsiz olarak sağ kanatta Altıncı Bö-
lük ve Sekizinci Bölük bir takımı ile sağı ilerimizdeki düşmanın 
siperlerini tamamen işgal ettim ve süngü hücumuyla zapt ey-
ledim. Sol kanadımda birinci tabura kadar olan kısım ise Korku 
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Deresi’nin tam kenarı olduğu ve dereden aşağı atılmayacağı ev-
velce emir edilmiş idi. Ve dereden soldaki kıtaat tepeleri tutma-
dan dereye inmeniz fevkalâde tehlikeli olacağı zat-ı Âlilerce de 
mâlûmdur. Ve maiyetinde birinci tabur taarruzunu her ne dense 
icrâ edemediğinizden solda bulunan 14. Alay’la birleşik hareket-
te doğal olarak mecburiyet hâsıl olamamıştır. 14. Alay kuman-
danı tarafından çağırıldım. Vaziyeti kendisine anlattım. Birinci 
Tabur’un tehir hareketinden dolayı Birinci Tabur’un kumanda-
nıyla gayet şiddetli muâmelede bulundu. Birinci Tabur’da şimdi 
önündeki siperleri işgal etmek için çalışıyor. Kendisinin geride 
iki bölüğü vardır. Ve cephesinde harp hattında bulunan bölük-
lerin de istinadları mevcuttur kendisine yardımda bulunabilmek 
için onun siperlerine girip oradan düşmana taarruzdan başka 
çare yoktur. Ve yeterli miktarda kendi askeri bulunması nede-
niyle bu yardımı bizden talep etmiyor. Ben onunla her ne kadar 
irtibatta isem de sol kanadımızdaki içtimâ hattı telafi ettiğinden 
buna yardım etmek için dereye muahharan o siperlerden geriye 
dönüp o siperlerin arkasına ve kendi arkamızda düşmana çevir-
mek gibi imkânsız bir harekâta zorunludur. İkinci Tabur maksadı 
temin için îcabında her bir fedâkârlığa hazırdır. Birinci sayfayı 
tamamıyla îfâ ettim. İkinci sayfayı bekleyerek sol kanadımla dere 
kenarında bulunuyorum. Bu fedâkârlığı İkinci Tabur daha pek 
çok elde yapmıştı.

57. Alay 2. Tabur Kumandanı 
Ata

Tarih:19 Mayıs 1915
Alay Kumandanlığı’na

1-14. Alay’la irtibat mevcuttur. Sol kanattan alınan harpte 14. 
Alay’ın ilerlemediği bildiriliyor. Taburumuzun ateşi 14. Alay’ın 
ilerlemesine mâni olmadığı gibi yardım eder.
2-Sağ kanadımızda 2. Tabur’a dahi irtibatımız mevcut olduğu 
marûzdur.

57. Alay 1.Tabur Kumandanı 
İbrahim

Tarih:19 Mayıs 1915
57. Alay Kumandanlığı’na

Taburumuz ileri hatta bulunan bir bölük ve bir takımla önümüz-
deki düşman siperlerini işgal etti. Sağ kanadımızda bulunan 1. 
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Tabur henüz ilerleyemedi. Bulunduğu yerden ateş ediyor. Sağ ka-
nadımızdaki 3. Tabur’la irtibattayız

57. Alay 2. Tabur Kumandanı 
Ata

Tarih:19 Mayıs 1915
Saat: 07.40

1. Tabur Kumandanlığı’na

14. Alay’la ne yaptınız? Neye karar verdiniz? Ne yapacaksınız?
57. Alay Kumandanı

Yarbay Avni
C: 14. Alay’ın solumuzda bulunan ve ilerleyemeyen kısmiyle saat 
sekiz buçukta ilerlemeğe karar verildiği marûzdur.

57. Alay 1. Tabur Kumandanı 
İbrahim

Tarih:19 Mayıs 1915
Saat: 07.00
İkamet Mahalli: Kemalyeri

57. Alay Kumandanlığı’na
Alayınızın Birinci, İkinci Taburlarının düşmanın zabt ettiği si-
perler takviye olunmuştur. Sol kanattaki tabur ne dereceye kadar 
ilerlemiştir. 

19.Tümen Kumandanı Emriyle
Yaver Yahya Kazım

Tarih:19 Mayıs 1915
Alay Kumandanlığı’na

Katiyen ilerlemek mümkün olamıyor. Tekmil siperler topçu ate-
şiyle tahrip edildi. Ve mitralyöz ateşi de her iki bölükle toplandı. 
Siperden dışarıya atlamak mümkün olmadığı marûzdur.

57. Alay 1.Tabur Kumandanı 
İbrahim
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Tarih:19 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Cesaretepe’den

57. Alay Taburlar Kumandanlıkları’na
Düşmanın tertîbat öncesine nazaran ihtiyatlarını ileri sürdüğü 
ve kendi hatlarını takviye ettiği anlaşılıyor. Olur ki akşamdan 
sonra bir mukabil taarruza geçer Alay’ın Allah’ın yardımı ile her 
türlü taarruzu karşı kâfi kuvveti vardır. Ve ilerinizdedir. Bu husû-
sumda zâyiattan son derece sağlamlık gayr-i derece şiddet ettim. 
İstinat ve ihtiyatlar öyle tertip olunmalıdır ki ileriden bir neferi 
kaçırtmayacaksınız. Kaçacak olan efrâdı merhametsizce tepele-
yeceksiniz. En son zaman için her taburda mutlak kaçacak askeri 
tepelemek için hiç olmazsa bir takım kuvvet elde bulunmalıdır. 
Bütün asker ya bulunduğu hatta mahv olacak veyâhut düşma-
nı def edecektir. Askerini siperlerde tutamayan kaçmasına mâni 
olamayan büyük küçük kıta kumandanları sûret-i kıtada mesul-
dür. Bugünkü Tümen emri gerektiren ve hali hazırdaki sükûne-
tinden istifâde ederek derhal inzibatı iâde etmek ve herkesi şehâ-
detinden veya yaralanmasından kendisine vekâlet edecek adamı 
tâyin etmelidir. Siperlerde haddinden fazla izdiham görüyorum. 
Bu izdiham bittabi zarar verir. Asker serbest ateş edebilecek de-
recede siperlerde bulunmalı fazlası istinad ve irtibatı teşkil etmi-
yor. Düşman tarafından emrin haricinde olarak şiddetli bir tazyik 
görüldükçe arkamızda bulunan 27. Alay ile 45.Alay’ın bir taburu 
bizi her an takviyeye hazırdır. Allah’ın yardımı ile eldeki kuvvet 
düşmanı hiç saydıracak derecededir. Yalnız her subayda fevkalâ-
de metânet ve cesaret lâzımdır. Subayı zâyi olan kıtaat cesur ça-
vuş ve onbaşılardan takım kumandanlarını seçmelidirler. Zâyiat 
hemen şimdiki sükûnetten istifâde ile birinci hatlara kadar atı-
lan hatları iyi gözden geçirmeli. Askerin mânevî kuvvetinin tez-
yit edecek her kelime ile onları teşbih ve mânevî kuvvetleri ihlâl 
edilmiş varsa iâdesine çalışmalıdır. Her hafta akşama kadar bu o 
emrin ne dereceye kadar icrâ olunduğuna dâir mâlûmat ettim.

57. Alay Kumandanı
Yarbay Avni

Tarih:19 Mayıs 1915
57. Alay Kumandanlığı’na

Öğleden önce saat 03.30’da zayıf piyade ateşi devam ediyordu. 
Bundan sonra ateş kestirilerek en ileri hatta bir bölük, bir takım 
ileride düşmanın siperleri üzerine gönderildi. Ve bu takımlar 
düşmanın siperlerini süngü hücumlarıyla zapt eyledi. Bölükle-
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rin gerideki istinadları birinci hatta alındı. Taburların sağ kanadı 
düşmandan alınan siperlerin içerisinde sol kanadı üçte iki kuv-
vetiyle Korku Deresi kenarındadır. Zâyiatımız dört beş kişiden 
ibârettir. Bundan başka vaziyetimizde hiç bir değişiklik olmadığı 
marûzdur.

57. Alay 2. Tabur Kumandanı 
Ata

13. Alay
Saat:21.15
Alay Çataldere’nin batı yamaçlarında ihtiyatta bulunuyordu. 
Tümen emri kıtaata aynıyla 09.15’te tebliğ edildi. Lâzım gelen 
emirler kıta kumandanlarına sözle verildi. Askere sıcak yemek 
yedirildi. Ekmek ve kaşık dağıtılıp torbalarına koyduruldu. Mata-
ralarına su dolduruldu. Kıtaat üzerinde ve muharebe ağırlıkların-
da bulunması lâzım gelen nizami cephane esasen ikmâl edilmiş-
ti. Çataldere’de taburların sargı mahalleri tesis edildi.
Merkeztepe’deki mevziîmizi 15. Alay işgal ediyordu. Alayımız 
Çataldere’de bulunuyordu. Alınan emir üzerine 15. Alay’ı değiş-
tirecektir. Mevziî başlangıçta 3. Tabur teslim alacak ve işgal ede-
cekti. 2. ve 1. Taburlar başlangıçtaydı. Mevzi gerisinde ihtiyatta 
bulunmak üzere karar verildi. Ve kıta kumandanlarına şifâhî aşa-
ğıdaki emir verildi:
1- Alayımız bu gece Merkeztepe’de 15. Alay’ın bulunmakta oldu-
ğu ileri mevziî teslim alacaktır. Mevziî 3. Tabur teslim alacak, 2. 
ve 1. Taburlar ihtiyatta olarak göstereceğim mahalde bulunacak-
tır. Makineli tüfek takımı şimdilik Çataldere’de kalacaktır.
2- [10.30 sonra] Taburlar, başta 3. sonra 2. ve daha sonra 1. Tabur 
olmak üzere içtimâ etmiş bulunacak ve 10.45’te kolbaşı hareket 
edecektir.
3- Ben başlangıçta ileri mevziîde ihtiyat mahallindeki telefon 
mahalli yanında olacağım.
Taburlar hazırlandı ve zamanında hareket edildi fakat ileri mev-
zie giden yalnız bir yol vardı. Ve dar idi. Harp cephesinde bulunan 
14. Alay ve bunun sağ kanadındaki kıtaatın asker ve hayvanatı 
buradan geçmek mecburiyetinde olduğu için harekette müşkülât 
çekildi.

Saat: 00.00
18/19 Mayıs 1915 gece yarısında ileri mevzi tamamen 15. Alay’dan 
teslim alındı. Alay krokide gösterilen mahallerde yerleştirildi ve 
teslim alındığına dâir telefonla tümen kumandanlığına bildirildi. 
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Düşmanın ateşi cephemizde şiddetli idi. Sonra hafifledi. Tümen 
Kumandanlığına telefonla aşağıdaki rapor yazıldı:

Tarih:19 Mayıs 1915
Saat: 01.55
İkamet Mahalli: Merkeztepe’de 13. Piyade Alayı İleri Mevziî
Telefonla

5. Tümen Kumandanlığı’na
Cephemizde düşmanın ateşi hafifledi alayımız askeri dahi düş-
manın ateşine bile karşılık vermiyor. 125. Alay’ın da ateşi hafifle-
miştir. Sağ kanadımızdaki 14. Alay cephesinde hâlâ şiddetli ateş 
devam ediyor.

13. Piyade Alayı Kumandanı
Yarbay Ali Rıza

Taburlara hücum emri şifâhî olarak verildi. Sayılacak tedbirler ve 
hareket sûreti hakkında mâlûmat verildi.

Saat: 03.25
İkamet Mahalli: İleri Mevzi
03.25’te 3. Tabur kumandanı hücuma hazır ve âmâde olduğunu 
telefonla bildirdi. Tümen Kumadanlığı’na aşağıdaki rapor yazıl-
dı:

Saat:03.30
İkamet Mahalli: Merkeztepe’de 13. Piyade Alayı İleri Mevziî

5. Tümen Kumandanlığı’na
1- 3. Tabur, siperlerinden emir olunan dakikada hücuma kalka-
caktır.
2- 2. Tabur’un büyük kısmı istinad mahalline alınmıştır.
3- 1. Tabur, diğer taburlar hücumu icrâ ettiklerinde yoldan siper-
lere alınıp takviye edecektir.
4- Şimdi hücum başlıyor.

13. Piyade Alayı Kumandanı
Yarbay Ali Rıza
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13. Alay’ın 19 Mayıs 1915 saat 3.30’daki durumu
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Tarih:19 Mayıs 1915
Saat: 03.30
İkamet Mahalli: İleri Mevzi
03.30’da başlayan 10. Bölük ve 11. Bölük ileri mevziîdeki siper-
lerimizden sessiz ve sedâsız olarak çıkarak ilerlemeye başladı. 
Düşman ateşi kesilmişti. Ancak 7 dakika sonra düşmanın şiddetli 
ateşi başlamıştı. 11. Bölük’ün kısmen düşman siperlerine girdi-
ği ateş hattındaki telefonla bildirildi. Tümen Kumandanlığı’na 
mâlûmat verildiği gibi diğer bölüklerle takviye edilmekte olun-
duğu da yazıldı.
Bunun üzerine Tümen kumandanlığından aşağıdaki emir verildi.

Tarih:19 Mayıs 1915
Saat: 04.20
İkamet Mahalli: Merkeztepe’de 13. Piyade Alayı İleri Mevziî
Telefonla

13. Alay Kumandanlığı’na
Geride kuvvetlerimiz çoktur. İhtiyatınızın birinci hatta sevki ve 
muvaffakiyetin ikmâli matlûbdur.

5. Tümen Kumandanı 
Yarbay Hasan Basri

Tümen Kumandanlığı’na sûreti aşağıda yazılı rapor telefonla bil-
dirildi.
Tarih:19 Mayıs 1915
Saat: 04.28
İkamet Mahalli: Merkeztepe’de 13. Piyade Alayı İleri Mevziî
Telefonla

5. Tümen Kumandanlığı’na
2. Tabur’un son bölükleriyle ileri hattı takviye etmekteyim. Baki 
kalan 1. Tabur’un da ileri sürüleceği marûzdur.

13. Piyade Alayı Kumandanı
Yarbay Ali Rıza
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Tarih:19 Mayıs 1915
Saat: 04.40
İkamet Mahalli: Merkeztepe’de 13. Piyade Alayı İleri Mevziî
Telefonla

5. Tümen Kumandanlığı’na
Alayımızın 10. Bölüğünün de yarım saat evvel düşman siperine 
girmiş olduğu marûzdur. 

13. Piyade Alayı Kumandanı
Yarbay Ali Rıza

Ortalık aydınlanmaya başladı. Düşmanın ateşi pek şiddetli idi. 
İlk hücumu cephemizde 3. Tabur icrâ etmekte idi. Düşmanın si-
perlerinin 10. Bölük ve 11. Bölük tarafından işgal edilmiş olduğu 
bildirilmişti. Fakat bu bölüklerin pek şiddetli ateşine marûz kal-
dıklarından küllî miktarda telefat vererek ancak düşman siper-
lerine kadar yaklaşabildikleri ve yalnız kısmen bazı noktalarda 
düşmanla süngü süngüye geldikleri anlaşıldı. İleri mevziîmizde-
ki siperlerin uzunluğu yaklaşık 150 metre idi. Cephemizdeki düş-
manın işgal ettiği mevziînin uzunluğu 400 metre kadar idi. Sağ 
kanadımız düşmana 35 metre kadar mesafede bulunuyor idi. Sol 
kanadımız gedik ve bunun kuzeyindeki düşmanın mesafesi 200-
250 metre idi. Düşmanın tahkim etmiş olup işgal ettiği mevziînin 
tamamı hücum mıntıkasını tamamen makara savarı ateş altında 
bulunduracak gibi yapılmıştı. Bundan dolayı bu cephede hücum 
icrâsı pek müşkül idi. Aynı zamanda cephemizi şiddetli ateş al-
tına alan sağ kanadımızdaki düşman siperlerine birkaç makineli 
tüfek yerleştirilmişti. Bunlar hücum eden kuvvetlerimizi ilerlet-
miyordu. Esasen sağ kanat cephemizdeki düşman siperleri pek 
yakın olduğundan daha başlangıçta topçu ateşimizle tahrip edil-
memişti. Bunun üzerine pek müsâit bir vaziyetle düşman mü-
dâfaa ediyordu. İleri mevziîmiz gayet dar bir mıntıkadan ibâret 
idi. Azami bir taburluk mıntıka idi ve Tümen Kumandanlığı’na 
evvelce şifâhen arz edilmişti. Fakat verilen emir üzerine alayın 
tamamının gitmesi emir edilmişti. Bu sebepten alayın ihtiyat ta-
burları bile arazinin durumu sebebiyle daha başlangıçta birçok 
telefat verdi. 10. Bölük ve 11. Bölük kumandanları tarafından 
durum hakkında hiçbir haber gelmemişti. Sonra bunların şehit 
oldukları ve takım kumandanlarından bazılarının şehit ve bazı-
larının yaralı oldukları bildirildi. Hücum kademe kademe devam 
ediyordu. 6. Alay’dan bir tabur sol kanadımızdaki dereden gediğe 
doğru hücuma iştirak ettiler. Tümen Kumandanlığı’na aşağıdaki 
rapor yazıldı.
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5. Tümen Taarruz Düzeni
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Tarih:19 Mayıs 1915
Saat: 05.00
İkamet Mahalli: Merkeztepe’de 13. Piyade Alayı İleri Mevziî
Telefonla

5. Tümen Kumandanlığı’na
6. Alay’ın bir taburunun alayımızla 125. Alay arasındaki dereden 
düşmana doğru ilerlemekte olduğu marûzdur.

13. Piyade Alayı Kumandanı
Yarbay Ali Rıza

Bu sırada 3. Tabur Kumandanı Binbaşı Reşid Bey mecruh olmuş 
idi. 12. Bölük Kumandanı Kıdemli Yüzbaşı Cemal Efendi de ağırca 
mecruh olmuş, taburun kumandasını 9. Bölük Kumandanı Yüz-
başı İsmail Efendi üstüne aldı.
Hâl ve vaziyet bu sırada pek anlaşılamıyordu. 2. Tabur ve 3. Tabur 
Kumandanlıklarına aşağıdaki emir gönderildi:

Tarih:19 Mayıs 1915
Saat: 05.10
İkamet Mahalli: Merkeztepe’de 13. Piyade Alayı İleri Mevziî
Telefonla
Hâl ve vaziyetiniz hakkında raporun süratle gönderilmesi.

13. Piyade Alayı Kumandanı
Yarbay Ali Rıza

Tarih:19 Mayıs 1915
Saat: 05.30
İkamet Mahalli: Merkeztepe’de 13. Piyade Alayı İleri Mevziî
Telefonla

5. Tümen Kumandanlığı’na
Her iki taraftan gelmiş olan 5. 6. Alay askeri esas siperlerimize 
gelmiştir. Başında hiçbir subay yoktur. 

13. Piyade Alayı Kumandanı
Yarbay Ali Rıza

Bu sırada Tümen Kumandanlığından aşağıdaki emir verildi.
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Tarih:19 Mayıs 1915
Saat: 05.30
İkamet Mahalli: Merkeztepe’de 13. Piyade Alayı İleri Mevziî
Telefonla

13. Alay Kumandanlığı’na

Buradan gördüğünüze nazaran sizin kıtaatınızın daha henüz ilk 
siperlerde bulundukları anlaşılıyor. Vaziyeti tetkik ederek doğru 
bir rapor veriniz.

5. Tümen Kumandanı 
Yarbay Hasan Basri

Vaziyet esasen tetkik edilmişti. Kıtaatımız ilk siperlerde [ileri 
mevziîmiz siperlerinde] değil bilakis ilerlemişlerdi. Fakat Mer-
keztepe’nin zaptı müşkül idi. Çünkü düşman serbest olarak pi-
yade ve mitralyöz ile ateş icrâ ediyordu. Kıtaatımız ateş ede-
miyordu. Mütemâdiyen ilerleyip kademe kademe hücum icrâ 
edemiyordu. Bulunulan vaziyet gereğince ilerleyen hücum kıta-
larının harekâtını kolaylaştırmak için takviye etmek üzere siper-
lere gelen kıtaatımız ateş edemiyorlardı. Yalnız sol kanadımız-
daki Kırmızısırt’tan düşmana ateş ediliyordu; fakat bu ateşten 
hücum kıtalarımız müteessir oluyorlardı. Vaziyet o kadar müş-
kül bir hal almış idi ki siperlerden fırlayıp hücum eden efrâdımız 
artık daha ilk hamlede vuruluyorlardı. Bundan dolay Tümen bu 
hali görmemiş olmalı ki böyle bir emri veriyordu. Yalnız gece ka-
ranlığından istifâde ederek hücum eden bölüklerimiz düşman si-
perlerine kadar gidebilmişlerdi. Bu fedâkâr askerimiz pek büyük 
bir gayretle atılmış ve vaziyet kontrol etmeye teşebbüs etmiş-
lerse de düşmanın şiddetli ateşi harekât ve maksatlarını zarara 
uğratıyordu. Ancak ilerlemeye muvaffak olup ileri mevziîmizle 
düşman siperleri arasında mevzi tutmaya bazı muhtelif küçük 
kıtalarımızla 7. Bölük’ten bir kısım asker yakından hem düşmanı 
ezmeye çalışıyor ve hem de elde ettikleri mevziî tahkim ve siper 
haline koymaya çalışıyorlardı. Elde edilen bu yeni mevziî bilhas-
sa 7. Bölük Yüzbaşı İsmail Hayri Efendi ile Mülâzım-ı Evvel Hilmi 
Efendi ve Zabit Vekili Mahmud Nedim Efendi 7. Bölük Başçavuş 
Sadık Efendi 5. Bölük Başçavuş İbrahim Efendi idâre ediyordu. 
Bunlar pek çok müşkülât ile ahvallerinden haberdar edebildiler. 
Çünkü yeni işgal ettikleri mevzie gidilemiyor ve hiçbir yaklaşma 
yolu mevcut değildi. Hâl ve vaziyet gereği olarak artık ilerlemek 
imkânı mevcut değildi.
Tümen Kumandanlığı’na telefonla bildirildi. Çataldere’deki ma-
kineli tüfek takımı da celb edilmek üzere aşağıdaki emir yazıldı.
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Tarih:19 Mayıs 1915
Saat: 05.45
İkamet Mahalli: Merkeztepe’de 13. Piyade Alayı İleri Mevziî

Çataldere’de 13. Alay Makineli Tüfek Takımı Kumandanlığı’na
Tüfekleri ve miktarı kâfi cephane alarak hızlıca iltihak et.

13. Piyade Alayı Kumandanı
Yarbay Ali Rıza

Görüşler: Telefonla verilen mâlûmat üzerine Tümen Kumandan-
lığı’ndan aşağıdaki emir geldi.

Tarih:19 Mayıs 1915
Saat: 06.05
İkamet Mahalli: Merkeztepe’de 13. Piyade Alayı İleri Mevziî
Telefonla

13. Alay Kumandanlığı’na
En son neferinize varıncaya kadar bütün alayınızla taarruz ve 
hücum ediniz ve yardım kuvvetine lüzum olursa derhal bildiri-
niz. Merkeztepe’nin zaptı katiyen gerekmektedir.

5. Tümen Kumandanı 
Yarbay Hasan Basri

Tarih:19 Mayıs 1915
Saat: 06.15
İkamet Mahalli: Merkeztepe’de 13. Piyade Alayı İleri Mevziî
Telefonla

5. Tümen Kumandanlığı’na
1- Karanlıkta ilerleyen kıtaatımız sol kanadımız ilerisindeki düş-
man siperlerine kısmen girdiği arz edilmişti. Düşmanın her iki 
taraftan icrâ ettiği makara savarı ateşi altında gönderilmesi ev-
velâ takviye kıtaatı da ziyâdece zâyiat vererek ve arazinin dal-
galarından istifâde ederek düşman siperlerinin az-çok ilerisinde 
kalmıştır.
2- Sol kanadımızdan ilerleyen 6. ve 5. Alaylar kıtaatı dahi aynı 
halde kalmışlardır.
3- Siperlerimiz kısmen tahrip edilmiştir.
4- Son defa teşkil etmiş olduğum üç bölükle siperleri tamir ede-
rek îcab eden duruma göre ya ileriyi takviye edeceğim veyâhut 
tüm askerle siperlerin muhâfazasına gayret edeceğim. Şimdiki 
halde siperden ileriye takviye kıtaatı çıktığı anda vurulmaktadır.

13. Piyade Alayı Kumandanı
Yarbay Ali Rıza 
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Bu sırada kademe kademe hücum eden kıtaatımızın subaylarının 
birçoğu şehit ve yaralı olmuştu.  Bölüklerin emir ve kumandası 
çavuş ve onbaşıların ellerinde kalmıştı. Tümen kumandanlığın-
dan 6.25’te aşağıdaki emir verildi.

Tarih:19 Mayıs 1915
Saat: 06.15
İkamet Mahalli: Merkeztepe’de 13. Piyade Alayı İleri Mevziî
Telefonla

13. Alay Kumandanlığı’na
Hiçbir kararsızlık kabul değildir. Merkeztepe’nin bir an evvel 
zaptı katiyen gerekmektedir. Bir neferiniz kalmayıncaya kadar 
hücuma devam ediniz. 15. Alay’dan bir tabur dahi gönderilmiştir.

5. Tümen Kumandanı 
Yarbay Hasan Basri

Tarih:19 Mayıs 1915
Saat: 06.15
İkamet Mahalli: Merkeztepe’de 13. Piyade Alayı İleri Mevziî
Telefonla

5. Tümen Kumandanlığı’na
125. Alay ile alayımız arasında 5. 6. Alaylar vardır. İlerlemiyorlar. 
Alayımızın ilerlemesi için şimdi eldeki kuvvetleri de ileriye sevk 
ediyorum.

13. Piyade Alayı Kumandanı
Yarbay Ali Rıza

Saat:07.00
15. Alay’ın 3. Tabur’u ileri mevzie geldi ve ihtiyat halinde yerleş-
tirildi. Tümen kumandanlığına da aşağıdaki rapor yazıldı.

Tarih:19 Mayıs 1915
Saat: 07.15
İkamet Mahalli: Merkeztepe’de 13. Piyade Alayı İleri Mevziî
Telefonla

5. Tümen Kumandanlığı’na
Bundan evvelki raporumda beyân ettiğim hâl devam etmektedir. 
Vaziyette değişiklik yoktur. Muhtelif kıtaattan bizim siper içe-
risine asker girmiştir. İlerideki kıtaatı takviye için kalmış olan 
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iki bölüğü sevk ediyorum. Takviyeye gelen 15. Alay’ın 3. Tabur’u 
fevkalâde izdihamdan dolayı takviyeye imkân bulamamıştır.

13. Piyade Alayı Kumandanı
Yarbay Ali Rıza

Tarih:19 Mayıs 1915
Saat: 07.40
İkamet Mahalli: Merkeztepe’de 13. Piyade Alayı İleri Mevziî
Telefonla

13. Alay Kumandanlığı’na
Hâlâ hücum edilmediği ve Merkeztepe’nin zapt olunmadığı gö-
rülmektedir. Bu emri aldığımızdan îtibâren bütün mevcut kuvve-
tin ihtiyatlarla birlikte hücum ve tepenin zaptını temin etmedi-
ğiniz takdirde katiyen mesul olacaksınız.

5. Tümen Kumandanı 
Yarbay Hasan Basri

Tarih:19 Mayıs 1915
Saat: 09.05
İkamet Mahalli: Merkeztepe’de 13. Piyade Alayı İleri Mevziî
Telefonla

5. Tümen Kumandanlığı’na
Hücuma teşvik için en son takımı da hücum borusuyla beraber 
sevk ettim. Yardımda bulunamadım. 15. Alay 3. Tabur istinada 
alındı.

13. Piyade Alayı Kumandanı
Yarbay Ali Rıza

Saat: 09.15
Tümen Kumandanlığı’na telefonla siperler şehitler ile dolmuş 
olduğundan sıhhiye bölüğünün teskereci takımından yeterli 
miktarda efrâdın teskerelerle bu husûsta lâzım gelenlere emir 
buyrulması bildirildi. Tümen Kumandanlığı’ndan aşağıdaki emir 
verildi.
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Tarih:19 Mayıs 1915
Saat: 09.30
İkamet Mahalli: Merkeztepe’de 13. Piyade Alayı İleri Mevziî
Telefonla

13. Alay Kumandanlığı’na
Şimdi yaralı ile uğraşılacak vaktimiz yoktur. Hemen hücum ede-
rek hedef gösterilen tepeyi temin ediniz. Keza en mühim fırsa-
tı kayıp ediyorsunuz. Karşınızdaki siperler topçu ateşiyle tahrip 
edilmiş ve içerisinde düşman kalmamıştır. Bütün kuvvetinizle 
hemen ileri atılmanızı son defa olarak emir ediyorum.

5. Tümen Kumandanı 
Yarbay Hasan Basri

Tarih: 19 Mayıs 1915
Saat: 10.17
İkamet Mahalli: Merkeztepe 13. Alay İleri Mevziî

Makineli Tüfek Takımı Kumandanlığı’na
Düşmanın sağ kanattaki mitralyözünü bir tüfekle diğer tüfekle 
de cephedeki düşman siperlerini şiddetle ateş altına almaya gay-
ret et.

13. Piyade Alayı Kumandanı
Yarbay Ali Rıza

Artık ilerlemek imkânı kalmamıştı. Siperlerden çıkarak hücum 
edecek olan birliklerimiz çok fazla zâyiat vererek düşmanın pek 
şiddetli ateşine marûz kalıyordu. İlerlemenin artık imkânsız ol-
duğu anlaşılmıştı. Bölük kumandanlarıyla takım kumandanları 
şehit veya yaralı olmuştu. Bundan dolayı birbirine karışması ev-
velâ bölüklerini idâre etmek zorluğu ortaya çıkmıştı. Bu sebep-
ten düşmanın karşı bir taarruzuna karşı eldeki mevziî muhâfaza 
etmek maksadıyla savunma halini tercih etmek zarureti Tümen 
Kumandanlığı’na telefonla bildirildi ve aşağıdaki emir geldi.



64

Tarih: 19 Mayıs 1915
Saat: 10.30
İkamet Mahalli: Merkeztepe 13. Alay İleri Mevziî
Telefonla

13. Alay Kumandanlığı’na
Bugün bulunduğunuz mevzileri tahakküm ve kuvvetli bir sûrette 
işgal ederek düşmanın karşı taarruzu halinde karşılık verebilir-
sin.

5. Tümen Kumândânı
Yarbay Hasan Basri

Sağlam kalmış olan 1. Tabur Kumandan Vekiliyle 2. Tabur Ku-
mandanı’na siperdeki yaralı ile şehitlerin geriye kaldırılması ve 
düşmanın karşı bir taarruzuna meydan verdirilmemesi emrini 
verdim. İstihkâm bölüğü kumandanlığına da siperlerin tamiri 
için yeterli miktarda efrâdın hemen gönderilmesi emrini verdim.
Harap olan siperlerin tamirine başlandı. 15. Alay’dan 3. Tabur’u 
mevziîn muhâfazasına memur edildi. Bölüklerden kalmış olan 
efrâddan bir düzen haline girmek için yalnız ileri mevziîdeki 
efrâdın dayanak mahalline celbi ve mevziîn 15. Alay’dan 3. Ta-
bur’u tarafından işgali münâsip görüldü. Gereken emirler verildi. 
Fakat 7. Bölük Yüzbaşı İsmail Hayri Efendi işgal etmiş oldukları 
gibi mevziîlerin tahkimi ile orada kararlılık göstermeleri ve düş-
manın karşı bir taarruzu meydana geldiğinde kesin savunmada 
bulunmaları emri verildi. Tümen Kumandanlığı’na aşağıdaki ra-
por yazıldı.

Tarih: 19 Mayıs 1915
Saat: 10.40 
İkamet Mahalli: Merkeztepe 13. Alay İleri Mevziî
Telefonla

5. Tümen Kumandanlığı’na
Önceden tahkim edilmiş olan siperler kısmen harap olduğundan 
İstihkâm Bölüğü vâsıtasıyla tamir ettiriyorum. Tamir edilen kı-
sımlar düşmanın bir karşı taarruzuna karşı 15. Alay efrâdıyla tut-
turulmaktadır. 

13. Piyade Alayı Kumandanı
Yarbay Ali Rıza
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Tarih: 19 Mayıs 1915
Saat: 11.30 
İkamet Mahalli: Merkeztepe 13. Alay İleri Mevziî
Telefonla

5. Tümen Kumandanlığı’na
İleride bulunan askerin bulunduğu mahaller pek de müdâfaaya 
uygun mahaller değildir. Bununla beraber buraları elde tutmak 
için gayret edeceğiz. Gündüzün istihkâm askeri avcıların bulun-
duğu mahale kadar sevk etmek mümkün olamadığından tama-
men tahrip edilmiş denilecek derecede olan eski siperleri tamir 
ettiriyorum. İlk fırsatta ilerisinin de tahkimine çalışılacaktır. 

13. Piyade Alayı Kumandanı
Yarbay Ali Rıza

Tarih: 19 Mayıs 1915
Saat: 11.35 
İkamet Mahalli: Merkeztepe 13. Alay İleri Mevziî
Telefonla

13. Alay Kumandanlığı’na
Siperlerimizin ilerisindeki hattın terki münâsip olamaz. İstih-
kâm efrâdından ve lüzumu kadar diğer efrâdlardan sözü edilen 
hatta sevk ile ilâvesinin tahkim edilmesi istenilir. 

5. Tümen Kumândânı
Yarbay Hasan Basri

Yüzbaşı İsmail Sabri Efendi’ye elde edilmiş olan 2 mevziîn tah-
kimi ve savunma hali emri verildi. İstihkâm bölüğü kumandan-
lığı da yeterli miktarda istihkâm efrâdının elde edilmiş olan yeni 
mevzie verilecek olan yeterli miktarda piyade efrâdıyla birlikte 
tahkîmat yapmak için lâzım gelen emir verildi. Birliklere yeni 
mevziîye gitmek husûsundaki zorluk çok idi. Yeni sipere kadar 
olan arazi tamamen ateş altında idi. Makara savarı ateşe marûz 
idi. Gelen bu efrâdın gitmesi zarûrî idi. Zira yeni siperin tahkim 
edilmeden müdâfaası imkânsız idi. Efrâd gönderildi. Esasen yeni 
işgal edilmiş olan bu mevziî asıl ileri mevziînin sol kanat ilerisin-
deki derede bulunuyordu. Siperi îcabında takviye etmek ve temin 
etmek için bir yakınlaşma yolunun kazılması düşünüldü. Ve baş-
landı. 

19 Mayıs 1915 saat 13.21 Tümen Kumandanlığı’ndan aşağıdaki 
emir geldi.
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Tarih: 19 Mayıs 1915
Saat: 13.24 
İkamet Mahalli: Merkeztepe 13. Alay İleri Mevziî

13. Alay Kumandanlığı’na
Bu sabahki hücumdan maksat düşman mevziîne baskın tarzın-
da girmek idi. Zaiyat miktarını azaltmak için baskın tarzındaki 
şiddetli hücum hareketi lâzım gelmişti. Bundan dolayı elde edil-
miş mevziîler tahkim ile düşmana karşılık vermek ve onu piyade 
ve topçu ateşiyle ezerek adım adım ilerlemek ve her kazanılan 
yerde kuvvetlice yerleşmek ve karşı taarruzlara karşı tedbirde 
bulunmak ve her fırsattan istifâde etmek îcab eder. Bu maksatla 
alayınız ve bölüğünüz muharebenin aldığı seyriyatı ve karşıda-
ki düşmanın haline göre düşmana mevziîye hâkim bir vaziyette 
bulunmak üzere düşman hattını ele geçirmek husûsuna gayret 
etmelidir. Hâl ve vaziyetiniz ve düşman hakkındaki mâlûmatınız 
ve zaiyatınız hakkında gelmiş olduğu kadar mâlûmatı hızlıca bil-
dirmeniz lâzımdır. 

5. Tümen Kumândânı
Yarbay Hasan Basri

Tümen Emri Tabur Kumandanlıkları’yla Makineli Tüfek Takımı 
Kumandanlığı’na 15. Alay 3. Tabur Kumandanlığı’na ve İstihkâm 
Bölüğü Kumandanlığı’na bildirildi. 

Tarih: 19 Mayıs 1915
Saat: 15.40 
İkamet Mahalli: Merkeztepe 13. Alay İleri Mevziî
Telefonla 

13. Alay Kumandanlığı’na
Her ihtimale karşı kıtaatta bulununuz düşman 19. Tümen cephe-
sine karşı taarruz yapmaktadır. 

5. Tümen Kumandanı
Yarbay Hasan Basri

Tarih: 19 Mayıs 1915
Saat: 16.40 
İkamet Mahalli: Merkeztepe 13. Alay İleri Mevziî

5. Tümen Kumandanlığı’na
1- 18-19 gecesi alayımızın 1. Tabur’u 950, 2. Tabur’u 980, 3. Ta-
bur’u 954 efrâd mevcûduyla harbe katılmıştır. 
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2- Şimdiye kadar 1. Tabur’un toplanabilen 219, 2. Tabur’un 145, 
3. Tabur’un 177 muharip askeri vardır. 
3- Taburların harbe girerken mevcutları ile hali hazırdaki mev-
cutları arasındaki fark şehit, yaralı ve kayıp efrâddan ibâret ise de 
gerçek miktarları henüz tahmin edilemiyor.
4- Cephe ilerisinde bulunan yaralı ve sağlam efrâdımızın son şid-
detli ateş esnasında zâyi oldukları görülmektedir. Yalnız sol ka-
nadımız ilerisinde tahkime müsâit olmayan noktalarda bir subay 
kumandasında 100 kadar muharip askerin mahsur olduğu haber 
alındı. 
5- 1. Tabur’da 5, 2. Tabur’da 4, 3. Tabur’da 1 subay kalmıştır. Ala-
yın 10 subayı yaralı, 2 subayı şehit, 4 subayı ya şehit veyâhut ile-
rideki asker yanında bulunmaları muhtemeldir.
6- Şimdi alınan haber üzerine ilerideki 100 askere 3. Bölük kıta-
atından vekil Üsteğmen Mustafa Efendi ve 1. Bölük Kumandan 
Vekili Üsteğmen Hasan Efendi’nin kumanda etmekte bulunduk-
ları marûzdur.

13. Piyade Alayı Kumandanı
Yarbay Ali Rıza

Tarih: 19 Mayıs 1915
Saat: 17.00
İkamet Mahalli: Merkeztepe 13. Alay İleri Mevziî
Telefonla 

13. Alay Kumandanlığı’na
Cephenizin sonu ilerisindeki yarlara sıkışmış olan efrâdın bu-
lundukları mevkiin tahkimi maksada yeterli değildir. Sözü edilen 
efrâdın bulundukları yerden îtibâren siperleri asıl cephe mevziî 
sürdürülen ve yan ateşlerine karşı kum çuvallarıyla ara siperleri 
tesis ve asıl hat ile irtibat tesisi emri kumandanızdadır. Bu mak-
sat için şimdi 350 çuval gönderilmiştir. İstihkâm Bölüğü’nün ve 
15. Alay 3. Tabur’un yeterli miktarda efrâdın kılavuzluk ve yardı-
mıyla hızlıca tahkîmata başlanması düşmanın işte bu tahkîmata 
engel olmak maksadıyla yapacakları taarruzun def edilmesinde 
istihkâm efrâdı tarafından kullanılmak üzere 15. Alay’dan lüzu-
mu kadar bomba alınması lâzımdır. 

5. Tümen Kumandanı
Yarbay Hasan Basri
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Tarih: 19 Mayıs 1915
Saat: 21.25 
İkamet Mahalli: Merkeztepe 13. Alay İleri Mevziî

5. Tümen Kumandanlığı’na
1- Sol kanadımızdaki vadiyi muhâfaza eden küçük bir tepe [hari-
ta] mevcuttur ki 125. Alay tarafından ve sonradan da 6. Alay ta-
rafından işgal ediliyordu. Sözü edilen siperler gerek 125. Alay ve 
gerekse sonradan işgal etmiş olan 6. Alay tarafından terk edildi. 
Vadi müdâfaasız kaldı. 
Geçici olarak bir-iki mangalık kuvvetle ve 15. Alay makineli tüfe-
ğiyle geriden ve bu tepeden taht-ı muhâfazaya alınmıştı.
2- Sözü edilen tepedeki makineli tüfek bulunduğumuz sırta doğ-
ru gelecek olan düşman yandan da ateş altına alır.
3- Bir istihkâm küçük subayıyla bir de piyade küçük subayı sol 
kanat ilerisindeki askerin durumunu anlamak ve oradaki subay 
mârifetiyle yapılabilecek tahkîmat hakkında mâlûmat alınmak 
üzere gönderilmişse de 2 saatten beri mâlûmat alınamadığı ve 
ateşin şiddetinden de istihkâm askerinin tahkîmat için gönderi-
lemediği için mâlûmat arz olunur. 

13. Piyade Alayı Kumandanı
Yarbay Ali Rıza

Tarih: 19 Mayıs 1915
Saat: 07.31 
İkamet Mahalli: Çataldere’de Tümen Karagahı’ndan

15. Alay Kumandanlığı’na
Yolu açarak 13. Alay’ı takviye ve hücum ediniz. Sağınızdan 14. 
Alay Boyun Noktası’na hücum edecektir. 

5. Tümen Kumandanı
Hasan Basri

Bu emirden sonra tümenden aşağıdaki emir alındı. 
Bir taburunuzla 13. Alay’ı takviye ediniz ve hücum ediniz. Diğer 
taburunuz şimdilik ihtiyat olarak kalacaktır. 

5. Tümen Kumandanı 
Hasan Basri
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Tarih: 19 Mayıs 1915
Saat: 7.15 
İkamet Mahalli: Merkeztepe’den 
Bu emir üzerine 3. Tabur’u 13. Alay takviye etmek üzere kazılan 
gizli yollardan sevk ediyordum. Fakat gizli yolların şehit ve ya-
ralı ile dolu olduğundan mecburiyetle tümene aşağıdaki raporu 
verdim.

Tarih: 19 Mayıs 1915
Saat: 07.15 

5. Tümen Kumandanlığı’na
3. Tabur ile 13. Alay takviye ve hücuma katılmak üzere geldiyse 
de taarruz bölgesine dâhil olan yollar kıtaat yaralı ve şehit tara-
fından kapalı olduğundan şimdilik taarruza katılmanın mümkün 
olamayacağı ve bunların açılmasına gayret olunmakta olduğu 
arz edilir. 

15. Alay Kumandanı 
Binbaşı Mustafa

Tarih: 19 Mayıs 1915
Saat: 14.00 
İkamet Mahalli: 13. Alay Karargâhı’ndan 

15. Alay 1. Tabur Kumandanlığı’na
Bu sabah ihtiyat mevkiinde bulunduğunuz zamandaki zâyi-
at miktarıyla hali hazır mevcûdunuzun hızla bildirilmesi, bazı 
husûsatı müzakere etmek üzere şimdi 13. Alay Karargâhına gel-
meniz lâzımdır. 
Tabur, 14. Alay’ın gerisinde ihtiyattadır. Şimdi taburun tümen 
karargâhının gerisinde toplandırılarak yemek verildikten sonra 
14. Alay’ın siperleri ile gizli yolun genişletilmeye çalıştırılması 
kumandan emirlerindendir. 2 subay yaralı ve 1 subay şehit, 28 er 
yaralı ve 15 er şehidimiz vardır. 

15. Alay 1. Tabur Kumandanı 
Binbaşı Mehmet Nuri

Tarih: 19 Mayıs 1915
Saat: 16.00 

5. Tümen Kumandanlığı’na
Bugünkü taarruzda 13. Alay’ı takviye etmek üzere gönderilen 15. 
Alay 1. Tabur’dan harp hattına sevk edilmiş ve siperlerden harice 
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çıktığı cihetle zâyiatı nakletmek ve hâlâ siper haricinde bulunan 
10. Bölük ayrı tutulmak üzere taburun zâyiatı 10 şehit, 6 yaralı 
asker ile 1 subay şehidimiz olduğu ve taburun 670 mevcûdu kal-
dığı arz edilir. 

Tarih: 19 Mayıs 1915
5. Tümen Kumandanlığı’na

13. Alay’ı takviyeye tahsis edilen 15. Alay 3. Tabur’da siperler 
üzerinden taarruza geçebilmesi, düşmanın yalayıcı makineli tü-
fek bir sırt üzerine koydurarak taburu vadi içerisinden sevk ile 
taarruza katılması çalışılmıştır. Üzülerek düşmanın makineli 
tüfeği bu vadiyi de biraz sonra ateş altına almakta olduğundan 
oradan sevk edilen 13. Alay ve 15. Alay kuvvetlerine makineli tü-
fek topçu tarafından düşürülmesinden dolayı ilerlemeye başarılı 
olamamış, ilerlemek isteyenler de şehit ve yaralı olmuştur. 
Düşman mevziî bölüğün bulunduğu vadiye hâkim olduğundan 
elbette vadi içinde yapılacak tahkîmattan bir sonuç meydana 
gelmez. Bölük gecenin karanlığından faydalanarak geriye çekti-
rilecektir. Hâl ve durum bu merkezde olup taburun zâyiatı hak-
kında da önceden mâlûmat verildiği arz edilir.

15. Alay Kumandanı 
Binbaşı Mustafa

Bu mârûzat üzerine tümenden aşağıdaki emir alındı. 

Tarih: 19 Mayıs 1915
Saat: 17.07  
İkamet Mahalli: Çataldere’de Tümen Karargâhı’nda 

15. Alay Kumandanlığı’na
Taburumuzda başarı görülmüştür. Yani bölüğünüzü geriye çeke-
bilirsiniz. Ancak 13. Alay pek ziyâde yorulmuştur ve bu gece ileri 
hattı tahkim edecektir. Tahkîmat husûsunda 13. Alay’a yardım 
olunması ve 3. Tabur’unuz da son bildiriye kadar 13. Alay ihtiyatı 
olarak toplu bulundurulması.

5. Tümen Kumandanı 
Yarbay Hasan Basri
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Tarih: 19 Mayıs 1915
Bugün tümenden aşağıdaki emir alındı.

1. Alay Kumandanlığı Vekâletine
Tarih: 19 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kırmızı Tepe’den
Birliğin şehit ve yaralı zâyiat ile kayıp subay ve er miktarının ak-
şama kadar tümen karargâhına gönderilmesi istenilir.

2. Tümen Kumandanı
Yarbay Hasan Askeri

Sabah gece yarısından sonra üç buçukta tümenimiz hücum etti. 
Hücum saat 8’e kadar devam etti. Düşman ateşinin çokluğu do-
layısıyla çekilmeye mecbur olduk. Alaydan 14 subay şehit, 14 su-
bay yaralımız vardır. Alay Kumandanı Memduh Bey oldu. Alayın 
tekrar düzenlenmesi ve ıslâhı için akşama kadar uğraşıldı. Erden 
şehit ve yaralı 1.800 neferi aşkındır. 
Alınan tümen emirleri aşağıdaki gibidir.

Tarih: 19 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kırmızısırt

1. Alay Kumandanlığı’na
1- Tümen taarruzdan vazgeçerek bulunduğu hattı kuvvetli bir 
sûrette işgal ve müdâfaa edecektir. Ve düşmanın bir karşı taarru-
zuna karşı îcab eden düzen ve tahkîmatı derhal yapacaktır. 

2- 5. Alay taarruz için verilen bölgeyi (Kırmızısırt’ı) işgal ve mü-
dâfaa edecektir. 
3- 6. Alay Kanlısırt’ı işgal ve müdâfaa edecektir. 
4- 1. Alay birlikleri arka arkaya kıtaat ve mevziîye zarar verme-
mek şartıyla her iki birliğin merkez gerisine gönderilecektir. 1. 
Alay merkez gerisinde tümenin ihtiyatını oluşturacaktır. Karan-
lık bastıktan sonra hiçbir birliğin yerini değiştirmemesi bütün ic-
râatın bitişine kadar tamamlanması lâzımdır. 
5- Tümen karargâhı merkez gerisindeki deredir. 
6- Geceleyin siperlerin kuvvetli işgali ve şimdiden birliklerin dü-
zenlenmesi istenilir. 

2. Tümen Kumandanı
Yarbay Hasan Askeri
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2. Tümen Taarruz Düzeni
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Tarih: 19 Mayıs 1915
Saat: 6
İkamet Mahalli: Kırmızı Tepe’den

1. Alay Kumandanlığı’na
1- 1. ve 2. Taburlar istirâhat ettikten sonra 6. Alay gerisine ya-
naşacaklar ve 6. Alay’ı îcabında takviye ve beraberce Kanlısırt’ı 
müdâfaa edeceklerdir. 
2- 3. Tabur şimdi bulunduğu yerde ve Kırmızısırt gerisinde tü-
men ihtiyatı olarak bırakılacaktır. 
Ek: Bu iki tabur 6. Alay Kumandanı’nın emri altında bulunacaktır. 

2. Tümen Kumandanı
Yarbay Hasan Askeri
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Tarih: 19 Mayıs 1915
Saat: 14.30
İkamet Mahalli: Kırmızısırt

1. Alay Kumandanlığı’na
1- Bu sabah yapılması emredilen baskın tarzındaki hücumun ba-
şarıyla neticelenememesi sebebiyle taarruzun aşağıdaki sûretle 
sürdürülmesi lâzım gelmiştir. Her birlik ilerleyebildiği mevkiileri 
hemen tahkim ile düşmana karşılık verecek ve düşmanı ateşiyle 
ezerek adım adım ilerlemek için her fırsattan istifâde edecektir. 
Herhalde düşmanın zayıf noktalarını aramak ve oradan düşman 
hattına girmeye çalışılması ve mutlaka girilmesi lâzımdır. Tü-
men ancak bu sûretle iâde-i şeref edebilecektir. Bütün subay ve 

1. Alay Taarruz Düzeni
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erin bu husûsa son derece önem vererek mesâî göstermelerini ve 
fedâkârlıklarını talep ederim.
2-Bu husûsta fevkalâde fedâkârlığı görülen er ve küçük subay ve 
subayın ödüllendirilmek üzere isimleri bildirilecektir. Herhalde 
düşman siperine girenin ancak ödüle şayan olduğu düşünülme-
lidir.
3- Her alay şimdi bulunduğu durumu ve düşman hakkındaki 
mâlûmatı ve düşmanın zâyiatı hakkında açık haberleri hızlıca 
tümene bildireceklerdir. Ve bundan mesuldürler.
4- Birlik zâyiatı hakkında gerçek mâlûmatı bildireceklerdir. 

2. Tümen Kumandanı
Yarbay Hasan Askeri

1. Alay Kumandanlığı’na
Alayın perâkende efrâdı toplanarak Yüzbaşı Seyfeddin Bey’in ku-
mandası altında Alay halinde bulunacaktır. 

2. Tümen Kumandanı
Yarbay Hasan Askeri
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Tarih: 18-19 Mayıs 1915
Saat: 21.24
İkamet Mahalli: Kanlısırt

Alay Emri
1- Ben tümenin emrine bir kelime daha ilâve etmeyeceğim.
2-Alayın sağ kanadında bulunan 1. Tabur’un bizzat sağı gösteri-
len tombalar istikametine solunda bulunan 2. Tabur’un sol ka-
nadı düşman cephesinde Yeşilsırt kuzeyine gelmek ve sağ kanadı 
1. Tabur’un solunda bulunmak taburlar cephesini 150’şer metre 
bulmak üzere her tabur ilerisindeki düşman siperlerine atılacak-
tır. İrtibat sağında 1. Alay’dadır. Solumuzda 48. Alay vardır.
3-3. Tabur siperler yakınında alay ihtiyatıdır. 
4-Düşman siperleri işgal edilmedikçe ateş edilemeyecek. 
5-Hücum saatine kadar geceleyin düşman tarafından taarruz 
meydana gelirse şiddetle karşılık verilecektir.
6-Subay arkadaşlarımla efrâdın azim ve metânet ve namus-ı ha-
miyetinden ümit varım. 47. Alay sancağı bu genç namuskâr eller-
le herkesten önce düşman siperlerinde inşallah dalgalanacaktır.

47. Alay Muharebe Hattı
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7-Kolların tertîbatı sözlü görüşülen hücum kollarından ilk hü-
cum kolu tam 03.30’da şafak atarken siperden ileriye hareket 
edeceklerdir. Başkaları beklenmeyecek bölükler de saatini tabur-
dan düzeltsin.

47. Alay Kumandanı 
Tevfik 

Tarih: 18-19 Mayıs 1915
Saat: 22.55
İkamet Mahalli: Kanlısırt 

Bismillahirrahmanirrahim
Kuzey Grubu 16. Tümen Emri

47. Alay Kumandanlığı’na
1-Düşman Arıburnu’nun bir km doğusunda 23 günden beri işgal 
ettiği mevziîdedir. Bu mevzi Çakal Deresi’nin 300 m güneyindeki 
Küçük Tepe ile kuzeye doğru Kanlısırt, Kırmızıssırt, Merkeztepe, 
Korkuderesi’nin orta kısmını geçerek 122 Rakımlı Sarı yarlarda 
nihayet bulur.
2-Kuzey Grubu (3.  Kolordu) yarın 19 Mayıs 1915 saat 03.30’da 
baskın sûretiyle düşmana şiddetle hücum ve işgal ettiği mevziî 
zabt ile düşmanı denize dökecektir. 
3-Baskın mükemmel sakinlikle sessiz sedâsız ve yalnız süngü 
kullanılarak icrâ edilecektir. Gafleten bir baskın ancak bu sûretle 
mümkün olabilir. Efrâda varıncaya kadar bütün vazîfedâranın bu 
husûsta dikkatleri üzerine çekilmiş olmalıdır.
4-19. Tümen düşmanın sol kanadına, 5. Tümen düşmanın merke-
zine, 2. Tümen Kırmızısırt, Kanlısırt’ın üzerinde Yeşil Tarla isti-
kametinden düşmanın merkeziyle sağ kanadı arasına, 16. Tümen 
de Kanlısırt ve güneyindeki düşmanın sağ kanadına olmak üzere 
her tümen kendi karşısındaki düşman mevziîne hücum edecektir. 
5-47. Alay, 2. Tümen’e mensup 1. Alay’ın solundan ve sağ kana-
dıyla Kanlısırt’ta 72. Alay’a mensup mitralyöz bölüğünün sağ 
kanat tüfeğiyle düşman hattı istikametindeki 3 höyüklü (Tü-
men Erkân-ı Harbi tarafından Alay Kumandanı’yla 1. Alay’ın 1. 
Tabur Kumandanı’na gösterilmiştir) hattı istikametinde baskın 
yapacaktır. 48. Alay sağ kanadıyla 125 Tepesi güneyindeki Yeşil 
Tarla’nın kuzey kenarı istikametinde ilerleyerek düşmanı baskı-
na uğratacaktır. 125. Alay, 48. Alay’ın sağ kanadını takiben sözü 
edilen alay gerisinde tümenin ihtiyatı olmak üzere ilerleyecek-
tir. Dâima 47. Alay ve 48. Alay ile irtibatta bulunarak sözü edi-
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len alayların ilerlemeleri duraklamaya uğrarsa hemen ileri atılıp 
kendisiyle beraber geri kalan aksamı ileriye götürecektir. Kaba-
tepe Müfrezesi’ne mensup tabur düşmanın en sağ kanadına karşı 
Kabatepe istikametinden doğruca ilerleyecek ve düşmanın dik-
katini kendi üzerine çekmek onu mevziînde tespit eylemek için 
saat üçte harekete başlayacaktır. 48. Alay ile sözü edilen tabur 
irtibat tesis edeceklerdir. Topçu Alay’ı şimdilik işgal etmiş oldu-
ğu mevziîlerde kalacak ve serî cebel taburunu verilecek ilk emirle 
hemen hareket edebilecek sûrette hazırlanacaktır. 125. Alay’dan 
bir bölük başlangıçta topçuya muhafız olmak üzere Topçu Alay 
Kumandanı’nın emrine terk edilecektir. Topçu tümenden emir 
gelene kadar ateş etmeyecektir.  İstihkâm Bölüğü 47. ve 48. Alay-
lara birer müfreze katılacak ve sözü edilen müfrezeler Alay Ku-
mandanları tarafından görevlendirilecektir. İstihkâm Bölüğü’nün 
geri kalan kısmı tümen karargâhında bulunacaktır. 
6-Büyük sargı mahalli evvelce tebliğ edilen mahaldedir.
7-Cephane kademe derede 3. Kolordu Cephane Kumandanlığı’na 
mürâcaatla alaylarca ikmâl edilecektir. 
8-Birlikler hücum esnasında büyük ağırlık ve çantalarını ordu-
gâhlarında terk edeceklerdir. 
9-Kararlaştırılmış hücum saatinden önce düşman tarafından bir 
hücum meydana gelirse düşman tard edildikten sonra bundan 
faydalanarak karşı taarruza geçilecektir. 
10-Birliklerimiz düşman siperlerine girdikten sonra topçu ateşi 
düşmanın gerilerine kadar ve denize yakın tahkîmat üzerine bir-
leştirilecektir. Bundan başka düşmanın takviye birliği getirmek 
üzere teşebbüs edeceği ihrâcat dahi her halde topçu ateşiyle men 
edilecektir. 
11-125. Alay 19 Mayıs 1915 saat 02.00’ye kadar emir olunan mev-
zi ve istikametini almış olmalıdır. 
12-Ben 47. Alay’ın sağ kanadında ve Kanlısırt’taki avcı siperle-
rindeyim. Ve Başarı sadece Allah’tandır. Telefon müfrezesi beni 
dâima Alay Kumandanları’yla irtibatta bulunduracaktır.

16. Tümen Kumandanı
Albay Rüştü

Tarih: 19 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Harp Hattı

47. Alay Kumandanlığı’na
1-Düşman ile bizim şimdiki durumumuz ve düşman mitralyöz-
lerinin şiddetli tesiratından ileri adım atarak tutmaya mecbur 
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16. Tümen Taarruzunun Güneyden Görünümü
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olduğumuz mevziîleri tahkim ile uğraşmaktayız. Tahkîmat nok-
talarımız vaziyetince başarılı değilse de askerin mânevî kuvveti 
pek az bozulduğundan ve en büyük kısmı muhtelif taburlardan 
bulunmakla yeniden ileri sürülememektedir. Hatta o noktada 
dayanmak için krokideki canlarına kasdedeceğime kısım ile ele 
geçirilen silâhla tutulmuştur. 
(b) Boyun Noktası sağ kanadımızda tehlikede bulunduğunu ta-
bur kumandanına arz etmiştim.
2-Bölük askerimin 2. ve 3. Takımları bendenizi aramakta bulun-
duğu haber alınmıştır. Burada bulunduğumu duyan arkadaşlarım 
gelmiştir. Daha dağınık olan varsa lütfen cephenin temini için 
düzeltilmeleri.
3-Düşman siperlerini kum torbalarıyla tahkim etmekte olduğun-
dan mitralyözle müdâfaası arz edilir. Durumdan haberdar buyur-
manız ve ona göre gereken uyanıklıkta bulunmamız arz edilir. 

47. Alay 1. Tabur 2. Bölük Kumandanı
 Üsteğmen Abdülvahab

Tarih: 19 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Harp Hattı’ndan

Tabur Kumandanlığı’na
Cephemizdeki mitralyözlerin çokluğundan asker baş kaldıramı-
yor. Lütfen mitralyöz ile topçu ile himaye edilmesi rica olunur. 
Hemen kazma, kürek gönderilmesi önemle rica olunur.

47. Alay 1. Tabur 2. Bölük Kumandanı
 Üsteğmen Abdülvahab

Tarih: 19 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Harp Hattı’ndan

47. Alay Kumandanlığı’na
2. Bölüğümüz sabahki hücumda düşman siperlerine 100 metre 
kadar ilerlemiştir. Siper kazmak için kazma, kürek istiyor. Cephe-
si hücum cephesinin batısında imiş. Biz de oraya doğru gizlenmiş 
mahaller açacağız. Süratle kazma, kürek gönderilmesini istirham 
eylerim. 

47. Alay 1. Tabur Kumandanı
Memduh
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Tarih: 19 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Harp Hattından

47. Alay 1. Tabur Kumandanlığı’na
Gelen belge istihkâm neferinin ifadesine göre göstereceği Boyun 
Noktası karşısı hali bulunduğu cihetle oraya önem verilmesi ge-
rekmektedir. O cepheden hattı yarıp düşmanımız geçecek olursa 
durumumuz tehlikede kalacaktır. Münâsip bir kuvvetin o cihete 
doğru bağlanması ve yanlışlığa mahal kalmamak üzere bizim sağ 
kanadımızla irtibatın tesisi ve akşam düşman bomba atmak ihti-
mali bulunmasından bir miktar bomba ile bombacı gönderilmesi 
arz edilir.

47. Alay 1. Tabur 2. Bölük Kumandanı
 Üsteğmen Abdülvahab

Tarih: 19 Mayıs 1915
Saat: 5.30

47. Alay Kumandanlığı’na
Siperlere tıkılan askerimizi ilerletiniz, sol kanattan 48. Alay düş-
man siperine bir kısım kuvvetiyle girdi. Bütün kolordunun başa-
rısına sebep olacak bir durumda bulunuyorsunuz.  İlerleyiniz, 2. 
Tümen de taarruza devam emri almıştır. 

16. Tümen Kumandanı
Albay Rüştü

Tarih: 19 Mayıs 1915
Saat: 9.35
İkamet Mahalli: Harp Bölgesi’nden

47. Alay Kumandanlığı’na
Genel durumun ıslâhı için alınan emre nazaran 47. Alay’dan ak-
şam işgal etmekte olduğu siperlere 125. Alay’dan geceki ihtiyat 
mevziînde ve 48. Alay’da yine Kabatepe Taburu’yla birlikte Kara 
Yorgi Deresi’ndeki eski ordugâhına hareket edecek, 125. ve 48. 
Alaylar sağına gelecektir. Geriye hareketin Alaylar arasında de-
vamlı olarak yerine getirilmesi için 48. Alay’ın geriye çekilme-
si ve bunun 125. Alay hizâsında ulaşmasından takriben bir saat 
sonra 125. Alay’ın harekete başlaması sonrası 125. Alay’ın ha-
reketine devam etmesi yarım saat sonra 47. Alay’ın mevzie gel-
mesi uygundur. Ancak bu merkezin asla düşman siperlerinden 
ve telefatı sonlandırmadan yazılması gereklidir. Fakat her türlü 
ihtimale karşı geri çekilme esnasında düşmanın bir hücumuna 
karşı yerlerinde kalan kademelerin vaktiyle muharebeye hazır 
bulunmaları gereklidir. 
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47. Alay Taarruz Düzeni
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47. Alay sonradan gelecek, Alayın dönüşünü himaye ve kolay-
laştıracak tedbirleri almalıdır.  Düşman mevziînde alındığı bil-
dirilmiş makineli tüfeklerin mümkün ise beraber getirilmesi ve 
toplar da münâsip sûrette çaresine bakılması. Alayların emir olu-
nan mahalle emniyetle varmalarını derhal bana bildirmeniz. 47. 
Alay’ın mevziîden sonra siperde bulunan diğer Alaylara mensup 
perâkende bölüklerimin sükûnetle alaylarına iâde etmesine emir 
olunan vaziyet alındıktan sonra Kabatepe’den gelen kuvvet gün-
düz kalmamak şartıyla Kabatepe’ye dönebilir. Bugün tutulan ve 
kısmen tahkim edilen siperlere yöneltilmesi, düşmanı uzaklaş-
tıracak bazı düzenler yapılarak terk edilmesi hatıra olmak üzere 
beyân edilir. Telefonun birlikte nakil olunması unutulmasın.

16. Tümen Kumandanı
Albay Rüştü

Tarih: 19 Mayıs 1915
Sağ Kanat, Merkez, Sol Kanat, Binbaşı Tevfik Bey, 47. Alay, 1. Ta-
bur, 2. Tabur, 3. Tabur, Yarbay Aburrezzak Bey, 48. Alay, 1. Tabur, 
2. Tabur, 125. Alay 1. Tabur, Binbaşı Ahmed Bey, 48. Alay 3. Ta-
bur, 125. Alay 3. Tabur, 77. Alay 1. Tabur.

47. Alay Kumandanı Binbaşı Tevfik Bey’e
Alaylar bugün bazı birlikler tarafından işgal edilen düşman si-
perlerine yerleşmek şartıyla elde edilmiş mevzileri tahkim eden-
ler düşmana karşılık vermek ve onu piyade topçu atışıyla ezerek 
adım adım ilerleyerek ve her kazanılan yerde kuvvetlice yerleş-
mek ve karşıt taarruzlara karşı tedbirli bulunmak ve fırsattan 
istifâde etmek gerekir. Bu maksatla Alaylar gösterilen yukarı-
daki guruplar halinde düşman mevziînde hâkim bir durumda 
bulunmak ve düşmana karşı kazanılan mevkii şiddetle muhâ-
faza devam etmektedir. Grup Kumandanları düşman vaziyeti 
hakkındaki bilgi versinler. Önceki emirde Abdürrezzak Bey’in 
Komutası altında toplanacak kuvvet (47. Alay 2. Tabur’dan bugün 
siperlerde bulunan 2. Bölük 125. Alay’dan, 2. Tabur’dan dönen 
2. Bölük ve mevcûdu ise 48. Alay’dan, gerisinde kalmış kısımlar) 
47. Alay 2. Tabur Kumandanı Binbaşı Edip Bey komutasında olan 
merkez gerisinde bulunduğumuz siperler içinde ve birinci hat-
ta avcılar halinde ve dâima uyanık bir sûrette bulunacak ve sağ 
tarafındaki 6. Alay ile irtibat edecektir. 2. Alay gerek ilerideki ve 
gerek bulunduğumuz siperler dâhilindeki tüm kuvvetlerle tü-
menimizin sağ tarafı ve yanda karşıda meydana gelecek düşman 
karşıt taarruzlarını Edip Bey komutasındaki kuvvetle birlikte def 
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ve tard edilecektir. Topçu Alayı bulunduğu mevzide kalacaktır. 
Ben mevzilerinden getirilen serî bataryaların ateş tesirini bilmek 
isterim. İstihkâm Bölüğü elinde kalan kuvvetinin bir kısmının Sol 
Kanat Kumandanı Binbaşı Ahmet Bey’in emrini gönderiniz. Ben 
yine eski karargâhtayım. Telefon müfrezesi Tümen karargâhını 
sağ taraf, merkez, sol taraf Topçu Alay Kumandanlarıyla bağlantı 
kuracaktır. Grup Kumandanları bulunan zatların doğrudan doğ-
ruya gruplarının yakında bulunmaları lâzımdır. 125. Alay’dan, 2. 
Tabur’un yakın bulunduğu Grup Kumandanı’nın emrine girecek 
ve hangi grupta olduğu bildirilecektir.

16. Tümen Kumandanı 
Albay Rüştü

Tarih: 19 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Harp Bölgesi

Alay Emri
1-Alay taburlarının muhtelif mevkide kısım kısım efrâdı birbirine 
karıştırdığı ve hâlen asıl birliklerine verilmesi mümkün olamadı-
ğından 2. Tabur Kumandanı Kolağası Kemal Bey alayın sağ ka-
nadında bulunan birlikleri düzenli bölükler haline koyarak emir 
kumandasını üzerine alacak. 
H- 8. Bölük Kumandanı Mustafa Efendi 3. Tabur’a kumanda ede-
cek.  
Hı- 1. Tabur Memduh Bey elinde mevcut birlikleri düzenli bölük-
lere ayırarak kumandasını üzerine alacaktır. 
2 – Her birlik bugün eline geçen mevziyi fevkalâde tahkim edecek 
fırsat düştükçe düşmana doğru yakınlaşma sınırlarını inşâ ede-
cektir. Ve fırsat düştükçe efrâda gizlenmiş mahaller ve bunlardan 
siperlere yakınlaşma yolları yapılmalıdır. 
3 – Düşman tarafından bir taarruz meydana geldiğinde şiddetle 
düşmana karşılık edilecektir. 
4 – Efrâdın ele geçirmesini şiddetle temin etmelidir. Geceleri si-
perler keşif birliği ile işgal ve siperler gerisinde dayanaklar yakın 
bulunacaktır. 
5 – Taarruz veya müdâfaada mevkiini terk ve geri gitmek teşeb-
büsünde bulunan efrâd hemen kurşuna dizilecektir. Bu efrâda 
tebliğ edilsin.

47. Alay Kumandanı
Binbaşı Tevfik
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Tarih: 19 Mayıs 1915
47. Alay Kumandanlığı’na

47. ve 48. Alaylarla Yahya Kazım Bey müfrezesinin kısmen bugün 
dâhil oldukları düşman siperleri tamamıyla ele geçirmelerini ve 
orada yerleşip kalmalarını talep ederim. Her alay birlikleri he-
men düzenlesin ve alayların gerisinde bulunan ihtiyat kıtaların-
dan toplu bir kuvvet oluştursun. Ve bu kuvvet 125. Alay Kuman-
danı Abdürrezzak Bey tarafından toplanıp 47. Alay’ın bu sabah 
hücuma kalktığı siperlerde bulunsun. Alay kumandanlarının ve 
bütün subay ve efrâdın bugün yalnız 16. Tümen’e nasip olan ba-
şarıyı kesinlikle elden kaçırmayıp muhâfaza ve ikmâline özellikle 
yardım ve gayret göstermelerini rica ederim. Özellikle düşmanın 
bir karşı taarruzunu mükemmel başarıyla püskürtmelerini tekrar 
eylerim. 

16. Tümen Kumandanı
Albay Rüşdü

Tarih: 19 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kocadere’nin Batı Sırtlarında Alay Karargâhı
Sabahtan akşama kadar harp bölgesinin her iki cihetinden ga-
yet şiddetli sûrette top ve tüfek ateşi devam etti.  Sabahleyin bir 
düşman uçağı harp bölgesi üzerinden gelerek Çanakkale tarafı-
na yönelerek uçmuş ve orada yere sükûtu görülmüştür. Bundan 
sonra öğle üzeri ikinci bir uçak da Güney Grubu istikametinden 
ve yine harp hattı üzerinden gelerek Çanakkale cihetine geçmiş 
ve orada devr ettikten sonra geri dönerek yine Güney Grubu ta-
rafına gitmiştir. 
Düşman kurşunlarından 2. Tabur’dan altı ve 3. Tabur’dan da bir 
mekkâri hayvanı yaralı olarak tümen tedavi mahalline sevk olun-
muştur. 
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Tarih: 19 Mayıs 1915
Alayın Umum Günlük Kuvveti

Alayın 18-19 Mayıs 1915 hücumunda ki zâyiatı
Subay Er Hayvan

Şehit 6 215 1 mürd1 olmuştur.
Yaralı 5 309 0
Kayıp veya Esir 1 90 0

12 614 1
Tüfek Cephane Mermi Kasatura
579 212800 579

Tarih: 18-19 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kırmızısırt’tan 

125. Alay Kumandanlığı’na
Alayınızdan bu geceki harekâta Alayım ile beraber katılacak 
iki bölük, 1. Tabur Kumandanı Yüzbaşı Şevki Efendi komuta 
edeceğinden îcab edenlere bildirilmesini isterim.

 5. Alay Kumandanı
Yarbay Nazif

Görüşler: Alayın, 48. Alay’ın gerisine ulaştığı tümene bildirilmiş-
tir. 
3.Tabur: 48. Alay 1. Tabur mahallinde
1.Tabur: 48.Alay 2. Tabur mahallinde
2.Tabur: Bu Taburların gerisinde bulunacak top, ağacın yanında 
bulunacaktır. 
48. Alay 3. Taburda bir fenalık olursa 2. Tabur gönderilecek.

Tarih: 19 Mayıs 1915
Saat: 02.15
18-19 Mayıs 1915 saat 20.30’da alayın Kırmızısırt’ta işgal etmiş 
olduğu siperleri; 2. Tümen’e mensup 5. Alay’a olaysız teslim edil-
miştir. 
Alayımın 1. Tabur bölgesini 5. Alay’ın 1. Tabur’una teslim etmiş-
lerdir. İlgili taburlara yardım ve taburların önlerinde hücum için 
1. Tabur’dan 5. Bölük, 5. Alay’ın taburlarına terk edilmiştir. 
Saat 21.45’te Alayımın, Kırmızısırt’ın gerisinde toplanarak adı 
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geçen vakitte sol tarafta bulunan 48. Alay’ın ihtiyatı olmak üzere 
Kara Yorgi Deresi’ne hareket etti.
Saat 23.50’de adı geçen yere varıldı.
Saat 03.30 şafakla beraber 48. Alay taarruz ve hücuma başladı.
48. Alay Kumandanı’nın gösterdiği lüzum üzere ilgili tabura 
aşağıdaki gibi yaverle emir verilmiştir. 

Sözlü Emir: Saat 05.20 şimdi 48. Alay’ın sol tarafını takviye edi-
niz.

Tarih: 19 Mayıs 1915
Saat: 05.35
İkamet Mahalli: Kara Yorgi Zeytinliği Deresi’nin Kuzeyindeki 
Sırttan

1. Tabur Kumandanlığı’na
47. Alay ile 48. Alay’ın arasındaki boşluğu doldurmak üzere der-
hal taarruza geçiniz. Diğer kalan birlikleri de dâima ileriye sürü-
nüz. Hücum cephesi mitralyözle dövülecektir.

     125. Alay Kumandanı
Yarbay Abdürrezzak 

Tarih: 19 Mayıs 1915
Saat: 06.00
İkamet Mahalli: Kara Yorgi Zeytinliği Deresi’nin Kuzeyindeki 
Sırttan.

2. Tabur Kumandanlığı’na
Siz de elinizdeki kuvvetle hemen ileriye giderek düşman siper-
lerine giren askerlerimizle beraber düşmanın siperlerinin hızlıca 
işgalini beklerim.

125. Alay Kumandanı
Yarbay Abdürrezzak 

Tarih: 19 Mayıs 1915
Saat: 07.20
İkamet Mahalli: Kara Yorgi Zeytinliği Deresi’nin Kuzeyindeki 
Sırttan.

125. Alay Kumandanlığı’na
Sol tarafımızın bir kısmı düşman siperlerine girdi. Başarıyı sür-
dürmek için 48. Alay’a yakından yardımda geç kalmayınız.

16. Tümen Kumandanı
 Albay Rüştü
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Tarih: 19 Mayıs 1915
Saat: 09.20
İkamet Mahalli: Kara Yorgi Zeytinliği Deresinin Kuzeyindeki Sırttan

Kanlısırt’ta 16. Tümen Kumandanlığı’na
Alay iki taburuyla 47. Alay ile 48. Alay’ın taarruzlarına katıldı. Bir 
taburu ihtiyatta kalmıştır.

125. Alay Kumandanı
Yarbay Abdürrezzak 

Tarih: 19 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kara Yorgi Zeytinliği Deresi’nin Kuzeyindeki Sırt-
tan.
Görüşler: Rahmi Bey’in yaralandığı 6 . Tümen’e bildirilmiştir.

125. Alay Kumandanlığı’na
Sol kolumdan yaralı olarak Tabur Kumandanı gayet cesurca harp 
eden 1. Bölük Yüzbaşısı Nedim Efendi’ye terkle sargı mahalline 
gidiyorum. İlerideki vaziyet pek müsâittir. Ancak büyük rütbeli 
komutanların ileride bulunması ve bütün Tabur Komutanların 
ileriye atılarak askerin şevk ve sevinçten yararlanmalarının te-
min buyurulması istirham edilir.

125. Alay 1. Tabur Kumandanı 
Rahmi

Tarih: 19 Mayıs 1915
Saat: 14.30
İkamet Mahalli: Kara Yorgi Zeytinliği Deresi’nin Kuzeyindeki 
Sırttan.

125. Alay Kumandanlığı’na
1-Taburun işgal ettiği arazinin karşısında düşman siperleri az 
görülüyor. Ancak ileri hatta bulunan düzensiz kıtaların yarım sağ 
ilerisinde düşman siperleri mevcut olduğu gibi bulunduğumuz 
bölgenin derelerini yan ateşe alacak düşmanın 2 mitralyözü var-
dır.
2- Birinci hattaki düzensiz askerin yanına gitmek üzere Tabur 
Kumandanı maiyetinden taburun büyük kısım efrâdı mitralyöz 
ateşinden geçemeyerek mecburen şimdi bulunduğumuz sırtın 
arkasında askeri toplayarak beraber bulunmaya karar verildi. Ve 
ileri hattaki askerlere gitmek için gizli yolları geceden istifâde 
ederek oraya çalışılacaktır.
3- İleri hatta bulunan askerin yanına gitmeye teşebbüs edilmiş 
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ise de yine ateşle mâni olduğu gibi zaten ileri hatta bulunan dü-
zensiz birliklerin düşmana hiçbir şekilde ateş edemeyerek sırtın 
yamaçlarına sığınarak orada kalmışlardır. 
Biz de Taburca 47. Alay’ın solunda ve aynı sırtta bulunuyor ve 
irtibatı muhâfaza ediyoruz.

125. Alay 1. Tabur Kumandanı
Yüzbaşı Mehmet Nedim 

Tarih: 19 Mayıs 1915
Saat: 16.15
İkamet Mahalli: Kara Yorgi Zeytinliği Deresi’nin Kuzeyindeki 
Sırttan

1. Tabur Kumandanlığı’na
Raporunuzu aldım. Biz hem 47. Alay ile irtibat ve hem de 48. 
Alay’ı takviye etmek vazîfesiyle yükümlüyüz. Şimdi sizi yandan 
sıkıştıran mitralyözleri topa tutmak için çalışıyoruz. Siz hemen 
bundan istifâde ederek de ileriye giderek tahkîmat yaparak ile-
ride kazılan mevziî tutmak ve aynı zamanda 48. Alay’ın takvi-
yesi ile düşman mevzilerine hücum ile düşman siperlerini zapt 
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ediniz. Bu konuda bütün kahraman arkadaşlarımın gayretlerini 
beklerim. Ve cümlenize selam ederim. 

125. Alay Kumandanı
Yarbay Abdürrezzak 

Tarih: 19 Mayıs 1915
Saat: 16.15
İkamet Mahalli: Arıburnu Muharebesi Cephesinden 

125. Alay Kumandanlığı’na
1-Taarruza devam ile ileriye geçmek zorunlu vazîfemizdir.
2-Düşman ile temas halinde bulunan düzensiz efrâd vardır. Bun-
lara amaçları anlatmak mümkün değildir. 
3-Başlarında subay yoktur. Sözü edilen efrâdın bulunduğu du-
rumu daha önceki raporda arz etmiş idim ki bunlar gayet dik bir 
sırtın arkasında düşmana ateş edemeyecek bir hal almıştır.
4-Aşağıdaki Kumandan emri 47. Alay 1. Tabur Kumadanı Mem-
duh Bey’le irtibat tesis edilmiştir. Fakat ilgili tabur düşmanla te-
mas halinde değildir. Birliklerin bir kısmının ileride bulunduğu 
elinden geldiği kadar ileriye gitmek için çalışacağı ve şimdi bağ-

Kuzey Grubu Genel Görünümü
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lantılarını ihbar eden Alayımızın 3. Tabur Kumandanı ile görüşü-
leceği arz edilir. 

125. Alay 1. Tabur Kumandan Vekili
 Mehmet Nedim

Tarih: 19 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Arıburnu Muharebesi Cephesinden 

1. Tabur Kumandanlığı’na
Gayretiniz teşekküre şayandır. Siz hemen 47. Alay’la irtibatınızı 
muhâfaza ediniz. Taarruzlar farklı mevzilerden topçu ile himaye 
olunuyor. Subaysız kalıp çukurlara toplanmış efrâdı silâh kulla-
narak mahallerinden ileriye sevkle düzenli hale getiriniz. Gere-
kirse en ileri bölüklere katınız.

125. Alay Kumandanı
Yarbay Abdürrezzak 

Tarih: 19 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Arıburnu Muharebe Cephesinden

125. Alay Kumandanlığı’na
48. Alay’ın ileride bulunan avcı hattı önümüzdeki dereye karşı 
ilerlemiş diğer bölükleri henüz geride bulunuyor. Taburumuz 
önde boş yer olmadığından 48. Alay’ı takip ediyor. Takibe devam. 
Ve gerekirse takviye edeceğimi arz ederim.

125. Alay 2. Tabur Kumandanı
 Şevki 

3. Tabur Kumandanlığı’na
Topçumuz tahrip danesi ile düşman mevziîni tahrip etmektedir.
Kıtalar topçumuz ateşinden etkilendiği zaman kırmızı flama gös-
terecektir. 

125. Alay Kumandanı
Yarbay Abdürrezzak 

Tarih: 19 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Arıburnu Muharebe Cephesinden

125. Alay Kumandanlığı’na
1- 47. Alay birlikleriyle irtibat sağlanıp düşman siperlerine ya-
naşmak için siperler kazmakta ve yaklaşma hatlarında hep bera-
ber çalışılmaktadır.  
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2-Kurmay Başkanı Yüzbaşı Nazım Bey de gelip görmüştür. 
3-Şan ve şeref muhâfazası sevdasının her neferde fazlaca olduğu 
arz edilir.

125. Alay 2. Tabur Kumandanı
Şevki 

Tarih: 19 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Arıburnu Muharebe Cephesinden

2. Tabur Kumandanlığı’na
1-Kendim demin oraya bizzat giderek askeri ateş altında nasıl 
sevk ettiğimi gördünüz. 
2-Şimdi imdat, cephane falan istiyorsanız, cephane gönderildi. 
İlerleyiniz. 48. Alay’ın taarruzunu takviye ediniz. 
3-Topçu mitralyözlerle dövülmektedir.  Taarruz vazîfenizi he-
men cansipârâne yerine getiriniz. 48. Alay’a yardımcı olduğunuz 
Alay hattından şikâyet ediliyor.  Her halde ilerleyerek 48. Alay’ı 
takviye ediniz.

125. Alay Kumandanı
Yarbay Abdürrezzak

Tarih: 19 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Arıburnu Muharebe Cephesinden
Görüşler: Taburlara bildirilmiştir.
125. Alay Kumandanlıklarına veya herhangi bir subay düşman 
donanmasının ateşinden korunmak için düşman piyadesiyle te-
mas halinde çok uyanıktır. Birlikler düşman piyadesinden uzak 
kalmadıkça donanma ateşinden son derece etkilenir. Tüm hatla-
rın ileriye, düşmanın siperlerine ulaştırılması lâzımdır. 

125. Alay Kumandanı
Yarbay Abdürrezzak

125. Alay Kumandanlığı’na
Alayınızın cephesi ilerisindeki hattımızın gerisinde komutanlık-
larda önceden gömülüp sonra açılmış olan birçok cesede tesâdüf 
edilmiştir. Bunların uygun şekilde defini şarttır.

16. Tümen Kumandanı
Albay Rüştü
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Tarih: 19 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Arıburnu Muharebe Cephesinden

Kanlısırt’ta 16. Tümen Kumandanlığı’na
Alay saat 12.15’den beri 48. Alay’ın gerisinde bulunuyoruz.  48. 
Alay sağ taraf takip ve 47. Alay sol tarafıyla da bağlantı tesis edi-
leceği arz edilir.

125. Alay Kumandanı 
Yarbay Abdürrezzak 
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Tarih: 19 Mayıs 1915
Saat: 18.00
İkamet Mahalli: Arıburnu Muharebe Cephesinden

16. Tümen Kumandanlığı’na
Telefonla arz olunduğu üzere emrinizi almadan önce 04.40’ta 2.  
ve sonra 1. Taburlar 47. Alay ve 48. Alaylar taarruzlarına katılarak 
ihtiyatta bir tabur kaldığı.  

125. Alay Kumandanı
Yarbay Abdürrezzak 

48. Alay Taarruz Düzeni
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Tarih: 19 Mayıs 1915
Saat: 18.15
İkamet Mahalli: Arıburnu Muharebe Cephesinden

1.ve 2. Tabur Kumandanlıkları’na
Sağ tarafta birlikler ilerlemiştir. Durumun iyi olduğu tümenden 
bildiriliyor. Askere müjdeleyiniz. 1. Tabur 47. Alay ile 48. Alay 
arasında hemen taarruza devam edecektir ve 2. Tabur da aynı şe-
kilde 48. Alay 2. Tabur burayı takviye ederek taarruzun devamıy-
la başarı kazanımına yardım edeceklerdir. 

125. Alay Kumandanı 
Yarbay Abdürrezzak 

Tarih: 19 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Arıburnu Muharebe Cephesinden

125. Alay Kumandanlığı’na
Umum emir 48. Alayla şimdi gönderildi. Alay Kumandanlığı’n-
dan aldırıp, sizi bulamamaları ihtimaline karşı siz hemen Ahmet 
Bey’e adam gönderip emirleri aldırınız.

16. Tümen Kumandanı
Albay Rüştü

Tarih: 19 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Arıburnu Muharebe Cephesinden
Görüşler: Tabur Kumandanlığı’nı üzerime alarak vazîfeye devam 
eylemesi 1.Tabur Yüzbaşısı Nedim Efendiye bildirilmiştir.    

125. Alay Kumandanlığı’na
Taburlarımız Kumandanı Binbaşı Kazım Bey omzundan şimdi 
yaralandığı ve bir saat önce de 9. Bölük Kumandanı Üsteğmen 
Mehmet Ali Efendi’nin şehit olduğu ve Tabur Kumandanlığı 
vekâletini de diğer bir zat tâyin oluncaya kadar ben yürüteceğimi 
arz ederim.

125. Alay 3. Tabur Kumandanı
 Yüzbaşı Mehmet Nedim

Tarih: 19 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Arıburnu Muharebe Cephesinden

125. Alay Kumandanlığı’na
48. Alay’ın işgal ettiği sırtların yaklaşık 150 m. gerisindeyiz. Ala-
yın 2. Tabur Kumandanı Yüzbaşı Galip Bey ile beraberiz. Galip 
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Bey’in gösterdiği lüzum ve mürâcaat üzerine alaydan toplanma 
hattına sıkışmış birçok efrâdı ileri sürmek için sırtlara şimdilik 
bir bölük gönderdim. Yardım ve gerekli takviyede bulunulacağı 
arz edilir.

125. Alay 3. Tabur Kumandanı Vekili 
Yüzbaşı Mehmet Nedim

Tarih: 19 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Arıburnu Muharebe Cephesinden

16. Tümen Kurmay Başkanı Nazım Bey’e
Dün akşam 5. Alay ile beraber hücuma katılmak Kırmızı Tepe’de 
buluna Alayın 1.Tabur’unun 2. Bölüğü 75 mevcutla Teğmen Mus-
tafa Efendi komutasında gelmiştir. Diğer 2. Tabur 1.Bölük Ku-
mandanı Yüzbaşının ve bir teğmenin yaralı olmasıyla subaysız 
kaldıkları ve şiddetli ateşe rağmen şimdiye kadar ancak 15’inin 
geriye çekilebildiği ve diğerlerinin mahsur kalması yüzünden bir 
an önce kurtarılması için müsâade buyurulması.

125. Alay Kumandanı
Yarbay Abdürrezzak 

Tarih: 19 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Arıburnu Muharebe Cephesinden

16. Tümen Kumandanlığı’na
2. Tümen alayımdan verilen ve 5. Alayla dün gece genel hücuma 
katılan 2. Bölük’ten şimdiye kadar 75 nefer 2. Tabur’dan 1 çavuş 
kumandasında 20 nefer geldiği ve yüzbaşılarının yaralandığı ve 
2. Tabur bölüğünün geri kalanlarının düşman siperlerinin yakı-
nında bulunduklarından yaralandığı ve karanlıktan istifâde ede-
rek gelebileceği ve her iki bölükten 95 neferin 47.  Alay 2. Tabur 
Kumandanı Binbaşı Edip yarına verildiği ve gruplar hakkında 48. 
Alay ile bu konudaki emir gereği mübadele edeceği arz edilir. 

125. Alay Kumandanı
Yarbay Abdürrezzak 

Tarih: 19 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Arıburnu Muharebe Cephesinden

16. Tümen Kumandanlığı’na
Üçer bölükten ibâret üç taburum ileri hattadır. 5. Alay yanında 
geride kalan efrâd kumandanının emri gereği Binbaşı Edip Efen-
di’nin kumandasına verildiğinde 48. Alay Kumandanı Ahmet 
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Bey’in mevziînden sola çekilmesinden dolayı Ahmet Bey’in işgal 
ettiği siperler boş kalacağından dolayı ileriden bir bölük ihtiyat 
alındığı aşağıdaki mâlûmat arz edilir.

125. Alay Kumandanı
Yarbay Abdürrezzak 

Tarih: 19 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Arıburnu Muharebe Cephesinden

1., 2. ve 3.  Tabur Kumandanlıkları’na
1-Alayımızın bugün başarıyla yaptığı taarruz neticesinde ele ge-
çirdiğimiz araziyi muhâfaza edecek ve tahkimine de başlayacak-
tır. 
2-Hücum daha ziyâde hazır edildikten sonra bu akşam devam 
edilecek ve Allah’ın yardımı ile subay ve efrâdımızın şayan-ı ta-
hayyülleriyle bu gece düşmanın tamamen kahretmeleri ile zafer 
tamamlanmış olacaktır.
3-Siperler vücuda getirilirken bunların ateşe hazırlamasına îtinâ 
olunacaktır.
4-Sözü edilen mahallerde kalacak birliklerin oldukları yerlerde 
düzenlerini muhâfaza edecek ve mitralyözlerini daha ziyâde te-
min edecek vâsıtalara mürâcaat edecektir. 
5-Düşman karşıt hücuma kalkmak hatasında bulunursa derhal 
süngü ile üzerine saldıracak kendileri ile beraber siperlerine gir-
meli ve şiddetli ateşleriyle süngü hücumuyla imhâ etmelidir. 
6-İşgal edecekleri ilk hatla bu hattın arasında bulunanlarla 
çekiliniz. Kuvvet miktarının 2. 3. hatta kalacak bölüklerimizin 
adet ve mahallinin basit bir kroki ile gösterilmesi talep edilir.

125. Alay Kumandanı
 Yarbay Abdürrezzak 

Tarih: 19 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Arıburnu Muharebe Cephesinden

Kanlısırt’ta 16. Tümen Kumandanlığı’na
1-Bugünkü genel hücumda Alayımın tümen ihtiyatı olarak 48. 
Alay’ın sağ tarafı gerisinde hareket etmiş ve daha sonra 48. Alay 
Kumandanı’nın gösterdiği lüzum üzerine öncelikle 2.  Tabur’un 
solunu takviye etmiş ve biraz sonra 1. Tabur 47. Alay ile 48. Alay 
arasındaki irtibatı muhâfaza etmek üzere ileriye sevk edilmiştir. 
Daha sonra 2. Tabur sol tarafında bulunan 77. Alay ile bir müf-
reze oluşturmak üzere 48. Alay Kumandanı’nın sol tarafa doğ-
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ru gönderilmiş ise de Tabur Kumandanı’nın yaralanması üzeri-
ne müfreze oluşturulamamış ve bu olay üzerine müfrezenin 48. 
Alay Kumandanlığı’nca oluşturulmasından vazgeçilmiştir.
2-Alay şimdi sağ tarafta bulunan 2. Tabur’uyla 47. Alayla irtibat 
tesis etmiş ve 2. Tabur’un solunda bulunan 1. ve 3. Tabur da 48. 
Alay’ın gerisinde bulunmaktadır.
3-Alay’ın işgal ettiği cephe büyüktür. Bugün Alayın işgal eylediği 
derede donanma ateşini üzerine çeker konumdadır.
4-İşte bu genel hücumda 3. Tabur Kumandanı Kazım ve 1. Tabur 
Kumandanı Yüzbaşı Rahmi Efendiler yaralanmışlardır. 2. Tabur 
5. Bölük Kumandanı Yüzbaşı Mehmet Rıza Efendi’nin yaralı veya 
şehit olduğu iyice anlaşılamamıştır. 3. Tabur 9. Bölük Kumandanı 
Üsteğmen Mehmet Ali Efendi şehit olmuştur. 2. Tabur ve Nakliye 
Aracı Kumandanı iken zorunlu ihtiyaçtan dolayı ileri hatta alı-
nan Mehmet Ağa’nın da hayat ve mematı anlaşılamamıştır. Nefer 
zâyiatı tahkîk edilemediğinden yarın arz olunacaktır.

125. Alay Kumandanı
Yarbay Abdürrezzak 

Tarih: 19 Mayıs 1915
Saat: 01.00
İkamet Mahalli: Zeytinlik

77. Alay 3. Tabur Kumandanlığı’na
 Sabaha karşı 3.30’da Arıburnu’ndaki düşmana baskın sûre-
tiyle genel bir süngü hücûmu yapılacaktır. Bu hücûma bizden de 
1 tabur katılacaktır. Her ihtimâle karşı ihtiyâtta bulunan bölük-
leri 15’lik toplar civarına getiriniz. Ve şâyet Palamutluk civarına 
düşman asker çıkarmak teşebbüsünde bulunursa kuvvetinizle 
Palamutluk’taki bölüklere yardım ediniz. 

Kabatepe Bölgesi Kumandanı
Yarbay İrfan
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14. Alay Taarruz Düzeni
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Tarih: 19 Mayıs 1915
Saat: 09.30
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kabatepe Bölgesi Kumandanlığı’na

Tarih: 19 Mayıs 1915
Saat: 07.15
İkamet Mahalli: Kabatepe’den 
1- Düşman eski mevziîndedir.
2- 16. Tümen’in sol kanadı olduğunu zannettiğim asker Yeşil Tar-
la’nın güneyine ve güneyindeki sırta kadar ilerlemiştir. Düşman 
mesâfesi tahminen 300 – 400 metre kadardır. Düşman devamlı 
mitralyöz ve tüfek ateşiyle karşılıyor. [Yeşil Tarla düşmanın sağ 
kanadındaki Yeşil Tarla’dır] Bizim tabur sahile yakın olan sırt 
üzerindeki Gölcüklü Tarla’nın güneyinde düşmandan 600 metre-
dedir. Düşman sol kanadına efrâdla cephâne taşıyor, yaralılarını 
da taşıdığını gördüm.

Kurmay Yüzbaşı 
Şemseddin

Görüşler: Bu rapor telefonla verilmiş ise de telefon merkezleri bu 
sırada boğazda bulunan Barbaros ve Turgut zırhlılarının ateşini 
Saroz Körfezi’ndeki düşman gemilerine ve çıkarma iskelesini dü-
zenlemek için işgâl edildiğinden süvârî ile gönderilmiştir.

Tarih: 18 Mayıs 1915
Saat: 0.00 Öğleden Sonra
İkamet Mahalli: Kabatepe Kuzeydoğusundaki 87 Râkımlı Tepe’den 

Bölge ve Topçu 11. Alay Kumandanlığı’na
1- Bugün grupta mermi sarfiyâtı yoktur. Obüs takımı henüz top-
larını getirmedi.
2- Gizlenmiş mahaller için kereste tedârik ettim. Bu gece takvi-
yeyi tahkîmat edeceğim. 
3- Yarın akşam 16. Tümen’in taarruz edeceği söyleniyor. Batar-
ya mevziînde 500 ekmek bulundurulması 16. Tümen Kumandanı 
tarafından emir edilmiştir. 5. ve obüs bataryasına cephe kuman-
danı tarafından tâyin ve sınırlandırılmıştır. 
4- Mantelli topun sağlanmasının fayda etmeyeceğini dünkü ra-
porda arz etmişim. Bugün de tekrar ediyorum. Üç cephesinden 
ateş alan bu mevziîde mantel topunun görevini yerine getireme-
yeceği muhakkaktır. Başka bir vazîfeye tâyini ve oradan kaldırıl-
masını uygun görmekteyim. 
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5- Kabatepe iyi bir gözetleme mevkiidir. Orada sağlam bir telefon 
bulunmalı ve topçularla irtibât tesîs edilmelidir. Ancak bu sûretle 
bölgeye ve civarına yerleştirilen topçulardan ve atışlarından is-
tifâde edilebilir. Milyonlarla liralar sarf edilerek oluşturulan top-
çu birliği telefonsuzluktan ve muharebe araçlarının bulunmama-
sından yerine getirilecek vazîfede yüzde bir derecesinde kudret 
gösteremiyor. Bir bataryada bir top noksan olmalı fakat telefonu 
sağlam bulunmalıdır. Çok önemli bir nokta olan bu meselenin 
dikkatle üzerinde durulmasını özellikle rica ederim. Bugünkü bu 
önem yarın dev belâ olacaktır.

1 Numaralı Sağ Kanat Topçu Grup ve 11. Alay 2. Tabur Kuman-
danı

Binbaşı Hamdi
Görüşler: Gerçekten Kabatepe iyi bir gözetleme noktasıdır. Oraya 
bir telefon konur ise çok istifâde olunur. Bu cihet Kuzey Grubu 
Kumandanlığı’na yazılmış ise de batarya telefonlarından istifâ-
de olunması cevâbı verildi. Hâlbuki batarya telefonları bir iki 
yüz metre de bile düzgün işitilemediklerinden tabiki 5 kilometre 
mesâfede iş göremezlerdi. 

Tarih: 19 Mayıs 1915
Saat: 10.50
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kabatepe Bölgesi Kumandanlığı’na
 Raporun 4. ve 5. maddeleri pek büyük ehemmiyeti olmakla 
hızlıca arz edilir.

Bölge Topçu Kumandanı Emriyle
Yaver Fehmi

Elde mevcut telefon makinesi olmadığından bataryada mevcut 
sahrâ telefonlarından istifâde edilmek zarûrî olduğu bildirilmiş-
tir. Kabatepe’deki mantelli top 19 Mayıs 1915’te taarruzda ateşle 
katılmış ve düşmanın gerilerine ateş ederek iyi etki elde etmiştir.
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Tarih: 19 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kabatepe Bölgesi Kumandanlığı’na
Tarih: 19 Mayıs 1915
Saat: 00.30
İkamet Mahalli: Kabatepe’den 
1- 1. Tabur taarruz ederek Yeşil Tarla’nın sol tarafından îtibâren 
sola doğru yaklaştı. Avcı hattı bulunan mahalde düşman siperine 
pek ziyâde yaklaşmıştır. 
2- Kuvveti yeterli olmadığı ve cephesine göre takviye istemesi 
nedeniyle 2 bölükle takviye ettim. Elimde Kabatepe’deki bölük-
ler onun sağındaki takımdan başka kuvvet yoktur. Hamd olsun 
durum iyidir. 

Kabatepe Müfreze Kumandanı
Binbaşı Sabit

Tarih: 19 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Zeytinlik

77. Alay 3. Tabur Kumandanlığı’na
Aceledir.
 Bölgemiz sahilleriyle Kumdere Vâdîsi’ni ateş altına almak 
üzere Palamutluk’taki 10,7’lik mantelli takımı bu akşam Çanav 
Ova istikâmetiyle Yassıtepe’nin 1.5 kilometre kuzeydoğusundaki 
sırtta mevzie girmek üzere yola çıkarıldı. Mâlûmat verildiği. 

Kabatepe Bölgesi Kumandanı
Yarbay İrfan

Görüşler: Kayaltepe’deki mantelli tabur Kumtepe’yi ateş altına 
aldı ise de Kumdere Vadisi’ni döğemiyor bunun için Palamut-
luk’ta pek de lüzumu olmayan 10,7’lik 2 top Yassıtepe civarına 
gönderildi.    

Tarih: 19 Mayıs 1915
Saat: 15.45
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kuzey Grubu Kumandanlığı’na
1- Saat 15.30’da düşman 2 bölükten ziyâde piyade askeri Arıbur-
nu civarında karaya çıkmıştır.
2- Bu takviye birliğinin bahriye muhârip efrâdından olduğu zan-
nedilmektedir. 
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Kabatepe Bölgesi Kumandanı Emriyle
Üsteğmen Mehmed Şükrü

Kısa 15’lik toplar için mevcut 30 hartuç Arıburnu’na atılmış ve 
batarya nezdinde fazla bulunmadığından hızlandırılarak gönde-
rilmesi husûsunda tekrar hatırlatma Kuzey Grubu Kumandanlı-
ğı’na arz edilmiştir. 

Tarih: 19 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kuzey Grubu Kumandanlığı’na
Aceledir.
 12. Süvari Alayı’nın 4. Bölüğü Çamtepe’ye vararak emri-
nize âmâde olduğunu Kumandanı Cemil Efendi şimdi telefon ile 
bildiriyor. Emrinizi beklerim. 

Kabatepe Bölge Kumandanı
Yarbay İrfan

Bu Süvari Bölüğü’nün mıntıkanın emrine verildiği hakkında bir 
bildiri olmadığından sorulmak lüzûmu hâsıl oldu.  

Tarih: 19 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kemalyeri’nde: 5. Tümen Kumandanlığı’na
Aceledir.
 Bunca istirhama rağmen depo bölüğü hâlâ gelmedi. Kuv-
vete son derece ihtiyaç vardır. Bölüğün serî olarak gitmesini tek-
rar talep eylerim.

Kabatepe Bölge Kumandanı
Yarbay İrfan

Sarf edilmekte olan topçu cephanesinin nereden ikmâl edileceği 
kolordudan emredildiğinden Kuzey Grubu Kumandanlığı’ndan 
gelecek telefonla soruldu. 

Tarih: 19 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kuzey Grubu Kumandanlığı’na
1- Sarf edilmekte olan sahrâ topçu mermiyâtı bölgede bulunan 
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2. Sahrâ Cephane Kolu’ndan ikmâl edildikçe bu kolun cephanesi 
nereden ikmâl edileceği.
2- Kısa 15’lik, 10,7 santimetrelik mantelli ve 12’lik Obüs ve 8,7 
mantelli topların cephanelerinin nereden ikmâl edileceğinin bil-
dirilen emrin buyrulması arz edilir. 

Kabatepe Bölgesi Kumandanı
Yarbay İrfan

Kabatepe’deki 2. Tabur’dan 2 bölüğünün de işe girmesi üzerine 
az kuvvet kalmış ve gelecek takviye ihtimâli kalmamış olduğun-
dan Kabatepe’ye biraz olsun kuvvet toplamak ve Palamutluk’ta 
kuvvetli bulunmak maksadıyla aşağıdaki emir verildi.    

Tarih: 19 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Zeytinlik 

Bölge Emri [6]
1- Taarruza katılan 77. Alay 1. Tabur’un Kabatepe’de bulunan 
2. Tabur’dan 2 bölükle takviye edilmesi aşağıda olduğu gibi tâ-
dîlâtın icrâsına lüzum ettirilmiştir: 
 A) 77. Alay 3. Tabur sınırı Azmak Dere’ye kadar uzatılmış-
tır. Bu tabur 1 bölüğüyle Kumtepe’den Çamtepe’ye kadar olan 
sahil kısmını ve diğer 3 bölüğüyle Çamtepe’den Azmak Dere’ye 
kadar olan kısmı gizlenecek ve temin edecektir. Bataryaların ya-
kından muhâfazaları için tabur merkeziyle ihtiyatın Semerlite-
pe civarında bulundurulması, Kabatepe ile dâima irtibat tesis ve 
topçular civarındaki telefondan istifâde etmesi muktezîdir. 
 B) 77. Alay 2. Tabur’dan Palamutluk’ta bulunan bölük Ka-
batepe’ye gidecek ve alay kumandanının göstereceği yerde bulu-
nacaktır.
2- Palamutluk’taki 10,7 cm’lik toplar Kumdere Vadisi’ni ateş 
altına alacak sûrette Yassıtepe’nin kuzeydoğusundaki sırtlara 
naklettirilmiştir. Zeytinlik’te ihtiyatta bulunan 11. Alay 4. Bölük 
uçaklara karşı ateş etmek üzere Akbaş İskelesi’ne gönderilmiştir. 
3- Zeytinlik’te bulunan obüs bataryasının bir takımı 19 Mayıs 
1915 güneşin batışından sonra hareketle Kabatepe civarına 11. 
Alay 2. Tabur Kumandanı’nın göstereceği mevziîye ve bu tabur 
kumandanının emrine girecektir.
Batarya kumandanı mevzie gidecek takımla beraber bulunacak-
tır. Yol şimdiden keşfedilmeli ve mevzi hakkında 2. Tabur Ku-
mandanı’ndan mâlûmat alınmalıdır. Takımın hareket ve mevzie 
varışı bölgeye bildirilecektir. 

Kabatepe Bölgesi Kumandanı
Yarbay İrfan
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Bildiri Tarzı: 77. Piyade Alayı, 77. Alay 3. Tabur, Topçu Kuman-
danlığı’na, 11. Alay 2. Tabur, 5. Alay 2. Tabur, 39. Alay Mantelli 1. 
Tabur, Obüs Batarya Kumandanlığı’na, atlı emirberlerle. Karar-
gâh, İdâre, Ser-tebâbet, Ser-baytarlık; mâlûmat için Kuzey Grubu 
Kumandanlığı’na, mâlûmat için 16. Tümen Kumandanlığı’na atlı 
emirberlerle.       

Görüşler: Obüs Bataryası Kumandanı Yüzbaşı Sami Efendi bir ta-
kımının bile olsun mevzie sokulmasını istemediğinden mermi-
lerinin bozuk, işe yaramaz olduğunu ve mevziînin pek yakın ve 
âdeta piyade mermilerinin etkisi altında bulunduğundan mev-
zide barınılamayacağı gibi mahzurları bildirmiş ise de hiç birisi 
dinletmeyerek hareket ettirildi. Her ne kadar mermilerin durum-
ları bilinmiyor idiyse de genellikle mevzi gayet gizli olduğundan 
etki altında bulunduğu fikri doğru değildir.  

Tarih: 19 Mayıs 1915
Saat: 17.40
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Zeytinlik’te Kabatepe Bölgesi Kumandanlığı’na
Tarih: 19 Mayıs 1915
Saat: 17.30
İkamet Mahalli: Kemalyeri
 Evvelce Kumtepe’ye gönderilmiş olan Jandarma ve Depo 
Bölükleriyle Çamtepe’ye gelen Süvari Bölüğü de sizin emrinizde 
bulunacaktır.

Kuzey Grubu Kumandanı
Esat

Tarih: 19 Mayıs 1915
Saat: 18.00
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kuzey Grubu Kumandanlığı’na
C.
Bölgeye tahsis buyrulan depo bölüğü henüz gelmemiştir. Sevkin 
hızlandırılması husûsunda 5. Tümen Kumandanlığı’na iletilen 
bildirime cevap bile alınamamıştır. Bu bölük nereden gelecek ise 
hemen Kabatepe’ye 77. Alay Kumandanlığı emrine gönderilmesi 
ve yola çıkarıldığının tarafıma bildirilmesi husûsunun lâzım ge-
lenlere uygulama emrinin verilmesi önemle arz edilir.

Kabatepe Bölgesi Kumandanı
Yarbay İrfan
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Yukarıdaki telgraf çekildikten sonra 5. Tümen’den aşağıdaki ce-
vap geldi.

Tarih: 19 Mayıs 1915
Saat: 18.40
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kabatepe Mıntıkası Kumandanlığı’na
Tarih: 19 Mayıs 1915
Saat: 18.30
İkamet Mahalli: Kemalyeri
5. Tümen’in Depo Taburları Edirne’dedir. Tümen nezdinde Depo 
Bölüğü nâmıyla bir birlik bulunmadığı. 

5. Tümen Kumandanı 

Tarih: 19 Mayıs 1915
Saat: 19.20
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Çamtepe Civarında Süvari Bölüğü Kumandanlığı’na
Muhaberede hizmet etmek üzere 77. Alay 3. Tabur Kumandanlığı 
emri altına yarım manga bırakarak bölge ihtiyatını oluşturmak 
üzere hemen Maydos’un batısındaki Zeytinlik’te bölge karargâ-
hına geliniz. 

Kabatepe Mıntıkası Kumandanı
Yarbay İrfan

Görüşler: Bölgenin emri altında hiç ihtiyat kuvveti olmadığından 
süvariyi el altında bulundurmak mecburiyeti görüldü. 

Tarih: 19 Mayıs 1915
Saat: 19.15
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kabatepe Mıntıkası Kumandanlığı’na
Zeytinlik’te bulunan 12 cm’lik obüs bataryasının 1. Takımı öğle-
den sonra, 7.10 cm’lik de mevzie girmek üzere Zeytinlik’ten ha-
reket etmiştir.

Obüs Bataryası Kumandanı Namına
Teğmen Mehmed Lutfi
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Tarih: 19 Mayıs 1915
Saat: 19.30
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kuzey Grubu Kumandanlığı’na
Zeytinlik’te bulunan 12 cm’lik obüs bataryasının 1. Takımı özel-
likle düşmanın siperlerini dövmek üzere Kavak Deresi’nin batı 
sırtlarında 87 Rakımlı Tepe civarında hazırlanan mevzie şimdi 
sevk edilmiştir. Bunların mermiyâtı sınırlı olduğundan şimdiden 
mermi celbi arz edilir. 

Kabatepe Bölgesi Kumandanı
Yarbay İrfan

Görüşler: Bataryanın nezdinde yalnız 386 mermi olduğundan ta-
kım bunun yarısıyla gitti.

Tarih: 19 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Zeytinlik 

77. Alay Kumandanlığı’na
Aceledir.
 Alayınızdan harbe katılan taburun hızlıca hareketini ve 
telefat ve yaralı miktarıyla cephane sarfiyatını gösterir bir harp 
raporuna pek şiddetli ihtiyaç vardı. Hızlıca temas meydana geti-
rerek bu konuda edineceğiniz mâlûmatın hemen haber verilmesi 
istenilir.

Kabatepe Bölgesi Kumandanı
Yarbay İrfan

Görüşler: Her muharebeyi takip eden birliklerin emir beklemeye-
rek muharebe raporlarını vermeleri lâzım gelirken ancak birçok 
gecikme ve eksik ile iki gün sonra alındı.

Tarih: 19 Mayıs 1915
Saat: 20.15
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kabatepe Bölgesi Kumandanlığı’na
Tarih: 19 Mayıs 1915
Saat: 19.35
İkamet Mahalli: Kabatepe’den
1- Durumda değişiklik yoktur. Düşmanın 4 harp gemisiyle 12 bü-
yük nakliyesi gözlemlenir.
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2- Arıburnu’na ufak 2 nakliye gemisi yanaşmış ise de bir şey çı-
kardığı görülmemiştir. 

Kabatepe Müfreze Kumandanı
Saib

Tarih: 19 Mayıs 1915
Saat: 8.30 
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kuzey Grubu Kumandanlığı’na
1- Arıburnu ve güneyinde düşmanın 4 harp gemisiyle 12 büyük 
nakliye gemisi bulunmaktadır. 
2- Arıburnu’na ufak iki nakliye gemisi yanaşmış ise de bir şey 
çıkardıkları görülmemiştir. Yeni geldikleri anlaşılan nakliye ge-
milerinden çıkarma yapılması muhtemel olduğundan ara sıra ge-
celeyin Kabatepe’deki mantelli top ateş ettirilecektir. 

Kabatepe Bölgesi Kumandanı
Yarbay İrfan

Tarih: 19 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kemalyeri’nde: Kuzey Grubu Kumandanlığı’na
Bölge harp nizamına dâhil bulunan depo bölüklerinin gelmesi 
için 5. Tümen’e yazıldığı hâlde tümende böyle bölük olmadığı 
cevabı verildi. Sözü edilen bölük şimdiye kadar henüz katılmadı-
ğından nereden gelecek ise hızlandırılarak gönderilmesinin emir 
buyrulması arz edilir. 

Kabatepe Bölgesi Kumandanı
Yarbay İrfan

Tarih: 19 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kabatepe Müfreze Kumandanlığı’na
 Palamutluk’ta bulunan bataryalar ile mantelli topun 19 
Mayıs akşamındaki mevcut cephaneleriyle şimdiye kadar cepha-
ne sarfiyatı neden ibâret ise hemen bildirilmesi, bugünkü muha-
rebede mantelli topun kaç mermi attığının özellikle yazılması; 
Şnayder bataryalarının cephaneyi tasarrufla kullanmalarının ve 
etki yapabileceği anlaşılan mühim hedefler üzerine ateşlerini 
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yönelterek israftan kaçınmanın hızlıca husûsî olarak bildirilmesi 
rica olunur. 

Kabatepe Bölgesi Kumandanı
Yarbay

Görüşler: Palamutluk’taki bataryalar mermiyi müsrifâne kullan-
dıkları cihetle tutumluluğa uymaları hakkında teblîgat bildiril-
mesi gerekli görüldü. 

Tarih: 19 Mayıs 1915
Saat: 22.10
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kabatepe Bölgesi Kumandanlığı’na
Maltepe karargâhı civarında bulunan Cebel Bataryası 11. Alay 4. 
Bölük 2. Tümen Kumandanlığı’nın emrine verilmiştir. Bataryaya 
teblîgat bildirilmesi.

Kuzey Grubu Kumandanı
Esat

Görüşler: Harp nizamına dâhil olan bu bataryanın öncelikle 
uçaklara atış yapmak üzere Maltepe’de bırakıldığı Kuzey Grubu 
Kumandanlığı’ndan bildirilmişti. İşte bu emirle de 2. Tümen’e 
bağlandı.

Tarih: 19 Mayıs 1915
Saat: 22.35
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Maltepe Karargâhı Civarında: 11. Alay Cebel Topçu 7. Bölük Ku-
mandanlığı’na

Bataryanız geçici olarak 2. Tümen Kumandanlığı emrine veril-
miştir. 

Kabatepe Bölgesi Kumandanı Emriyle
Kurmay Yüzbaşı Şemseddin
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Taarruzdan sonra 1. Alay’ın durumu
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Taarruzdan Sonra 48. Alay’ın Durumu



ŞEHİT-
LER-
İMİZ



ŞEHİT-
LER-
İMİZ

ŞEHİTLERİMİZ
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5. Alay I. Tabur 3. Bölük Mülazımı evveli 
Haris Efendi Şehadeti 

6 Mayıs 1331

5. Alay I. Tabur I. Bölük Kumandanı Yüzbaşı 
Hafız Süleyman Efendi Şehadeti 

6 Mayıs 1331

6. Alay I. Tabur 2. Bölük Mülazımı evvel 
İshak Paşa oğlu Rıfat Efendi Şehadeti 

6 Mayıs 1331
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6. Alay II. Tabur 8. Bölük Yüzbaşısı Hurşid 
oğlu Mehmed Efendi Şehadeti 

6 Mayıs 1331

13. Alay 2. Tabur 6. Bölük Yüzbaşısı Hamdi 
Efendi Şehadeti 

6 Mayıs 1331

6. Alay I. Tabur II. Bölük Kumandanı 
Mamuratülazizli Hüsnü Fehmi Efendi şehadeti 

6 Mayıs 331



124

13. Alay 3. Tabur. 2. Bölük Ömer oğlu Tahir 
Efendi Şehadeti 

6 Mayıs 1331 

27. Alay 3. Tabur 10. Bölük Zabit Namzeti 
Hacı Derviş oğlu İbrahim Ethem Efendi 

6 Myıs 1331

41. Alay 2. Tabur 2. Bölük Yüzbaşı Hafız 
Mehmet Şekip Efendi Şehadeti 

6 Mayıs 1331
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I. Alay 2. Tabur 7. Bölük Kumandanı 
Mülazımı evvel Ziya Paşa oğlu Fazıl Efendi 

Şehadeti 5-6 Mayıs 331

I. Alay 12. Bölük Yüzbaşısı Şevki oğlu Lofçalı 
Yusuf Ziya Efendi şehadeti 

5-6 Mayıs 1331 

127. Alay II.Tabur 4. Bölük Komutanı Ahmed 
oğlu Yusuf Cemal Efendi Şehadeti 

6 Mayıs 1331
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I. Alay I. Tabur I. Bölük Mülazımı sani Edirne 
Kapılı Ahmet oğlu Hasan Fazlı Efendi şehadeti 

5-6 Mayıs 1331

İhtiyat zabit namzedi Yusuf oğlu Mehmed 
Ali Efendi, 20. Alay 3. Tabur 4. Bölük 

(6-7 Mayıs 331)

Jandarma Mülazımı sanisi Tokatlı Rasim 
Efendi 

6 Mayıs 1331 
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Mülazım-ı Sânî Tahsin Efendi, 48. Alay 3. 
Tabur II. Bölük 
(6 Mayıs 331)

Numune istihkam Mülazım-ı Sânîsi Eyüplü 
Recai Efendi. 5-6 Mayıs 331 tarihinde 

düşman siperleri önünde şehit olmuştur

Kıdemli Yüzbaşı Vasfi Efendi 2.Kolordu 13. 
Alay 2. Tabur 11. Bölük Kumandanı Şehadeti 

5-6 Mayıs 1331



20
Mayıs
1915



20
Mayıs
1915

Bugün öğleden sonra 6.15 geçerek 
cephemizdeki düşmanla diğer cephelerdeki 
düşman tarafından Kızılay bayrağı çıkarıldı. 
Müzakere memurları gözüktü. Kolordudan 
derhal telefonla görüşülmesi emri üzerine 

Kızılay bayrağı çıkarıldı. Müzakere memurları 
kendi siperleri üzerine çıktılar. Ateş edilmedi. 

Tümene ve kolorduya bilgi verildi.

20 Mayıs 1915
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Tarih: 20 Mayıs 1915
Saat: Sabah
Olay: Özeldir.

 Huzûr-ı Sâmî-i Kumandanlıkları’na
Dün akşamüzeri aynen ilettiğim şu raporu 20. Alay 3. Tabur Ku-
mandanı Ali Rıza Efendi’den almış, arka sayfaya yazılan cevabı 
da bendeniz yazarak imzadan sonra iâdesini talep etmiştim. Sı-
cağı sıcağına onları değiştirmeye kalkışmak hiç hesâbıma elver-
mediğinden böyle bir şiddet göstermiştim. Fakat o Taburun bir 
kıymet ve taarruz kıymeti kalmadığını da kalben bildiğim âdeta 
şu geceyi uykusuz geçirmiş, her bir ihtimale karşı buradan onu 
takviye edecek gizli askeri birlik hazırlamıştım. Hamd olsun gece 
geçti. Sabahleyin geniş nefes aldım. Bugün için artık vakit geçir-
mek bendeniz için olanaksız olduğundan bu Taburu değiştirme-
ye karar ve öylece de emir verdim. Fakat değişimi yazdıkları mak-
sada değil ancak karışmış olan manga ve takımlarını düzeltmek 
amacıyla yaptım. Şimdi gayet yavaş ve sessizce o Taburun asker-
lerini manga manga geriye almakta, yerine yine manga manga 
olarak kendi esas Alayımın yanımda ihtiyatını şekillendiren 1. 
Taburunu göndermekteyim. Allah’ın lütfuyla bunlara eminim. 
Bir de evvelki tabur orada kaldıkça ne siperler genişleyecek, ıslâh 
edilecek ne de bir iş görülecekti. Kumandanların sayesinde inşal-
lah iki güne kalmayarak bu siperleri, gizli yolları, ateş hatlarını 
[insanlara uygun] bir sûrete getiririm. Dün akşam bildirdiğim şe-
kilde Rıza Efendi’nin yazdığından adı geçen şahsa yüksek alaka-
nızı kalben sakınmayınız. Cidden hakkı vardır. Kendisini çalışkan 
ve cesur görüyorum. Fakat ne yapsın ki, elindeki kuvveti hep yeni 
gelen ikmâl askerleridir. İnşallah bunları da düzeltiriz. Haberdar 
ve kaygısız olmaları için şöylece bildiririm efendim.

 64. Alay Kumandanı
Servet 

Görüşler: [Rapor iki sayfa öncedir.]

Tarih: 19/20 Mayıs 1915
 Saat: 16.15 
İkamet Mahalli: Tümen Karargâhı 

57. Alay Kumandanlığı’na
Sarıyer’in şarkındaki sırtta bulunan düşman siperleri işgal edil-
miştir. 

19. Tümen Kumandanı 
M. Kemâl 
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Târih: 19/20 Mayıs 1915 
57. Alay Kumandanlığı’na

Dört şehit, yedi yaralı vardır. Fakat düşman siperlerini işgal eden 
bölükten henüz haber alınamamıştır. Akşamüstü kesin haber ve-
rileceği arz olunur. 

57. Alay 2. Tabur Kumandanı
 Atâ

Tarih: 19-20 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Tümenden

57. Alay Kumandanlığı’na
Tedbiriniz uygundur. Düşmanın büyük kuvvetlerle taarruza kal-
kışması halinde cephenizin gerisinde bulunan 27. Alay sizi des-
teklemeye hazırdır.

 19. Tümen Kumandanı
 Mustafa Kemâl 

Bigalı’da bulunan Alman Hastanesi kapısı önünde Alman subaylar.
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Tarih: 19-20 Mayıs 1915
Saat: Öğleden Sonra 
İkamet Mahalli: Tümen’den

57. Alay Kumandanlığı’na
5. Tümen’in 13. Alay’ı başarıyla ilerlemiştir. Ancak 5. Tümen’in 
sağında bulunan 14. Alay 57. Alay’ın ateşiyle müteessir olmakta-
dır. Alayınızın sol kanadına ateş ettirmeyerek 14. Alay’a hızlıca 
yardımda bulundurulması.

 19. Tümen Kumandanı 
M. Kemâl 

Görüşler: 11. Tümen İstihkâm Bölüğü tarafından o konudaki Tü-
men emri gereğince Tümen emri altında bulunacağı ve taarruz 
nedeniyle Bölük subayları yaralı olduğundan alay taburlarında 
görevlendirilecek istihkâm takımlarının çavuşlar kumandasında 
bulunacağı bildirildi.

Tarih: 19-20 Mayıs 1915
57. Alay Kumandanlığı’na

C. 
1- Şiddetli ateşlerin sol kanadımızdaki 14. Alay’dan olduğu arz 
edilir. 

57. Alay 1. Tabur Kumandanı
Yüzbaşı İbrahim

Tarih: 19-20 Mayıs 1915
Servet Bey’e

Allah aşkına bu âteş nedir? Bizden kesildi. Siz de kesdiriniz. 
Sağ Kanat Kumandanı

 Avni 
C. 
Düşman Mehmet Çavuş’un olduğu siperlere hücum etmiştir. Do-
ğal olarak bu akşam yerleştiğini gördüğü ve kuşkulandığı için ka-
zılan mevzilere sebep olacaktır. Bunun üzerine sol kanattan bir 
beyaz fişek atıldığı ifade olunuyor, bu nedir? Burada bizden ateş 
eden yoktur. İleri mevzidedir.

 Servet 
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Tarih: 19-20 Mayıs 1915
Saat: 19.15
İkamet Mahalli: Cesarettepesi’nden 

19. Tümen Kumandanlığı’na
Bugün sabahleyin saat 3.30’da bütün cepheden taarruz başla-
mış ve 1. Tabur ise cephesindeki düşmanın kovulması için 14. 
Alay ile birlikte çalıştığı takdirde solundaki 14. Alay bölüğü iler-
lemediğinden belirlenen zamanda düşman siperine girilememiş, 
sonradan saat 8.10’da 1. Tabur tarafından tekrar hücum edildiği 
halde solundan bir yardım göremeyerek kendi siperlerine çekil-
meye mecbur olmuştur. 2. Tabur cephesinden ilerleyen iki yüz 
kişilik bir bölük düşman siperini işgal etmiş ve şimdiki tahkîma-
tı ile meşguldür. 3. Tabur’un cephesindeki siper işgal edilmiş ve 
sonradan düşmanın yan ateşine marûz kalarak birçok şehit ver-
dikten sonra az önce bahsedilen düşman siperini terk etmiştir. 
Saat 11.30’da bazı noktalarda düşman görünmüş ise de şiddetli 
ateşle geriye püskürtüldüğü arz olunur.

 Sağ Kanat Kumandanı
Avni 

Tarih: 19-20 Mayıs 1915
Saat: Öğleden Sonra 

57. Alay Taburlar Kumandanlıkları’na
1- Muharebenin olma şekli hakkında rapor. 
2- Bu raporda en sonuncu durumdan bahsedilecek.
3- Zâyiatın miktarı soruşturulacak, hızlı bir şekilde bildirilecek-
tir. 
4- Durum uygun bulunduğu zaman Alay Kumandanı Tümen Ku-
mandanın yanına gelecektir. Şimdi Tümenden şu dört maddelik 
emri telefonla aldım, cevaplarının verilmesi arz olunur. 

57. Alay Yaveri Alâaddîn

Tarih: 20 Mayıs 1915
Saat: Öğleden Önce 

57. Alay Kumandanlığı’na
1- Durumumuzda hiçbir değişiklik yoktur.
2- Öğleden sonra saat 11’den 12’ye kadar düşman mevzilerini 
topçusuyla bombardıman etmiş ise de Allah’a şükür hiçbir zâyiat 
ve hasarımız olmadığı arz olunur. 

57. Alay 2. Tabur Kumandanı
Ata 
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Tarih: 20 Mayıs 1915
Saat: 04.35 
İkamet Mahalli: 5. Tümen’den

19. Tümen Kumandanlığı’na
Bu gece 13. Alay’ın sağ kanadına taarruz eden düşman 70-80 ölü 
bırakarak geri çekilmiştir.

 5. Tümen Kurmay Subayı
 Arif 

Tarih: 20 Mayıs 1915
Saat: 07.25 
İkamet Mahalli: Kabatepe’den 

19. Tümen Kumandanlığı’na
 Düşmanın Kabatepe kuzey ve güneyinde birer, Kemikli Bur-
nu’nun güneybatısında iki ki dört savaş gemisi; Kemikli ile Ka-
batepe arasında 342 metre açıkta on büyük, beş küçük nakliye 
gemisi, üç römorkör, bir balon gemisi gözlenmektedir. Arıburnu 
istikametinde düşmanda sessizlik vardır. 

Kabatepe Müfreze Kumandanı
 Binbaşı Saib 

Tarih: 20 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Piyade Subayı Keşif Kolu Kumandanlığı’ndan

72. Alay Kumandanlığı’na
Tümen Kumandanı Bey’in gönderdiği keşif askeri, verilen yön ve 
alanda gerçekleştirdiği keşiflerinde Çataltepe ve Sazlıdere’nin 
kuzey sırtlarının burnunda ve Balıkçı kulübeleri ile Zeytinli Va-
di’de düşman bulunduğu, oralarda Anafarta Müfrezesinden ke-
sinlikle keşif kolu bulunmaması nedeniyle bu konunun Tümen 
Kumandanı Bey’e bildirilmesi emredildiğinden raporumu suna-
rım. 

64. Alay 1. Tabur 3. Bölük Üsteğmen
 Nuri 

Tümen Kumandanlığı huzurunuza sunulur. 

Tarih: 20 Mayıs 1915
72. Alay Kumandanı Binbaşı

 Mehmet Münir 
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Tarih: 20 Mayıs 1915
Saat: 09.15 
İkamet Mahalli: Piyade Subayı Keşif Kolundan 

72. Alay Kumandanlığı’na
1- Düşmanın bir taburdan eksik olmayan bir kuvveti Çataltepele-
rin solunda ve dereye ulaşmıştır. 
2- Bu bir tabur düşmanın henüz iskeleden çıkarıldığı keşif kolla-
rından edilen soruşturmadan anlaşılmaktadır. 
3- Düşmanın bu yöne olası bir taarruzuna karşı hazır bulunmak 
üzere zayıf siperlerimizi takviye edecek kuvvetin ulaşmasını 
beklediğim arz olunur. 

64. Alay 1. Tabur 3. Bölük 
Üsteğmen Nuri 

İki tabura hazırlık emri verdim. 1. Tabur’u hemen harekete ge-
çirmek üzere kendim de bizzat görecek şekilde o tarafa hareket 
ettiğim, Tümen Kumandanlığı’na takdim. 20 Mayıs 1915

72. Alay Kumandanı
Binbaşı Mehmed Münir

Tarih: 20 Mayıs 1915
Saat: Öğleden Önce
İkamet Mahalli: 64. Alay’dan
Numara 152

19. Tümen Kumandanlığı’na
1- Düşmanın bu sabah çıkarttığı bir tabur kadar kuvvetinin Ha-
intepe’nin kuzey yönüne sevk olunduğu alınan rapordan anlaşıl-
mıştır.
2- Bu kuvvetin Sazlıdere’nin kuzeyindeki sırtlara sevk edileceği 
tahmin edilmektedir.
3- Sağ kanadı çevrilmekten temin etmek ve düşmanın harekât 
hedefi kabul edilen Kocaçimen Dağı güzergâhını engellemek 
üzere adı geçen Sazlıdere’nin kuzey sırtlarında kuvvetli bir müf-
rezenin bulundurulması. 
72. Alay Kumandanlığı’na yazılmıştır. Bilgilerinize arz olunur. 

64. Alay Kumandanı
 Binbaşı Servet 
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Tarih: 20 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kemalyeri’nden 

5. Ordu Kuzey Grubu 19. Tümen Kumandanlığı’na
45. Alay’ın 3. Tabur’u muharebe düzeninizden çıkarılmıştır. Ke-
malyeri’nin doğusundaki vadiye gönderiniz. Tabur Kumandanı 
oraya gelişinde Kolordu Karargâhına gelerek tâlîmat alacaktır. 
Yalnız düşman balon ve uçak görülmeyecek şekilde mümkün ise 
gündüz, olmadığı hâlde günbatımının ardından gönderilmesi lâ-
zımdır. 

Kuzey Grubu ve 3. Kolordu
Kumandanı Esat 

Tarih: 20 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: 180 Rakımlı Tepe’nin Güneyinde 19. Tümen 
Karagâhından 

Tümen Emri
1- Düşman bugün bazı yardım kuvveti almıştır.
2- Birinci hattaki birlikler 64. Alay ve 57. Alay tetikte bulunması 
ve her an düşmanın girişimini mahvedecek bir hazırlıkta bulu-
nacaktır. İstinâd ve ihtiyatlar her vakit olduğundan ziyâde birin-
ci hattı takviyeye hazır ve tetikte bulunacaklardır. 72. Alay, 64. 
Alay’a; 27. Alay 57. Alay’a yardım edecek şekilde dikkatli ve ha-
zırlıklı bulunacaktır. Düztepe’de bulunan 45. Alay 3. Tabur em-
rim altında bulunarak Sazlıdere yönünü temin edecektir. Teslim 
aldığı cepheyi elinde bulundurmakla beraber büyük bir kısmı 64. 
Alay’ı takviye edecek şekilde hazır bulunacaktır. 

19. Tümen Kumandanı
Yarbay Mustafa Kemal 

Bildirme şekli: Yazılı ve emir erleriyle gönderilmiştir. 

Tarih: 20 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: 180 Rakımlı Tepe’nin Güneyinde Tümen 
Karargâhından

Kuzey Grubu Kumandanlığı’na
1- Bizzat yaptığım gözlem ve keşiflere nazaran düşmanın asker 
dolu dört nakliye gemisiyle bir savaş gemisinden çıkarma yaptı-
ğı ve çıkarılan kuvvetin Arıburnu kuzeyine sevk edildiği anlaşıl-
dı. Bundan dolayı düşmanın içinde ne olduğu ayırt edilemeyen 
beş nakliye gemisi görülmüştür ki bunların geceden boşaltılmış 
olması da akla gelmektedir. Küçük vâsıtalar büyük bir faâliyetle 
çalışıyordu.
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2- Balıkçı Damları’nın 500 metre güneydoğusundaki (Çataltepe) 
denilen pek dik bir tepede düşmanın bir engel ortaya çıkarttı-
ğı görülmüştür. Sazlıdere kuzeyinde ve Balıkçı Damları’nın 500 
metre kuzeydoğusundaki sırtlarda 100 metrelik bir cephe üze-
rinde siyah ve haki elbiseli bir miktar asker görülmüştür. Anafar-
ta Mıntıkası Kumandanı Hamdi Bey’in telefon ile verdiği bilgiye 
göre bahsedilen sırtta 10 kişilik bir yaya süvari postamızın bu-
lunduğu anlaşılmış ise de sağ kanadımızda bulunan siperlerdeki 
askerimiz bahsedilen sırttaki kuvvetin düşman askeri olduğunu 
ve kendilerine ateş ettiklerini ifade ettiklerinden bu şüpheyi gi-
dermek ve gerçeği anlamak üzere bir subay keşif kolu bahsedilen 
tepeye gönderilmiştir.
3- Genel durum ve sunulan hallere nazaran düşmanın Arıburnu 
kuzeyine ve sağ kanadımıza karşı kuvvetli yerleşmeye devam et-
tiği muhakkaktır. Bunun sebebi Arıburnu istikametini her ihti-
male karşı gayet emin bir şekilde gizleme ve temin etmek olması 
uygun olduğu gibi sağ kanadımıza doğru gittikçe genişleyerek 
Kocaçimen’e doğru ciddi bir taarruz hareketi yapması da ihtimal-
den uzak değildir. 
4- İkinci ihtimali dikkate alarak Kocaçimen istikametinin dev-
letler nazarında da kabul edilmiş olan önemi sebebiyle subay ve 
askerler yönüyle her durumda faydalanılabilecek olan 45. Alay 
3. Tabur’un Tümenin güvenilir bir ihtiyatı olmak üzere Düzte-
pe civarında bulundurulması uygun görüldüğünden bahsedilen 
Taburun Tümen harp düzeninde devamlılığına izin verilmesi arz 
olunur. 

19. Tümen Kumandanı
Yarbay Mustafa Kemal

Tarih: 20 Mayıs 1915
Saat: 09.55
İkamet Mahalli: 57. Alay’dan 

19. Tümen Kumandanlığı’na
1- Dün akşam sol kanadımız ile 14. Alay cephesine düşman şid-
detli ateşler etmiş, ateş saat ikiye kadar devam etmiştir.
2- 2. Tabur zapt ettiği düşman siperlerini takviye etmiş, şimdiki 
yalnız birisinin yaklaşma yolları ile meşguldür. 
3-Siperlerde olduğu bildirilen düşman silâhları siperin önünde 
dere içinde telef olanlarla karmakarışık bir hâlde bulunduğun-
dan düşmanın gece gerçekleşen çeşitli hücumlarının etkisiyle bu 
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silâhları toplamak imkânı hâsıl olamamıştır. Ancak altı tüfekle 
üç kasatura alınabilmiştir. Bununla birlikte her fırsattan istifâde 
edilerek bahsedilen silâhlar toplattırılacaktır. 
4- Gece düşmanın hücum ve baskın esnasında Türkçe olarak 
“Türkler geliyor” diyerek kaçmaları üzerine bundan yararlanı-
larak zapt olunan siperde 2. Tabur’dan başçavuş yardımcılığına 
terfi ettirilen Kemal Efendi üç manga ile bunları takibe koyul-
muş, düşmanın üzerlerine süngü hücumu yapmışlardır. Bununla 
birlikte Kemal Efendi’nin ve yanında bulunan görevlilerin hayat 
ve ölümünden bir haber alınamadığı aldığım rapor üzerine arz 
olunur. 

57. Alay Kumandanı 
Yarbay Avni 

Tarih: 20 Mayıs 1915
Saat: 10.10 
İkamet Mahalli: Kemalyeri’nden 
(Şifreli telefon)

19. Tümen Kumandanlığı’na
 Dünkü muharebede mecburen bütün birliklerce fazlaca sarf edi-
len cephanenin yerine henüz cephane gelmedi. Bataryalarca az 
kalan cephanenin kusursuz idâresi için emir verilmesi.

Kuzey Grubu Kumandanı
 Esat 

Tarih: 20 Mayıs 1915
Saat: 10.30 
İkamet Mahalli: Cesarettepesi Tümen Karagâhından 

Kuzey Grubu Kumandanlığı’na
Düşman Arıburnu’na önemli yardım kuvveti çıkarmaktadır. Çı-
karılan kuvvetlerden bir kısmı sağ kanadımız aleyhine sevk olun-
maktadır. Sazlıdere havzasındaki sırtlar düşman tarafından tah-
kim edilmektedir ve düşman bu civarda dikkat çekerek faâliyet 
göstermektedir. Düşmanın 19. Tümen’in gerisine ve Kocaçimen 
Tepesi istikametine ciddi bir girişimde bulunması pek ziyâde 
beklenilir. Güvenilir olan 45. Alay 3. Tabur ile bu yönde tedbirler 
alındığı arz olunur. Durumu bizzat araştırmak üzere gidiyorum. 
Sonucu ayrıca bildireceğim.  

19. Tümen Kumandanı
 Yarbay Mustafa Kemal 
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Tarih: 20 Mayıs 1915
Saat: 10.30  
İkamet Mahalli: Kabatepe’den

19. Tümen Kumandanlığı’na
1- Düşman Arıburnu’na 600 metre kadar yaklaştırdığı ufak beş 
nakliye gemisinden asker çıkarmaktadır. Bu vapurlarda dörder 
yüz asker toplanabilir. Diğer üç gemide henüz bir hareket göz-
lenmiyor.
2- Balon yükselerek Kanlısırt ve onun doğusundaki vadi ve sırtlar 
tarafını gözetlemektedir. 

Kabatepe Müfreze Kumandanı
 Binbaşı Saib

Tarih: 20 Mayıs 1915
Saat: 10.50
 İkamet Mahalli: 72. Alay’dan 

19. Tümen Kumandanlığı’na
64. Alay 1. Tabur 3. Bölük’ün en sağ kanadına gelerek uyguladığım 
gözetlemede Sazlıdere’nin havzasındaki tepe ve sırtlar toptan 
düşman tarafından tahkim edildiği gibi keşif kolları da mevcut 
olduğu ve dört dolu vapurdan birisi toptan boşalmış ve diğerleri 
de şimdi boşalmakta ve Arıburnu İskelesi’ne çıkarılmakta olduğu 
şalupa ve çatanaların yan yana bulunan vapurlarla iskeleye gelip 
gittikleri ve içlerinin dolu olduğu çok açık bir şekilde görülmekte 
olduğu ve yalnız Arıburnu’nun; ne bulunduğumuz mevkiden ve 
ne de solundan görülmemekte olduğu önemle arz olunur. 

72. Alay Kumandanı 
Binbaşı Mehmet Münir 

Tarih: 20 Mayıs 1915
Saat: 11.20 

64. Alay 1. Tabur Kumandanlığı’ndan
64. Alay Kumandanlığı’na Şimdi sağ kanatta bulunan 3. Bölük 
Kumandanı’nın raporu aşağıdaki gibidir:
1- 72. Alay Kumandanı ile siperlerimizden karaya çıkarılan düş-
man gözlenmektedir.
2- Düşmanın mühim kuvvetini alan torpido ve motorbotlar aske-
ri iskeleye çıkarıyor. 
3- Dört nakliye vapurunda asker mevcut olduğu ve bunlardan 
ikisinin çıkarma operasyonunun bitmekte olduğu arz olunur. 
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4- Buna nazaran yine Sazlıdere’nin kuzeyinin ele alınması konu-
sunu bilgilerinize sunarım. 

64. Alay 1. Tabur Kumandanı Yüzbaşı
Mehmed Ali. 

Aynen bilgilerinize sunarım. 
19. Tümen Kumandanlığı’na takdim

Tarih: 20 Mayıs 1915
Saat: 11.30 

64. Alay Kumandanı
Binbaşı Servet

Tarih: 20 Mayıs 1915
Saat: 11.40 
İkamet Mahalli: Kemalyeri’nden 

19. Tümen Kumandanlığı’na
1- Güney mıntıkasının sol kanadındaki 7. Tümen cephesine karşı 
düşmanın bu sabah dörtten beşe kadar topçu ve piyade ateşiyle 
bir ateş baskını yapıp sonradan marûz cepheye taarruza başlamış 
ve taarruzun süngü hücumuyla uzaklaştırıldığından Güney Gru-
bu Kumandanlığı’ndan bildirildiği arz olunur. 

Kuzey Grubu Kumandanı Adına
Kurmay Başkanı Fahreddin 

Tarih: 20 Mayıs 1915
Saat: 00.35 
İkamet Mahalli: Kabatepe’den

19. Tümen Kumandanlığı’na
1- Yarım saat önce gelen ve Kabatepe kuzeyi açığında demirleyen 
bir savaş gemisi küçük gemilere asker boşaltarak onların Arıbur-
nu’na çıkarılmakta olduğu.
2- Bu rahatsızlığa az çok zarar vermek üzere Palamutluk’daki ba-
taryaya ateş etmesi bildirildiği arz olunur. 

Kabatepe Müfrezesi Kumandanı
 Saib 
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Tarih: 20 Mayıs 1915
Saat: 00.40
İkamet Mahalli: 180 Rakımlı Tepe’nin Güneydoğusunda Tümen Ka-
rargâhından
Telefon

Kuzey Grubu Kumandanlığı’na
1- Gece düşmanın 57. Alay’ın cephesine gerçekleşen hücum giri-
şiminde Türkçe olarak “Türkler geliyor” diyerek kaçmaları üzeri-
ne dün ele geçirilen düşman siperindeki kuvvetimizden üç manga 
Başçavuş Kemal Efendi komutasında düşmanı takibe koyulmuş 
ve düşman üzerine süngü hücumu gerçekleştirmiştir. İlerleyen 
bu kuvvetimizin nereye kadar gittiği bilinmemekte. 
2- Düşmanın terk ettiği silâhlar siperler önünde ve dere içinde 
bulunduğundan düşmanın gece yaptığı hareketler etkisiyle alı-
namamış olduğu arz olunur. 

19. Tümen Kumandanı
Yarbay Mustafa Kemal 

Tarih: 20 Mayıs 1915
 Saat: 00.40
İkamet Mahalli: Kuzey Grubu Kumandanlığı’ndan

19. Tümen Kumandanlığı’na
1- Güney Grubunda 18 Mayıs 1915 günü ateşle ve 18/19 gecesi 
kısa taarruzlarla düşman tâciz edilmiş ve bahsedilen gece düş-
manın 7. Tümen cephesine uyguladığı karşı taarruz def edilmiş-
tir. 
2- Diğer cephelerde dikkate değer bir bilgi yoktur. 

Kuzey Grubu Kumandanı
 Esat

Tarih: 20 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: 72. Alay Kumandanlığı’ndan

Tümen Kumandanlığı’na
1- Alayımız emredilen yerle gelmiş ve taburlar numara sırasıyla 
kuzeyden güneye doğru yer almıştır.
2- En kuzeyde bulunan 1. Taburumuza sağ kanadın gözetleme 
ve sorumluluğunun verilmesi, 2. Tabur, 3. Tabur’un dahi bilhassa 
gerektiğinde 64. Alay’ı takviye etmesi için oluşturulduğunu ve 
elindeki 64. Alay taburuyla irtibat sağlamalarını bildirdim.
3- Bugün birlikte giderek gözetlediğimiz siper ki 64. Alay 1. Tabur 
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3. Bölük’tür. Burası boşaltılırsa tarafımızdan işgali sözlü olarak 
emredilmiştir. Bu şekilde gereği uygulanacaktır. Ancak bahse-
dilen bölük daha solda bulunan siperleri dahi boşaltılacağı ha-
ber alındığından yâveri kendisi aracılığıyla kıymetli kumandan-
lardan bildiğinde bu durumda yazılı olarak emir verileceği ümit 
edilmiştir. Bu yolda da ne şekilde hareket edileceğinin emir ve 
haber verilmesi arz olunur. 
4- Gerçi Alay emirlerinize bağlı olarak hemen buraya getiril-
miş ise de top ateşinden fevkalâde bir şekilde zâyiata uğrayaca-
ğı kesin olarak anlaşıldığından ve eski yerimizin buraya uzak ve 
mesafesi de ancak beş altı dakika olduğundan uygun görüldüğü 
takdirde bir taburun burada terkiyle diğer iki taburun eski mev-
kimize götürülmesi konusu yüce irâdelerine bağlıdır. 
5- Maddeler hakkında yüce emirlerini beklediğim arz olunur. 

72. Alay Kumandanı
Binbaşı Mehmet Münir 

Tarih: 20 Mayıs 1915
Saat: 15.15
İkamet Mahalli: Kabatepe’den 

19. Tümen Kumandanlığı’na
Düşmanın gemilerinin durumunda bir değişiklik yoktur. 

Kabatepe Müfreze Kumandanı
Binbaşı Saib

Tarih: 20 Mayıs 1915
Saat: 18.00
İkamet Mahalli: Düztepe’nin Doğusundaki Toplanma Hattından

19. Tümen Kumandanlığı’na
 Taburun Düztepe’nin doğusundaki toplanma hattı kaynak yö-
nüne yerleştiği ve Sazlıdere’nin kuzey ve güneyinden denize ve 
Balıkçı Damlarına doğru inen eğimlerinde yapılmakta olan keşif 
ve tarassudun sonucunun ayrıca bildirileceği arz olunur. 

45. Alay 3. Tabur Kumandanı 
Binbaşı Ali Saib

Sağ Kanat Kumandanlığı’na
Sol kanadınızda düşmanın müzakere memûrlarının siperlerimiz 
üzerlerinde kabul edildiği ve konuşulmakta olduğu buradan gö-
rülüyor. Bunlar Kızılhaç bayrağı çıkarılmış olmakla beraber ken-
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dileriyle izinsiz konuşmaya hiç kimsenin yetkisi yoktur. Hemen 
müteaddid olanların yerlerine geri verilmesi ve bizimkilerin de 
siperlerine girmesi ve böyle bir durumda bir daha asla olanak ve-
rilmeyerek bu işi kim yapmış ise soruşturulması ve Tümen aracı-
lığıyla yazılı olarak istenmiştir. 

Kolordu Kumandanı Namına 
Erkân-ı Harb Reisi Fahrettin 

Arıburnu’nda gözetleme yerinde Türk subaylar dürbün başında.
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Tarih: 20 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kemalyeri’nden 

19. Tümen Kumandanlığı’na
1- Düşman Merkeztepe’de bir Kızılhaç bayrağı çıkardı. Bundan 
amacı ölülerin karşılıklı gömülmesi gerektir. 13. Alay karşılıklı 
olarak Kızılay bayrağı çıkaracak ve sağlık askerleri kollarında pa-
zubantları olduğu halde siperden çıkararak şehitlerimizi yerinde 
gömmeye çalışacaklardır. 13.  Alay cephesinde meydana gelecek 
deneyime bakarak “Rızâ” olması gerektiği, sehven “Sâib” olarak 
yazıldığı değerlendirilmektedir. Diğer cephelerde de bu şekilde 
hareket edilerek tüm şehitlerimizin bir an önce gömülmesine 
gayret edilecektir. Buna düşmanın engel olmadığı kanıtlanır-
sa her Tümen bu konuda subay kumandasında silâhsız bir bir-
lik tahsis etmeli ve bunların kazma kürekli olarak ve kollarına 
birer beyaz sargı sardırarak çıkarıp şehitleri yerlerinde hızlıca 
gömmeye çalışmalıdır. Fakat ilk olarak kendi siperlerimiz yanın-
dakiler defnedilmelidir. Silâhlar da mümkün olduğunca belli et-
meksizin toplanmalıdır. Şayet düşman buna engel olursa yerin-
de bırakılmalıdır. Fakat her halde düşmanla temas olmayacak ve 
buradan izinsiz müzakere memûru gönderilmeyecektir. Uzaktan 
onlar bir şey söylerse dinlemeli ve buraya bildirmelidir. Bu ha-
lin bir hile olması olasılığına karşı herkesin tetikte bulunması ve 
ancak şehitlerin gömüldüğü yerde ateş kesilmesi ve fakat o mın-
tıkaya denk gelen siperlerdeki avcıların takviyesi ve o taraflara 
ateş eden topçuların her an ateşe hazır bulundurulmalarını rica 
ederim. 

Kuzey Grubu Kumandanı
Esat 

Tarih: 20 Mayıs 1915
Saat: 19.15 

19. Tümen Kumandanlığı’na
Kızılhaç meselesi sebebiyle büyük bir durgunluk görüyorum. 
Savaş halinde biz bu andan îtibâren hiçbir tarafta düşmanın Kı-
zılhaç bayrağına cevap olarak Kızılay bayrağı çıkarılmayacak ve 
karşılıklı konuşma kabul edilmeyecektir. Şiddetle yasaklarım. 
Düşmanın böyle bir girişiminde önceki emirde buradan izin is-
tenecektir.

 Kuzey Grubu Kumandanı
 Esat
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Tarih: 20 Mayıs 1915
Saat: 20.25

19. Tümen Kumandanlığı’na
1- Düşmanın ölülerin gömülmesi için bugün karşılıklı girişimi 
aynı zamanda dâima şübhedir. Bugün arz olmakla beraber destek 
birlikleri almıştır. 
2- Onun için bu gece bir taarruz baskınına uğramak ihtimali var-
dır. Her durumda şiddetle tenbîhât vermesiyle avcı hatlarında 
gayet tetikte davranılması ve ihtiyatlarının dahi biraz yakın bu-
lundurulması lâzımdır. 
3- Herhangi bir tarafa vâki olacak taarruz hemen Kolorduya ve 
diğer Tümenlere telefonla bildirilecektir.

 Kuzey Grubu Kumandanı
Esat 

Tarih: 20 Mayıs 1915
Saat: 22.35 

19. Tümen Kumandanlığı’na
Bugün akşamüzeri 57. Alay cephesinde Kızılay işareti çekilmiş ve 
siperlerimiz üzerinde bizim birkaç askerimizle beraber düşman-
dan da birkaçının görüşmekte olduklarını gördüm. Düşmanın 
siperimize gelmesine ve bizim siperlerimizi görmesine izin ver-
mek büyük bir aymazlık olduğundan hemen men ile bu cürretli 
olanların araştırılmasıyla Tümen aracıyla buraya bildirilmesi acil 
işler dolayısıyla doğrudan doğruya bahsedilen Alay Kumandan-
lığı’na yazılmıştı. Soruşturma sonucunun hızlıca yazılması talep 
edilir. 

3. Kolordu Kumandanı
Esat 

Tarih: 20 Mayıs 1915
19. Tümen Kumandanlığı’na

  Daha önce bu konuda yalnız 13. Alay’a izin verilmişti. O 
da şimdi son bulmuştur. Bu andan îtibâren savaş görevine devam 
edilmesi lâzımdır. 

Kuzey Grubu Kumandanı 
Esat
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Tarih: 20 Mayıs 1915
Kuzey Grubu Kumandanlığı’na

C.
  Bugün akşamüzeri 57. Alay cephesinde meydana gelmiş 
olan olayı telefonla bildirmiştim. Bahsedilen Alayın sol kanadına 
yakın Kızılay işaretinin çekilmiş ve düşmandan birkaçının ora-
daki siperlere kadar gelerek askerimizle görüşmekte bulunmuş 
olduğu sırada ben bizzat 57. Alay’ın 2. Taburu’nun avcı hattında 
bulunuyordum. Yanımda bulunan 57. Alay’ın hiçbir taburunda ne 
yazık ki hiçbir Kızılay işareti bulunmadığını itiraf ettiler. Mükâ-
lemenin 14. Alay’dan olduğu ve özel mâlûmat için gelmiş olan 
Erkân-ı Harbiyye Yüzbaşısı Mümtaz Bey tarafından dahi görül-
müş olduğundan zât-ı sâmîlerine bildirilmesi bahsedilen kişiye 
arz olunmuştur. 

19. Tümen Kumandanı
Yarbay Mustafa Kemal 

Tarih: 20 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kabatepe’den 

19. Tümen Kumandanlığı’na
1- Düşmanın durumunda bir değişiklik yoktur. Üçüncü raporum-
dan sonra düşman üç ufak nakliye gemisiyle askerini Arıbur-
nu’na çıkarmıştır ve bir miktar yaralısını Arıburnu’ndan hastane 
gemisine göndermiştir.
2- Balon yine çıkarak gözetleme yapmıştır. 

Kabatepe Müfreze Kumandanı
 Saib

Tarih: 20 Mayıs 1915
Saat: 11.10 

19. Tümen Kumandanlığı’na
Dün sabah gün ağarmadan önce düşman üzerine yapılmış olan 
hamlemizle onun arkasından düşman tarafından gösterilen karşı 
saldırı sonucunda fedâkâr askerlerimizin yere serdiği ölü miktarı 
birçok taraftan edilen tahkîkatım sonucunda 200-300 civarında 
olduğu ortaya çıkmakta ve şu tespit üzerine bu miktarın birkaç 
kat fazlasının da yaralı olduğu tâbi bulunmaktadır. Düşmanın al-
çakcasına bize yutturmak istediği ve fakat Allah’ın lütfuyla başa-
rılı olamadığı bugünkü geçici sahte ateşkes anında eğer bu ölü ve 
yaralılarını kaldırmamış ise bu gece çıkarılacak keşif kollarımızın 
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sağlığa çok daha yakın şekilde gerçeğin belli olacağı ve durumun 
başkaca açıklanacağı arz olunur. 

64. Alay Kumandanı
Binbaşı Servet 

Tarih: 20 Mayıs 1915
Saat: 23.10

19. Tümen Kumandanlığı’na 
Bugün akşamüzeri ve gece düşman 57. Alay cephesine top atıyor, 
şarapnellerin bahsi geçen Alayın üzerinde paralandığı görülüyor. 
Bu ateş ne dereceye kadar etkili oluyor ve bu yüzden ne miktar 
zâyiat verilmiştir? Düşmanın toplarını karada yerleştirmiş, ile-
ri hatlarımızdan top mevkini keşfetmek mümkünse yarın oraya 
ateş ettirilmek üzere mevkinin harita üzerinde gösterilmesi ta-
lep edilir. 

Kuzey Grubu Kumandanı 
Esat 

Tarih: 20 Mayıs 1915
19. Tümen Kumandanlığı’na

  Bu akşamki topçu ateşinden 64. Alay 1. Tabur’dan zâyiat 
yoktur. 64. Alay 3. Tabur’dan bir şehit, on üç yaralı olduğu arz 
olunur. 

64. Alay Kumandanı Servet 

Tarih: 20 Mayıs 1915
19. Tümen Kumandanlığı’na

Hafif Birlikler 134

Taşınabilir Birlikler 205

Taşınamaz Birlikler 5

Toplam 347

Şehit Nefer: 3
Yaralı: 1 [kurşun yaralı]
2 [kurşun yaralı]
64 [kurşun yaralı]
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3 [bomba yaralı]
20 [şarapnel yaralı]
1 [dom dom yaralı]

19. Tümen Başhekimi 
Hüseyin 

Tarih: 19-20 Mayıs 1915
57. Alay Taburları Kumandanlıkları’na

1-Muharebenin oluş şekli hakkında rapor.
2-Bu rapora en sonuncu durum zikredilecek.
3-Zâyiatın miktarı soruşturulacak ve hızlı bir şekilde bildirile-
cektir.
4-Durum uygun bulunduğu zaman Alay Kumandanlığı’ndan Tü-
men Kumandanlığı yanına gelecektir.
Şimdi Tümenden şu dört maddelik emri telefonla aldım. Cevabı-
nın verilmesi arz olunur.

57. Alay Yaveri
Alâeddin Tahsin

Tarih: 20 Mayıs 1915
57. Alay Kumandanlığı’na

1-Durumumuzda hiçbir değişiklik yoktur.
2-Öğleden sonra saat 11’den 12’ye kadar düşman mevziîmizi 
topçusuyla bombalamış ise de hamdolsun hiçbir zâyiatımız ol-
madığı arz olunur.

57. Alay 2. Tabur Kumandanı
Ata

Tarih: 20 Mayıs 1915
Saat: 03.30

57. Alay Kumandanlığı’na
Daha top ateşi esnasında alayın tabur Kumandanları tetikte bu-
lunmaları için ve ilerideki alayınız birlik kumandanlarıyla irtibat 
kurmaları ve haberleşmeleri ve gerekirse yardım etmek lüzumu 
bildirilmiştir. Her türlü durumdan gerilerindeki taburlarımız 
kumandanlarını haberdar etmeleri ve bu şekilde irtibat ve ilişki 
kurmaları ve güney tarafınızdan taburlarınız Kumandanlıklarına 
emir bildirilmesi zorunludur.

57. Alay Kumandanı
Yarbay Mehmet Şefik
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Tarih: 20 Mayıs 1915
Saat:8.30

57. Alay Kumandanlığı’na
1-Dün gerçekleşen saldırıda düşmanın aralarında açık ve bir di-
ğerlerine bağlı olmayan sağdan bir ve soldan iki kademe olmak 
üzere siperi işgal edilmiş ve hâlâ bahsedilen siperler içindeki 
yüz kadar askerle korunmaktadır. Bahsedilen siperlerdeki as-
kerler dün son derece dayanıklılık göstermişlerdir. Gizli yolları 
olmadığından cephaneleri tükenmiş taşla direniş göstermişler-
dir. Düşman orada bulunan askerlerimize bütün mevcûduyla ara 
ara bu gece ve dün akşam saldırmıştır. Hâkim sırtlarda dört mit-
ralyözüyle daimi şekilde ateş altında bulundurmakta olmasına 
rağmen gayet cesurca mevkilerini savunmuşlardır. Solumuzdaki 
kısmının önünde derede birbiri üzerinde birçok ölü görünmek-
tedir ve silâhlar, siperler önünden dereye kadar olan kısmında 
bulunmaktadır. Bu akşam bahsedilen silâhları toplatmak için pek 
çok çalışılmış ise de bahsedilen baskı olanak tanımamıştır.
2-Gece hücum ve baskın esnasında düşman Türkçe olarak “Türk-
ler geliyor” diyerek firar etmeleri ve bu hareketten cürretle bu 
kere başçavuş yardımına yükseltilen takım Kumandanı Kemal 
Efendi üç manga ile takibe koyulmuş düşmanın üzerlerine sün-
gü hücumu gerçekleştirmişlerdir. Durum böyleyken gerek Kemal 
Efendi’nin ve gerekse takibine koyulduğu maiyet askerlerinin 
şimdilik hayat ve ölümünden haberdar olunamamaktadır.
3-Soldaki sipere gizli yol yapılmıştır. Sağdaki siper ise henüz ik-
mâl edilememişdir.
4-Sağdaki siperde dokuz şehit on dört yaralımız vardır. Ve burada 
Mülâzım-ı Sani Aziz Efendi bulunmaktadır. Sağdaki siperin geniş 
olmamasından dolayı kırk asker alıkonulmuş diğerlerini bahse-
dilen efendiye geriye göndermiştir. Soldaki siperde Kemal Efen-
di’nin yokluğundan askerini mevziîde savunmaya uygun olan ce-
sur Hüseyin Çavuş elli askerle bulunmaktadır.
5-Geriden ateş muharebesi imkânı olmayan bahsedilen siperleri 
geri almak için düşman fevkalâde çalışmaktadır.
6-Topçu ateşiyle asıl hattı oluşturan siperlerimiz kâmilen tahrip 
edilmiş ise de bu gece hamdolsun ikmâl ve tamir edilmiştir.
7-Sağ kanadımızda 3.Tabur’un cephesinde bulunan ve zapt olu-
nup sonradan boşaltılan düşman siperleri tekrar işgal edilmezse 
bizim taraftan işgal edilen siperlerin savunulması mümkün değil 
ise de son askere kadar direneceğinden de eminim.
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8-Düşmanın topçu mitralyöz ateşi altında diz siperleri içinde 
birçok karşı saldırıda dayanıklılık göstermekte olan askerlere ku-
manda eden Üsteğmen Aziz ve Hüseyin Çavuşların madalyalan-
dırılmalarını rica ederim.
9-Düşmanın şiddetli ateşi altında toplanmağa uygun olunan altı 
adet İngiliz tüfeğiyle üç adet kasatura gönderilmiş ve imkân bu-
lundukça toplattırılacağı arz olunur.

57. Alay 2. Tabur Kumandanı
Ata

Tarih: 20 Mayıs 1915
Saat:8.30

Alay Kumandanlıkları’na 
1-Durumda bir değişiklik yoktur. Düşman mermileriyle tahrip 
edilen siperler tamir edilmiştir.
2-Düşman eski durumu tahkîmat ile meşguldür.
3-Gece düşman 14. Alay üzerine şiddetli ateş etmiştir.
4-Şehit ve yaralıların miktarının gönderildiği arz olunur.

1.Tabur Kumandanı
Yüzbaşı İbrahim

Tarih: 20 Mayıs 1915
Avni Bey’e

Düşman Kızılhaç bayrağını gösteriyor. Eğer beyaz bayrak gös-
teriyorsa bizim taraftan beyaz bayrak gösterirse biz de fırsattan 
yararlanarak yaralılarımızın nakli ve şehitlerimizin gömülmesi 
olabilir de düşmanın bu bir planı her halde tetikte bulunulmalı.

Süvari Subayı

Tarih: 20 Mayıs 1915
Saat:9.55
İkamet Mahalli: Cesarettepesi’nden

Tümen Kumandanlığı’na
1-Dün akşam sol kanadımız ile 14. Alay cephesine düşman şid-
detli ateş etmiş bahsedilen ateş saat ikiye kadar devam etmiştir.
2-2. Tabur zapt ettiği siperlerini desteklemiş yalnız birinin yak-
laşık sınırı ile meşguldür.
3-Siperlerde olduğu bildirilen düşman silâhları bahsedilen sipe-
rin önünde dere içinde telef olanlarla karma karışık bir halde bu-
lunduğundan düşmanın gece gerçekleşen çeşitli saldırıların etki-
siyle bu silâhları toplamak imkânı olmamıştır. Ancak altı tüfekle 
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üç kasatura alınabilmiştir. Bununla birlikte her fırsatdan yararla-
nılarak bahsedilen silâhlar toplattırılacaktır.
4-Düşmanın saldırı ve baskın esnasında Türkçe olarak “Türkler 
geliyor” diyerek kaçmak üzere bundan yararlanılarak ele geçiri-
len siperde 2. Tabur’dan bir çavuş yardımıyla terfi ettirilen Kemal 
Efendi üç manga ile bunları takibe koyulmuş düşmanın üzerle-
rine süngü hücumu icrâ etmiştir. Bununla birlikte Kemal Efen-
di’nin durumunun hayat ve ölümünden bir haber alınamadığı 
aldığım rapor üzerine arz olunur.

57. Alay Kumandanı
Yarbay Avni

Tarih: 20 Mayıs 1915
Saat: 10.30
İkamet Mahalli: 180 Rakımlı Tepe’nin Güneydoğusundan

57. Alay Kumandanlığı’na
Alayınızın bu sabahki durumunu bildiren bir kroki ile taburların 
ayrı ayrı subay ve askerlerinin mevcûdiyetinin haber verilmesi 
istenir.

19. Tümen Kumandanı’nın Emriyle Kurmay Subayı 
Binbaşı İzzeddin

Tarih: 20 Mayıs 1915
Saat:20.30
İkamet Mahalli: 180 Rakımlı Tepe’nin Güneydoğusundan

Tümen Emri
1- Düşman bugün bazı yardım kuvveti almıştır.
2- 1. hattaki 64. Alay ve 57. Alay tetikte ve her an düşmanın gi-
rişimini mahvedecek bir hazırlıkta bulunacaktır. İstinâd ve ih-
tiyatlar her zaman evvelden ziyâde birinci hattı desteklemeye 
hazır ve tetikte bulunacaklardır. 72. Alay, 64. Alay’dan devraldığı 
cepheyi el altında bulundurmakla beraber bütünüyle 64. Alay’a 
takviye edecek şekilde hazır bulunacaktır.
27. Alay, 57. Alay’a yardım edecek şekilde dikkatli ve hazırlıklı 
bulunacaktır.
Düztepe’de bulunan 45. Alay 3. Tabur emrim altında bulunarak 
Sazlıdere yönünü temin edecektir.

19. Tümen Kumandanı
Yarbay Mustafa Kemâl
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Taburlar Kumandanlıkları’na 20-21 Mayıs 1915 emri yazıldı.
27. Alay Kumandanı

Yarbay Mehmed Şefik

Birlik 
İsimleri

Muharip 
Ümerâ 
ve Su-
baylar

Subay Vekîli ve 
Takım Kuman-
danı Memur 
Başçavuş

Görevli 
Subay 
Adayı

İhtiyât 
Subay 
Nâmzedi

Mu-
harip 
Asker

Muharip 
olmayan
Subaylar

Muharip 
olmayan
Asker

27. Alay 
1. Tabur

5 3 0 5 881 3 135

27. Alay 
2. Tabur

5 2 0 5 856 3 110

27. Alay 
3. Tabur

5 2 2 4 880 4 122

Yekûn 15 7 2 14 2.617 10 367

27. Ma-
kineli 
Tüfek

3 0 0 0 84 0 32

Alay Kumandanı 1
Alay Yâveri 1
Alay Baytarı 1
Görüşler: 20 Mayıs 1915 günü sessizlikle geçti. Hava sıcaktır.

Tarih: 20 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Merkeztepe 13. Alay İleri Mevziî

Alayımızın 20 Mayıs 1915 Günkü mevcûdu:

Birlikler Subay Silâh Endaz Bomba Mavzer 
Cephanesi

Görüşler

13.Alay Erkânı 2 3 0 1
1. Tabur 9 414 50 140
2. Tabur 5 349 134 75
3.Tabur 1 198 50 28
Makineli Tüfek 1 28 0 22
Toplam 18 995 234 266

Bugünkü bütün kuvvetler Tümene bildirildi.
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Tarih: 20 Mayıs 1915
Saat: 00.45 
İkamet Mahalli: Merkeztepe 13. Alay İleri Mevzi 
Telefonla 

5. Tümen Kumandanlığı’na
Düşmanın sıçramalarla cephemize ilerlemesi üzerine şiddetli 
ateşle karşılık verildi. Siperlerimize birkaç bomba attı. Siperleri-
mize girmekte başarılı olamadı. Durup şimdilik yakın mesafeden 
ateşe devam ediyor. 

13. Piyade Alayı Kumandanı
Yarbay Ali Rıza

Tarih: 20 Mayıs 1915
Saat: 02.35 
İkamet Mahalli: Merkeztepe 13. Alay İleri Mevziî 
Telefonla 

5. Tümen Kumandanlığı’na
Bildirilmeye değer bir hal hissedilmiyor. Şimdi düşman yalnız si-
perlerinden şiddetli ateş ediyor.

13. Piyade Alayı Kumandanı
Yarbay Ali Rıza

Yeni işgal edilmiş olan mevziîdeki 7. Bölük Kumandanı Yüzbaşı 
İsmail Sabri Efendi’den 6. Tabur Kumandanlığı’na gelen ve bir 
sûreti alaya gönderilmiş Tümen Kumandanlığı’na aynen takdim 
edilen rapor sûreti:

Tarih: 20 Mayıs 1915
Saat: 02.35 
İkamet Mahalli: Merkeztepe 13. Alay İleri Mevziî 
Telefonla 
Mevki çetinleşti.

Yüzbaşı
İsmail Sabri
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Tarih: 20 Mayıs 1915
Saat: 04.00 
İkamet Mahalli: Merkeztepe 13. Alay İleri Mevziî 
Telefonla 

5. Tümen Kumandanlığı’na
20 Mayıs 1915 öğleden önce 3.00’da ikinci defa olarak düşma-
nın mevziîmizden sağ kanada ilerlediği bildirildi. Yardım kuvveti 
gönderildi. Yeterli miktar hemen gönderildi. Düşmanın savurdu-
ğu bombalar üzerine derhal açılan ateş sonucunda düşman asıl 
hattına çekilmiştir. Ortalığın henüz karanlık olmasından düşman 
zaiyatı anlaşılamasa da siperlerinin birkaç metre önünde şimdi 
seksen kadar düşman askerinin öldüğü bildirilmekle arz olunur. 

13. Piyade Alayı Kumandanı
Yarbay Ali Rıza

Tarih: 20 Mayıs 1915
Saat: 08.55 
İkamet Mahalli: Merkeztepe 13. Alay İleri Mevziî 
Telefonla 

5. Tümen Kumandanlığı’na
1-İstihkâm bölüğü akşam Sabri Efendi’nin bulunduğu hatta tah-
kim için lüzumu kadar askeri sevk etmiş ve işe başlanmıştır. 
Akşama kadar oradaki tahkîmatın bitmesi muhtemeldir.
2- Diğer bir istihkâm müfrezesi Sabri Efendi’nin sağı ilerisindeki 
piyade müfrezesi için siper hazırlamaktadır. 
3- Yarım istihkâm takımıyla piyade ihtiyat askerleri bahsedilen 
siperlere irtibat yolu açmaktadır. Yarım istihkâm takımı alayın 
işgal ettiği siperlerin tâmîratı ile meşgul olmakta ve sağ kanat 
gerisinde ikinci bir siper tesis edebilmek için yaklaşma yolu vü-
cuda getirmektedir.

13. Piyade Alayı Kumandanı
Yarbay Ali Rıza

Bu sabah 15. Alay’ın 3. Tabur’u geriye 15. Alay mitralyözünün 
bulunduğu sırt gerisine alındı. Siperler 3. Tabur tarafından işgal 
edildi.

Bugün öğleden sonra 6.15 geçerek cephemizdeki düşmanla diğer 
cephelerdeki düşman tarafından Kızılay bayrağı çıkarıldı. Müza-
kere memurları gözüktü. Kolordudan derhal telefonla görüşül-
mesi emri üzerine Kızılay bayrağı çıkarıldı. Müzakere memurları 
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kendi siperleri üzerine çıktılar. Ateş edilmedi. Tümene ve kolor-
duya bilgi verildi. Alınan emir üzerine:
3. Tabur doktoru Yüzbaşı Avni Ferdi Efendi, Yüzbaşı İsmail Efen-
di, Alay Yâveri Şükrü Efendi tekliflerin ne olduğunu anlamak 
üzere çıkarıldı.
Teklifler yaralıların kaldırılması ile beraber vefat edenlerin defni 
hakkında idi. Bu husûsta Tümen ve kolorduya bilgi verildi. Öğle-
den sonra 8.00’da bu maksat üzerine tekrar görüşülmesine ken-
dilerince karar verildi.
Tekrar savaşa devam edildi. Daha sonra Tümenden Tümen 
Erkân-ı Harbi Arif Efendi görüşülmek üzere gönderildi. Bir süre 
sonra görüşülmemesi emri Tümenden verildi. Birliklere savaşa 
devam etmeleri emri verildi. Öğleden sonra 8.42’de Tümen Ku-
mandanlığı’ndan telefonla aşağıdaki emir geldi.

Tarih: 20 Mayıs 1915
Saat: 08.42
İkamet Mahalli: Merkeztepe 13. Alay İleri Mevziî 
Telefonla 

13. Alay Kumandanlığı’na
1-Düşmanın vefat edenlerin defni için bugün karşılıklı teşebbüsü 
aynı zamanda dâima şüphedir. Bugün az olmakla beraber takviye 
birlikleri almıştır.
2-Onun için bu gece bir taaruz baskınına uğramak ihtimali var-
dır.
3-Herhalde şiddetle tembih ederek avcı hatlarında askerlerin ve 
ihtiyatlarınızın dahi hazır bulundurulması lâzımdır.
4-Herhangi bir tarafa vâki olacak taaruz derhal Tümene bildiri-
lecektir.

5.Tümen Kumandanı
Yarbay Hasan Basri

Tarih: 20 Mayıs 1915
Saat: 22.25
İkamet Mahalli: Merkeztepe İleri Mevazi

13. Alay Kumandanlığı’na
Şifâhen söylediğim ve bizzat gösterdiğim yere şimdi bir iki man-
ga ile beraber makineli tüfek birleştirmek için gerekli tertîbat 
alınarak bu gece ne olursa olsun oraya yerleştirmelidir. Kıtaatın 
istikametini tâyin edemeyeceği yönle geceleyin pek ateş etmesi 
lâzım değildir. Gündüz ateş edebilir. Alayınıza 500 çuval veril-
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miştir. Tümen karargâhı kumandanı Ahmet Efendi’ye bir memur 
gönderip, aldırınız.

5. Tümen Kumandanı
Yarbay Hasan Basri

Tarih: 20 Mayıs 1915
Saat: 22.30 
İkamet Mahalli: Merkeztepe 13. Alay İleri Mevazi

5. Tümen Kumandanlığı’na
Kolordu Erkân-ı Harbiye riyâsetinden telefonla görüşülen şifâhî 
emir üzerine düşmanın cephemize çıkarmaş olduğu Kızılay bay-
rağına karşılık tedarik edilmiş bir Kızılay bayrağı siperden dışarı 
çıkarılmış ise de düşman tarafından tamamen gözükmediği ve 
bundan dolayı siper üzerine çıkarılarak daha iyi gösterilmesine 
dâir Tümen’den görüşülen 6. emir üzerine de 13. Alay 1. Tabur 
4. Takım sıhhiye askerinden Konyalı Seyid Onbaşı, Hacı Bekir 
ve Şerafeddin atlamış ve korkakça durmaması emri verilmiştir.  
Askerler elinde bayrak olduğu halde siperin önüne çıkmamıştır. 
Düşman tarafından bir diğerini takip eden birkaç sağlık askeri 
ve doktor Kızılay bayrağı etrafında toplanarak seslenmeye başla-
mışlar ve ilerlemişlerdi. Bunun üzerine nefer dahi kendiliğinden 
ileri gitmekle başladığı görülmesi üzerine arkasından durması 
için gerek tarafımdan ve gerekse Yüzbaşı İsmail Efendi ve daha 
birçok askerler tarafından bağırılarak emredilmiş ise de [işitme-
miş olacak ki] durmayarak yaklaşan heyete karşı ilerlemekte de-
vam ve yaklaşık olarak düşman siperleriyle siperlerimiz arasında 
ortalama bir yerde konuşmaya başlamışlardır. Aynı zamanda ve 
hatta daha evvel solumuzda bulunan bizim taraftan birkaç kişi-
nin düşman siperlerine doğru ilerledikleri görüldü. Karşı sırt üze-
rinde Kızılay bayraklarıyla bizim taraftan birkaç kişinin düşman 
siperlerine doğru ilerledikleri görüldü. Karşımızdaki düşman ta-
rafından sıhhiye askerleriyle üç doktor olduğu halde bizim tara-
fımızdan yalnız asker bulunması ayrıca gayr-i câiz olacağı tâbi 
bulunmakla avcı siperinde hazır bulunan alayımızın 3. Tabur 
doktoru Avni Efendi gönderilmiş ve durum araştırılınca yaralı ve 
ölü toplamak için altı saat kadar ateşkes teklifinde bulundukla-
rı anlaşılmıştır. Durum Tümene arz edilmiş ve cevap olarak bu 
tekliflerin düşman tarafından yazılı olarak talep edilmiş emri ka-
bul edilmiştir. Bunun üzerine tekrar Avni Efendi ve ardından Tü-
men başhekim yardımcısı Sacit ve 13. Alay yaveri Şükrü Efendiler 
dahi ileri giderek düşman heyetinden teklifleri yazılı olarak talep 
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edilmiş ise de saat 8’de kesin cevabı vereceklerini beyân etme-
den geri gelmişlerdir. Bu esnada Tümen Erkân-ı Harbi ulaşmış 
ve düşmanın teklifi üzere 08.00’de ileri giderek meseleyi bizzat 
hâl etmek istemiş ise de 8.35 sularında kesinlikle anlaşma yapıl-
maması ve muharebeye devam edilmesine dâir Tümenden emir 
gelmesiyle derhal ateş açılması ve muharebeye şiddetle devam 
olunması emredildiği arz olunur.

13. Alay Kumandanı
Yarbay Ali Rıza

Tarih: 20 Mayıs 1915
Saat: 23.30
İkamet Mahalli: Merkeztepe 13. Alay İleri Mevzi
Telefonla
Siperlerden işgale tetikte bulunması ve bizim ilerimizdeki asker-
lere zarar verdirilmesi hakkında 15. Alay 3. Tabur Kumandanlı-
ğı’na gerekli emirler verildi.

Tarih: 20 Mayıs 1915
Saat 23.30
İkamet Mahalli: Merkeztepe 13. Alay İleri Mevzi

15. Alay 3. Tabur Kumandanlığı’na
15. mitralyöz ile mitralyözün bulunduğu siperleri işgal edecek 
olan askerlerinizin dâima tetikte bulunması cephemiz ilerisine 
ilerleyecek düşmanı yan ateşine alması ve iş bu siperler ilerisin-
deki tâlim etmekte olduğumuz yerde bulunan askerimize zarar 
verdirilmemek temini talep edilir.

13.  Alay Kumandanı
Yarbay Ali Rıza

Birlik

Subaylar

M
evcut subaylar

Askerler Askerler Cephane 

Bom
ba m

iktarı

G
örüşler

Şehit

Yaralı

K
ayıp

Şehit

Yaralı

K
ayıp 

M
uharip

G
ayr-ı M

u-
harip 

D
öküm

Sandık

1. Tabur 5 6 0 4 348 403 3 643 97 130 153 110

3. Tabur 3 5 0 6 188 253 9 843 124 800 208 136

M.Tf. 0 0

Yekûn 8 11 0 10 536 656 12 1546 211 930 361 246

2. Tümen Kumandanlığı’na
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Tarih: 20 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kanlıtepe Gerisinden
1- 1. Alay’ın subay zâyiatı ile asker zâyiatı ilişkilendirilerek su-
nuldu. Hâlâ savaşan alayın mevcûdu makineli tüfek bölüğüyle 
beraber 1453’tür. 5. Alay ile 6. Alay mıntıkalarında kıyıda köşede 
kalan askerler ile siperlerin önünde ve ateş altında kalanlar da 
parça parça katılmaktadır. Taarruzun gece ve ani olması dola-
yısıyla şehit miktarını anlamak mümkün olamadı. Yalnız alayın 
sargı yerlerine yaralı olarak 850 asker geçmiştir. 
2- Zâyiatın fazlalığı dolayısıyla iki gündür taburların yeniden dü-
zenleme ve şekillendirilmesiyle uğraşılmaktadır. Şimdilik Alaya 
Binbaşı Memduh Bey 2. Tabur’a Yüzbaşı İbrahim Bey 3. Tabur’a 
Yüzbaşı Ali Efendi geçici olarak komuta etmektedir. 
Hafif olarak yaralanan Yüzbaşı Ziya Efendi katılınca 2. Tabur’u 
komuta edecektir. 1. Tabur’da hiç subay kalmadığından bu bö-
lüklere diğer taburlardan ve bölüklerden alınan subay ve layık 
olan çavuşlar atanmıştır. 
Çavuşların isimleri daha sonra takdim edilecektir. Eksik kalan tü-
fek miktarı da parça parça öteden beriden toplanmakla eksikleri 
giderilmeye çalışılmaktadır. Kalan askerlerin cephane ve ihtiyaç-
ları temin edilmiştir. 
3-Alay Kumandanların emirleri dolayısıyla Kırmızısırt gerisinde 
yerleşmektedir. Akşama kadar yerleşmeleri ikmâl edilecektir. 
4- Bilâhare bu mıntıkadan düşmana hücum için aşağıdaki gibi 
emirlere lüzum görülmektedir. Ve hâlâ düşman hakkında dahi 
aşağıdaki emir arz olunur. 
A- İşgal edilen siperlerden ateş etmek ve bütün tüfek ateşinden 
faydalanmak mümkün değildir. Buna rağmen önce siperlerin bu 
bakış açısından düzenlenmesi lâzımdır. Yani siperlerin önceki 
emirde her noktasından ateş etmek imkânı ortaya çıkarılmalı 
ikinci olarak da hızlıca ve hep birlikte fırlayabilmek için kademe-
ler yapılmalıdır. 
B-Siperlerin ateş hattı büyük çuvallar ile (düşman böyle yapmış-
tır) gizlenmeli ve bu sûretle mazgallar oluşturulmalıdır. 
5- Düşman siperleri bizim taarruz ettiğimiz mıntıkada krokide 
gösterildiği tarzdadır. Düşman bu siperlerini büyük şeker çuval-
larıyla kum torbaları oluşturarak elde etmiş ve mazgalları bun-
ların arasından açmıştır. Mazgallarından asker görmek genelde 
mümkün olamıyor. Çünkü askerleri sabit ve subayların araştır-
malarına bakarak ve sessizliğe göre endirek atış yapıyor. Bu se-
beple zâyiatımız oranında düşmana zâyiat verdiremedi.
6- Buna rağmen düşmana yaklaşma ve siperlerini elde etmek 
imkânının kolaylaşması için 4. Madde de bildirildiği dolayısıyla 
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siperlerimizi tanzim ve buralardan düşman istikametlerine açı-
lacak bir zikzak yol ve paralel siperler ile daha ziyâde kolaylaştı-
rılmış olacağı arz olunur. 
7- Ayrıntılı muharebe raporları ayrıca takdim edilecektir. 

1. Bölük Kumadan Vekili
Binbaşı Memduh

Tümenden alınan emirler aşağıdadır. 
2. Nizamiye Tümeni Kumandanlığı

Adet
Tarih: 20 Mayıs 1915
Saat: 9 
İkamet Mahalli: Kırmızı Tepe’den

1. Alay Kumandanlığı’na
1-Düşmanın bu gece bir taarruz yapması muhtemeldir. Alayın 
gayet toplu ve tetikte bulundurulması ve Tümen karargâhındaki 
postaların unutulmaması lâzımdır. 

2. Tümen Kumandanı
Yarbay Hasan Askeri

1. Alay Kumandanlığı’na
Tarih: 20 Mayıs 1915
Saat: 7.20 
İkamet Mahalli: Kırmızısırt’tan
Boşalan cephane sandıklarının nasıl olursa olsun geriye cephane 
almaya giden ağırlıklarla Kocadere’ye gönderilmesi lâzımdır. 

2. Tümen Kumandanı
Yarbay Hasan Askeri

Ek: Şimdi altı beyaz bir uçağımız havalanacaktır. Ateş edilmeme-
si. 

1. Alay Kumandanlığı’na
Tarih: 20 Mayıs 1915
1-Tümenin sahrâ ambarı Bigalı civarında Kurucadere [Kocadere] 
şosesinin kenarındadır. Ambarda kilitli erzak mevcuttur. 
2- Taburlar ağırlıklarında mevcut olan fazla erzakı sarf ettikten 
sonra bahsedilen ambardan düzenli olarak iâşelerine gerekli er-
zakı alsınlar. 
3- Askerlerin tümüne (siperlerdekiler de dâhil) sıcak yemek ye-
dirilerek düzenli olarak iâşeleri husûsuna önem verilmesi talep 
edilir.

2. Tümen Kumandanı
Yarbay Hasan Askeri
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1. Alay Kumandanlığı’na
Tarih:20 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kırmızısırt’tan
Şehitlerinin birçoğu tehlikesizce toplanacak bir halde bulunu-
yor. Çoğunluğu kendi siperlerimiz gerisinde ve yanlarında oldu-
ğu bile görülüyor bu gibi şehitlerin derhal ve geride kalanların da 
fırsat bulununca defnettirilmesi rica olunur. 
5. Alay ve 6. Alay bunları yapacaktır. 1. Alay da bu husûsta önem 
sarf ederek kendi ölü ve yaralılarını gömmeye ve toplamaya ça-
lışmalıdır.

2. Tümen Kumandanı
Yarbay Hasan Askeri

Kuzey Grubu Kumandanlığı’ndan gelen emir aşağıdadır. 

1. Alay Kumandanlığı’na
Tarih: 20 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kırmızı Tepe’den
Muharebe hattının ilerisinde bulunan şehitlerin silâhları dün gö-
rülüyordu. Bugün bu silâhların çoğu görülmüyor. Bunlar gecele-
yin bizim tarafımızdan mı yoksa düşman tarafından mı? Alınmış 
olduğunu anlamak istiyorum, iyice araştırılarak doğru bilgi veril-
mesi lâzımdır. 

Kuzey Grubu Kumandanı
Esat

Acele araştırma ve beyânı
2. Tümen Kumandanı
Yarbay Hasan Askeri

Tarih:20 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Muharebe Bölgesi

Alay Emri
1-Subaylar cetvellerinde: cephane harcaması, silâhlar ve techî-
zat zâyiatı da gösterilmelidir. 
2-Siperler hakkında Tümenin görüşü tamamen ve derhal uygu-
lanmalıdır.  
3-İlerideki siperlerde kademe tabiye ve nöbetler çıkış hendekle-
rini işgal eden 3. tabur tarafından yapılacaktır. Bu siperlerin sol 
kanadında düzensiz siperler yine bu taburca derhal düzenlene-
cek ve ikmâl ettirilecektir. 
4-Hâlen 2. Tabur’da bulunan siperler sipersizlikten farkı olmadı-
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ğı ve hendeklerin pek derin olmamasından yani boy siperi olma-
masından dünkü muharebede siperde bulunan 8. Bölük pek çok 
zâyiat vermiştir. Bu tabur hendekleri derinletmeli, kademeler ya-
pılmalı siperler düzenlenmelidir.
5-Dünkü muharebede alayın yüzünü ağartacak sûrette subaylar 
kardeşlerimle askerlerin ibraz ettiği fedâkârlığa teşekkürlerimi 
arz eder ve cümleye tebliği tabur Kumandanı beylerden temenni 
ederim. 

47. Alay Kumandanı
Tevfik

Tarih: 20 Mayıs 1915
Saat: 14.50
125 Rakımlı Tepe’nin Güneyinden

47. Alay Kumandanlığı’na
Düşman sağ kanadı tahkim etmekte ve sol kanattan sağ kanada 
doğru takviye kıtaatı sevk etmekte olduğu ve taburumuzun sol 
kanadı cephesi ilerisinde düşmanın az bir kuvvet mevcut olduğu 
ve bir manga kuvvetinde ellerinde beyaz bayrak olduğu halde bir 
düşman kuvveti taburun sol kanadı ilerisinde dolaşmakta olduğu 
Sol Kanat Keşif Kolu Kumandanlığı’ndan alınan rapordan anla-
şılmıştır. 

47. Alay 3. Tabur Kumandanı 
Edip

Alay’ın Günlük Umûm Kuvveti

Alay 47 Subaylar Asker Hayvan Olaylar

Karargâh 3 26 16 Neferen

Tabur 1 13 1163 118 T 1
1 subay şehit
25 asker yaralı

Tabur 2 17 964 118 T 3
1 başka bir birliğe gitti
1 res hayvan yaralı oldu

Tabur 3 16 1210 115

T 2

1 subay yaralı 124 asker
yaralı
69 nefer kayıp 40 şehit 
bir hayvan gitti

Yekûn 49 3363 367
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Tarih: 20 Mayıs 1915
Zâyiat

47. Alay’ın 19 Mayıs 1915 akşamından, 20 Mayıs 1915 saat 5’e ka-
dar sağlık olayları raporudur. Alay başhekimliğinden verilmiştir.

Yaralı Şehit 
Subay Asker Subay Asker
0 120 1 6 Dünkü gün

Bugünkü 
T 1

0 14 1 4
0 90 0 2 Dünkü

Bugünkü 
T 2

1 28 0 1
2 29 1 0 Dünkü

Bugünkü 
T 3

0 10 0 0
3 291 3 13

Tarih: 20 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kanlısırt

47. Alay Kumandanlığı’na
Düşman Kanlısırt’a Kızılhaç bayrağını çekmiştir. İleri hatta bu-
lunan gözetleme birliğinizden bunu gören kimse yok mudur? 
Düşmanın cenazelerini gömmek teşebbüsünde bulunması ihti-
maliyle beraber bu vesile birçok askerin de ansızın siperlerimi-
ze hücum etmesi ihtimali de vârid olmağla ileriki birliğimizin ve 
mitralyözün ve cebel topçusunun tetikte ve gözlemekte bulun-
maları lüzumu yazıyla bildirilir. 

16. Tümen Kumandanı 
Rüştü

Tarih: 20 Mayıs 1915
Saat: 9.00

47. Alay Kumandanlığı’na
1-Kanlısırt’tan düşmanın ölülerini defni için bugün anlaşma gi-
rişimi aynı zamanda şüpheye sebep olur. Bugün az olmakla bera-
ber yardım birliği almıştır. 
2-Onun için bu gece bir baskın ihtimali vardır. Herhalde şiddet-
le tembih edilmesiyle avcı hatlarında tetikte davranılması, ihti-
yatları dahi biraz yakın bulundurulması lâzımdır. Herhangi bir 
tarafa vâki olacak taarruz derhal Tümen’e ve civardaki birliklere 
telefonla bildirilecektir.

Tümen Kumandanı 
Rüştü
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İyice inceleyiniz. Her an dikkat ediniz ve tetikte bulununuz. İmza 
ediniz iâde ediniz.

Tarih: 20 Mayıs 1915 
Saat: 21.35
İkamet Mahalli: Kanlısırt’tan
Telefon

48. Alay Kumandanlığı’na
Genel vaziyetin iyileştirilmesi için alınan emre nazaran 47. Alay 
dün akşam işgal etmekte olduğu siperlere ve 125.  Alay dün gece-
ki ihtiyat mevzisine, 48. Alay da yine Kabatepe taburuyla birlikte 
Kara Yorgi Deresi’ndeki eski ordugâhına geri gelecek,  125. Alay, 
48. Alay’ın sağına gelecektir. Geriye hareketin alaylar arasında 
düzenli uygulanması için öncelikle 48. Alay’ın geriye çekilmesi ve 
bunun 125. Alay hizâsından sona ermesinden bir saat sonra 125. 
Alay’ın harekete başlaması ve 125. Alay’ın hareketinden yarım 
saat sonra da 47. Alay’ın mevzisine gelmesi uygundur. Ancak bu 
hareketin asla sezdirilmeden ve hiçbir kayba netice etmeden ya-
pılması gerekli görülmektedir. Fakat her türlü ihtimale karşı ge-
riye çekilme esnasında düşmanın bir saldırısına karşı, yerlerinde 
kalan kademelerin vaktiyle ve etkili bir sûrette hazır bulunma-
ları lâzımdır. 48. Alay sonradan gelecek alayların geri gelmesini 
kollayacak ve kolaylaştıracak tedbirleri uygulamalıdır. Düşman 
mevzisinden alındığı bildirilen makineli tüfeklerin mümkünse 
beraber getirilmesi ve topların da aslî varsa, en uygun bir sûrette 
çaresine bakılması, Alayların emredilen yere sağ sağlim gelme-
lerini derhal bana bildiriniz. 47. Alay’ın siperlere ulaşmasından 
sonra, bu siperde bulunan diğer alaylara mensup perâkende bö-
lükleri sakinlikle alaylarına iâde etsin. Emredilen vaziyet alındık-
tan sonra Kabatepe’den gelen kuvvet gündüze kalmamak üzere 
sessizce Kabatepe’ye geri dönebilir. Bugün tutulan ve elbette kıs-
men tahkim edilen siperlere nöbetçi ve gözlemci benzeri irtibat 
ve engelleyici tertîbat yapılarak terk edilmesi beyân olunur. 

16. Tümen Kumandanı
Albay Rüştü

Görüşler: Taarruz istikametini ve ayrıntısı krokide gösterilmiştir. 
(1 Numaralı)
Yukarıdaki Tümen emrine ek olarak taburlara şu emir verilmiştir.
Alayın geri dönmesi hakkında Tümen tarafından verilen emir yu-
karıdadır. Bu dönüşün düzenli bir şekilde uygulanması için geri 
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dönme sırasını 2. Tabur Kumandanı Galip Bey düzenli bir şekilde 
temin olunacaktır. Tabiki en ilerideki hatlar en sonraya kalacak-
tır. Bunların geri dönüşü hemen alayınızın bütünüyle dönüşün-
den sonra düşmana hiç sezdirmeksizin yerlerine engel işaretleri 
koyma sûretiyle gerçekleşmesine dikkat olunacaktır.

48. Alay Kumandanı
Binbaşı Ahmet

Bu emir üzerine Alay gece karanlığından ve daha doğrusu düşma-
nın siperlerine kadar atılıp orada düşmana direniş göstermekle, 
düşmanın mânevî gücünü sarsan ilk hat askerlerinin kıtalarının 
geri dönüşünden habersiz kalarak ertesi güne kadar yerlerinde 
kararlarından dönmemeleri sayesinde düşman, siperinden baş 
kaldıramayarak bu sûretle sabaha kadar böyle devam eden dö-
nüş hareketi ateşsiz ve sakinlik içinde gerçekleşmiştir. Alay as-
kerlerinden düşmanın siperlerine kadar atılıp mitralyöz memu-
ru askerlerini öldürerek bu şekilde mitralyözlerine vaziyet eden 
ve fakat makinelerin tespit edilmiş olmasıyla nakilleri mümkün 
olamamasından dolayı, makineleri çekmekte başarılı olamamış-
lardır. Bu hücumda taburların zâyiatı aşağıdaki gibidir.

Subaylar Silâhlı
  Şehit                                  Yaralı Şehit        Yaralı  Kayıp
T1 1 4 187 138 0
T2 2 2 95 207 117
T3 2 3 29 132 202
Mitralyöz Bö-
lüğü

0 0 0 0 0

Toplam 5 9 311 477 319

Tarih: 20 Mayıs 1915         
İkamet Mahalli: Karayörük Vadisi
Kanlısırt, Kırmızısırt ve Merkez ve Sağ kanat cephelerinde karşı-
lıklı ateş edilmiş ise de Alay cephesine hiçbir girişim gerçekleş-
memiştir.
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Tarih: 20 Mayıs 1915 
Saat:15.00           
İkamet Mahalli: Karayörük Vadisi
Tümenden şimdi şu emir alınmıştır.

48. Alay Kumandanlığı’na
Tarih: 20 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kanlısırt
1-Düşmanın bu gece Tümenimiz cephesine karşı hiçbir girişimi 
gerçekleşememiştir. Kırmızısırt’ın kuzeyinden 5. Tümen cephe-
sine karşı uyguladığı hücumlar kendisine zâyiat verdirilerek püs-
kürtülmüştür.
2- Piyade alaylarımız dün gece emir verilen yerlere gelmişlerdir. 
Bu andan îtibâren aşağıdaki gibi maddelerin bulunulan hat üze-
rinde serî bir şekilde icrâsını talep ederim.
A) 47. Alay bulunduğu siperleri, özellikle sol kanat devamlı yerle-
rini iyileştirecek ve ikmâl edecektir. 
B) 125. Alay ve 48. Alay şimdi bulundukları mevzinin cephesine 
uygun ve gerektiğinde ateş edilecek bir şekilde tahkim edecekler. 
Ve 48. Alay güney ve güney batıya karşı bir tahkim hazırlanacak-
tır.
C) Cephedeki bütün siperlerde, her iki siper arasında mutlaka bir 
çıkış kademesi yapılacak ve ateş hattını oluşturan avcı hendeği-
nin arka duvarlarının üstü fazla toprak olan yerlerde yere yatarak 
ateş edebilecek baş siperleri haline boşaltacaktır.
D) Hendek tabanları takviye edilmiş avcı hendeği haline yani biri 
ateş edilecek kademe, diğeri gezinti yeri olmak üzere iki kademe 
haline boşaltılacak ve fakat bu kademeleri oluşturmak için zaten 
pek derin olan hendeği büsbütün kazmak ile yapılmayarak fazla 
toprakların set haline sokulması sûretiyle kademe şekillendiril-
melidir.
3- Mazgallar iyileştirilmelidir. Ve derininde ateş edilmediği za-
manlarda tüfek namlusu gibi görünerek düşmanı kandırmak için, 
her mazgalda düşman ateş ve nazarından pekâlâ gizlemiş ve ha-
zır etmiş olurlar.
4- Düşmanın, siperleri gözetlemek için kullandığı aynalar pek 
basit ve adi bir şey olup bunlardan bizde de her bölük bir veya 
birkaç tane yapabiliyor. Ve yapmalıdır.
5- Boş kalan tabur ve bölük Kumandanlıklarına eldekilerden en 
uygunlarının hızlı bir şeklide alaylarca seçme ve Tümene teklif 
edilmelidir. Takım subaylarından hâsıl olan noksana karşılık da 
küçük subaylar ve namzetlerden hak eden ve deneyimli olanların 
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şimdiden takım subaylığına görevlendirmeyle peyderpey usûl ve 
o emir tebliğ eden dâiresinde Tümene yetiştirilmeleri lâzımdır.
6- Bugün akşama kadar alaylardan muharebe raporlarının Tüme-
ne gönderilmiş olması önemle istenilendir. Bu raporlarda aşağı-
daki maddeler açıkça gösterilecektir.
A) Muharebenin muhtelif aşamalarının en ruhlu noktalarını aça-
caktır.
B) Muharebede gerçekleşen subay ve asker zâyiatı tamamen gös-
terilecektir. Bu zâyiatın şekil ve sûreti bugün tamamen gerçek-
leşmese bile, her halde mevcut sayılarak bu sûretle eksilen mik-
tarlar ortaya çıkarılmalıdır. Ve bununla beraber kalan hazırdaki 
mevcut da gösterilmelidir.
D) Silâh ve techîzat zâyiatı
H) Cephane harcaması
7- Düşmanın bir taarruzu her zaman ve bilhassa geceleri pek 
olağan olduğundan cephe ve kanatlarda buna şiddetle karşılık 
sebepleri Alay Kumandanlıklarınca en ufak askerlerine varıncaya 
kadar düşünülmeli ve tertip edilmelidir.
8- Geceleri bilhassa ileriye çıkarılacak keşif kollarına tezkireciler 
de ayak uydurarak sürekli şehitlerin arama ve defin ettirilmesi 
lâzımdır.
9- Dünkü muharebede Alay Kumandanlarından son askere ka-
dar bütün Tümenimiz askerlerinin gösterdikleri kahramanlık ve 
cesaret pek takdire layık bir derecede olduğundan dolayı, cüm-
lesine minnet ve şükranımı ilân eder ve belirtirim ve saygı değer 
şehitlerimizin ruhlarına Fatihalar okunarak şehitleri bahsedilen 
yüce hatıraları namına bundan sonraki savaş hareketinde de bü-
tün arkadaşlar görev ve intikam hisleriyle dolu daha büyük fe-
dâkârlık ve kahramanlıklar gösterceklerini pek haklı ve müste-
hak olarak kendilerinden talep eder ve beklerim.

16. Tümen Kumandanı
 Albay Rüştü

Görüşler: Tümen Kumandanlığı’nın emri ile tahkim edilen mıntı-
ka ile Alayın ileri karakol tertîbatını işaretle gösteren 2 numaralı 
kroki ilişiktedir.
Bu emir taburlara aynen tebliğ edilmiş ve ardından şu emirler 
verilmiştir.
1- Düşmanın bu gece bir baskın yapması olasıdır. Onun için 
Taburlar her an karşılık vermeye hazır bir vaziyette bulunacaktır.
2- Askerlerin cephanesi ikmâl olunsun ve yedek erzakı tamam-
lansın.
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3- Mitralyöz Bölüğü mevzide kalacak ve dâima gözetleyecektir. 
Bu bölük Kumandanı cebel takımıyla dâima irtibat halinde kala-
cak bunlar yaptıkları gözetlemelerden bir diğerini haberdar ede-
ceklerdir. Önemli olanları bana da bildireceklerdir.
4- İleri karakol Kumandanı tetikte bulundurulmayı üst seviyeye 
ulaştıracaktır. Ve yirmi dört saate bir (sabahları saat yedide) ra-
por verecektir. 

48. Alay Kumandanı
Binbaşı Ahmet

Alay Emri
1- Alayımız bulunduğu mıntıkanın emniyeti için 3. Tabur me-
murdur. Bahsedilen tabur bir bölüğüyle daha önce teslim aldığı 
gibi ileri karakolu tesis edecektir. Bahsedilen bölük derhal pos-
talarını ileri sürecek ve keşif kolları aracılığıyla düşmandan bilgi 
verecektir.
Sağdan 47. Alay ile soldan Kabatepe’deki 77. Alay ile irtibatı sağ-
layacaktır. Düşmanın bir taarruzu halinde ileri karakol bölüğü, 
bulunduğu fundalık sırtı savunacak ve ihtiyatta kalmış olan üç 
bölükle desteklenecek ve bahsedilen sırtı şiddetle savunacaktır. 
Diğer taburlar şimdilik bulundukları ordugâh yerlerinde kalacak-
tır. Ben 3. Tabur ordugâhında sırtta bulunuyorum.

48. Alay Kumandanı
Binbaşı Ahmet

Tarih: 20 Mayıs 1915          
Taburlar bugün sabahtan akşama kadar sıhhiye askerleri mârife-
tiyle yaralıların nakline çalışmıştır. Akşama doğru saat 7’de kro-
kide nokta ile gösterilmiş sırtın Alay tarafından tahkimi için emir 
alınmış ve üç tabur tarafından tahkimine başlanılmıştır. 
tahkîmat esnasında düşmanın mitralyöz ateşine marûz kalınmış 
ve meydana gelen olaylar aşağıdaki gibi gösterilmiştir.
Taburlar Kara Yorgi Deresi’nin batı sırtlarındaki eski ordugâhla-
rında dinlenmişlerdir. Harekete hazır bir halde bulunmuşlardır.
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Tarih:20 Mayıs 1915          
İkamet Mahalli: Zeytinlik 
Saat: 09.00

Tamîm
4 numaralı mıntıka emrine iliştirilmesi gerekirken gönderilme-
yen kolordu emri ilâveten gönderilmiştir. Bahsedilen emre ek-
lenmesi lâzımdır. 

Kabatepe Bölgesi Kurmay Subayı
 Yüzbaşı Şemseddin

Bildirme Şekli: Kabatepe Müfreze Kumandanlığı’na, 77. Alay 3. 
Tabur Kumandanlığı’na, 39. Alay 1. Tabur Kumandanlığı’na, Top-
çu Kumandanlığı’na.
Görüşler: Kolordu emrinin gönderileceği emirde açık bir şekilde 
bahsedildiyse de tam anlamıyla anlaşılamadığından ekleneme-
miş ve daha sonra anlaşılması üzerine derhal ikmâl olunmuştur. 
12. Tümen Süvari Bölüğü 7.15 mıntıka karargâhına ulaşması ve 
Zeytinlik’te ordugâh kurması emir edilmiştir. 

Tarih: 20 Mayıs 1915          
Saat:08.00 

Kabatepe Bölgesi Kumandanlığı’na
İkamet Mahalli: Kabatepe’den 
Tarih: 20 Mayıs 1915          
Saat: 19.50 
1- Düşmanın Kabatepe Kuzey ve güneyinde birer, Kemikli Bur-
nu’nun güneybatısında ki, toplam dört savaş gemisi Kemikli ile 
Kabatepe arasında açıkta 10 büyük, beş küçük nakliye ile üç rö-
morkör, bir balon gemisi gözlenmiştir. 
2- Arıburnu İskelesi’nde ve düşmanda sakinlik vardır. 

Kabatepe Müfreze Kumandanı
Binbaşı Saib

Tarih: 20 Mayıs 1915          
Saat: 8.50
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kuzey Grubu Kumandanlığı’na
1- Düşmanın Kemikli Burnu güneybatısında iki, Kabatepe civa-
rında iki ki toplam dört savaş gemisi ve 10 büyük beş küçük nak-
liye gemisi ile üç römorkörü ve bir balon gemisi bulunmaktadır.
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2- Arıburnu İskelesi’nde ve düşmanda sakinlik vardır. 
Kabatepe Mıntıka Kumandanı Emriyle

Erkân-ı Harbi Yüzbaşı Şemseddin

Tarih: 20 Mayıs 1915          
Saat: 08.50
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kabatepe Bölgesi Kumandanlığı’na
Tarih: 20 Mayıs 1915          
Saat: 07.30 
İkamet Mahalli: Kabatepe’den 
Dün düşmanın siperlerine pek ziyâde yaklaşmış olan ve gece sal-
dırıya hazırlanan 1. Taburla onu takviye eden 6. ve 8. Bölükler 
bağlı oldukları 16. Tümen’dan aldıkları emir üzerine eski vazi-
yetlerine yani 82 Râkımlı Tepe’ye çekilmiştir. 

Kabatepe 77. Alay Kumandanı
Binbaşı Saib

Tarih:20 Mayıs 1915          
Saat:08.50
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kuzey Grubu Kumandanlığı’na
Tarih: 20 Mayıs 1915          
Saat: 08.50
İkamet Mahalli: Zeytinlik’ten 
 Dün düşman siperlerine fazlaca yaklaşarak gece hücumu-
na hazırlanmakta iken 2 bölükle desteklenmiş olan 77. Alay 1. 
Tabur 16. Tümen’den aldığı emir üzerine eski vaziyetlerine yani 
82 Râkımlı Tepe’ye çekilmiş olduğu 77. Alay Kumandanlığı’na arz 
olunur.

Kabatepe Mıntıka Kumandanı Emriyle
Kurmay Subayı Şemseddin

Tarih: 20 Mayıs 1915          
Saat: 10.15
İkamet Mahalli: 83 Râkımlı Tepe’nin Güneyinden Yol Üzerinden

Topçu Binbaşısı Hamdi Bey’e
Mermilerinizi çok iyi hesaplayınız. Özellikle mermisi sınırlan-
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dırılmış olan obüs kesin sonucun elde edileceği sırada edilecek 
ateşlere katılınız. 

Kabatepe Mıntıka Kumadanı
Yarbay İrfan

Tarih: 20 Mayıs 1915          
Saat: 00.20
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kabatepe Mıntıkası Kumandanlığı’na
Tarih: 20 Mayıs 1915       
 İkamet Mahalli: Kabatepe’den 

1- Düşman Arıburnu’na 600 metre kadar yaklaştığı 5 ufak nak-
liye gemisinin 2’sinden asker çıkarmakta olduğu görülmektedir. 
Ve bu vapurlarda 400’er asker sığabilir. Diğer 3 gemide henüz 
bir hareket gözlenmiyor. 
2- Balon yükselerek Kanlısırt ve onun doğusundaki vadi ve sırtlar 
civarını gözetlemektedir.

Kabatepe Müfreze Kumandanı
Binbaşı Saib

Tarih: 20 Mayıs 1915          
Saat: 13.05
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kuzey Grubu Kumandanlığı’na
1- Arıburnu’na 600 metre yaklaştırdığı 5 ufak nakliye gemisinin 
ikisinden düşmanın Arıburnu’nda asker çıkarmakta olduğu gö-
rülmektedir. 
2- Bu vapurlara 400’er asker sığabilir. Diğer 3 gemide henüz bir 
hareket yoktur. 
3- Balon yükselerek Kanlısırt ve onun doğusundaki sırtlar civarı-
nı gözetlemektedir.    

Kabatepe Mıntıka Kumandanı
Yarbay İrfan
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Tarih: 20 Mayıs 1915          
Saat: 13.05
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kabatepe Bölgesi Kumandanlığı’na
Tarih: 20 Mayıs 1915          
Saat: 00.27 
İkamet Mahalli: Kabatepe’den 
Bu çıkarmaya engel olmak üzere obüs bataryasının Arıburnu’na 
ateş etmesi uygundur. 

Kabatepe Müfrezesi Kumandanı
Binbaşı Saib

Tarih: 20 Mayıs 1915          
Saat: 13.05
İkamet Mahalli: Zeytinlik 

Kabatepe Müfreze Kumandanlığı’na
C. 
20 Mayıs 1915
 Mermisi sınırlı olduğundan önemli zamanlar için saklanı-
yor. Bu vazîfenin mantelli ve serî ateşli sahrâlarla görülmesi.

Kabatepe Mıntıkası Kumandanı
Yarbay İrfan

Tarih: 20 Mayıs 1915          
Saat:13.10
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kabatepe Mıntıkası Kumandanlığı’na
Tarih: 20 Mayıs 1915          
Saat: 00.35
İkamet Mahalli: Kemalyeri’nden 
 Dünkü taarruza iştirâk için 16. Tümen emrine gönderdiği-
niz piyâde birlikleri yine emrinize verilmiştir. 

Kuzey Grubu ve 3. Kolordu Kumandanı 
Tuğgeneral Esat
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Tarih: 20 Mayıs 1915          
Saat: 13.30
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kabatepe Müfreze Kumandanlığı’na
Tarruza katılmak üzere 16. Tümen’nin emrine verilen piyâde bir-
liklerinin geri gönderildiği kolordudan bildirilmiştir. Taburun 
hareketinden geri dönene kadar geçen zaman zarfına ait olmak 
üzere bir muharebe raporunun mıntıkaya gönderilmesi talep 
edilir.

Kabatepe Mıntıka Kumandanı
Yarbay İrfan

Tarih: 20 Mayıs 1915          
Saat: 15.00 
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Tâmim
1- Güney Grubu’nda 18 Mayıs sene 1915 günü ateşle ve 18/19 
gecesi kısa taarruzlarla düşman rahatsız edilmiş ve bahsedilen 
gece düşmanın 7. Tümen cephesine yaptığı karşı taarruz dahi def 
edilmiştir. 
2- Diğer cephelerde bildirmeye gerek haberler olmadığı Kuzey 
Grubu Kumandanlığı’ndan bildirilmiştir. 

Kabatepe Mıntıka Kumandanı
Yarbay İrfan

Bildirme Şekli: Kabatepe Müfrezesi Kumandanlığı’na, 35. Alay 1. 
Tabur Mantelli Kumandanlığı’na, 77. Alay 3. Tabur Kumandanlı-
ğı’na, telefonla;
Şubelere tezkere ile teblîğ edilmiştir.
Tarih:20 Mayıs 1915          
Saat:15.00
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kuzey Grubu Kumandanlığı’na
1- 16. Tümen topçuları 87 Râkımlı Tepe ve civarında mevziye gir-
miş ve topçu 11. Alay’ın 4. Bataryası dahi Akbaş’a gitmiş ve elde 
ihtiyat sahrâ bataryası kalmamış olduğundan bahsedilen tepede 
mevzide bulunan Alay bahsedilen 5. Bölüğü’nün ihtiyatta bulun-
mak üzere eski ordugâhına çağırılacağı arz olunur.

Kabatepe Bölgesi Kumandanı
Yarbay İrfan
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Tarih: 20 Mayıs 1915          
Saat: 15.45
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Süvârî Bölüğü Kumandanlığı’na
Acildir.
 Dün telefon ile emir edildiği üzere haberleşmede görev-
lendirilmek üzere dört atlının Kayal Tepe’nin güneybatısındaki 
Zeytinlik’te bulunan 77. Alay 3. Tabur Kumandanlığı yanına gön-
derilmesi ve yola çıkarıldıklarının haber verilmesi tabur merke-
zine geliniz beni görünüz öğreniniz.

Kabatepe Mıntıkası Kumandanı
Yarbay İrfan

Tarih: 20 Mayıs 1915          
Saat: 16.15
İkamet Mahalli: Zeytinlik 

77. Alay Kumandanlığı’na 
Acildir.
1- Bölgeniz içinde ve emriniz altında bulunan 87 Râkımlı Tepe 
civarındaki bataryanın 2 günlük muharebe raporu bekleniliyor.

Kabatepe Mıntıkası Kumandanı
Yarbay İrfan

Tarih: 20 Mayıs 1915          
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kabatepe Bölgesi Kumandanlığı’na
Tarih: 20 Mayıs 1915          
Saat: 11.00 
İkamet Mahalli: Kabatepe’den 
1- Düşman dünkü vaziyyetten geri çekilmiş olduğuna henüz ta-
mamıyla bilgi sahibi değildir. Bunun için balonla da keşif yapıyor. 
2- Dolayısıyla burada kurulan siperlerle diğer kurulacak olan si-
perlerin işgali gerek savunma ve gerek taarruz noktasından pek 
ziyâde gerekli olacağı görüşündeyim.
3- Elimdeki kuvvetten bunları gerçekleştirmek mümkün değildir. 
4- 16. Tümen’e ya da gerekli makama durumun bildirimesi ve he-
men bu geceden geçilmesi rica olunur.
5- Yeşil Tepe’nin solunda gördüğüm kuvvet için 16. Tümen’den 
îzâhatta bulundum ve oraya Şakir Efendi’yi gönderdim. 

Kabatepe Müfreze Komutanı
Binbaşı Saib
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Tarih: 20 Mayıs 1915          
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kabatepe Mıntıkası Kumandanlığı’na
Tarih: 20 Mayıs 1915          
Saat: 12.00 
İkamet Mahalli: Kabatepe’den

Sûret
1- Karar verip emir ve tebliğ edilen genel bir taarruzda Alayın 
memur olduğu Kabatepe’den de bir taburun 16. Tümen emrinde 
olmak üzere düşmanın sağ kanat sonuna hücum etmeye tahsîs 
edilmişti. Tabur kendisine verilen cephede taarruz için bulundu-
ğu vaziyetten gece yani 19 Mayıs 1915 saat 1.30’da hareketle 3’te 
lâzım gelen mevkiye ulaşmış ve oradan taarruza başlamıştı. 
2- Gerçi tabur 16. Tümen emrinde bulunması îtibarıyla Kumandan 
altında değilse de tabur asıl bağlı olduğu yerden ve aldığı vaziyet 
gereğinden olarak Kabatepe’ye daha çok yakın bir vaziyyette ol-
duğundan taarruzun ilk safhasında cephesinin fazla olmasından 
ve bölüklerini doğal olarak cepheyi işgal için birinci hatta sevk 
etmesinden ve elinde kuvvet kalmamasından ve sağında bulu-
nacak olan birliklerin kendini destekleyecek bir mesafeye henüz 
gelemediğini hissetmesinden dolayı kendisiyle sağladığım irti-
batta kuvvet talep etti. Elimde bulunan ihtiyat bölüğünü ve daha 
sonra Kabatepe’nin sağında bulunan bu taburun ilerlemesinden 
dolayı orada bulunmasına lüzum kalmayan 6. Bölükle bu taburu 
takviye etmek sûretiyle taburun sol kanadındaki vaziyeti iyileş-
tirilmiş ve gelecek taarruzun başarısı için de durum 16. Tümen 
Komutanlığı’na bildirilmişti. Tümenden aldığım gerek vaziyet ve 
gerek yazılı cevabında tabura 48. Alay’dan bir taburun da gönde-
rildiği ve bu taburun iki bölüğünün 48. Alay Kumandanlığı’nın 
emrine verildiği bildirildi. 
3- Savaş hattı ve taburlar onun sağ kanadında Yeşil Tarla’ya ka-
dar uzayan cepheyi tamamıyla görecek ve araştıracak pek çok 
ileriye gitmiş bir noktada bulunduğum yönle sol kanadı gayet 
güzel araştırıyor ve vaziyetin gayet iyi olduğunu görüyordum. Bir 
raporumda da bu keyfiyeti bildirmiştim.
4- Kıtaât düşmana pek ziyâde yaklaşmış hatta mensûb olduğum 
Alayın taburu düşmanın sağ kanat son kısmına 100 ve diğer kı-
sımları daha az mesafeye yaklaşmışlardı. Bu mesafeye yaklaşan 
düşmanın en etkili ateşi altında olduğu yönle birçok kayıp veril-
mesi gerektiği halde yaralı ve şehidi 200’e ulaşmıştır ki düşma-
nın cidden müstahkem olan bir mevzine yaklaşan başarı da bu 
miktar neferin muharebe hattından hâriç kalması pek büyük bir 
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muvaffakiyet olduğu ve bu zâyiatın çok sayılamayacağı şüphe-
sizdir. 
5- Bu ilerleme ve taarruz zamanında katılan tüm birlikler bir di-
ğerine karışmış olması ve gece başlangıcında karanlıktan yarar-
lanarak askerlerin öteye beriye karışmaması için 82 ve 87 Râkımlı 
Tepelerde gereken hazırlıklar Kabatepe’deki kuvvetten alınmış-
tır. 
6- Taburda da küçük birlikler düzene sokularak hücum etmeye 
hazırlanmış ve düşmana şiddetli bir darbe vurmak azim ve heve-
sinde bulunduğu bir anda birliklerin önceki vaziyetlerini almak 
üzere hissettirmeksizin geri çekilmeleri hakkında verilen emir 
üzerine tabur son olarak geri çekildiği vermiş olduğu rapordan 
anlaşılmıştır.
7- Hâlbuki bahsedilen birlikler bu hareketlerini usûlü dâiresinde 
gerçekleştirememiş olmaları nedeniyle bugün günün ilk ışıkla-
rıyla beraber bu yönde gerçekleştirilen tek tük ateşlerden ve ya-
ralıları toplamak üzere gönderilen sağlık askerlerinin verdikleri 
bilgi ile daha sonra gözetlediğim sırttaki Yeşil Tarla’nın güney 
batısında 48. Alay tarafından orada oluşturulan ufak bir siperde 
en büyük kısmı bahsedilen alaydan 5–10 asker de 77. Alay’dan 
olmak üzere 100’ü geçen askerlerin bulunduğu ve bir kısmının 
dereler içerisinde gezdiklerini görerek ve başlarında subay olma-
dığını sıhhiye askerleri anlayarak onlara 7. Bölük Teğmeni Şakir 
Efendi’yi göndererek askerleri toplamasını ve daha sonra verece-
ğim emir üzerine hareket etmesini bildirdim. 
8- Özet: Genel durumdan gerçi bilgim yoksa da sol kanatta gör-
düğüm vaziyeti pekiyi olduğunu ve kendi hesabımca buraya yani 
arz ettiğim noktaya kadar yaklaşmayı başaran vaziyetle Kabate-
pe’nin ve özellikle sol kanadımızın daha çok emniyet ve savun-
masını temin ve tesis etmek fırsatının bu çekilme hareketinden 
vaktiyle haber alınamamasından dolayı kaçırılmış bulunduğunu 
arz ederim. 

Kabatepe Müfreze Kumandanı
Binbaşı Saib

Tarih: 20 Mayıs 1915          
Saat: 16.00 
İkamet Mahalli: Zeytinlik
 16. Tümen’nin emri altında taarruza eşlik eden 77. Alay 1. 
Tabur’un harekâtı hakkında Alay Komutanlığı tarafından rapor 
sûretinin ek olarak takdim kılındığı arz olunur. 

Kabatepe Mıntıka Komutanı
Yarbay İrfan
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Tarih: 20 Mayıs 1915          
Saat:16.45
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kabatepe Müfreze Kumandanlığı’na
20 Mayıs 1915 tarihli rapora cevap
1- Birliklerin eski mevzine çekilmesi merkez ve sağ kanatta da 
hücumun sonuca ulaşmadığını gösteriyor. 
2- Birliklerin arzu ettiğiniz yere gönderilmesi ve oranın elde bu-
lundurulması düşmanın daimi sûrette hâkimiyeti nedeniyle iyi 
sonuç vereceğini zannetmiyorum. Özellikle balonla keşif yapıl-
ması mümkün oldukça birlikler dereler içinde bile barınamaz. 
Bu şartlar çerçevesinde bugün işgal edilse bile yarın terk edil-
mek zorunluluğu görünecektir. Çünkü işgal olunacak olan yer-
lerde gizli birleşme yolları yoktur. Arzu ettiğiniz yerlerin işgali 
birleşme yollarının ve derin avcı siperlerinin yapılmasına bağlı 
olduğundan daha önceki emirde bunların ikmâline güç verilmesi 
temenni olunur.

Kabatepe Mıntıka Komutanı
Yarbay İrfan

Tarih: 20 Mayıs 1915          
Saat: 20.00 
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kabatepe Mıntıkası Kumandanlığı’na
Tarih: 20 Mayıs 1915          
Saat:19.35 
İkamet Mahalli: Kabatepe’den
1- Düşmanın durumunda bir değişiklik yoktur. 3. raporumdan 
sonra da düşman 3 ufak nakliye gemisi ile askerini Arıburnu’na 
çıkarmıştır. Ve bir miktar yaralısını Arıburnu’ndan hastahane ge-
misine göndermiştir. 
2- Balon yine yükselerek gözetleme yapmıştır. 

Kabatepe Müfrezesi ve 77. Alay Kumandanı
Binbaşı Saib

Tarih: 20 Mayıs 1915          
Saat: 20.15 
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kuzey Grubu Kumandanlığı’na
1- Düşman 3 ufak nakliye gemisinden Arıburnu’na asker çıkar-
mış ve bir miktar yaralı Arıburnu’ndan hastahane gemisine nak-
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letmiştir. 
2- Balon yine yükselerek gözetleme yapmıştır. 

Kabatepe Bölgesi Komutanı
Yarbay İrfan

Tarih: 20 Mayıs 1915          
Saat: 21.00 
İkamet Mahalli: Zeytinlik
Mıntıka Erkân-ı Harbi Palamutluk Sırtı’nda yapılacak tahkîma-
tı 77. Alay 3. Tabur subaylarına göstermek üzere Palamutluk’a 
gitmiş ise de yalnız 11. Bölük Komutanını bulabilmiş ve Tabur 
Komutanı geldiğinde bilgi verilmek üzere bahsedilen tahkîmat 
hakkında bilgi vermiş ve yerler gösterilmiştir. Esasen Palamutluk 
Sırtları’nda bir taburluk tahkîmat mevcut olduğundan bir bölük-
lük tahkîmat mevcut tahkîmatın Kuzeyinde denize ve Azmak De-
re’ye 2 bölüklük tahkîmat da mevcut tahkîmatın Güneyinde yine 
denize doğru yapılacaktı.   

Tarih: 20 Mayıs 1915          
Saat: 23.45 
İkamet Mahalli: Zeytinlik 

Kuzey Grubu Kumandanlığı’na
Kabatepe’ye yerleştirilecek 1 cebel takımının pek büyük iş göre-
bileceğini topçular söylüyor, olanak varsa gönderilmesi rica olu-
nur.

Kabatepe Bölgesi Komutanı
Yarbay İrfan

Tarih: 20 Mayıs 1915          
İkamet Mahalli: Arıburnu’nda Kara Yorgi Zeytinliği’nden 

1. 2. ve 3. Tabur Kumandanlıkları’na
Taburunuzun dünkü gün girdikleri muharebeden son vaziyete 
kadar olan olaylar hakkında hemen rapor bildiriniz ve buna zâ-
yiat cetvelini de iliştiriniz. Sonra da önceki gibi her güne zâyiat 
cetveliyle rapor göndermeniz talep edilir.

125. Alay Kumandanı 
Yarbay Abdürrezzak 

Bu gün parola (Alay)dır.
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Tarih: 20 Mayıs 1915          
İkamet Mahalli: Arıburnu’nda Kara Yorgi Zeytinliği’nden 
Saat:08.30

125. Alay Kumandanlığı’na
Gayet aceledir.
2.Tümen’in sağ tarafında Kırmızısırt gerisinde îcabında Alayımı-
zın görevlendirilmesi zorunludur ona göre Alayın hazırlanması, 
mevkiinizde kalmasının temini -bilgi amaçlı- bildiriliyor.

16. Tümen Kumandanı
Albay Rüştü

Tarih: 20 Mayıs 1915          
İkamet Mahalli: Arıburnu’nda Kara Yorgi Deresi’nden 

16. Tümen Kumandanlığı’na
 Alayımın Taburlarında 24 saat zarfında Allah’a hamd ol-
sun olay olmadığı arz olunur.

125. Alay Kumandanı
Yarbay Abdürrezzak 
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21 Mayıs 1915

Savaş halindeyiz bu andan îtibâren hiçbir 
tarafta düşmanın Kızılhaç bayrağına cevap 
olarak Kızılay bayrağı çıkarılmayacaktır. Ve 

karşılıklı konuşma kabul edilmeyecektir.
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Tarih: 21 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Büyükdere Başının Doğusundan

Alay Emri
1- Düşman bugün bazı yardım kuvveti almıştır. Bir saldırı girişi-
minde bulunması ihtimal dâhilindedir.
2- Alayımız ileri hatta bulunan 57. Alay’a yardım için hazır bulu-
nacaktır. Her tabur ilerisindeki siperlerde bulunan 57. Alay bir-
likleriyle iletişim sağlayıp meydana gelecek durumlardan alacağı 
bilgiyi hemen bana bildirecektir.
3- 2. Tabur aynı zamanda solundaki birlikten de bilgi almak için 
iletişim sağlayacaktır.

27. Alay Kumandanı
Yarbay Mehmet Şefik

Tarih: 21 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Büyükdere’nin Doğu Kenarından

Alay Emri
1- Düşman topçusunun katılımıyla ilerimizde bir piyade muha-
rebesi devam ediyor.
2- Her tabur ilerisindeki hattı işgal eden 57. Alay birliklerinin du-
rumlarından haber alarak gerektiği şekilde emirsiz destek vere-
cek ve yardım edecek ve bana bilgi verecektir. İleriden geriye bir 
kaçış gerçekleşirse şiddetle engellenecektir. Gerek kaçışı engel-
lemek gerek ileriyi desteklemek amacıyla şimdilik her tabur birer 
takımını muntazam kıta halinde hazır tutacaktır. 
3- Herhalde tetikte ve hazır davranılması ve ilerdeki birlik ku-
mandanlarıyla muharebe ve iletişim sağlanması önemle talep 
edilir.

27. Alay Kumandanı
Yarbay Mehmet Şefik

Görüşler: Bu emir tekrar yazılmış.

Tarih: 21 Mayıs 1915
27. Alay Kumandanlığı’na

Bu sabah saat 05.30’a doğru ilerleyen bir düşman savaş gemisi-
nin Kale’den atılan toplarla zedelenerek düdük ile yardım istedi-
ği ve gelen diğer gemiler tarafından sürüklenerek Morto Lima-
nı’na götürüldüğü ve orada büyük bir duman yükseldiği Güney 
Grubu’ndan bildirilmiştir.

19. Tümen Kurmay Başkanı
Binbaşı İzzeddin
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Tarih: 21 Mayıs 1915
Alay Emri

1- Bulunduğumuz noktada su olmadığından uzaktan getiriliyor.
2- Her bölük için ne olursa olsun üçer su beygirinin tesisi ile su 
ihtiyacının giderilmesi lâzımdır.
3-Bunun için gerekli olan su fıçılarını Yalova’nın güneyindeki 
derede bulunan kolordu sıhhiye birliğine açık tutanak ile hızlıca 
başvurulması.
4- Suculara sık sık su taşıttırılması önemle talep edilir.

27. Alay Kumandanı
Yarbay Mehmet Şefik

Bulanık sulardan getirilmeyip mutfak yanındaki akarsudan özel-
likle geceleri birçok defa getirilerek askerin mataraları geceden 
doldurulacaktır.

Tarih: 21 Mayıs 1915
Saat: Öğleden Sonra

57. Alay Kumandanlığı’na
1-Cephemizde şiddetli top ve mitralyöz ateşi devam etmektedir.
2-Piyade ateşi yoktur.
3-Subaylarımızın hamdolsun şimdiye kadar bir yaralıdan ibâret 
bulunduğu arz olunur.

1. Tabur Kumandan Vekili
Ali Rıza

Tarih: 21 Mayıs 1915
57. Alay Taburlar Kumandanlıkları’na

Dünkü hücumda ve düşmanın karşı hücumunda, düşmanın ne 
kadar kayıp verdiği tahminen bildirildiği emir, komutanlığının 
gereğindendir.

57. Alay Kumandan Yaveri
Alâeddin

Görüşler: Bu durumda 2. Tabur Komutanlığı’ndan gelen cevapta 
siperleri önünde görülen dünkü ölülerin olup görülemeyenler-
den bundan başka 100,  3.Tabur Komutanlığı’ndan ayrıca siperi 
önünde tahminen elli kadar kaybı olduğunu birdirdiler.
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Tarih: 21 Mayıs 1915
Saat: Sonra

57. Alay Kumandanlığı’na
1-Bugün öğleden sonra sekizden on ikiye kadar devam eden top-
çu ateşinde bir asker yaralımız vardır.
2-Gündüz gerçekleşen topçu ateşinde ise de üç mangalık ileri 
mevziîmizi ortasından tahrip etmiş bir manga tamamen toprak 
altında kalmış ise de yalnız iki yaralımız vardır.
3-Tahrip edilen siperler tamir edilmektedir.

57. Alay 1.  Tabur KumandanVekili
Yüzbaşı Ali Rıza

Tarih: 21 Mayıs 1915
Saat: 20.30
İkamet Mahalli: 180 Rakımlı Tepe’den

Tümen Emri
1-Düşman bugün bazı yardım kuvveti almıştır.
2-Birinci hattaki 64. Alay ve 57. Alay tetikte ve düşmanın girişi-
mini mahvedecek bir hazırlıkta bulunacaklardır. İstinad ve ihti-
yatlar her vakit olduğundan ziyâde birinci hattı takviyeye hazır 
ve tetikte bulunacaklardır. 72. Alay, 64. Alay’dan devren aldığı 
Cepheyi elinde bulundurmakla beraber büyük bir kısmı 64. Alay’ı 
takviye edecek sûrette hazır bulunacaktır. 27. Alay 57. Alay’a yar-
dım edecek sûrette dikkatli ve hazır bulunacaktır. Düztepe’de 
bulunan 47. Alay 3. Tabur emrim altında bulunarak Sazlıdere yö-
nünü temin edecektir.

19. Tümen Kumandanı
Yarbay Mustafa Kemal

Tarih: 21 Mayıs 1915
Saat: Öğleden Sonra

57. Alay Taburlar Kumandanlıkları’na
Düşmanın bu akşamki topçu ateşinden sabaha karşı saldırı ihti-
mali kesindir. Bunun için tüm birlik subaylarının son derece te-
tikte bulunması ve şu kâğıdın altına [tetikte bulunmaktayız] diye 
açıklanmalıdır.

57. Alay Kumandan
Yarbay Avni
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Tarih: 21 Mayıs 1915
Saat: Öğleden Sonra

57. Alay Kumandanlığı’na
1-Düşmanın topçu ateşi kesilmiştir.
2-Ara sıra mitralyöz ve piyade ateşi hâlâ devam etmektedir.
3-Durumda hiçbir değişiklik yoktur.
4-Tamamen sessizlikle siperlerin tamiri ile uğraştıkları arz olu-
nur.

1.Tabur Kumandan Vekili
Ali Rıza

Tarih: 21 Mayıs 1915
Saat: Öğleden Sonra
İkamet Mahalli: Cesarettpe’nin Güneydoğusundan

19. Tümen Kumandanlığı’na
Bu akşam gerçekleşen düşman topçu ateşinden bir asker yaralı 
bulunduğu arz olunur.

57. Alay Kumandanı
Yarbay Avni

Tarih: 21 Mayıs 1915
Saat: 06.30
İkamet Mahalli: Sağ Kanat İleri Mevziîsinden

57. Alay Kumandanlığı’na
1-Bu gece düşman sağ kanat siperlerimize saat on bir ile on iki 
arasında şiddetli ateş etmiş ve tarafımızdan karşılık verilmiştir.
2-İleri karakol siperleriyle gizli yolların tamirine devam olun-
muştur.
3-Düşman top mermileri siperleri tahrip edememiştir. Üç şehit 
ile yedi yaralı vardır.
4-Var olan yerleri kapattırılarak yeniden açtırılmıştır.

57. Alay 3. Tabur Kumandanı
Yüzbaşı Ali Rıza

Tarih: 21 Mayıs 1915
Saat: 07.35

57. Alay Kumandanlığı’na
Bu gece gerçekleşen topçu ateşiyle bazı mermilerin sağ kanat si-
perlerimize isabeti siperlerin tahrip olmasına ve iki şehit ve iki 
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yaralı vermemize sebep olmuştur. Sol kanat siperlerimizde hiç-
bir hasar yoktur. Düşmanın tahrip ettiği siperler tamir edilmiştir. 
Geceleyin dört askerden oluşan sol kanada gönderilen keşif kolu 
düşmana dâir hiçbir şey görememiştir. Dört tüfek almışlardır. 
İleri siperlere gizli yol yapıldı. Ve lüzumu kadar derinleştirildi. 
Düşmandan zapt olunan gruplar bir diğerine birleştirilmek için 
pek çok çalışılmış ise de düşmanın mitralyöz ve top ateşi etkisiy-
le başarılı olunamamıştır. Durumumuzda bildirmeye değer hiç-
bir değişiklik olmadığı ve iki şehit üç yaralımız bulunduğu arz 
olunur.

57. Alay 2. Tabur Kumandanı Emriyle
Yaver Mehmet Nuri

Tarih: 21 Mayıs 1915
Saat: 07.45

57. Alay Kumandanlığı’na
1-Gece tahrip edilen siperler ateş altında kısmen tamir edilmiş-
tir.
2-On iki saat süresince yedi askerimiz yaralanmıştır.
3-Düşmanın aralıksız olarak siperlerini genişlettiği görülmüştür.

57. Alay 1. Tabur Kumandan Vekili
Ali Rıza

Tarih: 21 Mayıs 1915
Saat: 10.00

57. Alay Kumandanlığı’na
Siperlere bazı yerlerde kum torbalarıyla mazgallar yapılacağın-
dan şimdilik yirmi beş adet kum torbasının emri verilmesi arz 
olunur.

57. Alay 3. Tabur Kumandanı
Yüzbaşı Ali Hayri

Tarih: 21 Mayıs 1915
Kuzey Grubu Kumandanlığı’na

C. 
 Düşmanın bugün akşamüzeri ve bu gece gerçekleşmek-
te olan topçu ateşinden 64. Alay’dan bir şehit, on üç yaralı ve 
57. Alay’dan bir yaralı vardır. Ateş eden düşmanın topçusunun 
mevzileri bugün sunduğum harita üzerinde açıkça gösterilmiş 
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olduğu gibi kurmay subay Mümtâz Bey’in haritası üzerinde gös-
terilmiştir. Ateş eden düşman topçusu korunan mazgaldan ateş 
ediyor. Bol cephanemizin -tahrip dânesi- varlığı halinde ortadan 
kaldırılması buradaki bataryamız tarafından mümkündür. 

19. Tümen Kumandanı
Yarbay Mustafa Kemal

Tarih: 21 Mayıs 1915
Saat: 08.30 
İkamet Mahalli: Düztepe’nin Doğusu, Toplanma Hattından 

19. Tümen Kumandanlığı’na
20 Mayıs 1915 öğleden sonra Saat 8’de Sazlıdere’nin kuzey ve 
güneyinden denize ve Balıkçı Damlarına doğru inen yamaçlara 
keşif ve gözetleme için gönderilen harita keşif kolu sahile doğru 
ilerleyerek Sazlıdere’nin güneyindeki Çataltepe’de bulunan 64. 
Alay gözetleme müfrezesiyle derenin hemen güney yönündeki 
tepeciklerde dolaşan 72. Alay’dan bir subay keşif koluyla buluş-
muş ve 21 Mayıs 1915 saat 04.00’e kadar yamaçların keşfine de-
vamla geri geldiğinde verdiği raporda düşmandan eser olmadığı 
bildirilmekle arz olunur. 

45. Alay 3. Tabur Kumandanı
 Binbaşı Ali

Tarih: 21 Mayıs 1915 
Saat: 08.20 
İkamet Mahalli: 180 Rakımlı Tepe’nin Doğu Sırtlarından 

19. Tümen Kumandanlığı’na
1- Sazlıdere’nin kuzey sırtlarının denize sıfır olan kısımlarında-
ki siperlerin düşman tarafından tutulup tutulmadığını anlamak 
üzere dün gece bir subay keşif kolu gönderdim.
 2- Bahsedilen keşif kolu bu siperlerin bulunduğu sırtın yakınına 
kadar sokularak geniş ve derin olarak gerçekleştirdiği keşifler ve 
gözetlemeleri sonucunda bahsedilen siperlerin düşman tarafın-
dan tutulduğu hakkında tam kanaat sahibi olarak geri geldiği. 
3- Dün gece yapılan gözetleme sonucunda düşmanın bir torpido-
su Küçük Kemikli Burnu güney ve kuzeyinde ve sahilin pek yakı-
nında bulunarak Anafartalar yönünde projektör getirdiği. 
4- Sahilden biraz uzakta ve Küçük Kemikli Burnu’nun güney isti-
kametinde duran bir kruvazör ile bir torpidonun Anafartalar yö-
nünde aralıksız bombardıman ettikleri. 
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5- Gece yarısı saatlerinde Düztepe civarına gelmiş olan 45. Alay 
3- 3.Taburu ile iletişim sağlandığı.
6- Alayın bulunduğu mevkiinin top ateşine marûz kalması sebe-
biyle gerçekleşen ve verilen emir üzerine 64. Alay 1. Tabur’dan 
devralınan siperi güvende tutmak için kırk sekiz saatte taburlar 
arasında nöbetleşme ve taburun geri kalan kısmın derenin men-
baaında ve Düztepe civarında (dünkü emir buyrulan yer) bulun-
mak üzere diğer iki taburla beş dakikalık uzaklıkta bulunan eski 
mevkiye geri gelindiği arz olunur.

72. Alay Kumandanı
Binbaşı Mehmet Münir

Tarih: 21 Mayıs 1915
19. Tümen Komutanlığı’na

64. Alay’ın durumunda hiçbir değişiklik olmadığı arz olunur.
64. Alay Komutanı 

Binbaşı Servet

Tarih: 21 Mayıs 1915
19. Tümen Kumandanlığı’na

1- Düztepe’de topçu muhafızı olarak Alayımızın 3. Tabur’undan 
bir bölük bulunmaktadır. 
2- Kuvvetimizin azlığı bilinmektedir. 45. Alay 3. Tabur o civarda 
bulunduğundan uygun ise bahsedilen muhafızlık o taburca gö-
revlendirilmek üzere bölüğümüzün tabura katılmasına izin ve-
rilmesi ve emir ve haber verilmesi arz olunur.

72. Alay Kumandanı
Binbaşı Mehmet Münir

Tarih: 21 Mayıs 1915
Saat: 09.55 

19. Tümen Kumandanlığı’na
45. Alayın 3. Tabur’u Sazlıdere yönlerine gerçekleşebilecek giri-
şimlerine karşı dâima sağ kanat gerisinde ihtiyatta bulundurul-
mak şartıyla şimdilik bu taburun Tümende devamlı olmasına razı 
olunmuştur.

Kuzey Grubu Kumandanı
 Esat
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Esat Paşa, Kemalyeri Karargâhı’nın yukarısındaki gözetleme mahallinden düşman hatlarını 
ve harp sahasını gözetlerken.
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Tarih: 21 Mayıs 1915
Saat: 10.00 

19. Tümen Kumandanlığı’na
1- Durumda hiçbir değişiklik yoktur. 
2- Gece düşman topçusunun ateşiyle zarar gören 2. ve 1. Tabur-
ların siperleri onarılmıştır. Alaydan beş şehit ile on bir yaralı var-
dır. 
3- Gece 2. Tabur cephesinden gönderilen keşif kolu tarafından 
ele geçirilen bir şapka ile on tüfek sunulduğu arz olunur.

 57. Alay Kumandanı
Yarbay Avni

Tarih: 21 Mayıs 1915
Saat: 13.20 

Kuzey Grubu Kumandanlığı’na
C: 
Düşmanın bugün akşamüzeri ve bu gece gerçekleşen topçu ate-
şinden 64. Alay’dan bir şehit, on üç yaralı ve 57. Alay’dan bir ya-
ralı vardır. Ateş eden düşman topçusunun mevzileri bugün sun-
duğum harita üzerinde açıkça gösterilmiş olduğu gibi kurmay 
subay Mümtaz Bey’in haritası üzerinde gösterilmiştir. Ateş eden 
düşman topçusu korunaklı mazgaldan ateş ediyor. Bol cephane-
mizin varlığı halinde-tahrip dânesi- etkisiz hale getirilmesi bu-
radaki bataryamız tarafından mümkündür. 

19. Tümen Kumandanı
 Yarbay Mustafa Kemal

Tarih: 21 Mayıs 1915
Saat: 11.00 

Kuzey Grubu Kumandanlığı’na
 Anafartalar Bölgesi Kumandanı Sazlı Deresi, Balıkçı Damları ile 
Çatlakderesi arasında ve Çatlakderesi yazısının (y) harfinin ta-
mamen güneyi boyunca bulunan sırtta kendisinin postası oldu-
ğunu inatla bildirmektedir. Dün bizzat sağ kanadımız en ucuna 
giderek gözümün önünde bahsedilen sırta gönderdiğim bir küçük 
subay keşif kolu bu sırtın düşman elinde bulunduğunu bildirdiği 
gibi tekrar Anafartalar Mıntıkası Kumandanı’nın tersini iddiası 
üzerine 72. Alay’dan bir subay keşif kolu gönderdim. Bu dahi bu 
sırtın düşman elinde bulunduğunu söylüyor. Ya benim gönderdi-
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ğim keşif kolları korkarak tamamen bahsedilen sırta yaklaşamı-
yor veya Anafartalar Bölgesi Kumandanı postasının bulunduğu 
sırt hakkında yanlış bilgi almıştır. Her halde meseleyi açıklamak 
için dün telefonla kendisine söylediğim gibi Anafartalar Bölge-
si Kumandanı bahsedilen sırtta bulunduğunu iddia ettiği posta-
sından bir nişânı bahsedilen sırtın güneydoğusunda ve Sazlıtepe 
Deresi yazısının “s” harfi civarında bulunan postamız üzerinden 
180 Rakımlı Tepe’ye kadar benim yanıma gelmesini emir etsin. 
Zira bahsedilen tepe düşman elinde ise 19. Tümen’in durumunda 
pek önemli etki gerçekleşeceği mâlûmdur. 

19. Tümen Kumandanı
Yarbay Mustafa Kemâl

Tarih: 21 Mayıs 1915
Saat: 11.00 
İkamet Mahalli: Düztepe Doğusundaki Toplanma Hattından

19. Tümen Kumandanlığı’na
1- Sazlıdere’nin mansabbı yönündeki üçtepede bulunan düşma-
nın toplanmış kuvvetinin bir bölük kadar tahmin edilmekte ol-
duğu ve asker dolu bir nakliye gemisiyle iki zırhlı, birkaç torpi-
donun Arıburnu önünde bulunduğu 10. Bölük Teğmeni Mehmet 
Efendi’nin verdiği rapora atfen. 
2- Suyatağı civarında bulunan cebel bataryasının muhafızı olan 
72. Alay’dan bir bölüğün kumandanlarının emirleri üzerine 103 
mevcutlu bir takımla değiştirildiği arz olunur.

45. Alay Kumandanı
 Binbaşı Ali

Tarih: 21 Mayıs 1915
Saat: 11.10 

45. Alay 3. Tabur Kumandanlığı’na
Saat sabah 7’de gönderilen rapora cevaptır. Raporunuzda gön-
derdiğiniz subay keşif kolunun 72. Alay’dan gönderilen subay 
keşif koluyla buluştuğu ve denize kadar düşmandan eser olmadı-
ğını bildiriyorsunuz. Hâlbuki 72. Alay’ın keşif kolu Sazlıdere’nin 
kuzey ve güneyindeki sırtların düşman tarafından tutulmuş ol-
duğunu iddia ediyor ve bahsedilen derenin güneyindeki sırtlar-
da düşman olduğu da kesindir. Bu keşfi yapan subayın isminin 
bildirilmesi ve Sazlıdere kuzeyindeki sırtta düşman olmadığını 
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bildirdiği sırta bahsedilen subay komutasında bir takımın gönde-
rilmesi ve orada yerleşmesi talep edilir. 

19. Tümen Kumandanı
Yarbay Mustafa Kemal

Tarih: 21 Mayıs 1915
Saat: 11.30 

3. Tabur Kumandanlığı’na
1- Düşmanın sol kanadı bizim sağ kanadımızdaki sırtın denize 
inecek sonunda tepenin yanında iki ya da üç manga kuvvetinde 
düşmanın keşif kolu vardır. Bahsedilen sırttan başka sağımızda 
sırt yoktur. Aynı şekilde bunun solunda denize doğru inen dere 
içerisinde ufacık bir sırt daha onun solunda Çataltepe denilen bir 
sırt daha olup bu üç sırt düşmanın elindedir. Oralarda istihkâm-
ları görülüyor. Hatta filikaları da deniz kenarında sırtlar önünde 
duruyor. Aşağı yukarı yüz metre kadar işgal etmiştir. Ve bu sırtla-
ra da düşmanın askeri iskeleden istihkâmların içerisinden gelip 
gidiyorlar.
2- Bizim oradan Boyun Noktası’ndan bakarsanız deniz kenarın-
daki top ağaçlarının solundaki sırtın üzerinde gözetleme yerini 
görürsünüz. 
3- Bizim sağımızda 72. Alay’ın 1. Tabur’undan iki manga kuvve-
tinde bir çavuş komutasında bir keşif kolu vardır. İlerimizde 64. 
Alay vardır. Solumuzda 72. Alay’ın 1. Tabur’u vardır. Dahası sa-
ğımızda bir bölük jandarma olduğu da 72. Alay’ın 1. Tabur keşif 
kollarından haber alınmıştır. 
4- Bu gece Arıburnu’na düşmanın sekiz on vapurla kuvvet çıkar-
dığını 72. Alay’ın 1. Tabur Kumandanı Arif Bey söyledi. Ve onunla 
da görüştük. Taburumuzun bulunduğu mevkii sordu. Bendeniz 
de bilgi verdim, size de selamını bildiririm.
5- Arıburnu civarında ikisi büyük zırhlı, ikisi torpido olmak üzere 
dört savaş gemisi ile on iki kadar da nakliye vapuru bulunmak-
tadır. Sağımızdaki topçular da dâima iskeleyi ateş altında bulun-
durmaktadırlar. 72. Alay’ın 1. Tabur’uyla da iletişim sağlanmıştır. 
Başka bir şey olmadığı arz olunur.

Keşif Görevlisi 10. Bölük 
Teğmen Mehmet Nuri
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Tarih: 21 Mayıs 1915 
Saat: 12.00 

19. Tümen Kumandanlığı’na
1- Anafartalar Bölgesi Kumandanlığı’nın yazılı belgesi herhâlde 
yanlış olacaktır. Kendisine gerekli bilgiler verilmektedir. 
2- Telefoncular hakkında incelemede bulundum. Hatanın hangi 
merkezde olduğu tamamen çıkamıyor. Ben zannediyorum ki 5. 
Tümen telefoncuları muhabereyi olması gerektiği gibi idâre ede-
bilecek iktidara sahip değildir. Buradan insan gönderiyorum. Ka-
rargâhta muhabereyi idâre eden sizin de övgülerinize sahip olan 
Eyyûb Sabri de 5. Tümen size aracısız olarak bağlıdır. O esnada 
tellerin kopmuş olması da düşünülmektedir. Durum böyleyken 
muhaberenin temin durumunu önemle takip ediyorum.

 Kurmay Başkanı Fahrî

Tarih: 21 Mayıs 1915 
Saat: 00.10

19. Tümen Kumandanlığı’na
Bütün gece tüfek ve mitralyöz muharebesi şiddetle devam etti. 
Düşmanın bir taarruzu olmadığı halde cephanenin boş yere har-
canması demek olan bu halin devamı sebeplerinin ivedilikle ya-
zılmasıyla beraber Tümen kumandanlarından yardımcılarına 
karşı bu gibi durumlarda şiddetle sözlerini dinlettirmelerini gör-
mek isterim. 

Kuzey Grubu Kumandanı
Esat

Tarih: 21 Mayıs 1915 
Saat: Öğleden Sonra

Kuzey Grubu Kumandanlığı’na
Bu gece düşman topçusunun Tümen karargâhına düşürdüğü 
mermi toplarının bazıları tarafınıza buyrulmak üzere sunulduğu 
arz olunur.

19. Tümen Kumandanı
Yarbay Mustafa Kemâl
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Tarih: 21 Mayıs 1915 
Saat: 12.00.20 

19. Tümen Kumandanlığı’na
1- Dün 13. Alay cephesinde düşman tarafından Kızılhaç işare-
ti verilerek gönderilen bir subay tarafından ölülerin gömülmesi 
hakkında sunulan teklif üzerine bugün bu konu hakkında görü-
şülmesi kararlaştırılmıştır. 
2- Bugün gerçekleşecek görüşme üzerine taraflarca kabul oluna-
cak karar bildirilecektir. Ölülerin gömülmesine karar verilmesi 
mümkündür. Kararlaştırılacak saatte hemen işe başlayabilmek 
üzere şimdiden gerekli olanların yapılması lâzımdır. 
3- Buradan verilecek emrin ardından ileride bulunan ölüler top-
lanarak geriye nakil edilecek ve hazırlanacak yerlere defnedile-
cektir. Ölüleri toplamak için belirli mıntıka ve cepheler için ne 
olursa olsun subay ve küçük subay komutasında ihtiyatlardan 
silâhsız birer müfreze düzenlenecek ve ölülerin toplanması ve 
nakli için gerekli olan araçlar ölülerin defni için geride uygun 
yerlerde asgari iki metre derinliğinde büyük çukurlar hazırlana-
caktır. Doğal çukurluklar var ise onlardan faydalanmak gerekir. 
Geriye nakli mümkün olamayacak derecede çürümüş olan ölüler 
yerlerinde defnedilecektir. Tümen doktorları ve diğer doktorlar 
bu işe bizzat muharebe hattı ilerisinde katılmalı ve kötü koku-
nun giderilmesinde gerekli olan tedbirler de almalıdır. Bu işte 
fevkalâde düzen lâzımdır. 
4- Ölüleri toplamak için ileriye yalnız bu işte görevlendirilen 
müfrezeler çıkacaktır. Müfrezelerin ileriye çıkması ve iş görmele-
ri düzenli olmalıdır. Düşman karşısında iş görüldüğü unutulma-
malıdır. Düşman askerleriyle görüşmek gibi ölülerin toplanması 
konusundaki görev dışı hareket kesinlikle yasaktır. Tüm birlikler 
yerlerinde ve her ihtimale karşı tetikte bulunacaktır. Subayların 
da birliklerinden ayrılmaması lâzımdır. Avcıların siperleri üzer-
lerine çıkması ve hatta başlarını çıkarması uygun değildir. Her 
asker silâhı başında emre hazır bulunmalıdır. 
5- İleride yatan askerler arasında yaralıların bulunması da müm-
kündür. Bunların da nakli ve öncelikli tedavileri için gerekli alet-
ler hazırlanmalıdır.
6- Şehitlerin künyeleri toplanacaktır.
7- Şimdiden yapılacak iş, belirli saatte derhal işe başlayabilmek 
için gerekli olan hazırlıklardır. Kolordudan bildirilecek zamana 
kadar muharebe hali devam eden ve hiçbir birliğin bildiriden 
önce muharebeyi kesmesi uygun değildir. 
8- Görüşme sonucunda ikinci bir emirle belirlenecek mesafe-
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den ileri bizden hiçbir kimse düşman hatlarına yaklaşmayacak 
ve düşmandan da hiçbir kimsenin avcı hatlarımıza yaklaşmasına 
izin verilmeyecektir.
9- Gayet mühim bir görev olması sebebiyle bizzat Tümen Ku-
mandanları, Alay Komutanları en ufak ayrıntısına kadar hâkim 
olacaktır.

 Kuzey Grubu Kumandanı 
Esat

Tarihi: 21 Mayıs 1915 
Tümen Emri

1- Geceleri düşmanın ilerlemesi olmadığı halde diğer cephelerde 
tüfek ve mitralyöz ateşleri devam ediyor. Bu şekilde amaç dışı 
çok kıymetli olan cephanemiz harcanıyor. Tetikte bulunmak de-
mek lâ-ale’t-ta’yîn ateş etmek demek değildir. Takım subayları ve 
bölük kumandanları ateşin idâresi konusunda askerlere söz ge-
çirmelidir. Siperde ve askerleri yanında bulunan manga ve takım 
kumandanları cephesi ilerisinde düşmanın ihmal ve hareketini 
keşfederek ve gözetleyerek bir hareketi görününce ateş açmalı 
ve düşmanın taarruz veya hücumuna dikkat etmelidir. Tetikte bu 
demektir. 
2- Mayıs 1915 Tümen emri ile siperler ve istinad ve ihtiyat yerleri 
hakkında emir ve talep ettiğim konuların uygulanmaya başlandı-
ğı henüz bildirilmemiştir. Alay kumandanları ve 45. Alay 3. Tabur 
Kumandanı tahkîmat hakkında görüşmek ve yönerge almak üze-
re şimdi huzuruma gelecektir. Kum torbaları ve ahşap malzeme-
lerin sağlanmasına başlanmıştır. 
3- Her gün değişiklik gösteren durum hakkında ivedilikle rapor 
ve bilgi gönderilmesi ve her gün Saat 1’de gece olayları hakkında 
ve Saat 18.00’de gündüz olayları hakkında harp raporunun mun-
tazaman gönderilmesini Alay kumandanlarından önemle talep 
ederim. 
4- Alay ve bağımsız tabur yaverleri, istihkâm ve sıhhiye bölükle-
rinden birer küçük subay, emir almak üzere her gün Saat 19.00’da 
Tümen karargâhına gelecektir. 

19. Tümen Kumandanı
Yarbay Mustafa Kemâl
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Tarih: 21 Mayıs 1915
Saat: 14.00

19. Tümen Kumandanlığı’na
Sazlıdere’nin kuzey ve güneyinde yer alan yamaçlarda düşmana 
denk gelmediğini raporla bildiren 9. Bölük Üsteğmeni Mustafa 
Efendi’dir. Araziyi henüz iyi tanımaması sebebiyle gece karan-
lığından düşmanın bulunduğu sırtlara kadar keşfini ileri götü-
remediği yalnız derenin Kuzey ve Güney eğimlerinde dolaştığı 
anlaşılmıştır. Sabahleyin bahsedilen kişiyi değiştiren 10. Bölük 
Teğmeni Mehmet Efendi’nin ek olarak sunulan raporunda Sazlı-
dere’nin denize dökülen yönünün kuzeyindeki sırtla güneyinde-
ki ufak ve büyük tepelerde düşmanın bulunduğu gerçekleşmiştir. 
Sazlıdere’nin kuzeyindeki sırtta ve siperler derininde bulunan 
keşif kolunun uzaklaştırılmasıyla bahsedilen tepenin ele geçiril-
mesi için gündüz ilerlemek düşman açısından muhâfaza altında 
olamayacağı ve bu sırtın tutulması için emir veriliyorsa akşam 
karanlığında gerçekleşmesine izin verilmesi, gündüz hareket 
edilmesi talep edilirse emrin yazılması arz olunur.

45. Alay 3. Tabur Kumandanı
Binbaşı Ali

Tarih: 21 Mayıs 1915 
Saat: 18.40

19. Tümen Kumandanlığı’na
1- Alayım taburunda bir değişiklik yoktur. 
2- Keltepe yamaçlarının üzerinde bulunduğu (dünkü yaralı ve 
şehitler toplamak kargaşalığı sırasında değişik kıyafetle önemli 
noktalara sokulabilen subaylar tarafından keşfedilmiş olan) düş-
manın tahminen iki bölük kadar bir ihtiyat piyadesi üzerine bu 
sabah dehşetle açılan topçu ve mitralyöz ateşimiz iftihar edile-
cek bir etki yapmış, hemen üçte ikisi mahv ve perişan ve diğerle-
rini de oradan kaçmıştır 
3- Sazlıdere kuzey sırtlarındaki düşmanın bir keşif kolu üzerine 
oradaki tek postamız tarafından açılan ateş, onları da püskürt-
müştür. 
4- 2. Maddede arz ettiğim üzere düşman donanmasının tahrip 
ettiği top mevziîmizin sağlamlaştırması ve düzenlemesi için hâlâ 
çalışılmaktadır. 
5- Emirleriniz üzerine bu gece siperlerin takviyesi boy siperi ha-
line getirilmesine çalışılacaktır. Kızılay’a ait eksiklikler tamam-
lanmaktadır. 
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6- Gereği kadar gözetleme aynası dünkü istek üzerine verilmesi-
nin hızlandırılması talep edilmektedir. 

64. Alay Kumandanı 
Binbaşı Servet

Tarih: 21 Mayıs 1915 
Saat: 18.45

19. Tümen Kumandanlığı’na
Kırmızıtepe arkasında gösterdiğiniz düşmanın gemi topu yerine 
şimdi havan ile ateş edilecektir. Orası buradan görülmediği için 
64. veya 57. Alay cephesinden görülebilir ise gözetleyerek bize 
derhal telefonla bilgi vermesi için kendilerine hızlıca bilgi veril-
mesi. 

Kurmay Başkanı
 Fahreddîn

Tarih: 21 Mayıs 1915 
Saat: 19.13

19. Tümen Kumandanlığı’na
2. Tabur’un işgal ettiği düşman siperi içinde peş peşe toplattı-
rılan savaş ganîmetlerinden çeşitli sınıflara ait ve tarafımızdan 
keşfedilemeyen ve ordumuzda göremediğim ihtimal ki helyosta 
veya telefon makinesi ile bir adet İngiliz tüfeği takdim edildiği 
arz olunur.

57. Alay Kumandanı
 Yarbay Avni

Tarih: 21 Mayıs 1915
Saat: 20.40

Kuzey Grubu Kumandanlığı’na
1- Tümen cephesinde bir değişiklik yoktur. 
2- Dün yaralı ve şehitleri toplamak amacıyla kıyafet değiştire-
rek uygun noktalara sokulan 64. Alay subaylarının Merkeztepe 
gerisinde keşfettikleri düşmanın iki bölük kadar ihtiyat kuvveti 
üzerine bugün bahsedilen alay siperlerinde bulundurulan topçu 
ve mitralyözün açtığı ateş ile bahsedilen düşman kuvvetinin üçte 
ikisinin mahvolduğu ve geri kalanının kaçtığı arz olunur.

19. Tümen Kumandanı
Yarbay Mustafa Kemâl
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Tarih: 21 Mayıs 1915 
Saat: 17.50

57., 27., 72., 64. Alay Kumandanlığı’na
Bu sabah saat 05.30’da Boğaz’a doğru ilerleyen bir düşman savaş 
gemisinin kaleden atılan toplarla zedelenerek düdükle yardım 
istediği ve gelen diğer gemiler tarafından sürüklenerek Morto Li-
manı’na ve orada büyük bir duman yükseldiği Güney Grubu’ndan 
bildirilmiştir. 

19. Tümen Kurmay Subayı 
İzzeddîn 

Tarih: 21 Mayıs 1915 
Saat: 13.50

Kuzey Grubu Kumandanlığı’na
Tümenin durumunda bir değişiklik yoktur.
 Bu gece düşman topçusu 57. Alay 1., 2. Tabur siperlerini tahrip 
etmiş ise de tamir edilmiştir. 57. Alay 2. Tabur’dan çıkarılan keşif 
kolları tarafından ele geçirilen 10 adet tüfeğin Bigalı’ya gönde-
rildiği arz olunur.

19. Tümen Kumandanı
Yarbay Mustafa Kemâl

Tarih: 21 Mayıs 1915
Saat:16.40

19. Tümen Başhekimliği’ne
  Sıhhiye Bölüğü sargı merkezinin Kocadere’nin batısında 
Örenardı’na nakli uygun ve kumandanın emrindedir. 

19. Tümen Kurmay Başkanı 
Binbaşı İzzeddîn

Tarih: 21 Mayıs 1915
Saat: 23.50
İkamet Mahalli: Merkeztepe İleri Mevki

13. Alay Kumandanlığı’na
Taburumuzda ihtiyatça yeterli cephaneden başka cephanemiz 
bulunmadığı avcı hattımızda 13. Alay’ın bulunduğu siperlerde 
Kuzey Grubu istikametinde tahmin edilmiş ve düşman istikame-
tine doğru bir aydınlığın birkaç defa sönüp yandığı bulunduğu-
muz yerden görüldüğü ayrıca olarak arz olunur. 

12. Alay 3.Tabur Kumandan Vekili
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Bugün Tümenden 13. ve 16. Depo Taburları askerlerinden 150 
asker alayımıza verildi. Taburlara genelge gönderildi.

Tarih: 21 Mayıs 1915
Saat: 00.00 
İkamet Mahalli: Merkeztepe 13. Alay İleri Mevki

13. Alay Kumandanlığı’na
Bizim hattımızda hiçbir değişiklik yoktur. Yalnız 14. Alayla düş-
man siperleri arasında bir ateş yapılıyor. Düşman o istikametten 
top ateş ediyor. Başka bildirmeye değer bir şey olmadığı arz olu-
nur.

3. Tabur Vekili 
Yüzbaşı İsmail

Kuzey Grubu muharebe sahasından sargı yerlerine yaralı 
nakleden sıhhiye birliği görev başında.
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Tarih: 21 Mayıs 1915
Saat: 00.40 [öğleden önce]
İkamet Mahalli: Merkeztepe 13. Alay İleri Mevki
Sol kanadımızın ilerisinde yeni işgal edilen mevki ile sol kana-
dımızda Kanlısırt arasında gediğin ilerisinde bulunan boşluğun 
kapatılması ve irtibat sağlanması için 2. Tümen tarafından bir 
yüzbaşı komutasında yeterli miktarda asker gönderilmiş olduğu 
Tümen mülhakı Yüzbaşı Rasim Efendi tarafından 5. Tümen Ko-
mutanlığı’ndan emri telefonla görüşüldü.

Tarih: 21 Mayıs 1915
Saat: 03.05 [öğleden önce]
İkamet Mahalli: Merkeztepe 13. Alay İleri Mevki

5. Tümen Kumandanlığı’na
Şimdi düşmanın 20-30 kadar askeri cephe emriyle sağ kanadı-
mızdaki siperlere doğru ilerlerken bombalar attılar. Buna karşılık 
olarak atılan bombalar ile açılan şiddetli ateş sonucunda sağ ka-
natta tekrar siperlerine kaçtıkları ileri mevzide bulunan 3.Tabur 
Kumandanlığı’ndan rapor ile anlaşılmıştır.

13. Alay Kumadanı 
Yarbay Ali Rıza

Tarih: 21 Mayıs 1915
Saat: 14.00
İkamet Mahalli: Merkeztepe 13. Alay İleri Mevki

15. Alay 3.Tabur Kumandanlığı’na
Tümen izniyle taburunuz hemen alayınıza katılacaktır. Bahsedi-
len yere buradan asker göndereceğim.

13. Alay Kumadanı
Yarbay Ali Rıza

Bu taburun bulunduğu yere 1. Tabur gönderildi

Tarih: 21 Mayıs 1915
Saat: 19.25
İkamet Mahalli: Merkeztepe 13. Alay İleri Mevki

5. Tümen Kumandanlığı’na
1- Sol kanat ilerisinde işgal edilen mevkiinin tahkîmatı tamam-
lanmıştır. Biraz daha uzatılması halinde 10-15 metre mesafeden 
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düşmanın yan ateşine marûz kalınacağından şimdilik gereği dü-
şünülmek üzere sürdürülmesinden sarf-ı nazar edilmiştir.
2- Bahsedilen siperin irtibat yolu ikmâl edilmiştir.
3- Sağ kanada Tümenin emrettiği yere makineli tüfek yerleştiril-
miştir.
4- Tekmil siperlerde hücum gecesi ancak istifâde edilecek 20 
mazgalı kalmış iken üç teli tezyid edilmiştir.
5- Tahkîmata, tâmîrata devam ediliyor.
6- 15. Alay’ın 3. Tabur’u alayına komutanların emirleri üzerine 
gönderilmiştir.
7- Siperlerde ve istinad yerlerinde yoğunluk olmaması için iki 
bölük sol kanat gerisindeki Küçüktepe gerisine alınmıştır. Gerek-
li duruma göre iki bölük daha gönderilecektir. Bahsedilen sırtta 
13. Alay ve 14. Alay hatlarının siperlerinin ön tarafı ve düşman 
siperleri gayet güzel görüldüğünden oradan bir gözetleme yeri 
oluşturulmaktadır.

13. Alay Kumandanı 
Yarbay Ali Rıza

Tarih: 21 Mayıs 1915
Saat: 15.40
İkamet Mahalli: Tümen Karargâhı’ndan 

15. Alay Kumandanlığı’na
13. Alay’a ihtiyat olmak üzere ileriye sürülmüş olan taburunu-
zun şimdilik geriye çağırılması ve iki taburunuzla Tümen ihtiyatı 
oluşturmalısınız. 

5. Tümen Kumandanı
Yarbay Hasan Basri

Bu emir üzerine taburlara verilen emir aşağıdadır. 

Tarih: 21 Mayıs 1915
Saat: 15.50
17. Alay’ın ihtiyatı bulunan 3. Tabur’da 1. Tabur’un olduğu ma-
halle gelip her iki tabur da Tümen ihtiyatı olarak ihtiyat mev-
ziînde bulunacaktır. 

15. Alay Kumandanı 
Binbaşı Mustafa
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Tarih: 21 Mayıs 1915
Saat: 15.20

Tümen Emri
1- Düşman tarafından vâki olan teklif üzerine ölülerin defni üze-
rine bugün görüşülmektedir. Ölülerin gömülmesine başlama za-
manı ayrıca emredilecektir. Bahsedilen emrin tebliği zamanına 
kadar savaş hali devam etmektedir. 
2- Şimdiden aşağıdaki hazırlıklar yapılacaktır. 
A- Bütün birlik doktorları, sedyeci askerleriyle cephe gerisinde 
hazır bulunacaktır. Ve sedyecilere yardım etmek üzere subay, kü-
çük subay komutasında silâhsız birer müfreze tertip edilecektir.
B- Ölülerin hızlı bir şekilde defni için gerilerde asgari iki metre 
derinliğinde mezarlar hazırlanacaktır. Ve bu konuda doğal çu-
kurluklardan yararlanılabilir.
C- Yaralıların bulunması ihtimal dâhilinde olduğundan bunların 
nakli ve hızlı bir şekilde tedavi edilebilenlerin icrâsı için gerekli 
vâsıtalar hazırlanacaktır. Nakledilemeyecek derecede çürümüş 
olan cesetler bulundukları yerde defnedilecek ve şehitlerin kün-
yeleri toplanacaktır.
3- 16. Alay cephesine Tümen doktoru ve 14. Alay cephesi ve 
bahsedilen alayla 13. Alay arasındaki kısım Başhekim Yardımcı-
sı eşlik edecektir. Kötü kokuları gidermek için gerekli olan araç 
ve gereçler hazırlanacaktır. Her bölüğün sedyeci takımı 13. Alay 
cephesine 15. Alay askerleri ve sedyecileri 14. Alay cephesine 
yardım edecektir. 
4- Görev olarak orada olmaları gerekmeyen askerler ve subayla-
rın hiç birisi cephe ilerisine çıkmayacak ve siperlerden dahi gö-
zükmeyecektir. Aksine her zamandan ziyâde tetikte ve silâh elde 
hazır bulunacaklardır.
5- Verilen karar sonucunda belirlenecek mesafeden ileriye biz-
den hiç kimse düşman hattına yaklaşmayacaktır ve düşmandan 
hiçbir kimsenin bizim siperlerimize yaklaşmasına izin verilme-
yecektir. 
6- Bu harekâtın düşman karşısında yapıldığı unutulmayarak mü-
kemmel bir düzen ile görevlerini yerine getirmeye çalışılmasına 
dikkat olunacaktır. 

5. Tümen Kumandanı
Yarbay Hasan Basri
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Tarih: 21 Mayıs 1915
Saat:15.40
İkamet Mahalli: Çataldere’den
Bu emir üzerine alaydan taburlara verilen emir aşağıdadır. 
1- Düşman tarafından geçerli olan teklif üzerine ölülerin defni 
hakkında bugün muhâkeme edilmektedir. Defin işlerine başlama 
vakti ayrıca bildirilecektir. Bahsedilen emir bildirilene kadar sa-
vaş hali devam etmektedir.
2- 13. Alay cephesine Tümen başhekimi 14. Alay cephesine ve 
bahsedilen alayla 13. Alay arasındaki kısma Başhekim Yardımcısı 
defin hakkında nezâret edecektir. Sıhhiye Bölüğü, tezkereci takı-
mı 13. Alay cephesine ve 15. Alay sıhhiye askerleri ve sedyecileri 
14. Alay cephesine yardım edecektir.
3- Görevli olanlar dışında hiçbir kimse siperi üzerinde husûsîy-
le ihtiyatta bulunan alayımız askerleri kesinlikle sırtları üstüne 
çıkmayacaklardır. Bütün askerlere gerekli tembihlerde bulunu-
lacaktır. Ölülerin defni zamanında alay daha çok tetikte buluna-
caktır.

15. Alay Kumandanı
Binbaşı Mustafa

Tarih: 21 Mayıs 1915
5. Tümen Kumandanlığı’na

Alayın 1. Tabur’u 50 askeriyle 13. Alay siperlerinde 40 askeriy-
le de 14. Alay ikinci hat siperlerinde çalıştırılmıştır. 3. Tabur 13. 
Alay’ın ihtiyatı olup bugün kumandanı ihtiyat mevziîne gelmiş-
tir. Beyân edilen üzerine 13. Alay’a yol üzerinde zikzaklar bulun-
makta olduğu arz olunur. 

15. Alay Kumandanı
Binbaşı Mustafa

Birlikler

M
evcut Subaylar

M
evcut 

Sâlim
 A

skerler

C
ephane M

ev-
cûdu

G
örüşler

Şehit

Yaralı

K
ayıp

Şehit 

Yaralı

K
ayıp

1. Tabur 0 0 0 5 0 1 0 674 153
3. Tabur 0 0 0 7 1 2 1 845 207
M. Tf. T. 0 0 1 0 0 0 60 27
Toplam 0 0 0 13 1 3 1 1679 188



204

Tarih: 21 Mayıs 1915
Bugün Tümenden alınan emir aşağıdadır.

1. Alay Kumandanlığı’na
Tarih: 21 Mayıs 1915
Saat: 12.20
İkamet Mahalli: Koca Sırt’tan
1- 1. Alay şimdi sessizce ordugâhından hareketle Kocadere batı-
sındaki ordugâhına yerleşecek ve kolorduya geldiğini ve yerlerini 
haber verecektir. 
2- Herhalde ordugâhtan sessiz ve gürültüsüzce çıkılmalıdır. 

2. Tümen Kumandanı
Yarbay Hasan Askeri

Gece yarısından sonra yarımda alayın sessizce eski ordugâhına 
hareket emri alındı. Hareket ettik ve öğleden önce saat 3.30’da 
yerleştik. Kolorduya dahi bilgi verdik. Öğleden önce 11’de ala-
yın Eğerli Tepe civarına nakil emri alındı. Saat 5’de taburlar birer 
çeyrek mesafe ile hareket etti. Ve gece yarısına kadar ordugâhına 
yerleşti. 
Gelen Tümen emirleri aşağıdadır.

1. Alay Kumandanlığı’na
Tarih: 21 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kırmızı Tepe’den 
1- Gayrimüslim askerler ağırlıklara verilecektir. Ve ağırlıkta bu-
lunan Müslüman askerler bunların yerine alınacaktır. 
2- Alaylar tarafından gerek Tümen karargâhında ve gerekse ku-
mandanının yanındakilerle muhabere tesisi için bulundurulan 
posta askerleri tasarlanmış ve kesin olarak belirlenmiş kimseler-
den olması ve ulaştırılacak haberlerin sözlü olmaktan ziyâde ya-
zılı olmak sûretiyle emniyet altına alınması talep edilir. 

2. Tümen Kumandanı
Yarbay Hasan Askeri

1. Alay Kumandanlığı’na
Tarih: 21 Mayıs 1915
Saat: 13.00
İkamet Mahalli: Kırmızısırt’tan
1- 1. Alay düşmana sezdirmeksizin bugün Maydos’un batısında 
(Eğerli Tepe) eteklerinde uygun bir yerde ordugâh tesis etmek 
üzere hareket edecektir. 
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2- Görevi: Düşmanın Kabatepe ile Kumtepe arasında bir çıkarma 
girişiminde o çevredeki birliği destekleyecektir. Ancak bu halde 
Kabatepe Müfrezesi Kumandanı’nın emri altına girecektir. 
3- Alay konak yerlerine girer girmez sahile kadar olan mıntıkayı 
derhal keşif ettirmeli ve ilerdeki birlikler ile irtibat sağlamalıdır. 

2. Tümen Kumandanı
Yarbay Hasan Askeri

Tarih: 20-21 Mayıs 1915
47. Alay Kumandanlığı’na

Bu akşam alayınızla sağınızdaki 6. Alay’ın irtibat noktasından 
aşağıda garip ve asılsız haberler ağızdan ağza yayılmış ve hâl ve 
vaziyete göre bunda bir kasıtlı bir ihanet olması olasılığı bulun-
muş olduğundan alayınızın en sağ başına güveniniz olan bir su-
bayı bu gece için koyup şu işleri gizlice araştırmasını ve sonucun 
haber verilmesi. 

16. Tümen Kumandanı 
Rüştü

Araştırılması gereken maddeler şöyledir. 
1-Sol kanattan gelen habere göre düşman oraya taarruz ediyor-
muş. Aslî var mı?
Yine güya sizin taraftan gelen habere göre herhangi alaydan 
olursa olsun mevcut bombalarının acele olarak bu tarafa gönder-
mesi. Zira düşman taarruz etmekte olduğu.
2-Yine güya 6. Alay’dan gelen habere göre tarafınızdan ateş edil-
memesi. Çünkü bahsedilen alay hücuma kalkacağı. [6. Alay’a du-
rumu sorulmuş, aslî olmadığı anlaşılmış]

Rüştü

Tarih: 21 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Savaş Alanından

47. Alay Kumandanlığı’na
19 Mayıs taarruzu hakkında muharebe raporunu henüz gönder-
mediğiniz, bu münâsebetle düşman siperlerine giren subaylar 
ve askerlerden alınan bilgiyi ve ele geçirildiği bilinen mitralyöz 
ve toplarının ne olduğunu ve düşman siperlerinde meydana ge-
len durumlar ile siperleri inşâ şekli özetle her türlü açıklamanın 
ateşlerin etkisini her alay kendine ait olan kısmını bir daha ten-
kide gerek kalmadan bildirsin.

16. Tümen Kumadanı
 Rüştü
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Tarih: 21 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Savaş Alanından

47. Alay Kumandanlığı’na
Savaş hattının gerisinde bulunan şehitlerin defni için alayımız-
dan onar askerin 125. Alay karargâhına gönderilmesi Tümenin 
emri gerekliliğindendir. Bir imamın da 48. Alay’dan verilmek 
üzere yazılmış ise de bahsedilen alayda imam olmadığından bu 
imamın tarafınızdan îtâsına Tümenden emir verilecektir. 11 as-
kerle 125. Alay karargâhına gönderilmesi temenni olunur. 

125. Alay Kumadanı 
Yarbay Abdürrezzak

Tarih: 21 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kanlısırt

47. Alay Kumandanlığı’na
Acildir.
Bütün gece tüfek ve mitralyöz ateşi devam etti. Hâlbuki düşman 
tarafından bir taarruz gerçekleşmedi. Kolorduya cevap verilmek 
üzere bunun sebepleriyle maiyyet-i âlilerine bu gibi israfın önü 
alınmak üzere bütün şiddetle icrâ-yı nüfuz edildiğinden acele 
yazılması emredilir. 

16. Tümen Kumadanı Emriyle 
Nazım 

(cevap yazılmıştır)

Tarih: 21 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Harp Bölgesinden

Alay Emri
1-Düşmanın taarruzu halinde şiddetle karşılık vermek üzere bir-
likler dâima tetikte ve gözü açık bulunmalıdır.
2-1. Tabur’dan 3. Tabur’u desteklemek üzere bir bölük gönderi-
lecektir.
3-Siperleri işgal eden askerlerin iyi şekilde ateşlerini idâre ede-
bilmek için bölgelere bölme ve bu bölgelerin komuta emri subay-
lara verilmelidir.
4- Gözetleme de gözü açık askerler ve küçük subay bulundurarak 
dâima düşmanın harekâtını inceleyecektir.
5- Cephe ilerisine çıkarılacak sabit keşif kolları düşman taarruz 
ettiğini görünce derhal bulunduğu yerde şiddetli ateş yaptıktan 
sonra mevziîye geri çekilecek ve savunma hattının sağında düş-
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manın harekâtını gözetlemede görevli olan subay verilen işaret 
fişeğiyle beyaz bir fişek atacak ve bu şekilde düşman taarruz etti-
ğini görünce derhal birbirini takip eden iki kırmızı fişek atacaktır. 
Bu işaretleri gören her asker derhal silâhına sarılarak savunmaya 
geçecektir. 

47. Alay Kumandanı
Tevfik

Tarih: 21 Mayıs 1915
Saat: 7.15 
İkamet Mahalli: 125 Rakımlı Tepe’den

47. Alay Kumandanlığı’na
1-Düşman bölgemizin sağ kanat ilerisine en yakın mesafe içinde 
tel örgüleri yapmakta olduğu görülmüştür. Bu faâliyet çatallı sı-
rık ucuna bağlanmış olan tel örgüleri kazıklara atılmakta olduğu 
görülüyor. Düşman bu faâliyeti gayet gizli olarak yapıyor olsa da 
her bir girişimine engel olmak için ateşle karşılık veriliyor.
2-Yeşil Tarla arkasındaki sırtın sonuna kadar düşmanın uzun 
olan savunma hattının tahkîmatını ikmâle mesâî sarf etmekte 
olduğu görülmüştür. 
3-Yeşil Tarla arkasındaki sırtın sonunda düşmanın bir bataryası 
vardır ve topların üzeri çalı ile örtülmüştür.

47. Alay 3. Tabur Kumandanı
Binbaşı Edip

Tarih: 21 Mayıs 1915
47. Alay Komutanlığı’na

Gayet aceledir.
Paşa hazretlerinin en son emirleri Kızılhaç meselesi sebebiyle 
büyük bir durgunluk görüyorum. Savaş halindeyiz bu andan îti-
bâren hiçbir tarafta düşmanın Kızılhaç bayrağına cevap olarak 
Kızılay bayrağı çıkarılmayacaktır. Ve karşılıklı konuşma kabul 
edilmeyecektir. Şiddetle men ederim. Düşmanın böyle bir giri-
şiminde önceki emirde kolordudan izin alınmak üzere buradan 
sorulması lâzımdır. 

16. Tümen Kumandanı
Rüştü
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Tarih: 21 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Savaş Alanı

47. Alay Kumandanlığı’na
1-Cephe hattında var olan şehitlerimizin defni için bugün ya-
pılan görüşme üzerine taraflarca kabul edilecek karara kadar 
derhal ölülerin defin işine başlamak için şimdiden hazırlanacak 
malzemeler bulunmalıdır. 
2-Ölüler savaş hattından toplanacak ve geriye nakil ve hazırlana-
cak yerlerde defnedilecektir. Bunun için savaş hattının gerisinde 
uygun yerlerde asgari iki metre derinliğinde büyük mezarlar ka-
zılacaktır. Doğal çukurlar varsa onlardan da yararlanılacaktır. 
3-Geriye nakli mümkün olamayan çürümüş ölüler oldukları yer-
lerde defnedilecektir.
4-Ölülerin defin işlerinde genellikle doktorlar savaş hattı üze-
rinde bizzat gözlemleyecek ve pis kokuları gidermek için gerekli 
tedbirleri alacaktır. Sıhhiye ve sedyeci askerlerinden yeterli mik-
tarda yakınlarında bulundurarak gerekli yardımda bulunacaklar-
dır. 
5-Defin esnasında savaş hattında yaralılar bulunması olası oldu-
ğundan onların da nakli ve bir an önce tedavilerinin yapılması. 
6-Şehitlerin künyeleri toplanacak ve asla bu husûs ihmal edilme-
yecektir. 
7-Ölüleri toplamak için belirli alan ve cephelere ne olursa olsun 
subay ve küçük subay komutasında ihtiyatlardan silâhsız birer 
müfreze düzenlenecektir. 
8-Müfrezeler ile sıhhiye ve sedyeci askerlerin yanlarında yeterli 
miktarda kazma, kürek bulundurulacaktır. Düzenlenen bu müf-
rezelerden başka ileriye kimse gidemeyecek ve görev haricinde 
hareket kesinlikle yasaktır. Bütün birlikler yerlerinde ve her bir 
ihtimale karşı tetikte bulunacaktır. Subayların birliklerinden ay-
rılması uygun bulunmadığı gibi her bir asker silâh başında emre 
hazır bulunmalıdır. 
9-Şimdiden yapılacak hazırlıklar bir an önce son bulacak ve ko-
lordudan bildirilecek zamana kadar savaş hali mevcut olup hiçbir 
birliğin bildiri metninden önce muharebeyi durdurması uygun 
olamaz. Belirli saatte derhal ölüler defin işleri başlayacak ve hızlı 
bir şekilde gerçekleştirilecektir.
10-Belirlenecek mesafeden ileri hiçbir kimse düşman hattına 
yaklaşmayacak ve düşmandan da hiçbir kimsenin avcı hatlarımı-
za yanaşmasına izin verilmeyecektir. 

16. Tümen Kumadanı
Albay Rüştü

(Taburlara birer sûreti kopyalanmıştır.)
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Tarih: 21 Mayıs 1915
19/20 Mayıs 1915 gecesi taarruzundan sonraki taburların asker 
ve silâh mevcûdu aşağıdadır. 
Alay yaveri Ali
Subaylar: 30
Askerler: 2997
Silâhlar: 2630

(Alayın Günlük Umum Kuvveti)

Alay 47 Subaylar Askerler Hayvanlar
Olaylar 
Askeren

Karargâh 3 26 16
Alay Karargâhı 1 
Teğmen T 2’den geldi

Tabur 1 10 930 118
T 
1

2 Subay şehit
1 Subay yaralı
45 asker şehit
120 asker yaralı 
59 asker kayıp

Tabur 2 17 968 118

Tabur 3 16 1174 115
T 
3

9 şehit
24 yaralı
6 kayıp 
7 hasta gitti

Toplam 46 3098 367

48. Alay
Tarih: 21 Mayıs 1915               
İkamet Mahalli:  Kara Yorgi Deresi
Düşman tarafından bir girişim olmuş ise de Kırmızısırt, Kanlısırt 
cephelerinde ve sağ kanatta karşılıklı ateş edilmiş, düşman mit-
ralyözleri tarafından Alayın cephesine ve özellikle tahkim edil-
mekte olan savunma aralıklı sûrette ateş açmıştır.
Tümenden alınan emirde ölülerin gömülmesi için düşmanla kar-
şılıklı görüşme olduğundan bahsedilerek hazırda bulunulması 
bildirilmiş ise de geçenlerde gelen emirde görüşmenin bir neti-
ceye yakınlaşmadığı bildirilmiştir.
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Tarih: 21 Mayıs 1915   
İkamet Mahalli: Kara Yorgi Zeytinliği Deresi’nden 

16. Tümen Kumandanlığı’na
1- Alayımın 1. ve 2. Taburları 18-19 Mayıs 1915 gecesi saat 
20.30’da 1. Tabur’un işgal ettiği Kırmızı Tepe ile 2. Tabur’un iş-
gal ettiği Sivritepe’de bulunan siperler 5. Tabur’a teslim edilmiş, 
4. Tabur 2. ve 2. Tabur 5. Bölükleri’ni hücum sırasında 5. Bölüğe 
yardım etmek üzere bu konudaki emir üzerine oradaki siperlerde 
bırakmıştır. Bunun ardından Kumandan tarafından kabul edilen 
emir üzerine 3. Tabur’dan Tümenimiz topçusunun muhâfazasın-
da görevlendirilerek topçu mevziîne gönderilmiş ve Alayın üç ta-
buru üç bölüklü olarak tümen ihtiyatı olmak üzere topluca Kara 
Yorgi Zeytinliği Deresi’nde ve 48. Alay gerisinde 11.15’te ulaşıl-
mıştır.
2- Alay geceyi derede geçirmiş ve alınan taarruz emri üzerine saat 
03.30’da taarruz başlamış ve Alayda 48. Alay’ın taarruzu üzerine 
ilgili Alayın sağ tarafı gerisinde olarak takip etmiş, derede de giz-
li olarak kalmıştır.
3- Saat 4.30’da 48. Alay Kumandanı’nın gösterdiği gereklilik üze-
rine, 48. Alay’ı takviye etmek üzere 2. Tabur’a emir verildi. Kan-
lısırt’ın güneyindeki sırtlardan atarak 48. Alay’ı takviye ilerlemiş 
ve fakat cephede şiddetli mitralyöz ateşinden dolayı destek mec-
bur olmuştur. 48. Alay’ın 2. Tabur’u tarafından bahsedilen Ku-
mandanlığı’ndan sürdürülmüş ve daha ileride bulunan vadinin 
her tarafına mitralyöz ateşine marûz kaldığı için pek çok kayba 
uğrayacağından dolayı bahsedilen Taburun sağında bulunan 47. 
Alay Kumandanı ile görüş alışverişi yapıldıktan sonra kendine 
gizli yollar yaparak ilerlemeye karar verildiği Tabur Kumada-
nı’nın önceki raporundan anlaşılmıştır. 
4- Saat sabah 5.35, 48. Alay Kumandanı’nın gösterdiği lüzum 
üzerine 1.Tabur’a 47. Alay ve 48. Alay’ın arasını doldurmak üzere 
emir olunmuş ve saat sabah 05.42 Tabur hareket etmiş ve ilgili 
Tabur Kumandanlığı’ndan alınan rapordan anlaşıldığına göre Ta-
bur 47. Alay ve 48. Alay’ın bulunduğu muharebeye dâhil olmuş, 
47. Alay ve 48. Alay’ın bazı taburlarının karışmış olduğu ve 77. 
Alay’dan bazı asker de bulunduğu halde grup düşmanın bulun-
duğu sırtın yamacına dolanmışlar, 48. Alay 2. Tabur Kumandanı 
Galip Efendi yamaçta toplanmış olan askeri birlikte sürüp düş-
mana süngü hücumu yaptırmak üzere kuvvet talep etmiş, derhal 
1. Tabur 4. Bölük süngü takarak hücum etmiş ise de düşmanın 
şiddetli mitralyöz ateşi altında pek az asker ilerleyebilmiş ve di-
ğerleri de kısım kısım ilerlemeye çalışmıştır ve o esnada Tabur 
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Kumandanı sol kolundan yaralanmıştır. Sonra Taburun 47. Alay’ı 
ile irtibat sağlanarak bu sırtların gerisinde kaldığı anlaşılmıştır. 
5- 5. Tabur, Tümenin emri üzerine 48. Alay’ın emrine verilmiş 
olduğundan saat sabah 6.30’da 77. Alay’ı desteklemek üzere 48. 
Alay Kumandanı tarafından gönderilmiş ve daha sonra 2. Tabur 
Kumandanlığı’na 77. Alay Taburunu da komutası altına alarak bir 
müfreze teşkil etmesi emri gönderilmiş ise de bu emrin ulaşma-
sından önce Tabur Kumandanı’nın yaralanması üzerine vekâleti 
Tabur komutasını üzerine alan Yüzbaşı Nedim Efendi yoldayken 
48. Alay 2. Tabur Kumadanı Galip Efendi’nin vâki olan talebi üze-
rine 48. Alay kıtalarını takviye için birliğe süngü taktırmış ise de 
ileri sürülen askerler fazla olduğundan, sonuç alınamadığından 
ve bahsedilen bölüğün bir kısmın ileri hatta bulunan 48 Alay’ın 
kıtaları arasına girdiği ve daha sonra 48. Alay Kumandanı’nın 
emriyle 48. Alay 2. Tabur Kumandanı Yüzbaşı Galip Efendi ile 
işbirliği yapması için 48. Alay Kumandanı’ndan ayrıca emir ve-
rilmiştir. Grup bölüştürmesi yapıldıktan sonra Alay huzurunda 
bulunurken genel durumun iyileştirilmesi için sakinlikle genel 
saldırı öncesi bulundukları yere ve Alayımın genel saldırısından 
önce tümen ihtiyatı olarak bulunduğu Kara Yorgi Deresi’ne çe-
kilmesi emri alınmıştır. 48. Alay’dan bir saat sonra çekilmesi Tü-
menden emir buyrulmuş ve bunun üzerine 48. Alay’dan bir saat 
sonra Alayın en solunda bulunan 3. Tabur’dan ve sonra 3. Ta-
bur’un sağında bulunan 1.Tabur ve 2. Tabur’un çekilmesi, çekil-

menin Taburların daha 
önce ihtiyattayken ile-
ri hatta sevk edildikleri 
yerden çekilmesi emri 
verilmiş ve fakat geri 
çekilmekte gecikme 
sebebiyle muharebe 
durumu gereği olarak en 
son 2. Tabur çekilmeye 
mecbur kalmıştır ve 2. 
Tabur sonra 1.Tabur 
geri çekilerek Kara Yorgi 
zeytinliği vadisinde 48. 
Alay’ın sağında olmak 
üzere toplanmıştır. 
6- Düşman avcı siperle-
rinin piyade ateşi seyrek 
ve fakat mitralyöz ateşi 
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pek şiddetliydi. Mitralyöz ve vaktiyle ilerlenecek istikametleri 
şiddetli ateş yüzünden etkisi çoktu. 
Mitralyöz düşman cephesi üzerinde birden fazla bulunuyor idi. 
Bu da karşısında ateş etmelerinden önce saklanması ve her maz-
galda bir tüfek bulunmasından ileri geliyor idi. Makineli tüfek-
lerin susturulduğu hemen görülememiştir. Düşman topçusunun 
etkisi çok sınırlı ve âdeta yok derecesindeydi. 
7- Düşman siperleri hakkında bilgiye kıyasla genellikle iki metre 
kadar geniş ve sağlam bulunduğu ve iletişim yollarının da çok 
olduğu anlaşılmıştır. 
8- Düşman kuvvetine gelince: avcı siperlerinde düşmanın pek 
seyrek bulunduğu ve kuvvetli büyük kısmının geride bulunduğu 
bir askerin ifadesinden anlaşılmıştır. Bahsedilen askerin 
ifadesine kıyasla deniz kenarında silâhları çatılmıştı. 19 Mayıs 
muharebesinde 125. Alay’ın taarruz kıtasını gösterir krokidir. 
Ölçek: 1/5000
Yeşil Tarla, Kanlısırt, Albayrak Sırtı, Kara Yorgi deresi
(X) Albayrak Sırt’ındaki siperler daha sonra inşâ edilmiştir. 

125. Alay Kumandanı
Yarbay Abdürrezzak 

Tarih: 21 Mayıs 1915
Saat: 11.15
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kuzey Grubu Kumandanlığı’na
Kemalyeri’nden 
821 Mayıs 1915
Saat: 11.15 
C.  
Şimdilik mümkün ise sahrâ topu yerleştiriniz. Yalnız mevziîyi 
oldukça korunaklı yapmak gerekmektedir. Mümkün olamıyorsa 
sebeplerin yazılı olarak bildirilmesi.

Kuzey Grubu Komutanı Namına 
Kurmay Başkanı Yarbay Fahreddin

Görüşler: Hava güzel, bulut yok, rüzgârsız idi. Akşama kadar da 
bozulmadı. 
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Tarih: 21 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kabatepe Bölgesi Kumandanlığı’na
Tarih: 21 Mayıs 1915
Saat: 02.40
İkamet Mahalli: Kolordu Karargâhı’ndan 
 Güney bölgesinin sol kanadındaki 7. Tümen cephesine kar-
şı düşmanın bu sabah 4’ten 5’e kadar topçu ve piyade ateşiyle bir 
ateş baskını yapıp daha sonra marûz cepheye taarruza başlamış 
ve taarruz süngü hücumuyla tard edilmiştir. 

Kuzey Grubu Kumadanı Namına 
Kurmay Başkanı Yarbay Fahreddin

Bu bilgi aynen mıntıka birliklerine gönderildi. 

Tarih:21 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kabatepe Bölgesi Kumandanlığı’na
Tarih: 21 Mayıs 1915
Saat: 07.50
İkamet Mahalli: Kabatepe’den
1- Düşman gemilerinden biri Kabatepe karşısında diğeri kuze-
yinde ve diğer ikisi Arıburnu ile Kemikli Burnu arasında açıkta 
bulunmaktadır. 
2- 8 büyük nakliye gemisiyle daha önceki küçük nakliye gemileri 
gözlemleniyor. 
3- Arıburnu yakınında 2 ufak nakliye gemisi varsa da bunlardan 
bir şey çıktığı görülmüyor. 

Kabatepe Müfreze Kumandanı
Binbaşı Saib

Tarih: 21 Mayıs 1915
Saat: 09.30
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kuzey Grubu Kumandanlığı’na
1- Kabatepe ile Arıburnu açıklarında düşmanın 4 savaş gemisi ile 
8 büyük nakliye gemisi bulunmaktadır. 
2- Arıburnu yakınında 2 ufak nakliye gemisi var ise de bir şey çı-
karttıkları görülmemektedir. 

Kabatepe Bölge Kumadanı
Yarbay İrfan
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İkamet Mahalli: Kuzey Grubu Kabatepe Bölgesi Başhekimliği
Adet 304

Kabatepe Bölgesi Kumandanlığı’na
Tarih: 21 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Zeytinlik 

Hafif Ya-
ralı

Ağır Yaralı Şehit Hastaneye

77. Alay 1. Tabur 63 11 10 0
77. Alay 2. Tabur 9 0 4 2
77. Alay 3. Tabur 0 0 0 2
11. Alay Sahrâ 
Topçu 2. Tabur

0 0 0 1

39. Alay Mantelli 
Topçu 1. Tabur

0 0 0 0

5. Alay 2. Tabur 0 0 0 0
72 11 14 5

18/19. gecesinden 21 Mayıs 1915’e kadar bölgemizde devam eden 
savaşta birliklerden yetmiş iki hafif, on bir ağır yaralılar, on dört 
şehit ve beş askerin hastaneye gönderilmiş olduklarını beyân 
olunarak bu cetvel düzenlenerek kumandana sunuldu. 

Kabatepe Bölgesi Başhekimi
Binbaşı Mehmet Nuri

Palamutluk’taki 5. Sahrâ 2. Tabur eskisi gibi hedef ve fırsat zuhur 
ettikçe düşmana ateş etmiştir. 
Gerek bu tabura ve gerekse diğer topçu bataryalarına faydasız 
hedeflere ve boş yere mermi sarf etmemeleri ve cephane harca-
ması konusunda fevkalâde tasarruflu hareket etmeleri tenkîden 
emredildi. 

Tarih: 21 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Mıntıka Emri [Numara 7]
1- Bölgedeki topçu birlikleri civarları gözetilerek 3 gruba ayrıl-
mıştır. 
Birinci Sağ Kanat Grubu Topçu 11. Alay 2. Tabur Kumandanı Bin-
başı Hamdi Bey’in emri altına verilmiş olup 87 Rakımlı Tepe ci-
varında bulunan 5. Batarya ile obüs takımından ve Kabatepe’deki 
mantelli toptan ibârettir. 
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Merkez Grubu 5. Alay 2. Tabur Kumandanı Binbaşı Azmi Bey’in 
emrine verilmiş olup kendi bataryalarıyla Semerli Tepe’de bulu-
nan ve kısa 15’lik toplardan ibârettir. 
Sol Kanat Grubu 39. Alay 1. Tabur Kumandanı Suphi Efendi ku-
mandasında olup Kayaltepe’deki 2 batarya ile Çamtepesi yakı-
nındaki 15’lik kısa 2 top ve Yassıtepe kuzey doğusundaki 10,7’lik 
2 toptan ibârettir. 
2- 12’lik diğer obüs takımı şimdilik Zeytinlik’te olup ihtiyat ola-
rak topçu kumandanının emri altındadır. 
3- Grupların görevleri aşağıdadır:
Merkez Grubu: Düşmanın Arıburnu çıkarma noktasını, düşman 
mevziînin sağ kanadını ve gerilerini, 
Sağ Kanat Grubu: Düşmanın Kanlı Tepe’ye karşı mevziîni ve sağ 
kanadını gerektiğinde ve Kabatepe ile Palamutluk’un önlerini, 
Sol Kanat Grubu: Kabatepe’den îtibâren Kumtepe’ye kadar olan 
sahili ve Kumdere Vadisi’ni ve Çanav Ovası’nı ateş altına alacak-
lardır. 
4- Topçuların gruplara ayrılması ateşin idâresi ve cephanelerinin 
ikmâlini gözetmek amacıyla kurulmuş olup gereken emirleri ön-
ceden olduğu gibi yine bağlı oldukları müfreze komutanlarından 
alacaklardır. Arzlarını da onun aracılığıyla sunacaklardır. 

Kabatepe Bölgesi Kumandanı
Yarbay İrfan

Görüşler: Bataryalar bir diğerinden ayrı olup muharebe araçları-
nın eksikliğinden dolayı bir elden idâreleri mümkün olmamakla 
beraber ateşlerinin gerekliliğine göre uygun hedeflere yönlendi-
rilmesi ve cephanelerinin ikmâli konusuyla uğraşmak üzere ci-
varlar gözetilerek mıntıkadaki topçular üç gruba ayrılmıştır. 
Kabatepe gayet iyi bir gözetleme yeri olduğundan Palamutluk ve 
Kabatepe civarındaki bataryaların ateşinden faydalı bir etki elde 
etme amacıyla Kabatepe’ye yerleştirilmek üzere kolordudan iki 
telefon makinesiyle beş kilometre kalın kablo Kuzey Grubu’nda 
istenilmiştir.

Tarih: 21 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Zeytinlik

77. Alay 3. Tabur Kumandanlığı’na
Acildir.
1- Palamutluk’taki bataryaların gizliliği ve elde edilmesi ve sa-
hilin emniyetinin sağlanması için taburunuz Palamutluk Sırtla-
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rı’ndaki topçunun ilerisinde daha önce yapılan bir taburluk avcı 
siperlerinin taburunuz tarafından yeniden tahkîmat yapılacak-
tır. Tahkîmatın nerede ve ne tarzda yapılacağı hakkında bölge is-
kân-ı harbi tarafından Palamutluk’taki Bölük Kumandanlığı’na 
gösterilmiştir.
2- Tahkîmata yardım etmek üzere buradan kazma ve kürekli bir 
inşaat bölüğü gönderilmiştir. Gerek Palamutluk’taki bölükleri ve 
gerekse gönderilen inşaat bölüğünü çalıştırarak tahkîmatın he-
men ikmâli kesinlikle talep edilir. Tahkîmat hendekleri hemen 
derinleşinceye kadar gece yapılacak ve sonradan mümkün oldu-
ğu kadar gündüz dahi devam edilecektir. 
Tahkîmat hakkında daha çok bilgi vermek ve ileri karakol düzen-
lenmesi incelemek üzere bu gece yine mıntıka kurmay subayı 
tabur huzuruna gönderilecektir. Şimdiden tahkîmat için hazırda 
bulunulması ve bunun gibi mazgallı avcı siperleri yapmak üzere 
civardan ahşap malzemenin temin edilmesi talep edilir. 

Kabatepe Bölge Kumandan
Yarbay İrfan

Görüşler: 20/21 gecesi Palamutluk’ta yapılacak tahkîmat hak-
kında bilgi vermek üzere bahsedilen mevkiye gitmişti. Tabur 
kumandanının henüz ulaşmamasından dolayı 11. Bölük kuman-
danına tahkîmat hakkında ayrıntı verilerek tahkim edilecek hat 
gösterilmiş ertesi gün başlanmak üzere hazırlık yapılmasının 
tabur kumandanlığına söylenmesi bahsedilen kişiye bildirilmiş-
ken hiçbir şey yapılmadığı bu akşam tekrar Palamutluk’a giden 
kurmay subay tarafından görülerek tekrar tabur kumandanlığına 
tahkîmat hattı gösterilmiş ve başlanılması sağlanmıştır. 

Tarih: 21 Mayıs 1915
Saat: 17.00
5. Tümen deposundan olup Kabatepe bölgesine ayrılmış olan 185 
askerin Sarafim Çiftliği’nden Kabatepe’ye gönderildiği kolordu-
dan yazılmış ise de bahsedilen askerler 5. Tümen tarafından ken-
di birliklerine bölüştürülmüş olduğu telefonla meydana gelen 
muhabereden anlaşılmakla bölgeye gece hareket gerçekleşmiştir. 
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Tarih: 21 Mayıs 1915
Saat: 17.30
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kabatepe Bölgesi Kumandanlığı’na
Tarih: 21 Mayıs 1915 
Saat: 17.30
İkamet Mahalli: Kemalyeri Karargâhı
Tümen Kumandanları piyade ve topçu cephanesinin fevkalâde 
kullanılmasından sorumlu tutuyorum. Düşman taarruz ettiği 
vakitte cephaneye ihtiyacımız vardır. Amaçsız, hedefsiz gece ve 
gündüz cephane israfı vatana haksızlıktır. Bu emir Tümen komu-
tanlarına ve bunlar aracılığıyla emri altında bulunan tüm birlik-
lere akabinde bildirilecektir. 

Liman von Sanders 

Ordu Komutanlığının emir yazısı aynen alınarak bildirilir.
Kuzey Grubu Kumandanı

Esat

Bu emir de aynen Kabatepe bölgesi birliklerine tâmim verilmiş-
tir. 

Tarih: 21 Mayıs 1915
Matbuat Müdüriyet-i Umûmîyesi’ne

Çanakkale Cephesi’nde: 
Kuzeyde Arıburnu’nda 6/7 Mayıs [19/20 Mayıs] gece yarısından 
sonra sağ kanadımıza karşı düşmanın taarruz teşebbüsü tarafı-
mızdan gördüğü şiddetli karşılıklarla sonuçsuz kalmış, merkez 
ve sol kanadımıza doğru yaptığı taarruzlar dahi aynı sûretle azîm 
zâyiatla püskürtülmüş ve telâşla kaçmalarından seksen kadar 
ölülerini mevzide terk eylemişlerdir. Bu bölgede dün bir hareket 
olmadı. Yalnız uçağımız düşman üzerine isabetli bombalar attı. 
Bir bomba bir nakliye gemisine düşmüştür. Dün sabah güneyde 
Seddülbahir’de denizden gemi ateşleriyle himaye gördükleri sol 
kanadımıza ateş baskını sûretinde yapmaya kalkıştıkları taar-
ruzu başaramayarak karşı taarruz ve süngü hücumlarımızla def 
edilmişlerdir. Giriş civarındaki düşman gemisi sol kanadımıza 
karşı sonuçsuz kalan taarruzlarını şiddetli ateşleriyle himayeye 
ve ileri götürmeye çalıştıkları sırada Anadolu sahilindeki ileri ba-
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taryalarımız düşman zırhlılarına başarılı atışlar icrâ eylemiş ve 
Majestic, Albion sisteminde iki İngiliz zırhlısına birçok isabetler 
görülmüştür. 

Karargâh-ı Umûmî İstihbarat Şubesi Müdürü 
Erkân-ı Harb Binbaşı Seyfi
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22
Mayıs
1915



22
Mayıs
1915

22 Mayıs 1915

Gayretle çalışma, ciddi gayret gösterme her 
zorluğu ve her türlü engeli aşar.
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Tarih: 22 Mayıs 1915
Saat: Öğleden Önce

57. Alay Kumandanlığı’na
İleri mevzide ardı sıra toplattırılan harp ganîmetlerinden teknik 
sınıflara ait ve tarafımızdan keşfedilmiş ve ordumuzda göreme-
diğim ihtimal ki seyyar helyosta1 veyâhut telgraf makinesi mev-
cut olarak gönderilmiştir. Bir adet de İngiliz tüfeği verilmiştir.

57. Alay 2. Tabur Kumandanı 

Tarih: 22 Mayıs 1915
Saat: 09.30

57. Alay Kumandanlığı’na
1-On iki saat içinde bölgemizde bir değişiklik yoktur. Sağ ve sol 
kanadımızla irtibatımız devam eder.
2-Düşman tarafından gece bölgemize birkaç bomba atılmış ise 
de siperlerimize yetiştirememişlerdir. 
3-Bölgemiz öğleden sonra 1. Bölüğü devir ve teslim etmek üzere 
emir verilmiş olduğu dahi bilgi verilmiştir.

1. Tabur Kumandan Vekili
Ali Rıza

Tarih: 22 Mayıs 1915
Saat: Öğleden Önce

57. Alay Kumandanlığı’na
Alayınız kıtaatından harbin başlangıcından şimdiye kadar sarf 
ettikleri cephane miktarıyla bugün yakınlarında ve ağırlıklarda 
bulunan cephane miktarının akşama kadar yazı ile bildirilmesi 
önemle istenilmektedir.

19. Tümen Kumandanı
Mustafa Kemal

Görüşler: Bugün 19 Mayıs 1915 muharebesinde örneklerine üs-
tün bir gayret ve cesaretle düşman siperlerini zapt ve fedâkârlık 
gösteren 2. Tabur’dan üç subayla on bir asker ve çavuş ve 3. Ta-
bur’dan yirmi iki askerden bazılarının birer derece terfi ve ma-
dalya ile ödüllendirilmeleri tümene yazılmıştır.

1  Helyosta: Yansıyan güneş ışınlarını, belli bir doğrultuya yöneltmeğe ve bu doğrultuda tut-
maya yarayan bir ayna ile bir ayar sisteminden meydana gelen tertîbat.
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Tarih: 22 Mayıs 1915
Saat: 09.50
İkamet Mahalli: Sağ Kanattan

19. Tümen Kumandanlığı’na
1-Bu gece cephemizdeki düşmanın hiçbir teşebbüsü görülme-
miştir.
2-Durumda değişiklik yoktur.
3-Düşman 1. Tabur cephesine bu gece birkaç bomba atmış ise 
de yetiştirememiştir.

Sağ Kanat Kumandanı 
Yarbay Avni

Tarih: 22 Mayıs 1915
Saat: 20.20

57. Alay Kumandanlığı’na
1-Durumumuzda bir değişiklik yoktur. Bugün akşama kadar ses-
sizlikle vakit geçirildiği bildirilmiştir.

57. Alay 2. Tabur Kumandanı
Ata

Tarih: 22 Mayıs 1915
Saat: Öğleden Sonra

57. Alay Kumandanlığı’na
1- On iki saat zarfında bölgemizde bir değişiklik yoktur.
2- Bölgemiz tamamen 1. Bölüğe teslim edilmiş ve 2. Bölük de ha-
zır kıta olmak üzere tâyin edilmiştir.
3- Siperlerimizin tamir ve ıslâhı husûsunda büyük olgunluk ile 
çalışmakta olduğu marûzdur.

57. Alay 1. Tabur Kumandanı Vekili
Yüzbaşı Ali Rıza

Tarih: 22 Mayıs 1915
Aynı tarihli tümen emrinin sonuncu maddesi -altıncı maddesi- 
aşağıda olduğu gibidir.
Bizim uçağımızla düşman uçaklarını ayırmak için bizim uçakla-
rımız iki yüzeyli olup alt ve üst yüzeyleri kanatları altında ayırıcı 
özellikleri olan siyah haç işareti bulunduğu ve kara uçağı oldu-
ğundan altında tekerlekleri vardır. Yanlışlığa meydan verilme-
mesi için genel tebliği ve uçak kanatları altındaki siyah haç işare-
ti iskambil kâğıtlarında sinek şekline benzemektedir. Bu husûsun 
askerlere gereken şekilde anlatılması gerekmektedir.

19. Tümen Kumandanı
Mustafa Kemal
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Tarih: 21-22 Mayıs 1915
Saat: 21.35

19. Tümen Kumandanlığı’na
1- Durumda değişiklik yoktur. 
2- Birlikler tahkîmatın takviyesiyle uğraşmaktadır. 

57. Alay Kumandanı 
Yarbay Avni

Tarih: 22 Mayıs 1915
Saat: 04.10

19. Tümen Kumandanlığı’na
Alayım bölgesinde bu gece önemli bir durum olmamıştır. İleri 
hattımızda bazı karşılıklı ateş edilmiş ise de kayda değer değildir. 
Toplayacağım raporlara göre mühim bir nokta bulursam arz ede-
rim. Artık ortalık tamamıyla aydınlanmış olduğu için kumandan-
ların müsâadesi ile bendeniz de bir saat kadar olsun yatacağım. 
Şu kadarcık ile özetleyerek bilgi veririm. 

64. Alay Kumandanı 
Binbaşı Servet

Tarih: 22 Mayıs 1915
19. Tümen Kumandanlığı’na

1- 64. Alay 1. Tabur’un solumuzdaki bir bölüklük siperi Alayımız 
tarafından işgal edilmiştir. 
2- Düşman veya dost olduğundan şüphe edilen ve fakat düşman 
olduğu yüzde yüz kesin olan sırttaki siperlerde sabaha kadar haf-
riyat yapıldığı. 
3- Düşmanın birçok boş sandallarının sahile yanaştığı ve bunla-
rın içinde iki büyük salapuryada2 keresteye benzer yük bulundu-
ğu. 
4- Düşman askerleri serbest serbest sahil boyunca gerimize ateş 
yakmakta olduğu bir numaralı sabit keşif kolunun raporundan 
anlaşıldığı. 
5- 2. Bölük’ten bir yaralımız olup bugün cetveli vaktinde takdim 
olunacağı. 
6- Gerideki top mevziînde bulunan bölüğümüz üstlerinden gelen 
emir üzerine taburuna katıldığı.

2 Salapurya: Ticaret eşyâsı, yük taşımakta kullanılan, üçgen biçiminde yelkeni olan, 10–15 
tonluk bir deniz taşıtı.
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7- 12 asker, bir küçük subay memur tâyin olunarak 64. Alay böl-
gesinde ve gerisinde bulunan ölülerin bulunanlarının defin etti-
rildiği. 
8- 64. Alay’a giden siperlerin genişletilmek ve derinleştirilmek 
amacıyla taburlarımızdan asker çalıştırıldığı ve çalışmakta bu-
lunduğu. 
9- İdâreden alınacak ekmeğin küflü olmamasına ve askere küf-
lü ekmek verilmemesine dâir üstlerinden gelen emirlerin tersine 
olarak idâreden on bin çift kadar küflü ekmeği zorla taburlara 
bölüştürüldüğü ve bu ekmeği almayan taburlara başka ekmek ve-
rilemeyeceğinden zorunlu olarak alındığı ve bunlardan bir adedi 
dahi çok katışıksız görülmüş olmak üzere posta askeri vaadiyle 
takdim edildiği ve başkaca arza değer bir haberimizin olmadığı 
bildirilmiştir. 

72. Alay Kumandanı 
Binbaşı Mehmet Münir

Tarih: 22 Mayıs 1915
Saat: 06.30
İkamet Mahalli: Düztepe’nin Doğusundaki Toplanma Hattı 

19. Tümen Kumandanlığı’na
Sazlıdere’nin döküldüğü yerin kuzey ve güneyindeki tepelerde 
bulunan düşmanın durumunda bir değişiklik olmadığı ve gece 
yarısına doğru ufak bir sandalın dere kavşağının kuzeyine ya-
naşarak tekrar açıldığı ve içinden karaya çıkan olup olmadığının 
gece karanlığından dolayı görülemediği 11. Bölük Üsteğmeni Ga-
lib Efendi’nin verdiği rapordan anlaşılmakla rapor için bildirilir.

 45. Alay 3. Tabur Kumandanı 
Binbaşı Ali Rıza

Tarih: 22 Mayıs 1915
Saat: 08.55 

19. Tümen Kumandanlığı’na

1- Sis olması dolayısıyla uzaklar gözlenemiyor. Kabatepe ile onun 
kuzeyinde ve Arıburnu ile Kemikli Burnu arasında dört harp ge-
misi ile dört torpidosu ve altı nakliye gemisi görünüyor. 
2- 19 Mayıs 1915 taarruzunda Yeşil Tarla’nın güney batısında 
düşmanın asıl mevziîsine tahminen iki yüz metre mesafede bir-
liklerimiz tarafından işgal edilen ve orada vücuda getirilen ve 
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daha sonra terk olunan siperlerin düşman tarafından işgal olun-
duğu görüldü.

 Kabatepe Müfreze Kumandanı 
Binbaşı Sâib

Tarih: 22 Mayıs 1915
Saat: 09.45
İkamet Mahalli: Kabatepe’den 

19. Tümen Kumandanlığı’na
Düşman tarafına karşılıklı konuşma için giderek buradan geri 
gelmeyen subay ile askerler oradan geçmişler ise Kuzey Grubu 
Karargâhına gönderilmesi bildirilmiştir.

 Kabatepe Müfrezesi Kumandanı
 Binbaşı Sâib

Tarih: 22 Mayıs 1915
Saat: 09.50

Kuzey Grubu Kumandanlığı’na
Durumda değişiklik yoktur. Bu gece düşman sol kanadımıza 57. 
Alay 1. Tabur siperlerine bomba atmış ise de bir tesir yapamadığı 
bildirilmiştir. 

19. Tümen Kumandanı 
Yarbay Mustafa Kemal

Tarih: 22 Mayıs 1915
45. Alay 3. Tabur Kumandanlığı’na

1- Sazlıdere’nin kuzeyindeki tepecikte düşmanın bir gözetleme 
postası vardır. 
2- Balıkçı Damları’nda bir mangalık siperi ve postaları vardır. 
3- Sazlıdere’nin güneyinde tepecikte bir mangalık siperi ve pos-
taları. 
4- Sazlıdere’nin kuzeyinde bulunan düşmanın gözetleme posta-
sının gündüzleri konulup gece alındığı bildirilmiştir. 
5- Arıburnu’nda sahilde bir bölük kadar kuvveti mevcuttur ve sa-
hile yakın kayalıklarda vardır.
 6- Ağıl güney sırtlarında 4. Süvari Alayı 1. Bölük’ten kırk kişilik 
bir subay postası mevcuttur. Sazlıdere’nin kuzeyindeki sırtlarda 
da süvarilerin gözetleme postası ve keşif kolları mevcuttur. 

Zabit Keşif Kolu Kumandanı 
Asteğmen Mustafa Niyazi



Askerî Kayıtlara Göre Çanakkale Cephesi’nde 19 Mayıs 1915 Türk Taarruzu

227

Tarih: 22 Mayıs 1915
Saat: 15.30

19. Tümen Kumandanlığı’na
1- Şimdi siperlerden yaptığım gözetlemeler sonucunda yarım 
saat önce işitilen düdük sesi üzerine Arıburnu civarında ne ka-
dar harp gemisi ve nakliye gemileri var ise hepsinin demir alarak 
hareket ettikleri ve birer dâire parçası üzerinde dolaştıkları ve 
torpidolarda biraz telâş olduğu ve yalnız Küçük Kemikli Burnu 
istikametinde dört ufak nakliye gemisi durduğu.
 2- Sazlıdere’nin kuzeyinde bahis olan siperlerde düşman oldu-
ğu ve yüksek faâliyetle çalışmakta olduğunun görüldüğü bildiril-
miştir. 

72. Alay Kumandanı 
Binbaşı Mehmet Münir

Tarih: 22 Mayıs 1915
Saat: 17.00

19. Tümen Kumandanlığı’na
 Sazlıdere mevziînin kuzeyindeki sırtta düşmanın olup olmadı-
ğını anlamak üzere Ağıldere civarında bulunan Süvari Müfrezesi 
Kumandanlığı’na gönderilen 9. Bölük Asteğmeni Mustafa Efen-
di’nin vermiş olduğu rapor arz ve takdim kılınır. 

45. Alay 3. Tabur Kumandanı 
Ali Rıza

Tarih: 22 Mayıs 1915
Kuzey Grubu Kumandanlığı’na

20 Mayıs 1915 tarihli emre cevap: 
Cesarettepesi ve 180 Rakımlı Tepe platosunun dayanıklı bir şe-
kilde tahkimi hakkındaki incelemelerim aşağıdaki gibidir. 

1- 19. Tümen karşısında bulunan Haintepe, kuzey doğusunda-
ki sırtlarda kuvvetli yerleşmiş olup bunun doğusundaki ve 57. 
Alay’ın önündeki kısma hapsolmuş bir vaziyettedir. Fakat bu 
mahkûmiyet Merkeztepe ve Haintepe ile kuzeyindeki sırtlarda 
bulunan kuvveti sâyesinde etkili bir şekilde yan ateşleriyle koru-
ma altındadır. 
2- Arazi görüş açısı iki taraf için hücum sahaları Haintepe ku-
zey doğusundaki dar sırt ve Kömürkapı Deresi’nin doğusundaki 
ufak eğikler ve 122’nin kuzeyindeki sırtlardan ibârettir. Bunların 
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aralarındaki dereler hareket edilmez şekildedir. Bundan dolayı 
tahkîmat düşmanın bahsedilen dar sahalardan kurtulup geniş 
cephelerle çok kuvvet kullanılmasına mâni olacak hatlar da ya-
pılması lâzımdır. 19. Tümen’in takip eden taarruz ve hücumlar 
neticesinde bugün bulunduğu hat ise bahsettiğim hatlardan yal-
nız 57. Alay’ın ileri gitmiş bazı aksamı ve özellikle sol kanadında 
küçük bir tâdîlât gereklidir. Fakat genel görünümde işgal altında 
bulundurulacak ve tahkim edilecek hat bugünkü hattan başka-
sı olamaz. Bahsedilen hattın düşmana oldukça yakın ve geride-
ki arazinin dahi yüksek bir meyilde olmasından gece ve gündüz 
düşmanın piyade ve topçu ateşi altında bulunması ve tahkim 
aletlerinin yetersizliğinden ve subaylarımızın ve askerlerimizin 
bu işlerde yeteneğinin yokluğu ve gerekliliği kadar kullanıma ha-
zır ahşap malzemenin darlığı nedeniyle arzuya değer bir tarzda 
güçlendirmek ve sağlamlaştırmak oldukça zor ve pek çok zama-
na bağlıdır. 
3- Bütün sunulan zorluklara rağmen korunaklı mahaller ve kum 
torbasından mazgallı metîn bir tahkîmat yapılmada başarılı ol-
duktan sonra 19. Tümen’in bugün korumakta olduğu cephe: Tâ-
lim ve terbiyesi yolunda subaylar ve küçük subayları yeterli mik-
tarda ve mevcutları 1000 tüfek ve iki mitralyözden oluşan dört 
taburlu bir alay ve cephanesi bol bir dağ bataryası tarafından tam 
bir emniyetle korunabilir. 
4- Bugün 19. Tümence takip olunan yöntem şöyledir: 
A- Avcılar zapt ve işgal şeklinde içinde bulundukları avcı hen-
deklerini şu şekle getirmek için ıslâh;

B- Bundan sonra ilk şekil genişletilerek şu şekle dönüştürülecek-
tir. 
C- Bundan sonra “Sahrâ Tahkîmatı Hakkında Tecârib-i Harbiyye” 
[Sahrâ Tahkîmatına Dâir Savaş Tecrübeleri] adlı risâlenin (2) nu-
maralı şekli aldırılacaktır. 
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D- Bugünkü geniş şekilde olduğu gibi en son şeklinde ve hatta 
mazgallar kum torbalarından yapılacaktır. 
Avcılar (a)’da söylenen tâdîlâtla iştigal eyledikleri sırada istinad 
ve ihtiyat dahi avcı hatlarının gerisinde birinci hattın düşmana 
olan yakın mesafesiyle orantılı yakınlıkta olmak üzere istinad ve 
ihtiyat hendekleri ve bunlarla avcı hatları arasında hızla ve ko-
laylıkla takviye edebilecek ulaşım hendekleri yapmaktadırlar. 
5- 19. Tümen cephesindeki düşman mevzilerini ve Tümen’in ilk 
hatları ki tahkimi lâzım gelen hat budur. Ve Düztepe’de o konuda 
devlet emirlerine bağlı olarak hazırlanan istinad noktasını gös-
terir kroki iliştirilerek arz ve takdim edilmiştir.

 19. Tümen Kumandanı 
Yarbay Mustafa Kemâl

Tarih: 22 Mayıs 1915
Saat: 20.00

19. Tümen Kumandanlığı’na
 Sazlıdere’nin döküldüğü kuzeyindeki tepede bulunan düşmanın 
bulunduğu mevkii tahkim etmekte olduğu ve düşmanın vaziye-
tinde başkaca bir değişiklik olmadığı 12. Bölük Asteğmen Bedri 
Efendi’nin verdiği rapordan anlaşılıp bilgi verilmiştir.

45. Alay 3. Tabur Kumandanı 
Binbaşı Ali Rıza

Tarih: 22 Mayıs 1915
Saat: 16.55
İkamet Mahalli: Merkeztepe 13. Alay İleri Mevkiler

5. Tümen Kumandanlığı’na
Son 24 saat zarfında bölgemizde dikkate değer bir şey olmadığı 
bildirilir.

13. Alay Kumandanı 
 Yarbay Ali Rıza

Tarih: 22 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Çataldere’sinden 

5. Tümen Kumandanlığı’na
1- 1. Tabur’dan 20 asker ikinci hat siperlerinde 50 asker, 13. 
Alay siperlerinde ve tabur ihtiyat mevziînden ikinci hat siperle-
rine giden yanaşık yolun düzenleme ve açılışında, 
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2- 3. Tabur’dan 35 asker 5. Tümen’e mensup cebel bataryasının 
yeniden inşâ olunan mevzilerde ve tabur 13. Alay’a giden yana-
şık yolda zikzaklar inşâsında çalışmaktadırlar. 
3- 1. Tabur bu gece ihtiyat mevziînden ikinci hatta siperlerine 
giden yolda, 3. Tabur da 13. Alay’a giden yolun zikzaklarında ça-
lışacağı bildirilir. 

15. Alay Kumandanı 
Binbaşı 

Bugün zâyiatımız olmadı. Ateş hattında asker mevcûdu 1.612 
idi. 
Tümenden 1 Mayıs 1915’ten şimdiye kadar olan cephane sarfi-
yatı talep edildi. Aşağıda mevcut verildi. 
 Harcanan Mevcut 
1. Tabur 145 126
2. tabur 133 190
M. Tf. 27 28
 350 344

Tarih: 22 Mayıs 1915
Bugün, aşağıda îzah edileceği gibi kolordu emri verildi. 

Tarih: 22 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kemalyeri Kolordu Karargâhı 

Kabatepe Mıntıkası Kumandanlığı vâsıtasıyla Eğerli Tepe etekle-
rinde Birinci Alay Kumandanlığı’na

Ordugâhınızın gözle gördüğü ve ihtimal denizden bile görüldü-
ğü ve harp gemilerinin ateş ettiği Kabatepe Bölgesi tarafından 
bildiriliyor. Ordugâhınızın hem denizden ve hem de uçak ve ba-
londan görülmeyecek ve fark olunmayacak şekilde kapalı olarak 
tesis ediniz. Bu husûsta uygun olmayınca o civardan diğer bir 
uygun yer bulunarak oraya nakil edilmesi lâzımdır. 
Acele.

Kuzey Grubu Kumandanı Namına
Kurmay Başkanı Fahrettin

Gönderilen tümen emri dahi aşağıda îzah edildiği gibidir. 
1. Alay Kumandanlığı’na

1- Şimdi ortaya çıkan vaziyet îcabınca tümen karargâhı bulun-
duğunuz yere gelecektir. 
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2- Alayın o kısımda bulunan birlikleri 6. Alay’ın tahliye edeceği 
yerlere bu gece nakil etsin. 
3- Bir istihkâm takımı sizin emrinize verilmiştir. Onun için de yer 
hazırlanması lâzımdır. 
4- Tümen karargâhı telgraf takımı ile beraber gelecektir. 

2. Tümen Kumandanı Emriyle
Kurmay Kemal

Günlük Tümen Emri
Tarih: 22 Mayıs 1915
Numara: 30
1- Verilen kum torbalarının derhal her tarafta kullanılması husû-
sunun temini lâzım ve bu kum torbalarından gerek avcılar ve 
gerek bunların gerisinde avcıları takviye için alıkonulmuş olan 
aksam en iyi biçimde yararlanılmalıdır. Zâyiattan özellikle baş 
isabetlerinden kaçınmak için bunların pek büyük kıymeti vardır. 
Kendimizi daha iyi gizlemek için İngilizlerden öğrenmeniz lâ-
zımdır. 
2- Mevzi iyi olup ateş meydanının iyileştirilmesi gereken yerler-
de dahi dikenli tel örgüler konulmalıdır. 
3- Düşman mevziîne hâkim olduğumuz yerlerde de îcab ettikçe 
el humbaraları kullanılması unutulmamalıdır. 
4- Mazgalları en iyi biçimde maskelemek lâzımdır. Mazgalların 
gerileri ya açık renk toprağa veyâhut semaya görünür hale gelen 
döşemesi yüzünden mazgallara gözetleme için yaklaşan asker 
iyice görülüyor. Ve baş isabetleri bu yüzden çokça vâki oluyor. 
Bunun engellenmesi için hem mazgalları ufak çalılar ile maske-
lemeli ve arka şiv üzerindeki siper aksamını da iyice maskeleme-
lidir. 
5- Bugün siperleri teftişte bazı aksamında askerlerin öteye beriye 
pisledikleri görülmüştür. Şiddetle engellenmesi ve uygun yerler-
de helâlar tesisi lâzımdır.
6- Yarın akşama kadar her bir kıta ayrıntılı bütün kuvvetlerini 
tümene gönderecektir. İşte bu kuvvetler önceden olduğu gibi en 
son gönderilen basılı ürünler üzerine doldurulacaktır. Ve en son 
gönderilen İstanbul’da kuvvet ile uymayan sebepleri ayrıntıla-
rıyla anlatması lâzımdır. 

2. Tümen Kumandanı
Yarbay Hasan Askeri
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Birliğin İsmi
Savaş hattında ve 
dışındaki subaylar

19 Mayıs muharebesinden sonraki mevcut (yani 
Eğertepe, Kayaltepe’deki kuvvet)

Küçük subaylar 
ve askerler

Mavzer ve 
eşdeğer martin 
silâh

Alay Karargâhı 3 35 10

1.
 A

la
y 

1. Tabur 8 590 388
2. Tabur 14 706 707
3. Tabur 13 706 799
Makineli 
Tüfek

2 122 50

Toplam 40 2159 1954

Bugün 2. Tümen ve Kuzey Bölgesi Kumandanlıkları’na yazılan 
rapor aşağıdaki gibi kaydedildi.

Tarih: 22 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Piyade 1. Alay Kumandanlığı Eğerli Tepe 
kuzeyinden

2. Tümen ve Kuzey Bölgesi Kumandanlıkları’na
1.Piyade Alay’ı bu konuda üstlerinden aldıkları emirlere bağlı 
olarak dün akşam Eğerlitepe kuzeyine ulaştı. Ve krokide gösteril-
diği şekilde Maydos, Eğerlitepe yolunun Eğerlitepe yamaçların-
daki kısmının tarafında ordugâh kurdu. 
Bugün dahi Kabatepe – Kumtepe Bölgesi Kumandanı görülerek 
bölgenin durumu hakkında haber edinilerek ona göre dahi hare-
ket edileceği bildirilir. 

1. Alay Kumandan Vekili
Binbaşı

Bugün şiddetli bir yağmur başladı. Askerler çok sıkıntı çekti. Ak-
şamüstü düşman uçağı bomba attı. Düşman ateş etti ise de Al-
lah’a hamdolsun bir zarar olmadı. Gece saat 10’da Arıburnu’nda 
şiddetli bir ateş açıldı.

Tarih: 21-22 Mayıs 1915
47. Alay zâyiatı
Şehit: 1
Yaralı: 9
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Tarih: 21-22 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Karayorgi Ordugâhından

47. Alay Kumandanlığı’na
1- Siperlerin yenilenmesi ve onarımı için lüzum görülen kürek, 
kazma gibi aletlerin eksiği mâlûmdur. Özellikle geçen gece icrâ 
edilen baskında tuttuğumuz mevzilerin takviyesi için gönderi-
len kazma ve küreklerin büyük bir kısmı gelmemiştir. Bunların 
yanlışlıkla diğer birlikler tarafından alındığı veya geri çekilme sı-
rasında bir zorunlu olmak üzere o mevzilerde terk edildiği düşü-
nülmektedir. Bundan dolayı bölüklerin her birine yirmişer kazma 
ve kırkar kürek olmak üzere toplam 80 kazma ve 160 küreğin ge-
çici olarak verilmesine kılavuzluk edilmesinin buyrulması. 
2- Ordugâhtan siperlere yaptırılmış olan bitişik yolun derinleş-
tirilmesine devam olunuyor. Bu yol siperlerde bizim tamamıyla 
sağ kanadımıza çıkıyor. Kolaylık olmak üzere siperlerimizin altı-
na çıkmak üzere bir vadicikten geçen başka bir bitişik yol açtıra-
cağım. Özellikle sağ kanadımıza çıkan ve 1. Tabur bölüklerinin 
geçmesi gereken birinci bitişik yolun genişletme ve derinleşti-
rilmesi için diğer taburlara emir verilmesini ve tahkîmatça zayıf 
olan mıntıkamızda serbestçe çalışmamızın temini husûslarına 
aracı ve yardım olunması rica ve arz edilir. 

47. Alay 2. Tabur Kumandanı 
Kemal 

Tarih: 22 Nisan 1915
İkamet Mahalli: Harp Bölgesinden
(Birinci rapordur) 

16. Tümen Kumandanlığı’na
18/19 Mayıs sene 1915 gecesi öğleden sonra 20.30’da alınan Tü-
men emrinde bütün cephelerde ve yanlarda baskın tarzında düş-
mana hücum icrâ edileceği ve Alayın bütün cephesinin 125 Ra-
kımlı Tepe’nin tam ortasından bu tepenin batısında yaklaşık 400 
metredeki yığınlarla bu tepe uzandığında güneye doğru olan Ye-
şilsırtların kuzey kısmı arasındaki yaklaşık 400 metrelik bir cep-
he tâyin edilmiş ve hücum anında öğleden önce 05.30’da icrâsı 
karar verilmiş, emir buyrulmuş olduğundan cepheye iki tabur 
tahsis ve dört hücum koluna ayrılmış ve hücum kolları ilerisine 
de bombacılarla istihkâm askeri ve makasçılar ilk hat olarak en 
ileriye tâyin ve tahsis edilmiş ve bir tabur da yedek olarak baş-
langıçtan geride siperlerde bırakılmıştır. Bahsedilen saatte baş-
layan ilk hücum kolları siperden aşarak ileri atılıp ve onu takip 
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eden ikinci hücum kolları siperleri aştığı anda sağımızdan ha-
reket eden 1. Alay’ın ilk hücum kolu düşman ateşe başlar başla-
maz derhal geri dönerek alayımız cephesi ve hücum kollarımız 
arasından geçerek siperimiz üstüne atılmaya başladı. Alayımızın 
hücum kolları 1. Alay’ın siperin bir tarafından sıçrayıp diğer tara-
fından siperlerin üzerlerine atlayan kollar arasında ileri atılma-
ya başarılı oldu. Hücumun baskın tarzında icrâ olunacağı emrine 
rağmen hemen başlangıçta bu alay tarafından hücum boruları ve 
trampetleri artık hücum baskınlığından açıklığa çıkmış olduğun-
dan düşman ateşi pek şiddetli devam ediyor. Alayın bütünüyle 
hücum kollarının ilerlemesine rağmen 1. Alay’ın kendi siperle-
rinden çıkıp bizim siperlerin dâhiline atlamak sûretiyle askerleri 
bütünüyle siperler dâhiline karma karışık yangın içerisinde yüzü 
koyuna kapanmış oldukları halde hemen ağzına kadar dolmuş-
tu. Bu alayın ilk hücum taburunu cesaretlendiren veya takviye 
edecek olan tabur da gideceği istikamete mevziî tamamıyla tâyin 
etmeden kendi siperlerine doğru gitmeyerek alayımızın siperleri 
bölgesine girmiş ve esasen ilk hücum eden taburların askerlerin 
büyük kısımları buraları karma karışık bir sûrette yıkılıp kalmış 
olduklarından yer kalmamıştır. Bu tabur da onlarla beraber iz-
dihamı arttırmış iken silâhlar kullanılmasıyla bir kısım askerleri 
başarı ile ileriye sevk etmiş ve bu husûsta 72. Alay makineli tüfek 
bölüğü kumandanı. 
Görüşler: 18/19 Mayıs 1915 hücumunda şehit olan subaylar (1) 2. 
Bölük Kumandanı: Yüzbaşı Şekib Efendi (2) 1. Bölük Asteğmeni 
Ekrem Ağa (3) 3. Bölük Üsteğmeni Mustafa Efendi (4) 3. Bölük 
Üsteğmeni İzzet Efendi (5) Alay Yaveri Asteğmen Hulusi Efen-
di (6) 10. Bölük Üsteğmeni Abdullah Efendi (7) 3. Tabur ağırlık 
memuru Cafer Ağa. 18/19 Mayıs 1915 hücumunda alayın kısmen 
düşman siperlerini işgal ettiği ve askeri başında hemen düşman 
siperleri üzerinde şehit düşen bu muhterem şehitlerin yiğitlik ve 
kahramanlıkları alayın askerlerinin şanlı tarihinde altın sayfaları 
oluşturacaktır. 18/19 Mayıs 1915 gecesi alayın tarihi bir günüdür. 
Yeni oluşturulmuş olan alayın birinci ve ilk muharebesi işte bu 
tarihi gündür. Bugünün yâd ve alay için çeşitli özel günlerde de 
muhterem şehitleri hatırlatma ve namlarını canlandırmaya vesi-
le olacaktır. 
Asteğmen Necmettin ve alaylardan ismini daha sonra öğrenebil-
diğim Nurettin Efendiler oldukça büyük bir gayretle ileriye sevk 
edilenler adedini kısmen olsun arttırabilmişlerdir. Ne yazık ki 
ileriye sevk edilebilen bu alay askeri uzaklaşır uzaklaşmaz şid-
detli bir ateş açmış ve alayın ilk ve onun ardından hareket eden 
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ikinci hücum kolları Asteğmen Abdulvahap, Üsteğmen Ali Kabu-
li, subay vekili Fasih Efendiler düşman siperlerine girmişler ki 
bu alayın arkadan ve yandan açtıkları müthiş ateş altında birçok 
zâyiatla mevzilerini terk etmeye mecbur olmuşlar ve onu takip 
eden hücum kolları aynı ateşle pek fena zorluklara uğramışlardır. 
Hücum kollarının düşmana yaklaşmış ve bazı kısımlar ve siper-
ler dâhiline girdikleri ve zâyiatın pek his olunur dereceye var-
dığından yedek taburundan ileriye sürülmek istenilen iki bölük 
kısmen 1. Alay’ın izdiham safları başına basarak siperlerden ile-
riye sevk edilebilmişlerdir. Bu bölüklerin büyük bir kısmı siper-
lerin kuzeyinde ve açık araziden geçirmek mecburiyeti olmuş ve 
bu emri getirip mevki gösteren alay yaveri o noktada bir tahrip 
danesiyle şehit düşmüştür. 1. Alay’ın sağ kanadı Asteğmen Ab-
dulvahap,  subay vekili Fasih ve Yüzbaşı Ömer Lütfü Efendiler 
düşmanın on ilâ yirmi metre ilerisinden mevzilerin siperlerinde 
ve sol kanadı iki yüz ilâ iki yüz elli metreye yaklaşmış ve 125. 
Alay ve 48. Alay birlikleriyle burada bir hizâda bulunarak irtibat 
tesis edildiği görülmüş ve yedekte bulunan bir bölük daha ileri-
ye sevk ve bu birlikler takviye edilmiş ve fakat alayın sağ kanadı 
1. Alay’ın vaktiyle ilerleyememiş ve pek geri kalmış olmasından 
yan ateşine marûz kalmış bulunduğundan birlikler elde ettikle-
ri mevkilerde tahkîmat vücuda getirmeye ve sınıra yaklaşma ile 
düşmana yaklaşmaya çalışmış ve bu tahkîmatla düşmana sınıra 
yaklaşmak ile hücum hazırlığını tekrar hazırlanmakta bulunmuş 
ve Tümenden sona yakın alınan emirde bugün dâhil olunan mev-
ziler ve mevkiler ve siperlerde yerleşip kalmak ve alaylar, birlik-
ler sıra olunması emri alınmış ve o nedenle hareket edilmiş saat 
ikiden sonra alınan emirde de alayların bugün bazı kısım bir-
likleri tarafından işgal olunan düşman siperlerine saldırmamak 
şartıyla elde edilen mevziler tahkim ve düşmana karşılık verme 
ile ateşle onu ezmeye çalışarak adım adım ilerlemek ve her ka-
zanılan mevzide kuvvetle yerleşmek ve düşmanın bir taarruzu 
anında ona şiddetle karşılık vermek ve karşılığında taarruzla her 
fırsattan istifâde çalışmak emri verilmiş ve derhal îcabı yapılmış 
bu akşam yalnız sağ kanatta düşmanın ileri mevziîni işgal etmiş 
olan sağ kanadımızdan ateş devam etmiş cephe ve solda pek az 
ateş edilmiş 19/20 Mayıs 1915 gece öğleden önce 11.45’te alınan 
tümen emrinde genel vaziyetlerin yenilenmesi için alınan emre 
bakarak alayımın bir gün önce 18/19 Mayıs 1915 gecesi işgal et-
mekte oldukları siperlere dönmesi ve 48. Alay ile 125. Alay’ın da 
aynı sûrette mevzilerine dönecekleri ve bu durumun 48. Alay’dan 
başlayarak bir saat sonra 125. Alay ve bundan yarım saat sonra 
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da alayımın dönmesi uygun görüldüğü bildirilmiş ve saat öğle-
den önce 03.00’a geldiği halde irtibatta bulunan 125. Alay 2. Ta-
bur’un hâlâ dönemediği görülmüş ve tabur kumandanlığını sa-
bahın yaklaşması ve dönüşün düşmana bu hâl ile sezdirileceği 
anımsatmakta ancak bu saatte bahsedilen alay taburu dönmeye 
başlamış ve yarım saat sonra da alayın sol kanadından îtibâren 
tâyin olunduğu siperlere dönmeye başlamış alayın sol ve merke-
zi ve sağ kanadından bir kısım kuvveti dönmüş ve siperleri işgal 
eylemiş ve sağ kanatın bütünüyle çekileceği bir alan 125. Alay 
3. Tabur’un vadiden alayın bölgesine doğru ilerleyerek siperlerin 
sınıra yakın olan kendi mevkilerine dönmeye çalıştığı görülmüş 
ve sağ kanatta olan kuvvet vadinin ateşi altında bulundurulan 
düşman mevzilerine karşı ateşle karşılık ve yürüyüş kolunu hi-
maye ederek nihayet öğleden önce 07.00’ı geçe son alay birlikleri 
de siperlere döndüğü ve bir buçuk tabur kuvvet siperlere tahsis 
ve bir taburun iki bölüğü sol kanat gerisi ve tabur merkez ge-
risinde bırakıldığı ve bu gece alayın en sağında yirmi kişilik bir 
kuvvet cephemiz ilerisine düşmanın siperi içerisine girerek ora-
da kimseyi görmeyip yalnız yanlardan atılan bombalardan üç kişi 
şehit verdiği ve alayın dönüşü üzerine geriye aldırıldığı ve bomba 
yaralı askerde getirildiği ve alay cephesine tesâdüf eden muha-
rebe hattımızda ikinci tabur karşısında dört, birinci tabur kar-
şısında aralıklı takımlar arasında bir makinalı tüfek görüldüğü 
ve bu hücumda alaydan yedi subay şehit, beş subay hafif yaralı 
ve askerlerden henüz tâyin edilebilen iki yüz on beş asker şehit, 
309 asker yaralı, 90 kayıp olduğu 177 sandık cephane sarf edildi-
ği ve düşman siperleri arka şivi pek sathî ön şivi kısmen arazi ve 
kısmen büyük kum çuvallarıyla yapılmıştır. Gerisine düşecek şa-
rapneller ile müteessir olur makineli tüfekler önünde tel örgüleri 
olup piyade siperlerinin önünde bir şey bulunmadığı ve topçu-
muzca piyade siperlerinde bazı mahallerde kum çuvalları devril-
miş siper tahrip edilebilmiş ise de makineli tüfek siperlerinde bir 
tahrîbat görülmediği tahkîk ederek anlaşılmıştır. 

47. Alay Kumandanı 
Binbaşı Tevfik 
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Tarih: 22 Mayıs 1915
Alayın Günlük Umum Kuvveti

47. Alay Subaylar Askerler Hayvanlar
Vukuat 

Karargâh 4 26 16

1. Tabur 10 930 118

T 
3

1 firardan geldi
1 yüzbaşı yaralı
1 Üsteğmen yaralı
20 asker yaralı
1 asker kayıp
7 asker şehit

2. Tabur 17 968 118

3. Tabur 14 1147 115

Toplam 45 3071 367

Zâyiat

Yaralılar Şehitler Basit rahatsızlık 
T 1 2 0 1
T 2 5 1 0
T 3 7 0 4
Yekûn 14 1 5

Tarih: 22 Mayıs 1915
47. Alay Kumandanlığı’na

Faal bir düşmanın böyle bir günde taarruza kalkışması muhte-
meldir. Yağmura, çamura bakmayarak birliklerin tedbirli bulun-
masının temini.

Tümen Kumandanı Rüştü 

Tarih: 22 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Harp Bölgesi

16.  Tümen Kumandanlığı’na
Numara: 3 – Rapor – 
21/21 Mayıs 1915 gece düşmanın durumunda söylenmeye değer 
bir olay görülmediği bildirilir. 

47. Alay Kumandanı Tevfik 
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Tarih: 22 Mayıs 1915
Alay Emri

1-Yarın ölülerin defni için antlaşma yapılacağına nazaran bu ak-
şam düşmanın bir taarruz etmek ihtimali vardır. Özellikle arka-
daşlarım ve askerler son derece uyanık bulunmalıdırlar. 
2-Tümen emrinde emredilen maddeler harfiyen yapılacak ve ta-
burlar doktoru muayene vaktinde tamamıyla hazır bulunacaklar-
dır. 
3- Alayımızdan sıhhiye askeri kıyafetine girip gidecek efendiler-
den biri alay yaveri Ali Efendi’dir. Diğeri 2. Tabur 8. Bölük Teğme-
ni Alaattin Efendi’dir. Bu efendiler bellerinde yalnız birer matara 
bulunduracaklar ve ellerinde sıhhiye bayrakları taşıyacaklardır. 
Öğleden önce saat 05.00’da tâlîmat almak üzere Tümen karargâ-
hında bulunacaklardır. 

47. Alay Kumandanı 
Tevfik

Tarih: 22 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kanlısırt’ın Güneydoğusundan

47. Alay Kumandanlığı’na
Yarın sabah saat sekizde ölülerin defni için İngilizlerle imza-
lanan mütareke gereğince ölüler defnedilecektir. Bu husûstaki 
ayrıntılı tâlîmat ayrıca gönderilecektir. Sıhhiye bölüğü matara, 
sedye ve yeterli miktarda kazma, kürek ile 200 asker hazır edecek 
ve bunlar sabah erkenden saat 05.00’da muharebe hattı boyunca 
hazır bulunacaktır. 
Alaylar da sıhhiye askerlerini hazır edeceklerdir. Piyade alayla-
rıyla topçu alayı ikişer, istihkâm bölüğü bir subay, asker kıyafe-
tine konacak ve ellerinde birer beyaz bayrak bulunacaktır. Bun-
ların vazîfesini tümen kurmayı tâyin edecek ve adı geçenin saat 
05.00’da tümen karargâhında bulunacaklardır. Bu subaylar üze-
rinde yalnız birer matara bulunacaktır. 
Gönderilecek tâlîmat kurallarına göre hareket edileceğinden 
şimdilik harp halinin devamından başka bir şey yoktur.

16. Tümen Kumandanı 
Albay Rüştü



Askerî Kayıtlara Göre Çanakkale Cephesi’nde 19 Mayıs 1915 Türk Taarruzu

239

Tarih: 22 Mayıs 1915       
İkamet Mahalli: Kara Yorgi Deresi
Durumda değişiklik olmamıştır. Taburlar tahkîmata devam et-
mektedir. Merkez ve sağ kanatta karşılıklı ateş edilmiş ve düşma-
nın Alay cephesine daha önce geçtiği gibi, açtığı mitralyöz ate-
şinden ortaya çıkan olay aşağıdaki gibidir.
1. Tabur’dan beş asker istihkâm kazımı esnasında düşman mer-
misiyle ve bir asker ordugâhta şarapnel parçasıyla yaralanmıştır.

Tarih: 22 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kara Yorgi Zeytinliği Deresi’nden 

16. Tümen Kumandanlığı’na
1- Alayımızda 24 saat zarfında Allah’a hamdolsun bir olay olma-
dığı. 
2- 48. Alay tarafından gösterilen yerde tahkîmata devam edil-
mekte olduğu dereden akşamüzeri 1. Tabur Topçu Muhafızlığı’na 
gönderildiği cihetle bugün avcı taburunun 10. Bölüğü’yle değiş-
tirildiği bildirilir.

125. Alay Kumandanı
Yarbay Abdürrezzak 

Bugün parola (Kâbe)dir.

Tarih: 22 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kara Yorgi Zeytinliği Deresi’nden

16. Tümen Kumandanlığı’na
1- Alayımın 1.Tabur’u 1 Mayıs 1915’de 33. Alay’ı takviye sûre-
tiyle üç ve 1 Mayıs 1915 gecesi de takviyeye gelen 13. Alay ile 
ortaklıkla bir ve 19 Mayıs 1915’de 47. Alay ve 48. Alay arasını dol-
durmak ve 48. Alay’ı takviye etmek üzere ve toplam dört defa 
düşman mevziîne hücum etmiş ve 1 Mayıs 1915 tarihinden 18/19 
Mayıs 1915 tarihine kadar geçen müddet zarfında tamamen harp 
hattında bulunmuştur. 
2- 2. Tabur 28 Nisan 1915’de 19. Tümen’in sol kanadına düşma-
nın icrâ eylediği taarruzu bahsi geçen günde durdurmuş ve uzak-
laştırmış 1 Mayıs 1915 tarihine kadar kesintisiz harp etmiş ve 
1 Mayıs 1915 günkü genel taarruza katılmış ve 2 Mayıs 1915’te 
tekrar hücuma iştirak ve 2/3 Mayıs 1915’de Kanlıtepe’den gece 
düşman mevziîne hücum etmiştir. İlgili günden 18 Mayıs 1915 
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akşamına kadar koruma amaçlı harp etmiş ve 19 Mayıs 1915’de 
48. Alay’ı takviye etmek sûretiyle hücuma katılmıştır. 
3- Avcı Taburu 1 Mayıs 1915’te genel taarruza katılma ve 2/3 Ma-
yıs 1915 günü sağ kanat takviye edilerek pek fedâkâr olarak göre-
vini yerine getirmiş ve 16 asker ile bir subay madalya ile ödüllen-
dirilmiştir. İlgili Tabur sağ kanatta 17 Mayıs 1915 tarihine kadar 
kalarak takdire şayan bir sûrette vatana hizmet etmiş ve daha 
sonra Alaya katılmıştır. 19 Mayıs 1915 tarihindeki umum harpte 
77. Alay ile bir müfreze oluşturmak üzere de 48. Alay Kumanda-
nı tarafından gönderilmiş ki Tabur Kumandanı’nın yaralanması 
üzerine daha sonra 48. Alay Komutanınca bu vazîfeden sayılma-
sa da 48. Alay ile ortaklaşa mesâîye memur edilerek vazîfeyi ye-
rine getirmiştir.  
4-1.Tabur’un savaşın başlangıcından bu ana kadar komutanlar 
ve subaylardan 4 şehit ve yaralı ve askerlerden 67 şehit ve 299 
yaralı ve 34 kayıp olduğu; 2. Tabur subaylarından 2 şehit ve 7 
yaralı ve askerlerden 177 şehit ve 446 yaralı bulunduğu; 3. Tabur 
subaylarından ise 1 şehit ve 1’i komutan olmak üzere 4 yaralı ve 
askerlerden 70 şehit ve 254 yaralı ve 39 kayıp olduğu soruşturu-
larak anlaşılmıştır. 
5- Kumandanın buyurduğu gibi Alay subaylarından 7 şehit ve 17 
yaralı bulunduğu ve Alaya subay gönderilmesi ve Tabur askerle-
rinin mevcutları da azalmış olduğundan asker ikmâli halinde za-
ten teşebbüs düzende bulunan Alayın daha çok düzene alınacağı 
bildirilir.

125. Alay Kumandanı
Yarbay Abdürrezzak 

Tarih: 22 Mayıs 1915
Saat: 08.30
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kuzey Grubu Kumandanlığı’na
Bölge harp düzenine dâhil olan depo bölüğü henüz gelmemiştir. 
20 Mayıs 1915 tarih ve küçük numaralı telgrafla 185 askerin gön-
derildiği yazı ile bildirilmiş ise de bunların da 2. Tümence ikmâl 
askeri olarak kendi birliklerine dağıtıldığı belirlenmiştir. Eğer 
depo bölüğü gönderilmeyecek ise harp düzeninde sarılmak üzere 
yazı ile durumu bildirilmesi gerekir.

Kabatepe Mıntıkası Kumandanı
Yarbay İrfan
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Görüşler: Bugün hava kapalı ve yağmurlu idi. Ve akşama kadar 
aralıklı şekilde yağmur devam etti. Yollar çok fazla çamur ol-
duklarından arabalar zorlukla hareket edebiliyorlardı. 

Tarih: 22 Mayıs 1915
Saat: 11.30 
İkamet Mahalli: Kakmatepe’den

Kuzey Grubu Kumandanlığı’na
Şimdi düşmanın 4 nakliye gemisiyle 1 hastane gemisinin 
Arıburnu hizâlarından İmroz istikâmetinde ilerlemekte oldukla-
rı bildirilir. 

Kabatepe Mıntıkası Kumandanı
Yarbay İrfan

Tarih: 22 Mayıs 1915
Saat: 11.40 
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Topçu Kumandanlığı’na
87 Rakımlı Tepe civarında bulunan 11. Alay 2. Tabur 5. Bölük’ü 
düşman tarafından görülemeyecek şekilde Zeytinlik’e çekiniz. 
Kabatepe Müfrezesi’ne bildirim yapılmıştır. 

Kabatepe Mıntıkası Kumandanı
Yarbay İrfan

Görüşler: 12. Tümen bataryaları sahrâ bataryasının civarında 
mevziî aldıklarından bunun vazîfesini pekiyi bir hâlde görebi-
leceği anlaşılmış diğer ihtiyattaki sahrâ bataryası uçaklara karşı 
ateş açmak için Akbaş’a gitmekle elde yedek bataryası kalmadı-
ğından bu batarya ihtiyat olarak Zeytinlik’e çekildi. 

Tarih: 22 Mayıs 1915
Saat: 11.40 
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kabatepe Müfreze Kumandanlığı’na
87 Rakımlı Tepe’de bulunan serî ateşli bataryanın Zeytinlik’e çe-
kilmesi topçu kumandanlığına yazılmıştır. Muhafız piyadelerin 
bataryaların hareketten sonra katılması.

Kabatepe Müfrezesi Kumandanı
Yarbay İrfan
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Tarih: 22 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Mıntıka ve 11. Sahrâ Topçu Alay Kumandanlığı’na
1- 19 Mayıs 1915’te Kabatepe’deki mantel topçusu 87 dâne, 24 
şarapnel sarf etmiştir. 1 asker şehit olmuştur. 
2- 19 Mayıs 1915‘te düşman topçusunun attığı 7.5 santimetrelik 
mermilerden biri Topçu 11. Alay’ın 5. Bölüğü 115 numaralı to-
parlağa isabet etmiş sol yan tekerlekten bir parmak kırmıştır. Bir 
de boş sepet zedelenmiştir. Başlangıçta tamiri yapıldı. 
3- 16 Mayıs 1915 gecesi düşman mitralyözleri devamlı olarak iş-
lemiş ve bugün hafif tüfek ve top ateşleri olmuştur. Gruba ait ba-
taryalar ateş yapmamıştır. 
4- Daha önce arz ettiğim üslupta Kabatepe’ye bir gözetleme aracı 
ve sağlam bir telefon konulmazsa bataryaların ateşinden hiçbir 
fayda beklenmemelidir. 
5- Kabatepe’ye veyâhut yakınına bir cebel takımının konması bü-
tün bataryaların yapacağı faydadan başka fayda sağlar. 
6- Mantel topundan daha önce söylediğim mârûzatım şekilde ya-
rar beklememelidir.
7- Obüs takımı mevzie yerleşmiştir. Sağlam mermiler kolordu 
topçu kumandanlığının emriyle daha önce belirtilen yöne tes-
lim etmiştir. Çürük mermilerle ateşten çekindiğine dâir bölük 
kumandanının verdiği anlatımı kıymetli kişiliğinize gönderdim. 
8- Harcanan cephaneyi 2 numaralı sahrâ cephane kolundan bü-
tünledim. 

1 Numaralı Sağ Kanat Topçu Grubu ve 
11. Alay 2. Tabur Kumandanı

Binbaşı Hamdi

4. ve 5. Maddeleri dikkate değer olduğu arzıyla mıntıka kuman-
danlığına arz ve takdim.

Mıntıka Topçu Kumandanı
Yarbay İrfan
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Tarih: 22 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kuzey Grubu Kumandanlığı’na
1- Sağ Kanat Grubu Kumandanlığı’nın rapor sûreti iliştirilmiş 
olarak takdim edildi. 
2- Kabatepe’ye bir telefon konuşmasıyla o civardaki bataryalar 
ateşlerinin tarassudu tesir ateşi çok fazla çoğaltacağı nedeniy-
le bundan bahisle daha önce durum arz edildi. Ve bunun için de 
5 kilometre kalın kablonun 2 sahrâ telefon makinesiyle beraber 
verilmesi rica edildi ve bir kıta açık tutanak gönderildi. Hakika-
ten buraya bir telefon koyulması oldukça önemli olduğundan bu-
nun bir an evvel meydana gelmesinin gerekenlere emir edilmesi.  
3- Kabatepe’de önceden beri mevcut olan mantelli takımın bir 
topu önceleri tahrip olunduğundan şimdilik ateş edebilecek bir 
top kalmıştır. Her ne kadar buraya bir topun koyulma maksadı 
Kabatepe önlerini ateş altına almakla beraber Arıburnu önlerini 
döğmek ise de hâlen bu topun bahsedilen vazîfeyi görmesi ih-
timâli yoktur. Çünkü topun olduğu mahal Arıburnu’ndaki düş-
manın sağ kanadının hâkimiyeti altında olduğu gibi denizden 
dahi tehditte bulunduğundan dâima ateşe açıktır. Topun olduğu 
mahalde topun gizli ateş etmesi imkânı yoktur. Önceleri yapılan 
mevzi ise denizden yapılan ateşle tahrip edilmiştir. 
Kabatepe’ye 1 cebel takımı konulacağına nazaran bu topun ar-
tık orada bırakılmasına ihtiyaç kalmayacağından bunun Ka-
yaltepe’deki mantelli bataryalardan birisine katılması uygun 
görülmektedir. Onaylandığı takdirde yapılmak üzere yazı ile bil-
dirilmesi gerekir. 

Kabatepe Mıntıka Kumandanı
Yarbay İrfan

Tarih: 22 Mayıs 1915
Saat: 12.10
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kabatepe Mıntıkası Kumandanlığı’na
1- Sis nedeniyle uzaklar gözlem edilemiyor. Kabatepe ile ve onun 
kuzeyinde ve Arıburnu ile Kemikli Burnu arasında 4 harp gemisi 
ile 4 torpidosu ve 6 nakliyesi görünüyor. 
2- 19 Mayıs 1915 taarruzunda Yeşil Tarla’nın güney batısında 
düşmanın asıl mevziîsine tahminen 200 metre mesafede kıtaa-
tımız tarafından işgal edilen ve orada vücuda getirilen ve daha 



244

sonra terk olunan siperler düşman tarafından işgal olunduğu gö-
rüldü. 

Kabatepe Müfreze Kumandanı
Binbaşı Saib

Tarih: 22 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Zeytinlik 

Kabatepe’de 77. Alay Kumandanlığı’na
Tarih: 21-22 Nisan 1915
Saat: 03.30
İkamet Mahalli: Palamutluk’ta Topçu Mevziînden 
1- Bugün dahi harp cephelerinde sessizlik sürmekte idi. 
2- Sabah 06.45’te 5. Batarya’ya ateşi ile Arıburnu ve civarını ateş 
altına alarak orada toplanmış olan düşman kitlelerini perişan et-
miştir. 
3- 9.30’da 5. Batarya’ya iskeleye yaklaşan bir nakliye gemisi üze-
rine ateş yönelterek çıkarma hareketini engellemek ile bahsedi-
len gemiyi kaçırmıştır. 
4- Öğleden sonra 13.45’te 4. Bölük sahil boyuna ateş açarak iki 
mermi atmış ise de iki taraf arasında karşılıklı konuşma olmak 
ihtimâline karşı ateş kesilmiştir. 
5- 03.00’de karşılıklı müzakere memurları düşman bölgesine git-
miş olmasına rağmen ateş açılması 77. Alay Kumandanlığı’ndan 
emredildi. 
6- Allah’a şükür insanca bir zâyiatımız yoktur. Yalnız erzak nakli 
esnasında iâşeden bir hayvan mermi isabetiyle ölmüştür. 
7- Bugün cephane sarfiyatımız yalnız 24 şarapnelden ibârettir. 

5. Alay Sahrâ Topu 2. Tabur Kumandanı
Binbaşı Azmi

Tarih: 22 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kuzey Grubu Kumandanlığı’na
5. Alay Sahrâ 2. Tabur’unun 21 Mayıs 1915 muharebe raporu iliş-
tirilerek takdim edilmiştir. 

Kabatepe Bölge Kumandanı
Yarbay İrfan
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Tarih: 22 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Zeytinlik

77. Alay Kumandanlığı’na
1- 18/19 Mayıs 1915 gecesi düşmana sessiz, sedâsız hücumla bas-
kın edilmesi ile siperlerin zaptı hakkında aldığım emir üzerine 
bahsedilen gecede taburun mevcûdu olan 1.000 tüfekli mevcut-
la öğleden önce 01.45’te mevziîmizden yolun fundalık olması ve 
deniz tarafından düşman torpidolarının projektör tutmasından 
1 saat önce harekete geçmek zorunda kaldım. Tam saat 03.00’te 
düşmanın tam sağ kanadı karşısındaki Gelincikli Tarla’nın kena-
rına vardık. Orada taburu iki hat üzere açıp her hatta iki bölük 
tahsis ve sol kanatta ikinci hatta mevcut bölüğü sol kanadımıza 
denizden gizleme ve korumak için terk ettim. Bölükler avcı hâ-
linde ve kademe kademe şeklinde ilerlettim. 
2- Mevziîmizden hareket eder etmez taburun iki muhabere as-
kerini 16. Tümen Kumandanlığı’na gönderdim. Hareket ettiğimi-
zi ihbar ettim. Ve sağ kanadımızda hangi kıta mevcut buluna-
cak ise bizimle irtibatı kurmak için emir verilmesini talep ettim. 
Sözü edilen Gelincikli Tarla’ya ulaştığımızda 48. Alay 3. Tabur 
12. Bölük’ten keşif kolu geldi. Ve onlarla irtibatı kurarak ilerle-
meye başladık. Ondan sonra 48. Alay 3. Tabur sağ kanadımızdan 
yetişti ise de hemen ateşe başladı. Ateşe başladıklarından düş-
man topçu ateşiyle karşımızdan başladı ve akabinde mitralyöz 
ve piyade şiddetli ateşlere başlamasından sağ kanadımızda bu-
lunan birlikler sağa sağa koşarak kendilerini ateşten kurtarmaya 
çalıştıklarından ve askerlerimiz dahi irtibatı kaybetmemek için 
itâat ettiklerinden cephemiz büyüdü. Ve ondan ihtiyat bölükleri 
dahi yayarak cepheyi takviye etmeye mecbur oldum. Ve elimde 
yalnız 1.5 takım kaldı. Onunla sol kanadımızı gizleme ve koru-
mak için deniz yönüne doğru siperlere yerleştirdim. Bunun üze-
rine ihtiyat bir kuvvete ihtiyacım olduğundan ve 16. Tümen’in 
mevkie olan mesafesi uzak olduğundan yakın olmak için Kaba-
tepe’deki alayımızın kumandanı beye ya rapor mürâcaat ederek 
bendenize 6. Bölük’ten iki takımıyla 8. Bölükle bendenizi takviye 
etti. Ve bahsedilen kuvveti ihtiyatta bıraktım. Saat 3 buçukta yer 
değiştirir bir şekilde bazı askerler düşman siperlerinin 5-6 metre 
yakınında ve altında bulunmuşlardı. Geri kalanı avcı hâlinde ateş 
etmeye başladılar. Sağ kanadımız Yeşil Tarla’nın solu sonundaki 
20-25 rakımlı tepede idi ki tutulan sırtın 30 metrelik yükseğinde 
idi. Sol kanadımız ise düşmana daha çok yaklaşmış ve siperler-
den olan mesafeleri 50 metre veya geçmiyordu. 
3- Cephemizdeki düşman siperleri kum çuvallarıyla takviye 
edilmiş olduğu gibi üstleri dâhi örtülü ve meydanda yalnız bir 
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mazgaldan ibâret olduğundan bahsedilen siperlerin tahrip dâ-
neleriyle tahriplerini 16. Tümen Kumandanlığı’yla alayımız ku-
mandanına mürâcaat ettim. Ve topçu tahrip dânesi atacağını her 
iki taraftan emir aldım. Ve bu hâl ile akşama kadar harbe devam 
ettik. Gece karanlığından istifâde ile hücum etmeye akşam hazır-
lık düzenini aldım. Ve hücum zamanının bendenize bildirilme-
sini 48. Alay Kumandanlığı’ndan talep ettim. Sağ kanata doğru 
giden bazı askerler 48. Alay’ın bazı askerleriyle siperlere girmiş-
lerse de araştırmadan sonra ödül vermek için isimlerini takdim 
edeceğim. 
Subaylardan hiçbir zâyiatımız yoktur. Askerlerden ise aşağıda 
belirtilen gibidir. 

Birliği Kayıp Yaralı Şehit Toplam
1.  Tabur 28 118 14 160
2. Tabur 3 9 3 12
İcmâl 31 127 17 172

4- Harbin devam ettiği 14 buçuk saat zarfında 104 sandık cepha-
ne sarf edildiğini asıl mevziîye çekilmek için gece yarısından bir 
saat sonra emir aldığımdan 48. Alay’ın 1. Tabur ve 2. Tabur’unun 
çekildiklerinden sonra kademe kademe geri çekilmeye 02.30’da 
başladım. Ve en nihâyet deniz sahilindeki takımlar geri çekilir-
ken 03.45’te mevziîmize ulaştığım bildirilir.

1.  Tabur Kumandan Vekili
Kıdemli Yüzbaşı M. Rüştü

Kabatepe Mıntıkası Kumandanlığı’na
Taburun harp raporunu takdim ediyorum. Kayıp miktarı daha 
önce daha fazla idi. Fakat askerlerin bir kısmı verilen geri çe-
kilme emrinden haberdar olamadığı cihetle bulundukları ileri 
mevzilerde kalmış ve bir kısmı da 48. Alay’a karışmış olmaları 
hasebiyle bölüm bölüm yetişerek kuvvetler gösterilen adede al-
çalmıştır. İhtimâl bu miktar daha çok eksilir. İyi hizmet edenlerin 
defteri ayrıca takdim edilecektir. 

Kabatepe Müfreze Kumandanı
Binbaşı Saib
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Tarih: 22 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kuzey Grubu Kumandanlığı’na
19 Mayıs 1915’te taarruza katılmış olan 77. Alay 1. Tabur’un mu-
harebe raporu iliştirilerek takdim edilmiştir. 

Kabatepe Bölge Kumandanı
Yarbay İrfan

Tarih: 22 Mayıs 1915
Saat: 15.25
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kabatepe Mıntıka Kumandanlığı’na
Kabatepe’den 

1- Durumda bir değişiklik yoktur. 
2- Kabatepe’nin güneyinde bir ve kuzeyinde bir olmak üzere iki-
zırhlısı vardır. beş torpido ara vermeden kuzey ve güney istikâ-
metlerinde dolaşmaktadır. 
3- Sekiz küçük nakliye gemisi Kemikli ile Kabatepe arasında ve 
açıkta gözlem edilmektedir. 

Kabatepe Müfreze Kumandanı
Binbaşı Saib

Bu haber aynen Kuzey Grubu Kumandanlığı’na arz edildi.    

Tarih: 22 Mayıs 1915
Saat: 19.45
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kuzey Grubu Kumandanlığı’na
22 Mayıs 1915 tarih ve 41 numaralı emirnâme gereğince Kabate-
pe ve Kumtepe’deki tahkîmatın yenilenme ve onarımı ve bahse-
dilen noktalarda önceden tesis olunarak tamamlanmadan kalan 
tel örgüleriyle yeniden îcab eden noktalarda yapılacak tel örgü-
lerinin inşâsını temin etmek üzere önceden talep olunan istih-
kâm müfrezesinin hızlıca yapılmasını rica ederim. 

Kabatepe Mıntıkası Kumandanı
Yarbay İrfan
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Tarih: 22 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kabatepe Mıntıka Kumandanlığı’na
Tarih: 22 Mayıs 1915
Saat: 18.00
İkamet Mahalli: Kabatepe’den
Sahil kısmında vaktiyle konulmak üzere tel örgülerinden bir kıs-
mı henüz ikmâl edilmediğini serbest bir şekilde düşman tarafına 
gidip geldiğimde gördüm. Bir miktar tel örgüsü vardır. Bunlardan 
yararlanarak ikmâline çalışılmak üzere arz yoluyla bir miktar is-
tihkâm askerinin bu gece gönderilmesi rica olunur. 

Kabatepe Müfreze Kumandanı
Binbaşı Saib

Tarih: 22 Mayıs 1915
Saat: 20.00
İkamet Mahalli: Zeytinlik 

77. Alay Kumandanlığı’na
C. 
İstihkâm müfrezesi olmadığından Grup Kumandanlığı’ndan 
önemle talep olundu. Mıntıkamızın iyiliği sebebiyle tahkimi Ordu 
Kumandanlığı’ndan emir olunuyor. Bu bakış açısı yeniden engel-
ler vücuda getirilmesi gerekiyorsa yerlerinin ve gerekli malzeme 
cinsi ve çeşidinin acele olarak yazı ile bildirilmesi istenilir. 

Kabatepe Mıntıka Kumandanı
Yarbay İrfan

Tarih: 22 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Zeytinlik Kuzey Grubu Kabatepe Mıntıkası

Müfreze Emri
Tarih: 22 Mayıs 1915
Saat: 18.30
İkamet Mahalli: Kabatepe’den
1- Karşılıklı konuşma dolayısıyla 2 gündür ateş edilmediğinden 
bu günler zarfında her kısım bitişik hendek vesairesini ikmâl 
etmek için büyük bir fırsat bulmuş ve haliyle bundan istifâde 
edilmiştir. Aksini görecek olursam vazîfedeki ihmâl ve amacın 
düşünülmediğini anlayacağım şüphesizdir. Yine bu fırsattan bö-
lüklerin sıralaması mangaların askerlerinin tamamıyla tanınma-
sı ve askere lâzım olan bilgi ve öğüdün verilmiş olacağını ümit 
ederim. 
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2- Askerlerin düzensiz ve laubali hareketlerini görüyorum. Bu 
husûsa katiyen nihâyet verilsin ve makinenin düzenli olarak iş-
lemesi subaylar tarafından her durumda temin edilmelidir. 
3- Her kısma verdiğim vazîfeler nihâyet buluncaya değin ikin-
ci bir emir verilmez ve işin ne dereceye kadar görüldüğü sorul-
maksızın her durumda her sabah erkenden talep edilmeksizin 
haber verilmelidir. Bu haberlerin talep durumunda geciktirilme-
sini vazîfesizlik sayacağım. 11. Topçu Alayı’nın 87 Rakımlı Tepe 
gerisinde bulunan bataryası mevziîni değiştirmiştir. Yalnız obüs 
koruyacak ve onunla irtibat tesis edecektir. Gerek o batarya ve 
gerek Palamutluk’ta bulunan bataryalarımız yarın öğleden önce 
saat 11.00 ile saat 12.00 arasında karşılıklı konuşma icrâ edilece-
ğinden ateş etmeyeceklerdir. Obüs Taburunun emirlerini yazmak 
üzere burada bir yazıcı askeri bulunduracaktır. 
4- 1. Taburla 2. Tabur yarın akşam değiştirileceğinden mevzile-
rinde yarın gündüzden her iki tabur subayları tarafından iyice 
araştırılmalı ve kıyafet değişikliği gayet hızlı ve hissedilmeksizin 
icrâ edilmek üzere son vereceğim değişim emriyle yapılmalıdır. 
5- Her zaman uyanık ve toplu birliklerin tertip düzeninde bulun-
masını tekrar ederim. 
6- Parola ve işaret [matara]dır. 

77. Alay Kumandanı
Binbaşı Saib

Bildirme Şekli: Bilgi için Bölge Kumandanlığı’na süvariyle; 77. 
Alay 1. Tabur 2. Tabur Obüs Bataryası’na not ettirilmiş; 5. Alay 
sahrâ topu, kısa 15’lik Batarya Kumandanlıkları’na süvari ile. 

77. Alay Yaveri
Asteğmen Kâmil

Tarih: 22 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Zeytinlik 

Kabatepe Mıntıkası Kumandanlığı’na
Tarih: 22 Nisan 1915
Saat: 19.50
İkamet Mahalli: Kabatepe’den
1- Arıburnu diğeri Azmak Deresi döküldüğü istikâmetlerinde 
açıkta iki harp gemisi gözlem yapılıyor. Bunlar da dâima yer de-
ğiştirerek devam ediyor, aralarında dâima harekât hâlinde altı 
torpido vardır. 
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2- Büyük nakliye gemileri tamamen çekildiler. Yalnız dört nakli-
ye gemisi vardır.

Kabatepe Müfrezesi Kumandanı
Binbaşı Saib

Tarih: 22 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kuzey Grubu Kumandanlığı’na
1- Arıburnu ile Azmak Deresi arasında dâima yer değiştiren iki 
zırhlı ile devamlı aralarında dolaşan altı torpido ve dört nakli-
ye gemisi vardır. Büyük nakliye gemisinin Arıburnu önlerinden 
ayrılmış olmalarına nazaran görüşmelerin gerçekleştiği şu sıra 
Arıburnu kuvvetlerinden bir kısmının güneyindeki taarruz ha-
reketine katılmak üzere bunlara yüklenmiş olmaları muhtemel 
gördüğüm bildirilir. 

Kabatepe Mıntıka Kumandanı
Yarbay İrfan

Tarih: 22 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kabatepe Mıntıkası Kumandanlığı’na
Tarih: 22 Mayıs 1915
Saat: 16.30
İkamet Mahalli: Kemalyeri
5. Ordu Kumandanlığı’nın emrinin tümenlere ait olan maddeleri 
aşağıda belirtildiği gibi aynen bildirilir. Hükmüne uygun hareket 
olunması lâzımdır. 
1- Gönderilen kum torbalarının derhâl her tarafta kullanılması 
husûsunun teminini rica ederim. Bu kum torbalarından gerek av-
cılar ve gerek bunların gerisinde avcıları takviye için alıkonulmuş 
olan parça en iyi şekilde kullanılmalıdır. Subaylar özellikle baş 
isabetlerinden kaçınmak için bunların pek büyük kıymeti vardır. 
Kendimizi daha iyi gizleme lüzumunu İngiliz’den öğrenmemiz 
lâzım. 
2- Kabatepe ve Kumtepe’de dâima hafriyat ile mevzilerin yeni-
lenmesi konusunda gereken tedbirlerin alınmasını rica ederim. 
Dikenli tel örgüleri kullanmak her tarafta yan ateşi icrâsına uy-
gun mevziler hazırlanmalıdır.
3- Mevzi iyi olup ve ateş meydanının yenilenmesi gerekmeyen 
yerlerde dahi dikenli tel örgüleri kullanılmalıdır. 
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Tarih: 22 Mayıs 1915
İkamet Mahalleri: Zeytinlik

Tâmim
1- Arıburnu Sırtları’nda yerleşmeye çalışan düşmanın şu birkaç 
günlük zaman zarfında ne sağlam ve düzgün tarzda siper yap-
tığı ve her gün nasıl bir hızla ilerlediği görünüyor. Bugün bile 
daha çok siperlerinin üstleri örtülmüştür. Örtülmeyen siperle-
rin önüne kum torbalarından mazgallar yapılarak telefatın önü 
alınmıştır. Biz buna karşı siper kazmak konusunda bile ilerleme 
eserleri gösteremiyoruz. Düşman karşılardan örnekler gösterdi-
ği – tahkîmat husûsunda harikalar gösterdiği hâlde ondan ibret 
almıyoruz. Gayretle çalışma, ciddi gayret gösterme her zorluğu 
ve her türlü engeli aşar. Bütün birlikler kumandanlarının zama-
nının önemi ve ileride marûz kalınacak daha büyük tehlikeleri 
dikkate alarak düşmana tam bir dayanıklılıkla ve sessizlikle karşı 
durabilmek için şimdiden gayret göstermeleri ve mevzilerimi-
zin tahkim ve takviyesine çalışmalarını esirgememeleri lâzımdır. 
Tahkîmat tâlîmatnamesine ve geçen gün birer nüshası gönde-
rilen sahrâ tahkîmatı hakkında harp tecrübelerin adında broşür 
maddelerine uygun olarak yapılmalıdır ki fayda sağlasın. Şimdi-
ye kadar usûlsüz yapılan siperlerden pek o kadar yararlanılaca-
ğını zannetmiyorum. Bunlar dâr olduğu gibi lâzım gelen derin-
liği de mevcut değildir. Ara siperlerine pek az kalınlık veriliyor. 
Karşımızdaki toplar gemi topları olduğu için ara siperlerine çok 
kalınlık vermeli ve hatta daha az mesafe ile ara siperleri yapıl-
malıdır. Bu eksikler ve gereken tâdîlât yapılarak ve mümkün ise 
tedarik olunacak kum torbaları veyâhut çim parçalarıyla ve ah-
şap malzemeleri ile mazgallarla donatım yapılarak siperler ikmâl 
olunmalıdır. Siperlerin üzerlerini örtmek imkânı bulunuyorsa bu 
daha fevkalâde olur. Bundan dolayı tedarik edeceğiniz her madde 
ile siperlerinizi tahkim ve takviyeye çalışıyor isek vatan vazîfesi 
ve mecburiyetimizi göstermiş oluruz. O vakit başarı bize yâr ola-
cağına emin olabiliriz. Başarı sadece Allah’tandır.

Kabatepe Mıntıkası Kumandanı
Yarbay İrfan

Bildirme Şekli: Kabatepe’de 77. Alay Kumandanlığı’na 77. Alay 3. 
Tabur Kumandanlığı’na, 39. Alay Mantelli 1. Tabur Kumandan-
lığı’na, Bölge Topçu Kumandanlığı’na, 11. Alay 2. Tabur Topçu, 
5. Alay Topçu 2. Tabur, 10.7 santimetrelik Topçu, Obüs Bataryası 
Kumandanlıkları’na yazı ile bildirilmiştir.
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Tarih: 22 Mayıs 1915
İkamet Mahalleri: Zeytinlik 

Kabatepe Bölgesi Kumandanlığı’na
Tarih: 22 Mayıs 1915
Saat: 18.00
İkamet Mahalleri: Kabatepe’den 
Kurmay Binbaşı Kemal Bey geri dönmüştür. Adı geçen kişi kar-
şılığında düşman tarafından alınıp ikametgâh civarında bir yer-
de bulundurulan düşman yüzbaşılarından Herbert de şimdi geri 
dönmüştür. Mösyö Herbert ihtiyat yüzbaşısıdır. Bu subay önce-
den İstanbul elçilik görevinde hizmet etmiş Türkçe, biraz Arapça, 
Fransızca iyi bilir. Yemen, Bağdat, Basra, Kerbela, Van, Anadolu 
vesaireyi tamamıyla gezmiş olduğu ve hâlen İngiltere Parlamen-
tosu’nda üye imiş. Balkan Harbi’nde bizim lehimizde pek çok 
gayretlerde bulunduğunu ve hâlen Dâhiliye Nâzırı Talat, Edirne 
Valisi Hacı Adil vesair yüksek makamdaki kişileri pek çok iyi ta-
nıdığını ve gerçekleşebilir ise onlara selâmının iletilmesini rica 
etti. Kendisi muhâfazakâr bulunduğu cihetle harbin bir an önce 
bitmesini temenni etmekte olduğunu ve esasen kendileri bütün 
İngilizler Türkiye ile harp taraftarı olmadıklarını bildirdi. Dün 
de Kurmay Binbaşısı aynı sözde bulunmuş idi. Bütün arzuları 
Almanya ile sonuna kadar harp etmek olduğunu ve bahsedilen 
Herbert’in ifadelerinde bu muharebeden bir an önce kurtulmuş 
olmak arzusunu beslediği anlaşılmaktadır. Son veda zamanında 
Türkiye hakkında iyi bir fikir beslemekte olduğunu ve sırası dü-
şerse önceki gibi yine çalışacağını ifade ederek ayrılmış olduğu 
arz olunur. 

Kabatepe Müfreze Kumandanı
Binbaşı Saib

Tarih: 22 Mayıs 1915
İkamet Mahalleri: Zeytinlik 

Kuzey Grubu Kumandanlığı’na
11 Mayıs 1915 tarih ve 12 numaralı emre bağlı harp düzeni gere-
ğince Kabatepe Mıntıkası Kumandanlığı’na tâyin olunarak o za-
mandan beri vazîfesini yerine getirmekte isem de kanuni yetkimi 
bilmiyorum. Tâyin ve takdimini rica ederim.

Kabatepe Mıntıkası Kumandanı
Yarbay İrfan
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Tarih: 22 Mayıs 1915
İkamet Mahalleri: Zeytinlik

Sarafim’de: 2.Topçu Alay Kumandanı Mehmet Emin Bey’e
14 Mayıs 1915 tarihli telefona cevaptır.
1- Telefonunuzu alır almaz sizinle birlikte çalışmak üzere böl-
gedeki durum hakkında haber vermek istedim. Yazdığım telefon 
2 Tümen Kemalyeri’ne gitmiştir diye geri geldi. Bugün ise Sara-
fim’de olduğunuzu öğrendiğimden birlikler hakkında aşağıdaki 
gibi bilgi vermeyi uygun gördüm: Kabatepe’den (dâhil) Kumte-
pe’ye (dâhil) kadar olan Kabatepe Bölgesi 77. Alay ve bir jandar-
ma bölüğü tarafından gizleme ve temin olunmaktadır. Bu alayın 
iki taburuyla 82 Rakımlı Tepe’den Azmak Dere’ye kadar olan böl-
ge 3. Tabur’uyla bu dereden Kumdere’ye ve bu tabura katılan jan-
darma bölüğü ile dahi bu dereden Sarıtepe’ye kadar olan kısım 
gizleme ve temin edilmektedir. Alayın merkezi Kabatepe; 3. Bö-
lüğünki Palamutluk; Jandarma Bölüğü’nünki de büyük Karate-
pe’dir. Semerlitepe’de 5. Alây 2. Tabur 4. ve 5. Bölük ile 15’lik kısa 
iki top vardır, iki 15’lik kısa top da Çamtepe civarındadır. 12’lik 
bir obüs takımını Kabatepe’nin kuzey doğusunda 87 Rakımlı Te-
pe’de olup diğer obüs takımıyla 11. Alay 2. Tabur 4. Batarya ve 
bir süvari bölüğü Maydos Zeytinlik’te, iki Mantelli bataryası da 
Kayaltepe’dedir. 
2- Bir bataryanızın grubvârî Kayaltepe civarında mevzie sokul-
masını uygun olur ve ancak uçağa karşı ateşlerde Zeytinlik’teki 
birliklerimizde zarara sebebiyet verilmemesi için istikâmetimize 
doğru ateşten sakınılmasını hatırlatırım. 

Kabatepe Mıntıkası Kumandanı
Yarbay İrfan

Tarih: 22 Mayıs 1915
İkamet Mahalleri: Zeytinlik 

Kuzey Grubu Kumandanlığı’na
Kayaltepe ve Eğertepe’de ve eteklerinde birçok piyade siperleri 
vardır. Bunlar geçişi zamanla dolmuş, bozulmuştur. Burada bu-
lundukları müddetçe bunların temizlenmesi ve bütünleme inşâ-
larıyla meşgul olmalarının münâsip ise 1. Alay’a emir ve havale 
edilmesi bildirilir. 

Kabatepe Mıntıkası Kumandanı
Yarbay İrfan
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Tarih: 22 Mayıs 1915
Kuzey Amerika Cemâhîr-i Müttefika Sefiri Morgenthau Hazretle-

ri’ne
Gelibolu Yarımadası’nda her iki taraftaki cesetlerin defni için 
yapılan müzakere maksadıyla Ordu Kumandanı tarafından gön-
derilen görüşme memurlarının düşman tarafından tutuklanarak 
henüz geri dönmediğini zât-ı âlîlerine bildirmekle kesb-i fahr 
ederim. Uluslararasına karşı vukû bulan işte bu tecavüzü mü-
kemmel şiddetle protesto eder ve sözü edilen görüşme memuru-
nun teslimi husûsunda diplomasi yoluyla teşebbüsler yapmanı-
zı rica eylerim. Görüşme memuru teslim edilmediği takdirde ne 
yazık ki ben de karşılık olarak aynı tedbire başvuracağım. Üstün 
saygılarımı takdim ederim. 

Kara ve Deniz Osmanlı Kuvveti 
Başkumandan Vekili Enver
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23 Mayıs 1915

Yarın için en şiddetli bir düzen ve 
düzenleme talep ederim. Düşman karşısında 
bulunduğumuzu ve hürmete değer ve takdir 
görülmek için en mükemmel bir terbiye ve 

düzenlemeyi göstermeye mecbur olduğumuzu 
unutmamayı tekrar hatıra getiririm.
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Tarih: 23 Mayıs 1915
23/24 Mayıs 1915 yarınki pazartesi gününde ölülerin defni ve ya-
ralıları nakletmek için tarafeyn arasında dokuz saatlik bir antlaş-
ma imzalandığı [saat 07.30’dan saat 16.30’a kadar] ve antlaşma 
sahası Kabatepe’nin üç kilometre güneyinden doğuya doğru uza-
nan bir hattan kuzeye doğru Kabatepe ve Arıburnu ve Büyükke-
mikli Burnu arasındaki sahadan ibâret olduğu ve bu mıntıkada 
bahsedilen süre içinde tarafından asla ateş edilemeyeceği ve tah-
kîmat yapılamayacağı ve uçak da uçamayacağı ve taraflar arasın-
da siperleri arasında orta derece olarak tâyin edilen hatta hiçbir 
taraftan saldırılamayacağı ve sıhhiye memurlarından başka kim-
se bulunmayacağı ve her tarafa ara hatlara kadar getirip teslim 
edeceği ve bulunan düşman silâhlarının yalnız mekanizması çı-
karılıp tüfek teslim edileceği ve ölülerin üstü asla soyulamayaca-
ğı ve bu koşullar hâricinde hareket antlaşmanın eksikliğine vesi-
le olacağı gibi kuralların kabul edildiği tümenden bildirilmiştir.

Çanakkale’de yaralılar arabalarla hastanelere nakil edilirken.
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Tarih: 23 Mayıs 1915
Saat: 09.00

57. Alay Kumandanlığı’na
1-Bölgemizde on iki saat içinde bir olay olmamıştır.
2-Düşman tarafından birkaç bomba atılmış ise de hiçbir etki 
yapmamıştır.
3-Askerlerin tam bir sükûnetle tahkîmatla meşgul bulundukları 
bildirilir.

1. Tabur Kumandanı
Yüzbaşı Ali Rıza

Tarih: 23 Mayıs 1915
Saat: 09.04

57. Alay Kumandanlığı’na
1-Durumda değişiklik yoktur.
2-Siperlerde tâdîlât ve hafriyat yapılmıştır. Mıntıkamızda her-
hangi bir olay yoktur.

57. Alay 2.Tabur Kumandanı 3. Tabur Kumandanı
Ata Ali Rıza

Tarih: 23 Mayıs 1915
57. Alay Kumandanlığı’na

1-On iki saat zarfında bölgemizde bir değişiklik yoktur.
2-Bütün gece siperlerin tahkîmatıyla meşgul edilmiştir.
3-Yalnız bir asker yaralımız bulunduğu marûzdur.

57. Alay 1. Tabur Kumandan Vekili
Yüzbaşı Ali Rıza

Tarih: 23 Mayıs 1915
Son on iki saat zarfında değişiklik olmadığı ve sessizlikle geçiril-
diği bildirilir.

2. Tabur Kumandanı
Ata
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Tarih: 23 Mayıs 1915
1-Bugün düşmanın siperlere karşı açtığı top ateşiyle iki şehit, 
dört yaralı askerimiz vardır.
2-Durumda başkaca değişiklik yoktur. Siperler yenilenmiştir.

3. Tabur Kumandanı
Ali Hayri

Tarih: 23 Mayıs 1915
İkamet Mahalleri: 180 Rakımlı Tepe’nin Güney Doğusundan

Tümen Emri
1-Tedavi içi İstanbul’a gönderilmekte olan yaralılar üzerinde 
humbara ve kapsül anahtarı işaret fişeği vesaire gibi birlikle-
re lâzım olan malzeme ortaya çıkmadıkça adı geçen askerlerin 
üzerlerinde bulunacak bu gibi malzemenin aldırılıp ihtiyacı olan 
birliklere verilmesi ve bu husûsun özellikle Sıhhiye Bölüğü tara-
fından temin edilmesi lâzımdır.
2-19. Tümen Sıhhiye Bölüğü sargı merkezi Suyatağı sırtındaki 
sağ kanat topçuları gerisinde ve Kördere’nin Kurtderesi’ne bir-
leştiği yerdedir. Araba durak yeri dahi oradadır. Hafif yaralı top-
lanma yeri sargı merkezinin idâresindedir.
3-Günlük verilen zâyiat cetvellerinde o günkü cephane sarfiya-
tıyla dâhil olmalıdır. Cephane sarf ve ihtiyacını zamanında bil-
dirmeyen birliklere kollardan cephane verilmemesi kolordu ku-
mandanlığının emirleri gereğindendir. Bundan sonra her günkü 
zâyiat cetveline kuşluk vaktinden, öğleden sonra saat beşte tü-
mene gönderilmesi talep olunur.
4-Silâhların ateşlerinin çokluğu ile toz topraktan paslanmalarına 
ve karıncalanmalarına meydan vermemek ve silâhın ateş kabili-
yetini korumak dâima temiz ve nemsiz bulundurmak ve yağla-
makla mümkün olacağından silâhların temizliklerine fevkalâde 
vakit ve özen gösterilmesi bütün kıta kumandanlarından talep 
ederim.
5-Siperlerde topraklar arasında döküm cephane vardır. Cepha-
ne için yapılan yuvalarda bulundurulan cephanenin topraklar ile 
karıştırılmaması ve bu sûretle tüfek mekanizmalarının hızla ve 
kolaylıkla işlemesi ve neticede ateşlerin sağlığı temini konusu-
nun dâima dikkatli bakışlara tutularak askerlere kararlaştırılmış 
ikazlarda bulunulması lâzımdır.

19. Tümen Kumandanı
Yarbay Mustafa Kemal
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Tarih: 23 Mayıs 1915
Saat: 19.40

Tümen Kumandanlığı’na
1-Durumda değişiklik yoktur.
2-Siperlerimize edilen düşmanın topçu ateşinden iki şehit altı 
yaralı vardır.

Sağ Kanat Kumandanı
Avni

Tarih: 23 Mayıs 1915
İkamet Mahalleri: 180 Rakımlı Tepe’den

Tümen Emri
1-Ölülerin gömülmesi için 24 Mayıs 1915 tarihinde İngilizlerle 
imzalanan antlaşma hakkındaki koşullar ile bu konuda kolordu 
ve Kuzey Grubu Kumandanlığı’nın tâlîmat ve îzâhatı [üç parça] 
iliştirilmiş gönderilmiştir.

24 Mayıs 1915’te gerçekleşen ateşkes için Ohrili Kemal Anzac subayı Sam 
Butler tarafından karargâha görüşmeye götürülüyor.
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2- Bahsedilen durumlar ve tâlîmat ve îzâhatta belirtilen husûsla-
rın tamamının dikkate alınarak hareket edilmesi gerekmektedir. 
3- Tümen Sıhhiye Bölüğü tezkerecilerinden 65 tezkereci 16 tez-
kere ile ve 72. Alay tezkerecileri [tezkere ile beraber] 64. Alay ve 
diğer altmış beş tezkereci on altı tezkere ile ve 27. Alay tezkere-
cileri ve tezkere ile beraber 57. Alay’a katılmıştır. 64. Alay, Sıh-
hiye Bölüğü ve 72. Alay tezkerecilerini kendi tezkerecileriyle ve 
kâfi gelmezse diğer uygun askerlerle [gerekli koşullara sahip] yüz 
askere ulaşacaktır. 57. Alay dahi Sıhhiye Bölüğü ve 27. Alay tez-
kerecilerini kendi tezkerecileriyle ve kâfi gelmezse diğer uygun 
askerle keza yüz nefere ulaşacaktır.
4- Nakliye işlemlerine memur olanlar alay cephelerinde öğleden 
önce saat 8’de hazır olacak ve Erkân-ı Harbiye’den temsilci su-
baylarımız tarafından verilecek bilgi öncelikle bana ulaştırılacak 
ve bundan sonra benim emrimle işleme hızlıca başlanacaktır. 
Alaylar müfrezelerinde birer subay ile birer doktor bulundura-
caklardır. Fakat bu müfreze ve subayların ve doktorların iş başın-
da bulunması kolordu tâlîmatının dördüncü maddesi hükmüyle 
uyumlu olduğu halde mümkün olacaktır.
5-Yarın 07.30’da asla ateş kesilecek ve kolordu kumandanlığının 
tâlîmatı nedeniyle avcı hatlarında olduğu gibi geriden dahi hiç 
kimse kendini göstermeyecektir.

19. Tümen Kumandanı
Yarbay Mustafa Kemal

Çanakkale Cephesi’nden gelen yaralıların İstanbul’da 
bulunan hastanelere nakilleri gerçekleştiriliyor
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24 Mayıs 1915 Tarihindeki Antlaşma Gününde Ölülerin Defni Hak-
kında Kolordu Tâlîmatı

1- Arıburnu muharebe cephesindeki ölülerin defni ve yaralıların 
nakli için İngilizlerle imzalanan antlaşmanın sûreti ve onun bağ-
lısı olarak bazı noktalardaki şüpheleri gidermek için düzenlenen 
açıklamalar iliştirilerek gönderilmiştir.
2- İkinci madde gereğince Erkân-ı Harbiye’den  19. Tümen Kur-
may Subayı Binbaşı İzzettin Bey, 16. Tümen Kurmay Subayı Yüz-
başı Nazım Bey

Tercüman: Tahir Bey
                   Sadık Bey

Sıhhiye Subayı: 19. Tümen Başhekimi Kıdemli Yüzbaşı Hüseyin 
Hüsnü Bey
14. Alay 2. Tabur Doktoru Yüzbaşı Arif Hikmet Bey

Askerler: Kolordu Karargâhı Jandarma ve Piyade Takımlarından 
60 asker ve tümenlerden onar asker 40/100 toplam
3- Bu heyet: 24 Mayıs 1915 sabah saat altıda Kabatepe’de 77. 
Alay Kumandanı nezdinde toplanarak bütün heyet Kurmay Su-
bay Binbaşı İzzettin Bey’in kumandası altında bulunacaktır. Saat 
yediyi kırk beş geçe içtimâ noktasında bulunmak üzere hareket 
edeceklerdir. İçtimâ noktası Kabatepe’nin iki kilometre kadar ku-
zeyindeki deniz kenarında siyah bir sandalın yanıdır. Burasını 77. 
Alay Kumandanı kendilerine gösterecektir.
4- Her tümen iki avcı hattı arasında iş görmek üzere ikişer yüz 
askerlik [matara, sedye, kazma ve kürekli] birer müfreze hazır-
lanacak ve hizmete hazır bulunduracaktır. Sıhhiye bölükleri bu 
müfrezenin esasını teşkil edecektir. Müfrezelere bir subay ku-
manda edecek ve birer doktor verilecektir. Fakat bu husûs birinci 
kurmay subayı tarafından hasım birinci kurmay Subayına buluş-
tukları vakit bildirilecektir. Kabul edilmediği halde bunlar geri 
bırakılarak yalnız küçük subayın idâresi altında ve memur olan 
kurmay ve doktorların nezâretiyle iş görülecektir.
İkişer yüz askerin çalışması için iki tarafça takip edilecek bölge 
sınırları bugünden mâlûm olmayacağı ve sınırlar tümen bölgele-
rine de ihtimal ki uymayacağı sebebiyle tâyin olunan bölgede her 
tümen müfrezesinden kaçar asker iş görmek üzere ileriye çıkaca-
ğında kurmay subayları tâyin edecektir.
5- Şehitler geriye alındıktan sonra kimlik belgeleriyle birlikte ka-
lan eşyâları da toplanmalıdır. 
Yalnız yerlerinde defin edileceklerin kimlik belgeleriyle kalan eş-
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yâları orada alınır ve usûlüne uygun deftere kaydedilir.
6- Bütün birliklerin mevzilerini belli etmemek için bulundukları 
yerlerde asla başlarını göstermeyip ancak her an düşmanın bir 
baskınına karşı emre hazır bulunmaları lâzımdır. Bunun için ge-
len maddeler özenle dikkate alınmalıdır.
A) İleri hatlarda siperlerin içinde herkes silâh başında buluna-
cak ve fakat herkes saklanıp silâhsız olarak siperin uzunluğuna 
ve haline göre yeterli miktarda [fakat sınırlandırılmış] gözlemde 
bulunulacaktır.
B) Siperlerde emir olunan gözlemcilerden başka tek bir şahsın 
bile başı görünmeyecektir. Böyle avcı hatlarındaki subayların 
adedi çoğaltılacaktır. [Mümkün ise gözetleyiciler subaylardan 
seçilmelidir] Siperlerin gerisinde bulunan birlikler dahi hiç kim-
se bu harekâtı izlemek maksadıyla öteye beriye gitmek veya et-
rafa bakmak gibi teşebbüslerde bulunmayacaklardır. Bu husûsun 
gerilerde bulunan batarya gözetleme ve karargâh mevzileri ağır-
lıklar vesâireye dahi tamamını kapsamaktadır.
7- İki taraf avcı hatları arasında ölüler, yaralılar, silâhlar ve techî-
zat nakline memur olacak asker en açık göz terbiyeli çevik gür-
büz olanlarından seçilmelidir. Bundan dolayı bu asker mümkün 
ise bizzat tümen kumandanlarının teftiş ve muayenesinden ge-
çirilmelidir.
8- Askerlerimiz asla İngiliz askerleriyle arkadaşlık etmeyecek ga-
yet ciddi davranmakla beraber tavır ve hareketi nazik olacaktır.
9- Ölüleri defnetmek için daha bu geceden geride mezarlar ha-
zırlanacaktır. Şehitlerin defninden sonra bir işaret konulması 
pek münâsiptir. Ateşten korunan yerler var ise bu geceden hazır-
lanmaları daha ziyâde memnuniyete değerdir.
10- Ölüler ve yaralılar avcı hatlarının gerilerine kadar tezkereci 
asker tarafından getirildikten sonra orada dahi yine sınırlı mik-
tarda silâhsız tezkereci asker tarafından geriye mezarlara kadar 
taşıttırılarak defnedilecektir.
11- Düşman harp gemileri ve nakliyenin özellikle sahile yaklaşma 
hareketleri gözetleme noktalarından derhal bana bildirilecektir.
12- Yarın için en şiddetli bir düzen ve düzenleme talep ederim. 
Düşman karşısında bulunduğumuzu ve hürmete değer ve takdir 
görülmek için en mükemmel bir terbiye ve düzenlemeyi göster-
meye mecbur olduğumuzu unutmamayı tekrar hatıra getiririm. 
23/24 Mayıs 1915

Kuzey Grubu ve 3. Kolordu Kumandanı
Esat
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Ölülerin Defni ve Yaralıların Nakli İçin Antlaşma
Osmanlı Kuvvetleri Kumandanı Mareşal Liman Von Sanders Paşa 
ile Akdeniz Seferi Kuvvetler Başkumandanı General Sir Hamilton 
arasında aşağıdaki maddeler kabul ve kararlaştırılmıştır.
1- 24 Mayıs 1915 sabahı saat yedi buçuktan îtibâren akşam saat 
dört buçuğa kadar iki taraf siperleri arasındaki ölülerin defni ve 
yaralılarını nakil için dokuz saatlik bir antlaşma kabul edilmiştir.
2- Her iki taraftan: 
İkişer Kurmay subay
İkişer tercüman
İkişer Sıhhiye subayı
Birer beyaz bayrağı elinde bulunduran yüzer asker
Kabatepe’nin iki kilometre kuzeyinde sahilde öğleden önce saat 
yedi kırk beşte bulunacaklardır.
Elbise: Subaylar manevra kayışı ve mataralarını, askerler yalnız 
mataralarını taşıyacaktır.
Siperler civarındaki arazinin tabiatı ölülerin defni ve yaralıları 
nakil edilecek işbu arazinin mıntıkalara ayrılmasını îcab ettirir. 
Bu husûsta birinci kurmay subayları görüşecekler ve parçalan-
mış şekilde hakkında karar alacaklardır. Her bir mıntıka yaklaşık 
bin metrelik uzunluğu taşıyacaktır ve her birinde de iki taraftan 
ancak ikişer yüz kişi iş başında bulunacaktır. Bu sûretle siperler 
arasında birçok kimselerin toplanması engellenmiş olacaktır. Bu 
müfrezelerin askerlerinde matara, sedye ve yeterli miktarda kaz-
ma ve kürekten başka bir şey bulunmayacaktır. Tahliye işi saat 
sekizde başlayacak ve öğleden sonra saat dörtte veyâhut işler bi-
tince nihayet bulacaktır. Daha bir gün çalışmasına lüzum hâsıl 
olursa Kurmay subayları öğleden sonra saat üçte buluşacaklar ve 
ertesi günü işe devam için tâlîmat alacak ve karar vereceklerdir.
3- Aşağıdaki usûle göre işe başlanacaktır.
Ara hatlar tâyinine ayrılan müfreze sahilden îtibâren işe başlaya-
cak ve uygun aralıkla her iki taraf siperlerinin mümkün mertebe 
sıhhatle ortalarına her iki taraftan birer beyaz bayraklı adam gö-
revlendireceklerdir. 
Kurmay subayları ilerlemek için işareti ve bir yer vermez her böl-
geye ait olan tezkereciler siperlerden dışarıya çıkar ve beyaz bay-
raklarla tâyin olunan ara hatta kadar mıntıkada ortalığı tahliye 
ederler. Şöyle ki: Bütün düşman ölü ve yaralılarını merkez hattı-
na kadar getirirler. Oradan da düşman ölü ve yaralılarını düşman 
tezkerecileri tarafından kaldırılır. Ancak kaldırılması kabil olma-
yan asker (yani ölüler) bulundukları yerlerde defnedileceklerdir.
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4- Silâhlar ve techîzat hakkında aşağıdaki hareket olunacaktır. 
Ölü ve yaralılar kaldırıldıktan sonra Osmanlı tezkereci askerleri 
kendi mıntıkalarında (yani ara hatların beri tarafında) bulunan 
bütün silâh ve techîzatı ara hatlara kadar getireceklerdir. İngiliz-
ler tarafında (ara hattın öte tarafında) bulunan silâhlar ve techî-
zat İngilizler tarafından bu ara hattına kadar getirilecek Osmanlı 
subayları huzurunda mekanizmaları alınacaktır. Aynı sûretle bü-
tün Osmanlı tarafında bulunan İngiliz tüfekleri dahi ara hatta 
getirilecek ve orada mıntıkanın tahliyesine nezâret eden İngiliz 
subaylarının önünde mekanizmaları alındıktan sonra İngilizlere 
bırakılacaktır. Bu şekilde alınan mekanizmalar birlikte götürüle-
cektir.
5- Bu mütareke esnasında ara hattın tâyinine memur olanlarla 
tezkereci askerlerden başka kişilerin iki taraf siperleri arasında 
hareketi yasaktır. Siperlerin arkasında kıtaatın düşmanca bir va-
ziyette toplanması da antlaşmanın bozulması için yeterli bir se-
beptir.
6- Kabatepe ile Suvla Limanı arasında hiçbir çıkarma yapılmaya-
caktır. Diğer taraftan da Kabatepe civarında meşgul olan Osman-
lı birlikleri antlaşma esnasında hiçbir sûretle takviye edilmeye-
cektir.
7- Mütareke esnasında siperler ve sipersiz olarak ilerde bulunan 
avcı hatlarında ulaşım hendeklerinde ve top mevzilerinde hiçbir 
sûretle kazı işlemi yapmayacaktır.
8- İki taraftan birinin şartları antlaşmaya karşı daimî şüphe bir 
hali görülünce diğer tarafın birinci kurmay subayı antlaşmayı 
bozmaya yetkili olacaktır. Ancak iki taraf arasında birliklerini 
haberdar etmek için yarım saatlik bir müsâade verilir. Her iki ta-
raf kıtaatı mevzide durup kendilerini müdâfaaya hazır kılabilir-
ler. Bu hâl antlaşmanın bozulmasını gerektirmez. Ancak ani bir 
hücum halinde her iki taraf vaziyetinin îcabına göre harekâtta 
serbest kalabilirler. 
9- İki taraf kurmay subayı bir yer tâyin edecekler ve oradan ge-
reken raporlarını göndereceklerdir. Kendi kumandanlarıyla olan 
irtibat ve bağ buradan gerçekleşecektir. Bu yer tâyin edildikten 
sonra iki tarafın tüm birliklerine bildirilecektir.
10- Kurmay subaylarından başka hiçbir kimseyi durdurumaz. Bir 
hücum anı buna dâhil değildir.
11- Her iki taraf uçakları Kabatepe’nin üç kilometre güneyinden 
geçen hattın kuzeyindeki mıntıkada uçuramayacaklardır.
12- Ansızın bir hücum vâki olursa tezkereci askerler ile ara hat 
tâyinine mahsus askerler kendi hatlarına serbestçe gidebilecek-
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lerdir. Bu esnada hiçbir kimse onların üzerine ateş etmeyecek-
lerdir.
13- Arazi üzerinde kararı gerektiren teferruat birinci kurmay su-
bayları tarafından tâyin edilecektir. Bunlar tam yetkiye sahip bu-
lunacaklardır. 23 Mayıs 1915 tarihinde iki nüsha olarak yazılmış 
ve her iki tarafın tam yetkiye sahip delegeler tarafından imza ve 
karşılıklı alıp verme yapılacaktır.

Kurmay Yarbay Kurmay Yarbay
 Fahreddin  A. Skeen

Ölülerin Defni Antlaşması Maddelerinden Bazıları Hakkında 
Açıklama

Dördüncü maddeye ait: Ara hattın beri tarafında bulunan Osman-
lı silâhları İngilizlere gösterildikten sonra bütünüyle bizim ola-
caktır. Bunların mekanizması çıkarılmayacaktır. Aynı şekilde ara 
hattın öte tarafında bulunan İngiliz silâhları İngilizler tarafın-
dan bize gösterildikten sonra mekanizmaları çıkarılmadan onla-
ra bırakılacaktır.

Altıncı maddeye ait: Kabatepe civarındaki birliklerden maksat 
Arıburnu muharebe meydanındaki birliklerdir. İngilizler Arıbur-
nu ismini şimdiye kadar bilmiyorlardı. Suvla Limanı Kemikli Bu-
runları arasındaki limandır.

Yedinci maddeye ait: Toprak işlemi yapılmayacak olan siperler-
den maksat yalnız ön hattaki siperler değildir. Mutlaka her siper 
demektir. Bu siper isterse en geri hatta olsun orada dahi toprak 
işlemi yapılmayacaktır.

Dokuzuncu maddeye ait: Siperler arasındaki ölüler, yaralılar ve 
silâhlar ve techîzatın tahliyesi esnasında zuhur edecek açıklan-
ması gereken nedenleri ve şikâyet gerektiren durumları hakkın-
da haberler kurmay subayına bu maddede söylenen yerle gönde-
rilecektir. Hemen birçok siperlerden görülecek olan bu yer büyük 
bir beyaz bayrak dikilecektir.

Kuzey Grubu Kumandanlığı

Tarih: 23 Mayıs 1915
27. Alay Kumandanlığı’na

1- Dün düşman şiddetli gemi ve topçu ateşiyle bombardıman 
ederek Güney Grubu’na ciddî ve kesin bir taarruz yapmış ise de 
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Allah’ın yardımı ile subaylar ve askerlerimizin büyük fedâkârlık 
ve cesaretleri sâyesinde 2.000’den fazla ölü bıraktırılarak eski 
mevziîne def edilmiş ve uzaklaştırılmıştır.
2- Güney Grubu’nun sağ kanadı üzerinde 800 metre yüksekliğin-
de uçan bir düşman uçağı piyade ve topçu ateşlerimizle denize 
düşürülmüştür.
3- İki İngiliz zırhlısı Anadolu ve Rumeli sahillerini bombardıman 
sahil bataryalarımızdan biri İngiliz zırhlısına iki mermi isabet et-
tirmiş ve zırhlı Morto Limanı’na kovularak ondan sonra boğaz 
dışına çekilmiştir.

19. Tümen Kumandanı
Yarbay Mustafa Kemâl

Görüşler: Bildirilmiştir.

Tarih: 23 Mayıs 1915
Saat: 10.06 

19. Tümen Kumandanlığı’na
Bu gece arza değer bir olay olmadığı bildirilir. 

64. Alay Kumandanı 
Binbaşı Servet 

Tarih: 23 Mayıs 1915
19. Tümen Kumandanlığı’na

1- Geceleyin görülebilen birçok naaşların defnettirildiği. 
2- 64. Alay’dan devren aldığımız siperlerin kesildiği şekilde ya-
yılma ve takviyesiyle uğraşılmış ve çok fazla yerlerinde derinlik 
ve yükseklik istenilen dereceyi bulduğu gibi piyade kademesi de 
yapılmıştır. 
3- 64. Alay’a gitmek üzere seher vakti yeniden bir sipere başlanıl-
dığı ve işlemin devam etmekte olduğu.
4- Başkaca olay olmadığı bildirilir. 

72. Alay Kumandanı 
Binbaşı Mehmet Münir

Tarih: 23 Mayıs 1915
Saat: 07.00

19. Tümen Kumandanlığı’na
1- 72. Alay’ın vaziyetinde Sazlıdere’ye çıkartmakta olduğu göz-
lem ve emniyet müfrezelerini değiştirdim.
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2- Bu gece düşmanın durumunda bir değişiklik olmadığı yalnız 
tahkîmatla meşgul olduğu 10. Bölük Teğmeni Mehmet Efendi’nin 
gönderdiği rapordan anlaşılmakla haber için bildirilir.

45. Alay 3. Tabur Kumandanı 
Binbaşı Ali Rıza

Tarih: 23 Mayıs 1915
Saat: 08.40

19. Tümen Kumandanlığı’na
1- Durumda değişiklik yoktur.
2- Birlikler siperlerin takviyesiyle meşgul olmuştur. 

57. Alay Kumandanı 
Yarbay Avni

Tarih: 23 Mayıs 1915
Saat: 09.20

Kuzey Grubu Kumandanlığı’na
19. Tümen cephesinde durumda değişiklik yoktur. Tahkîmatın 
yenilenme ve genişletilmesine çalışıldığı bildirilir. 

19. Tümen Kumandanı
 Yarbay Mustafa Kemâl

Tarih: 23 Mayıs 1915
Saat: 10.50

19. Tümen Kurmay Başkanlığı’na
1/25.000 ölçüsündeki Gelibolu Yarımadası haritasının dere, tepe 
vesaireye ait bazı adları eksiktir. Eksikler ile tümenlerce öyle sa-
nılarak verilen isimlerin haritanın ikinci basımında dikkate de-
ğer olarak almak üzere kırmızı kalemle bahsedilen ölçülü harita-
ya işaretle gönderilmesi gereklidir.

Kuzey Grubu ve 3. Kolordu 
Kurmay Başkanı Fahreddîn
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Tarih: 23 Mayıs 1915
Saat: Akşam

19. Tümen Kumandanlığı’na
Alayımın bölgeye dâhilinde arza değer bir hâl olmadığı bildirilir. 

64. Alay Kumandanı 
Binbaşı Servet

Tarih: 23 Mayıs 1915
Saat: 19.40

19. Tümen Kumandanlığı’na
Vaziyette değişiklik yoktur. Siperlerimize yapılan düşmanın top-
çu ateşinden iki şehit ile altı yaralı vardır. 

57. Alay Kumandanı 
Yarbay Avni

Tarih: 23 Mayıs 1915
Saat: 20.00

19. Tümen Kumandanlığı’na
1- Düşmanın durumunda arza değer bir değişiklik yoktur. 
2- Öğleden sonra saat üçte Sazlıdere içinde yaralı olduğu hâlde 
sürünerek gelmekte olan 64. Alay 1. Tabur 2. Bölük askerlerinden 
Cideli Mustafa oğlu Ömer teskere ile Düztepe’ye getirttirilerek 
Tabur doktoru tarafından yaralarından ancak biri sarılabilerek 
derhâl Sıhhiye Bölüğüne gönderilmiştir. Merkumun ifadesine 
nazaran 19 Mayıs 1915 taarruzunda Teğmen Avnî Efendi kuman-
dasında sahil boyunca hareket eden fedâi müfrezesinden imiş. 
3- Keşif kolları tarafından bulunan üç kasalı mavzer tüfeğinin 
emrine bağlı olarak Bigalı’daki Kolordu Silâh Ambarına gönde-
rildiği bildirilir.

 45. Alay 3. Tabur Kumandanı 
Binbaşı Ali Rıza

Tarih: 23 Mayıs 1915
Emir

Muharebe meydanında ölülerin defni ve yaralıları nakli için yarın 
24 Mayıs 1915 öğleden evvel saat yedi buçuktan öğleden sonra 
saat dört buçuğa veyâhut işler daha erkence biterse verilecek bil-
gi o vakte kadar devam etmek üzere bir antlaşma imzalanmıştır. 
Antlaşmanın tercümesi sûretiyle bu husûstaki tâlîmat gönderili-
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yor. Yarın sabah saat yedi buçukta Kabatepe’den Büyük Kemikli 
Burnu’na kadar olan mıntıkada bulunan düşmana karşı ateş kesi-
lecektir. Bu zaman zarfında Kabatepe’nin üç kilometre güneyin-
den doğuya doğru uzanan bir hattan îtibâren kuzeye doğru her 
iki tarafın uçağı uçmayacaktır. Yarın saat yedi buçuğa kadar ge-
çecek zamanda düşmanın baskınına karşı uyanık bulunulmalıdır. 

Kuzey Grubu Kumandanı
 Esat

Tarih: 23 Mayıs 1915
Kuzey Grubu Kumandanlığı’na

 Arza değer bir olay olmadığı bildirilir. 
19. Tümen Kumandanı 
Yarbay Mustafa Kemâl

Tarih: 23 Mayıs 1915
Saat: 03.45
İkamet Mahalleri: Merkeztepe 13. Alay İleri Mevkiler

13. Alay Kumandanlığı’na
Bu akşam pek az ateş edilmiş ve az cephane sarf edilmiştir. Yaralı 
ve şehidimiz yoktur. Düşman 14. Alay üzerine beş adet makineli 
bomba atmış ise de bir tesiri olmadığı anlaşılmıştır. Asker ve su-
baylar vazîfeleri başında gayet uyanık bulunuyorlar.

3. Tabur Kumandan Vekili 
Yüzbaşı İsmail

Tarih: 23 Mayıs 1915
Saat: 03.15

13. Alay Kumandanlığı’na
Bu defa atılan bomba bizim sağ kanadımıza atılmıştır. 60 metre 
kadar öteye düştüğünden bir zarar yapmamıştır.

Tarih: 23 Mayıs 1915
İkamet Mahalleri: Çataldere Karargâhı

13. Alay Kumandanlığı’na
1-Ölülerin defni hakkındaki antlaşma ile hareket şekli hakkında 
kolordu kumandanlığından emirnâmesi sûretleri gönderilmiştir. 
Hükmünden harfiyen icrâsını yineleyerek talep ederim.
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2- 200 askerin teskereci askerleriyle teskereler tümen başhekimi 
tedarik edilecek ve bunlardan 100 askeri başhekim nezâretinde 
13. Alay cephesine ve 100 askeri başhekim yardımcısının nezâ-
reti altında 14. Alay cephesine verilecek ve bunlara gerekli olan 
kazma kürek alaylar tarafından verilecektir.
3- Alaylar cephelerine birer subay tâyin edecek ve bunlar birinci 
kurmay subayı tarafından kabule değer görüldüğü sıhhiye aske-
rine kumanda edecektir.
4- Sıhhiye askeri 08.00 öğleden evvel alaylara teslim edilmiş ola-
caktır. Kılık ve kıyafetlerinde düzenli olmasından başhekim so-
rumludur. Îcab ederse kıyafetsizleri değiştirerek yerlerine alayla-
rından asker alabilirler.
5-Yarın 07.30 evvelden îtibâren mevzi gerisinde düşman tarafın-
dan görülmemek şartıyla alaylar derin ve geniş çukurlar belirti-
lecektir. 
6-Antlaşmanın devamı müddetince kumandan emirleri vesaire 
siperlere uyanık bulunması ve kıtaattan hiç kimsenin baş çıkar-
maması ve mütareke hükmü dâiresinde hareket olunmasına ka-
tiyen talep ediyorum.

5. Tümen Kumandanı 
Yarbay Hasan Basri

Tarih: 23 Mayıs 1915
Saat: 19.40
İkamet Mahalleri: Merkeztepe 13. Alay İleri Mevkileri

5. Tümen Kumandanlığı’na
1- Durumda bir değişiklik yoktur.
2- Düşman sol kanadımıza doğru bir siper ilerletmektedir. Bu 
siper sol kanadımız ilerisinde yapılmakta olan siperi tâmimiyle 
yan ateşine alacak vaziyettedir.
3- Asıl hatta gece ve gündüz ateş edebilecek mazgal adedi 78’e 
ulaşmıştır.
4- Sol kanadımız ilerisinde yapılan siperden dolayı sol kanadı-
mızdaki vadiyi ateş altına alan 43 mazgal iş görmez duruma gel-
miştir.
5- Sol kanat bölgesine ait 15. Mitralyözün bulunduğu hatta dahi 
hemen o miktardaki mazgallar vadinin cephemiz ilerisine düşen 
alanı ateş altına almakta iken onlar dahi kullanılmaz hale gir-
miştir. Ancak teşebbüs edilen makineli tüfekle ateş edilmektedir.
6- Alay karargâhının bulunduğu yer ile asıl hattımıza giren bölük 
birleştiği mıntıkadan tümen karargâhı istikametine açılacak yola 
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başlattırılmak üzere amele gönderildi. Bunu gören düşman aynı 
noktaya iki bomba isabet ettirdi. İşlemin geceye ertelendiği bilgi 
için arz olunur.

13. Alay Kumandanı 
Yarbay Ali Rıza

Tarih: 23 Mayıs 1915
Saat: 20.55

5. Tümen Kumandanlığı’na
Şimdi atılan bomba 5. Bölük’ün bulunduğu istihkâmın on adım 
ilerisine düşüp bir zarar yapmadığı başka arza değer bir şey ol-
madığı marûzdur.

13. Alay Kumandanı 
Yarbay Ali Rıza

13. Alay İstihkâm Bölüğü Kumandanlığı’na
Kuzey Grubu Kumandanlığı’ndan gelen emirnâme haber verile-
rek tebliğ olunur. Bu husûstaki tâlîmat ayrıca bildirilecektir.

5. Tümen Kumandanı 
Yarbay Hasan Basri

Tarih: 23 Mayıs 1915
Saat: 22.50
İkamet Mahalleri: Merkeztepe’den

13. Alay Kumandanlığı’na
Bölgemiz dâhilinde hiçbir olay olmadığı marûzdur.

2. Tabur Kumandanı 
Binbaşı A. Sacit

Tarih: 23 Mayıs 1915
Saat: 22.55
İkamet Mahalleri: Merkeztepe’de 13. Alay Karargâhından 

2. Tabur Kumandanlığı’na
Uyanık bulunulsun bir baskına uğramayalım.

13. Alay Kumandanı
 Yarbay Ali Rıza
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23 Mayıs 1915 günü tümenden 670 asker verilmiştir.
Dağıtım şekli
Birinci Tabur: 111
İkinci Tabur: 234
Üçüncü Tabur: 325
Toplam: 670
Daha: 60/730

Tarih: 23 Mayıs 1915
İkamet Mahalleri: Çataldere’den

5. Tümen Kumandanlığı’na
1- 1. Taburdan 20 asker dağ bataryası mevzilerinde, 
1. Taburdan 50 asker dağ bataryası irtibat yolunda,
1. Taburdan 50 asker 13. Alay siperlerinde çalıştırıldı.
İhtiyat mevziînden ikinci hat siperlerine giden yol ikmâl edildi. 
2- 3. Tabur 13. Alay’a giden yolu ikmâl etmek üzere olduğu bil-
dirilir.

15. Alay Kumandanı 
Binbaşı Mustafa

1. ALAY

Sarf Ettiğimiz 
Cephane

Günlük Mevcut 
Sandık

Tabur 1 180.000 109
Cephane sarfiyatı 
yalnız taburun değildir. 
Taburun malı iken harp 
esnasında diğerlerine 
dahi verilen dâhildir

Tabur 2 123.800 119
Tabur 3 98.400 158
Makineli 
Tüfek

12.000 55

Toplam 414.200 441

Tarih: 23 Mayıs 1915
İkamet Mahalleri: Kanlısırt’ın Güneydoğusundan

47. Alay Kumandanlığı’na
Ölülerin defni hakkında demin tebliğ olunan emir şimdilik kal-
dırılmıştır. 

16. Tümen Kumandanı 
Rüştü
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Tarih: 23 Mayıs 1915
Saat: 10.45
İkamet Mahalleri: Harp Bölgesi

47. Alay Kumandanlığı’na
Düşmanın dereye indiğine dâir sol kanatta bulunan subay keşif 
kolunun haberi olmadığı cephe ilerisinde çıkarılan keşif kolun-
dan icrâ edilen soruşturmalara nazaran düşmanın yalnız bir keşif 
kolu görüldüğü anlaşılmıştır. 

47. Alay 3. Tabur Kumandanı 
Edip 

Tarih: 23 Mayıs 1915
İkamet Mahalleri: Kanlıtepe’den

Rapor Tümen’e
Numara: 4
1-Dün akşam düşman tarafından atılan beş bombadan yirmi beş 
asker yaralı iki asker şehit verildiği. (Kesin miktar zâyiat cetve-
linde gösterilecektir.)
2-Gece düşmanın bir kısım kuvveti avcı halinde siperlerimize 
doğru ilerlediği içlerinden üçü yaralı olan keşif kollarının ve ge-
rek gözetleme askeri tarafından görülerek ihbar edilmiş ve onu 
da ateşle def edildikleri ve uzaklaştırıldıkları ve düşman dâima 
siperlerini takviye ettiği ve dâima gözlem ve ateşle bunun engel-
lenmesine çalışıldığı bildirilir. 

47. Alay Kumandanı 
Tevfik

Tarih: 23 Mayıs 1915
47. Alay Zâyiatı
Şehit: 5 Yaralı: 31 Kayıp: 1 Toplam: 37
Tarih: 23 Mayıs 1915
İkamet Mahalleri: Harp Bölgesi

Alay Emri
1-Antlaşmanın kaynağıyla devam süresi hakkında tümenin emiri 
aşağıdadır. Bu konudaki tâlîmat sûretiyle iliştirilmiştir. 
2-Yarın öğleden önce tam yedi buçuktan îtibâren antlaşma deva-
mı müddetince asla düşmana ateş edilmeyecektir. 
3-Antlaşma devamı müddetince patlayacak bir silâh Allah koru-
sun büyük felaketlere sonuç ve silâh atan ve attıran derhal idam 
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cezasına tutulmuştur. Özellikle bu husûsta tüm subayların fev-
kalâde uyanık davranması lâzımdır. 

47. Alay Kumandanı 
Binbaşı Tevfik 

Tarih:23 Mayıs 1915
İkamet Mahalleri: Harp Bölgesi

47. Alay Kumandanlığı’na
Her gün birlikler öğleden öğleye kadar yirmi dört saat zarfında 
cephane sarfiyatı, ihtiyacı öğleden sonra saat 2’ye kadar tüme-
ne bildireceklerdir. Piyade birlikleri yanında silâh başına 250’şer 
fişek bulunması lâzım geldiğinden ihtiyacı buna nazaran hesap 
etmek lâzımdır. Bu günkü sarfiyatlarıyla ihtiyaçlarının şimdi bil-
dirilmesi lâzımdır. 

16. Tümen Kurmay Subayı 
Nazım 

Tarih: 23 Mayıs 1915
47. Alay Kumandanlığı’na

1-Dün düşman şiddetli gemi ve topçu ateşiyle bombardıman 
ederek Güney Grubu’na ciddi ve katî bir taarruz etmiş ise de Al-
lah’ın yardımı ile ve subaylar ve askerlerimizin büyük fedâkârlık 
ve cesaretleri sayesinde iki binden fazla ölü bıraktırılarak eski 
mevziîne uzaklaştırılmış ve def edilmiştir. 
2-Güney Grubu’ndan sağ kanadı üzerinde 800 metre yüksekli-
ğinde uçan bir düşman tayyaresi topçu ve piyade ateşlerimizle 
denize düşürülmüştür. 
3-İki İngiliz zırhlısı dün Anadolu ve Rumeli sahillerini bombar-
dıman ederken sahil bataryalarımızdan biri İngiliz zırhlısına iki 
mermi isabet ettirmiş ve zırhlı Morto Limanı’na uzaklaştırılarak 
ondan sonra boğaz dışına çekilmiştir. 

16. Tümen Kumandanı
 Rüştü

Tarih: 23 Mayıs 1915
İkamet Mahalleri: Harp Bölgesi

Alay Emri
1-Taburlar bundan böyle zâyiat cetvelleriyle beraber her 24 saat 
zarfındaki cephane sarfiyatıyla ihtiyacı öğlende alay karargâhın-
da bulunmak üzere gönderilecektir.
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2-Emirler ve tekrar eden uyarıların zıttı olarak hâlen askerin 
peksimet ve zeytinlerini yedikleri anlaşılıyor. İlk defaya mahsus 
olmak üzere bunların tutarlarının karşılama ve ikmâli ve tekra-
rı halinde harp meydanında emre itâat etmeyenler kat kat ceza 
göreceklerini yani idama kadar gidebileceğinin her askere iyice 
tembihi. 
3-Her sınıf kendi tahkîmatını kendisi yapmaya mecbur olduğu 
halde bazı taburlar istihkâm bölüğünün mürâcaatını dinleme ve 
îtibara almayarak îcab eden askeri vermedikleri anlaşılıyor. 
Biran evvel tahkîmatın neticesi için el birliğiyle çalışılması lâzım 
ve gereklidir. Özellikle bu akşam mürâcaat edecek istihkâma bi-
rinci tabur kendi mıntıkasındaki siperlerin ikmâli için asker ver-
melidir. 
4-2. Tabur, bir taarruz gecesi 15’er el makası verilmişti. Tutanak-
larının ödenmesiyle alay kitâbetine gönderilmesi. 
5-Tahkîmatta kullanılmak üzere verilen kum torbalarının cep-
hane torbalığında asker yataklığında kullanıldığını görüyorum. 
Şiddetle engellenmesi çuvallardan daha fazla istifâde yollarının 
icrâsı. 
6-Siperler arasındaki boş kovanlar yarın her durumda tümen em-
rinde bildirilen yerlere gönderilmesi.
7-Alay namına gelen 80 kazma ve 120 kürek (Tabur 2’dedir) ta-
burların kazma ve kürekleri eşit olmak için aşağıdaki cetvele göre 
derhal 3. ve 1. Taburlar 2. Tabur’a mürâcaatla eksiklerini oradan 
ikmâl edeceklerdir. 

47. Alay Kumandanı 
Tevfik 

Bulunması lâzım gelen Kazma Kürek
Tabur 1 48 96
Tabur 2                           48 96
Tabur 3                           48 96
Hâlen mevcut Kazma Kürek
Tabur 2 111 167
Fazla Kazma Kürek 
Tabur 2 64 71
Eksiği Kazma Kürek
Tabur 2 0 0
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Tarih: 23 Mayıs 1915

Alayın Günlük Umum Kuvvetleri

47. Alay Subaylar Askerler Hayvanlar
Vukuat 
Neferen

Karargâh 3 26 16

1. Tabur 10 933 118
T 
1

2 yenilenmiş geldi
5 hasta geldi
1 kayıp
3 yaralı

2. Tabur 17 948 118
T 
2

1 şehit
9 yaralı
1 kayıp 

3. Tabur 14 1110 115
T 
3

25 yaralı
6 hasta geldi
3 kayıp
6 şehit

Toplam 44 3017 367

Tarih: 23 Mayıs 1915
İkamet Mahalleri: Harp Bölgesi

47. Alay Kumandanlığı’na
1-3. Tabur cephesinden şiddetli ateş açıldı.
2-Keşif kollarım geri dönmemiştir.
3-Siperler üzerine her mangadan bir asker çıkararak o sûretle de 
gözlem ediliyor. 
4-Cephemiz ziyâdesiyle gözlem altında bulunduğu bildirilir. 

2. Bölük Asteğmen Rıza 

Tarih: 23 Mayıs 1915
İkamet Mahalleri: Kara Yorgi Deresi

Bugün sessizlikle geçmiştir. Taburlar tahkîmata devam ediyor. 
Vukuat aşağıdaki gibidir. 48. Alay.

Şehit Yaralı
1. Tabur 0 3
2. Tabur 0 1
3. Tabur 0 3
Toplam 0 7
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Görüşler: Bugün yağmur yağmıştır.

Tarih: 23 Mayıs 1915
Saat: 15.00
İkamet Mahalleri: Kara Yorgi Zeytinliği Deresi’nden
Görüşler: 24 Mayıs 1915 Pazartesi sabahı 07.30 akşam 16.30’a ka-
dar dokuz saatlik bir ateşkes yapıldı. İki tarafın şehit ve ölüleri 
defin edilmiştir.
23 Mayıs 1915’de parola (tüfek) dir.

16. Tümen Kumandanlığı’na

Şehit
Subaylar 

Yaralı
Subaylar

Kayıp Subaylar Subaylar 
ve askerler 
mevcûdu

Cephane 
mevcûdu 
sandık

125 Alay 
karargâhı

1 2 29 17 1876 370

125. Alay Kumadanı 
Yarbay Abdürrezzak 

Tarih: 23 Mayıs 1915
İkamet Mahalleri: Zeytinlik

Kabatepe Bölgesi Kumandanlığı’na
1- Düşmanın bir harp gemisi Kabatepe önünde oturmuş diğer bir 
harp gemisiyle iki torpido ve nakliye gemileri kurtarmak üzere 
çalışıyorlar. 
2- Bozalan üzerindeki askerlere ateş edilmesini topçulara bildi-
rildiği. 

Kabatepe Müfreze Kumandanı
Binbaşı Saib

Görüşler: Hava bulutlu ve serin. 
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Tarih: 23 Mayıs 1915
İkamet Mahalleri: Zeytinlik 

Kabatepe Bölgesi Kumandanlığı’na
Aceledir.
Tarih: 23 Mayıs 1915
Saat: 07.30
İkamet Mahalleri: Kemalyeri’nden
Kabatepe önünde karaya oturmuş olduğu oradaki Alay kuman-
danı tarafından bildirilen düşman gemisini ve onu kurtarmaya 
çalışanlar topçularınız tarafından büyük bir cesaretle ve şiddetle 
çarçabuk ateş altına alınmalıdır. 

Kuzey Grubu Kumandanı Adına
Kurmay Başkanı Fahreddin

Durum, Palamutluk’taki 5. Alay Sahrâ 2. Tabur ile Kabatepe ci-
varındaki obüs takımına îzah edilerek hemen ateş açmaları te-
lefonla bildirildi. Mesafesi dâhilinde ise Kayaltepe’deki mantelli 
taburuyla Çamtepe’deki 10.7 santimlik ve 15 santimlik topları-
nın da ateşe katılmaları emir olundu.

Tarih: 23 Mayıs 1915
İkamet Mahalleri: Zeytinlik 

Kayaltepe’de: Mantelli Grup Kumandanı Subhi Efendi’ye
Gayet aceledir.
Düşmanın Kabatepe önlerinde bir zırhlısı karaya oturmuştur. 
Nakliyeleriyle torpidoları tahlisine çalışıyor. Mesafeniz dâhilin-
de ise bataryalarınızla özellikle nakliye ve torpidoları üzerine 
acele ateş açınız. Bu iş için civarınızdaki serî ateşli bataryaya da 
bildiriniz. 

Kabatepe Mıntıkası Kumandanı
Yarbay İrfan

Tarih: 23 Mayıs 1915
Saat: 08.30
İkamet Mahalleri: Zeytinlik

1. Alay Kumandanlığı’na
Düşmanın Palamutluk’a çıkarma yapması muhtemeldir. Îcabında 
engellemek üzere alayınızın harekete hazır bulundurulması. 

Kabatepe Mıntıkası Kumandanı
Yarbay İrfan
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Tarih: 23 Mayıs 1915
Saat: 08.45
İkamet Mahalleri: 77 Rakımlı Tepe’nin Doğusundan

77. Alay Kumandanlığı’na
1- Düşmanın maksadı hakkında sözlerinizi çarçabuk bildiriniz. 
2- Azmak Dere ile Kumtepe arasında harp gemileri ve nakliye var 
mı? 
3- Bir taburu her ihtimâle karşı el altında bulundurunuz. Düş-
manın Palamutluk Sırtları’na yapmak isteyeceği çıkarma daha 
önceki emirde alayınız birlikleri tarafından karşılanmak lâzım 
geldiğini unutmayınız. Ve bu bakış açısından 77. Alay 3. Tabur o 
cihete yardım etmeye hazır bulundurunuz. Emir gözleme vaziye-
tinin elden kaçırılması asla uygun değildir. 

Kabatepe Mıntıkası Kumandanı
Yarbay İrfan

Tarih: 23 Mayıs 1915
İkamet Mahalleri: Zeytinlik

Kabatepe Mıntıkası Kumandanlığı’na
Tarih: 23 Mayıs 1915
Saat: 09.30
İkamet Mahalleri: Kabatepe’den 
1- Düşman karaya asker çıkarma teşebbüsünde değildir. 
2- Telefonla belirttiğim şekilde bir harp gemisi oturduğundan 
onu kurtarmak üzere diğer üç harp gemisiyle altı torpido ve bir-
kaç nakliye gemisi civarına gelmişler ve yardımda bulunmuşlar-
dır. 
3- Bizim topçularımıza ateş ettirdim. Yalnız Palamutluk’taki top-
çularımızdan etkili oldu ve bütün gemiler buraya gayet şiddetli 
ateş yöneltti ve bu sâyede gemiyi de kurtardılar. Bu durumu da 
telefonla arz ettim. 
4- Topçularımızın ateşini sıralamak için telefon şebekesi yetecek 
ölçüde değil ve hiçbir tarafa bir söz anlatılamıyor. 
5- Üç saat devam eden bombardımanda ve yanında ancak iki defa 
telefonla iletişim nasip olabildi. Bu durumu raporumda da yaz-
dım. 
6- İhraç harekâtı teşebbüslerinde üzerime düşecek her vazîfeyi 
yapacağım doğaldır. Tertîbatıma ve bu konuda bildirimime dâir 
emirlerimi gördünüz. Yalnız dikkate değer sağda bulunan tabu-
run mahallinden hareketinde yerini tutmak üzere sağımızdaki 
16. Tümen’in soluna yanaşması husûsu temin edilmelidir. 
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7- Gemi yüzdü, bombardıman da bitti, sessizlik iâde olundu. 
Kabatepe Müfreze Kumandanı

Binbaşı Saib

Tarih: 23 Mayıs 1915
Saat: 16.00
İkamet Mahalli: Zeytinlik 

Kuzey Grubu Kumandanlığı’na
Düşmanın Palamutluk’u şiddetli bombardımana başlaması üze-
rine ateşi yakından araştırmak üzere hemen sağ kanada 83 Ra-
kımlı Tepe’ye gidilmişti. Sonraları Palamutluk’taki bataryalar 
gözetiminde gidilerek şimdi geri dönüldü. Palamutluk’taki ba-
taryalarımızdan iki top açıktan düşman zırhlısına ateş etmiş ve 
11 isabet görülmüştür. Sağ kanada obüsün nakliye gemisine bir 
isabeti olduğunu söylediler. Allah’aa şükür hiçbir zâyiatımız yok-
tur. Palamutluk civarında iki emir eri hayvanı hafifçe yaralan-
mışsa da ehemmiyet sahibi olmadığı bildirilir. 

Kabatepe Bölgesi Kumandanı
Yarbay İrfan

Tarih: 23 Mayıs 1915
Saat: 16.40
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kuzey Grubu Kumandanlığı’na
Azmak Deresi’nden Kumtepe’ye kadar olan geniş sahrâ bir tabur-
la korunuyor. Taburun mevcûdu da az olduğundan sahil koruma-
sı her noktasında zayıftır. Bu zayıflığı gidermek için bazı yerlerde 
tek başına makineli tüfek koymak zorunluluğu vardır. Bunun için 
bir makineli tüfek bölüğünün mıntıkaya verilmesi özellikle su-
nulur ve istirham olunur.

Kabatepe Bölgesi Kumandanı
Yarbay İrfan
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Tarih: 23 Mayıs 1915
Saat: 15.35
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kabatepe Bölgesi Kumandanlığı’na
Tarih: 23 Mayıs 1915
Saat: 15.30
İkamet Mahalli: Kemalyeri’nden 
Bu sabah Palamutluk’ta 5.Sahrâ Topçu Alayı’nın 2. Taburu’nun 
5. Bölük’ü tarafından icrâ edilen ateşte vazîfelerini başarılı bir 
şekilde yerine getirmeye başarılı olan Asteğmen Salih ve Subay 
Vekili Bekir Sıdkı Efendilerle bahsedilen bölük 2. Top Çavuşu İb-
rahim ve 3. Top Çavuşu Süleyman’ın Kolordu Topçu Kumandan-
lığınca ödüllendirilmeleri kumandan paşa hazretlerine arz ve ya-
zıyla bildirildi. Kendilerinin de bu husûstaki irdelemelerinin yazı 
ile bildirilmesi emir ederler efendim.

3. Kolordu ve Harp Erkânına Katılmış
Nazmi

Tarih: 23 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kuzey Grubu Kumandanlığı’na
5. Topçu Alayı’nın 2. Taburu’nun 5. Bölüğü Asteğmen ve Subay 
Vekili Bekir Sıdkı Efendi ile iki top çavuşunun düşmanın şiddetli 
ateşi altında vazîfelerini yapmaları ödüllendirilmelerini gerek-
tirirse cümlesinin muharebe madalyasıyla sevindirilmelerine 
müsâade buyrulması bildirilir. 

Kabatepe Mıntıkası Kumandanı
Yarbay İrfan

Tarih: 23 Mayıs 1915
Saat: 21.35
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kabatepe Mıntıkası Kumandanlığı’na
Tarih: 23 Mayıs 1915
Saat: 14.20
İkamet Mahalli: Kabatepe’den
1- Oturan zırhlı tarafımızdan edilen ateşlere rağmen şimdi çekil-
meye başarılı olarak evvelce güney daha sonra kuzeye gitmiştir. 
2- Palamutluk’taki topçularımızın ateşinden oturan zırhlının ku-
manda mahallinde iki defa tutuşma meydana gelmiştir. 
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3- Geriden atılmakta olan ve çıkardığı su ile büyük çapta olduğu 
anlaşılan bizim mermilerimiz hep birden sağa düşmüş ve hiçbir 
tesir etmemiştir. 
4- Bu gözetlemeyi telefon Turgut ile meşgul olduğu ve asla bıra-
kılmadığı nedenle hiçbir tarafa mâlûmat verilememiştir. 
5- Gözetlemenin iyice icrâ ve ateşinin sıralanması için irtibatın 
pek sıkı bir sûrette temini gerekiyor.
6- Oturan gemiyi kurtarmak üzere toplanan beş harp gemisi ile 
düşmanın kara topçusu bütün ateşlerini Palamutluk’taki topçu-
larımıza ve Palamutluk’un doğusuna yöneltmiştir.
Ne yazık ki buradaki bataryalarımız yine susmamışlardır. 

Kabatepe Müfreze Kumandanı
Binbaşı Saib

Tarih: 23 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kabatepe Mıntıkası Kumandanlığı’na
Tarih: 23 Mayıs 1915
Saat: 21.30
İkamet Mahalli: Kabatepe’den
İki numaralı rapor telefonun kırık olmasından süvari ile gönder-
meye mecburiyet bıraktığı bildirilir.

77. Alay Kumandanı
Binbaşı Saib

Tarih: 23 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Zeytinlik 

Kabatepe Müfreze Emri
Tarih: 23 Mayıs 1915
Saat: 11.00
İkamet Mahalli: Kabatepe’den 
1- Düşmanın bugün saat 06.00 evvelde bir harp gemisinin otur-
muş olduğu ve kurtarmak üzere kendisini diğer bir gemi çekil-
mekle beraber altı torpido ve diğer nakliye gemileri yanına yakla-
şarak yardımda bulundukları anlaşılması üzerine topçularımıza 
engel olmak üzere ateş edilmesini ve her türlü ihtimâle karşı da 
piyadelerimizin hazır bulunmasını derhal tebliğ edilmişti. 
A- Piyadeler vaktinde gidemediler. Bunun için o tarafa tahsis 
olunmuş olan bölük daha yakında bulunmak üzere merkezi Ka-
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batepe ile onun sağındaki siper arasında saklı yer tahsis edilmiş-
tir. Orada kendilerine mahsus gizli bir yer yapacaklardır. 
B- Topçular ateşi daha hızlı bir şekilde icrâ etmek için ateş altın-
da bulunduracağı noktaları daha evvelce hesap etmiş olmaları ve 
gereğinde derhâl ateş etmeleri gerekli iken bugün ateşte gecik-
meler olmuştur. 
C- Bu gibi fırsatlar pek ender ele geçeceği ve kayıp edilmemesi 
lâzım geleceği sebeple topçularımız ihtimâl dâhilinde olan ateş 
nokta, mesafe ve istikâmetlerini vakit varken tâyin ve hesap ede-
rek ve hatta istikâmetlere birer işaret koyarak zamanında topla-
rıyla hemen ateş etmeleri ve bu ateşten yararlanarak temin et-
mek lâzımdır. 
2- Piyadeler de aynı sûretle hareket etmekle beraber buradaki 
vazîfe düşmanı Kabatepe ve çevresinde ayak atmasını engelle-
mek olduğundan böyle bir cesarette bulunacak düşmanın görül-
mesi hâlinde haberle değil fiil ile iş görmek lâzımdır. Tertîbatın 
iyi bir sûrette kabulü için verilecek bilginin gayet doğru ve kana-
ati ardından verilmesi koşula bağlıdır. Her vakit bildirdiğim gibi 
ivedilik ve telâş yanlış hareket etmeye sebeptir. Bundan korunma 
ve çekinme olunması ve askerlerin birçoklarında tembellik görü-
yorum. Bunun giderilmesini kesin şekilde subayların yardımın-
dan beklerim. 
3- Uçaklara ateş edilmek fırsatını kaybetmemek lâzımdır. Bunun 
için emir beklemeyerek tesir olunacağına inanmış oldukça ateş 
edilmelidir. Çifte nöbetçileri dün gece kendi elimle bulunacakları 
mevkilere götürdüm. Bundan böyle oralara çıkarılacaktır. Bunla-
rın vazîfesi etrafı iyi görmek ve dinlemek ve alacakları mâlûmatı 
geriye usûlü ile haber vermektir. Bunu subaylar birer birer her 
askere anlatacaktır. 
4- Parola ve işareti [tüfenk]’dir. 

Kabatepe Müfreze Kumandanı
Binbaşı Saib

Bildirme Şekli: 
Bilgi vermek için Mıntıka Kumandanlığına süvari ile Obüs Ba-
taryasına, 1. ve 2. Tabur Kumandanlıklarına not ettirildi. 5. Alay 
Sahrâ 2. Tabur’a emir eri ile sûret gönderildi. 

77. Alay Yaveri
Teğmen Kâmil
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Kabatepe Mıntıkası Kumandanlığı’na
Tarih: 23 Mayıs 1915
Saat: 11.15
İkamet Mahalli: Kemalyeri
Size bugün 2. Kolordu’dan gelen bir istihkâm bölüğü gönderili-
yor. Birlikler tarafından yapılacak tahkîmatın ve usûlüne uyarak 
yapılması husûsunda rehberlik etmek üzere istihdam edilecek ve 
en önemli dayanılacak nokta bizzat bölük tarafından ve bölüğe 
verilecek ihtiyat askerler vâsıtasıyla inşâ olunacaktır. Bölüğün 
ulaşımını ve numarasını bildiriniz. 

Kuzey Grubu Kumandanı
Tuğgeneral Esat

Tarih: 23 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kabatepe’de: 77. Alay Kumandanlığı’na
Tarih: 23 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Palamutluk’ta Topçu Mevziînden 
1- Bu sabah 07.00’dan 09.00’a kadar Sahrâ Topçu 2. Tabur’un 5. 
Bataryası’nda 2. ve 3. Taburları’na asıl mevzileri dışında ve tama-
mıyla sırtı kapatan üzerinde açıkta mevziî alarak Kabatepe sahi-
linde karaya oturmuş olan kendini önemseyen İngiliz donanma-
sına mensup iki bacalı zırhlı kruvazörü ateş altına aldırılmıştır. 
2- Evvelâ bir topla ve ateşle çatal oluşturarak istikâmet yöneltme 
ve mesafe tâyin edildikten sonra 3. topu ateşli yapma ve 2. top ile 
dâne ateşine geçildi. 2.100 tesirli mesafesiyle 2. topun ateş ettiği 
dânelerden 11 isabet bizzat gözetledim. Bunlardan biri kruvazö-
rün sandalına isabetle yangın meydana getirdi; diğeri top maz-
galına girdi, 3. bir isabet kaptan mevkiine gelmiştir. Diğerleri ise 
özellikle baca ve güverteye isabet etmiştir. 
3- Şarapnel ateşi de tesir etmiş idi. Muvâfık-ı irtifâ‘ şikestle para-
lanan şarapnellerin kırık aksamları güverteye isabet etti.
4- Bugün yalnız iki topla üçlü İtilaf Devletleri’nin Çanakkale Bo-
ğazı donanmasıyla galip olan düello etmiştir. Onların binlerce 
mermileri Allah’a şükür bize bir hasar veremedi. Bizim mermi-
lerimizin isabetleri sayılabiliyordu. [Ve ma remeyte iz remeyte 
ve lakinnallahe rema3] Nihayet Kuranla ilgili açık olmuştu. Defa-
larca zırhlılar bütün toplarını mevziîmize atarak 2.000’den daha 
fazla mermi attıkları hâlde iki topumuzun düşürülmesini başara-
madılar. Batarya bugünkü harekât-ı mücadelesiyle Ordumuzun 
şanlı tarihine bir şerefli sayfalar ve övünç daha ilâve eylemiştir. 
3  Enfal Suresi 17. Ayet: “Fırlattığın zaman sen atmadın. Fakat Allah attı.”
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5- Fedâkâr hizmetleri kahramanca görünen 5. Bölük Asteğmen 
Salih ve Subay Vekili Bekir Sıdkı Efendiler düşmanın cehennem 
ateşi esnasında tam bir sessizlikle ve düzen ile vazîfelerini yapa-
rak cidden kahramanlık eseri göstermişler ve yiğitlik eylemiş ol-
duklarından kendilerinin ödüle değer olduklarını bildirmeyi bir 
vicdan vazîfesi sayarım. 
6- 2. Top Çavuşu İbrahim Çavuşla 3. Top Çavuşu Süleyman Ça-
vuşun gayret ve yiğitlikleri her türlü vazîfe ve tarifin üstünde ol-
makla bu ikisinin de uygun şekilde özellikle harp madalyasıyla 
ödüllendirilmelerini rica ederim. 

5. Alay Sahrâ Topu 2. Tabur Kumandanı
Binbaşı Kafkasyalı Azmi

Kabatepe Mıntıkası Kumandanlığı’na:
Bugün oturmuş vapura icrâ edilen topçu ateşinden Sahrâ 2. Tabur 
ateşlerinin tesirli olduğunu arz etmiştim. Gerçekte bu bataryala-
ra bütün mevcut beş harp gemisi ateş ettiği ve hem grup ateşi ile 
dövdüğü hâlde bu toplar susmamış ve vazîfesini hakkını vere-
rek yerine getirmiştir. Ödüllendirilmeleri bildirilen Salih ve Be-
kir Sıdkı Efendilerin top başında seslerini ben de telefon başında 
işitiyordum. Ödüllendirilmeleri diğerlerinin gayretlerini arttırır. 
Çavuşların ödüllendirilmeleri ve sairinin eksiksiz rica olunur. 

Kabatepe Müfreze ve 77. Alay Kumandanı
Binbaşı Saib

Tarih: 23 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kabatepe Mıntıkası Kumandanlığı’na
Tarih: 23 Mayıs 1915
Saat: 20.20 
İkamet Mahalli: Kabatepe’den 
1- Kemikli Burnu ile Kabatepe arasında ve açıklarda dört torpido 
Kabatepe batısında bir, Arıburnu batısında bir olmak üzere iki 
zırhlı vardır. 
2- Kemikli Burnu ile Kabatepe arasında ve açıklarda bir büyük ve 
altı küçük nakliye gemisi gözlem edilmektedir. 

77. Alay Kumandanı
Binbaşı Saib
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İşte bu rapor aynen Kuzey Grubu Kumandanlığı’na yazılmıştır. 

Tarih: 23 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu Başkumandanlığı 
Vekâleti 
Şube: 2 
Numara: 202
Çanakkale: 
Dün öğleden sonra Arıburnu civarında duran bütün düşman 
gemisi hep birden düdük çalarak demir alıp bir kavis üzerinde 
döndüler ve torpidolar telâş ile kuzeye, güneye koştular. Ya bir 
düşman denizaltısı gördüler yâhut denizaltılara karşı korunma 
tâlimleri yapıyorlar. Dün düşman güney bölgesinde donanması-
nın ve bütün kara topçusunun ateşinin hazır ettiği taarruza bü-
tün kuvvetleriyle iştirak etti. Özellikle sol kanadımızdaki 7. Tü-
men’in sağ kanadına ve merkezine şiddetle atıldı. Mütemâdiyen 
keşif kuvvetlerle taarruz olunduğu halde bu taarruz subay ve erin 
gösterdiği pek büyük fedâkârlık ve cesaret karşısında kâmilen kı-
rıldı. Meydanda fazla düşman cesedi bulunmasına mukabil hamd 
olsun zâyiatımız 43 şehit, 428 yaralıdan ibârettir. Dün öğleden 
sonra bu bölge üzerinde uçan bir uçak top ve tüfek ateşi ile deni-
ze düşürülmüştür. Düşmandan bir makineli tüfek ganîmet edil-
miştir. 

İkinci Şube Müdürü Erkân-ı Harbiye
 Binbaşısı Seyfi
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24 Mayıs 1915

Düşman mevzilerini bu vesile ile görmek için 
bazı zekî subayların kollarına Kızılay işareti 
bağlatarak sıhhiye askeri şeklinde istihdam 

ettirdim ben de dolaştım.
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24 Mayıs 1915 Ateşkesinden Bir Manzara

Tarih: 24 Mayıs 1915
Pazartesi günü saat 03.30 evvelde saat 04.30 sonraya kadar aşa-
ğıdaki şartlar şeklinde antlaşma yapılarak ölüler defnedildi. Ya-
ralılar nakledildi. Silâhlar teslim edildi. Antlaşmayı ihlâl edecek 
bir hâl ve hareket olmadı.72. Alay.
Tarih: 24 Mayıs 1915

57. Alay Kumandanlığı’na
Bu akşam güneşin batmasının ardından düşman tarafından atılan 
bomba patlamasından sol ayağımdan yaralandım. Tabur kuman-
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danlık vekâletini 7. Bölük Kumandanı Yüzbaşı Kadri Efendi’ye 
vererek sedye ile sıhhiye merkezine sevk olundum ve oradan da 
araba durak yerine geldim. Sol ayağımın üzerine basamıyorsam 
da yaramın hafif olduğunu ve az bir zamanda inşallah tedavi olu-
nup ve yüce maiyetinizde bulunan şanlı alayınıza da katılacağın-
dan ümitliyim. Hürmetimi takdim ile şimdilik vedamı sunar ve 
Allah’a emanet eylerim.

57. Alay 2. Tabur Kumandanı
Kıdemli Yüzbaşı Ata
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Tarih: 24 Mayıs 1915
Saat: 21.40

57. Alay Kumandanlığı’na
Bu gece öğleden sonra saat 21.10’da atılan bombanın tesiriyle 
Taburumuz Kumandanı Yüzbaşı Ata Bey ayağından yaralanarak 
hastaneye sevk edildiği ve vekâletine beni tâyin ettiği ve açıkta 
bulunan 7. Bölük Kumandanlığına da Teğmen Aziz Efendi’nin tâ-
yin kılındığı ve başkaca bir hasarımız olmadığı bildirilir.

57. Alay 2.Tabur Kumandan Vekili
Yüzbaşı Kadri

Tarih: 24 Mayıs 1915
Saat: 07.20
İkamet Mahalli: Sağ Kanattan 

19. Tümen Kumandanlığı’na
1-Durumumuzda değişiklik yoktur.
2-Bu gece siperlerin takviyesiyle meşgul olunmuştur.
3- Saat 21.10 öğleden sonra düşman tarafından atılan bombadan 
Allah’a şükür bir zâyiatımız yoktur. Yalnız 2. Tabur Kumandanı 
Yüzbaşı Ata Efendi ayağından yaralı olduğu bildirilir.

57. Alay Kumandanı
Yarbay Avni

Tarih: 24 Mayıs 1915
Aceledir.

57. Alay Kumandanlığı’na
Bazı taraflarda tüfek ateşi işitiliyor. Çabuk engellenmesi.

19. Tümen Kurmay Başkanı
İzzeddin

Tarih: 24 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Sağ Kanat’tan 
Taburlar Kumandanlıklarıyla Makineli Tüfek Bölüğü Kumandanlı-

ğı’na
Öğleden önce saat 07.30’da kesinlikle ateş kesilecekti. Ateşi kes-
tiniz mi? Kesmediniz ise asla ateş etmeyeceksiniz. Ve neticesini 
bana bildireceksiniz.

57. Alay Kumandanı
Yarbay Avni
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Tarih: 24 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: 180 Rakımlı Tepe’den

57. Alay Kumandanlığı’na
Bazı hatlarda siper kazıldığı görülmüştür. Çabuk engellenmesi.

19. Tümen Kurmay Başkanı Binbaşı
İzzeddin

Tarih: 24 Mayıs 1915
57. Alay Kumandanlığı’na

1-Bölgemiz cephesinde ve dâhilindeki defin işlemlerinin son 
bulduğu marûzdur.

1. Tabur Kumandanı
Ali Rıza

Tarih: 24 Mayıs 1915
57. Alay Kumandanlığı’na

Taburun işgal etmiş olduğu cephede ölülerin defni işlemi son 
bulmuş ve askerler siperlerde ateşe hazır bir halde bulunmakta 
oldukları bildirilir.

2. Tabur Kumandan Vekili
Yüzbaşı Kadri

Tarih: 24 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: İleri Mevziden

57. Alay Kumandanlığı’na
Cephemiz ilerisindeki cesetler gömdürülmüş ve asker tamamen 
siperlere çekilmiştir.

57. Alay 3. Tabur Kumandanı
Ali Hayri

Tarih: 24 Mayıs 1915
Saat: 16.20
İkamet Mahalli: Sağ Kanattan

19. Tümen Kumandanlığı’na
Cephedeki ölülerin defin işlemi tamamen ortaya çıkmış ve asker-
ler ateşe hazır bir halde bulundukları bildirilir.

57. Alay Kumandanı
Yarbay Avni
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Tarih: 24 Mayıs 1915
Saat: 16.30
İkamet Mahalli: Sağ Kanattan 

57. Alay Taburlar ve Makineli Bölük Kumandanlıkları’na
Bu andan îtibâren her kıta ateşe hazır ve uyanık bir halde bulu-
nulması ve subayların da kıtaları başında bulunması gereklidir.

57. Alay Kumandanı
Avni

Tarih: 24 Mayıs 1915
Saat: 19.00

57. Alay Kumandanlığı’na
1-Bölgemizde on iki saat zarfında bir değişiklik olmadığı,
2-Antlaşma esnasında cephemizdeki tüm şehitlerin defin oldu-
ğu,
3-Düşman tarafından cephemize dikine getirilen hendek vücut-
larla kapatılmıştır.
4-Tahkîmata devam edildiği marûzdur.

1. Tabur Kumandanı
Ali Rıza

Tarih: 24 Mayıs 1915
Saat: 19.10

57. Alay Kumandanlığı’na
Bugün öğleden önce saat 08.30’da antlaşma edilerek derhal ölü-
lerin defnine girişilmiş ve mıntıkamızda mevcut şehitler ve ölü-
lerin tamamı defnedilmiştir. Öğleden sonra saat 16.30’da ölü-
lerin defni tamamen son bulmuş ve saat 04.45’de fiilen harbe 
başlanılmıştır. Bölgemizde son saate kadar başkaca arza değer 
olay ve değişimler olmadığı bildirilir.

57. Alay 2. Tabur Kumandan Vekili
Kadri

Tarih: 24 Mayıs 1915
Saat: 19.10

57. Alay Kumandanlığı’na
Yirmi dört saat zarfında taburumuzda hiçbir olay yoktur. Bugün 
tek tük ateş karşılıklı atıldığı bildirilir.

57. Alay 3. Tabur Kumandanı
Ali Hayri
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Tarih: 24 Mayıs 1915
Saat: Sonra

57. Alay Kumandanlığı’na
1-On iki saat zarfına hiçbir olay ve değişiklik yoktur.
2-Siperlerimizdeki tahkîmat için son derece şeref ile çalışılmakta 
olduğu bildirilir.

1. Tabur Kumandanı
Ali Rıza 

Tarih: 24 Mayıs 1915
Saat: Sonra

57. Alay Kumandanlığı’na
1-Durumumuzda değişiklik yoktur. Dün gece düşman siperleri-
mize karşı tek tük ateş açmıştır. Ancak bir yaralımız vardır.
2-Sağ kanadımız ileri siperlerine düşmanın bir bombası isabet 
ederek dört metrelik yer tahrip edilmiştir. İki asker topraklar al-
tında kalmış ise de Allah’a şükür vukuat olmamıştır. Bahsedilen 
yer tamir edilmiştir.

 57. Alay 3. Tabur Kumandanı
Yüzbaşı Ali Hayri

Gümüşsuyu Hastanesi bahçesinde gazilerimiz ve cephenin 
görünmez kahramanları doktor ve hemşerilerimiz.
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Tarih: 24 Mayıs 1915
Saat: 21.00
İkamet Mahalli: 180 Rakımlı Tepe’nin Güneydoğusundan

Tümen Emri
1- Bu gece birinci hatta bulunan askerin uyanık bulunması temin 
edilecektir.
2- Siperlerin ve istinad ihtiyat hendeklerinin ve irtibat yollarının 
yenilenmesi ve ikmâline büyük gayret sarf olunacaktır.
3- 57. Alay 1. Tabur’un birinci hattın işgal edildiği yerlerin düş-
mana beş on adıma kadar yakın olan sol kanadı düşman siperine 
dik şekilde genişletilecek ve takviye edilecek ve doğrudan doğru-
ya o taraftan Kömürkapı deresini ateş altına alınabilecek şekilde 
yenilenecektir.
4- 57. Alay ve 64. Alay 1. Alay Kumandanları da alaylarının müm-
kün olduğu kadar büyük kısımlarını ve bunların karşısındaki düş-
manı görebilecek noktada her gece özel sabit gözetleme yerleri 
bulunacaktır.
Tabur kumandanları dahi taburlarını en iyi şekilde sevk ve idâre 
edebilecek mutlaka birer özel mevki sahibi olacakları gibi bölük 
kumandanları dahi kuvvetinin iki takımı birinci hatta ise birin-
ci hatta bulunması ve üçüncü takımlarını istediği noktaya sevk 
edebilmek için bahsedilen takım kumandanıyla yakından ve 
emin bir sûrette iletişimde bulunmasını kesinlikle talep ederim. 
Yapacağım teftişlerde özel yerlerin lüzumsuz yere uzaklaşmış ve 
özellikle askerinden büsbütün ayrı geride istirâhate koyulmuş 
bulunacak olan subaylar hakkında muâmelem şiddetli olacaktır.
5- 57. Alay şifâhen arazi üzerinde îzah ettiğim yönde siperlerin 
yenilenmesi ve takviyesini ikmâl ettikten sonra 27. Alay ile de-
ğiştirilecektir.  Bunun için adı geçen alay bir an önce bu bakış 
açısından verdiğim vazîfeyi ikmâle çalışacak şekilde şimdiden 
alay kumandanı kendi bakış açıma göre bahsedilen cepheyi tabur 
bölgelerine ayrılma ve tabur kumandanlarına gösterecek tabur 
kumandanları dahi bölük kumandanları ve takım kumandanları 
ile beraber ve hatta küçük subayları da alarak bölük bölgelerini 
sınırlandırma ve tâyin edecek ve işgal emri verildiği zaman bir 
tür yabancılık kalmayacak şekilde mevzi ve düşman mevzileri ve 
aradaki arazi dikkatli bir sûrette tanınacaktır. 
72. Alay’ın kendisine açıkça gösterdiğim yolları genişleterek bir 
an önce ikmâl edecektir. 45. Alay 3. Tabur Sazlıdere kuzeyindeki 
tepede bulunan düşmanı Anafarta bölgesinin komşu kuvvetle-
riyle ortaklaşa uzaklaştırmak için düşman mevziî ve kuvveti hak-
kında yakından gözlem ve temas icrâsıyla araştırmada bulunacak 
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ve uygun göreceği hareket şeklini evvelâ bana bildirecektir.
6- Topçu grubu cephane sarfiyatında kesin kendini tutma şartıy-
la piyademizi zarar eden hedeflere karşı lüzum gerektikçe anında 
tesirini gösterecek şekilde hazır ve uyanık bulunacaktır. 
7-İstihkâm bölüğü piyade birliklerine tahkîmat için yol göster-
mek husûsundaki vazîfesine devam edecektir.

19. Tümen Kumandanı
Yarbay Mustafa Kemal

Tarih: 24 Mayıs 1915
27. Alay Kumandanlığı’na

Saat 20.45’te 27. Alay’ın 3. Tabur’u ordugâhına düşen bombadan 
39 neferin yaralı, 4 neferin şehit olduğu ve yaralıların 4’ü hafif 
olduğu bildirilir.

27. Alay 3. Tabur Kumandan Vekili

Tarih: 24 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: 180 Rakımlı Tepe’nin Güneyinden

19. Tümen Kumandanlığı’na
Bu gece öğleden sonra saat 20.45’te alay ordugâhına düşmanın 
özel aletleri ile ateş ettiği iri bombalardan birisi 3. Tabur asker-
leri üzerine isabetle 39 yaralı 4 şehit olduğu ve yaralılardan 4’ü 
hafif olduğu bildirilir.

27. Alay Kumandanı
Yarbay Mehmet Şefik

Tarih: 24 Mayıs 1915
Hatırattan: 24 Mayıs 1915’te öğleden önce saat 07.30’dan öğle-
den sonra saat 17.00’ye kadar ölülerin defni için antlaşma im-
zalandı. Düşman mevzilerini bu vesile ile görmek için bazı zekî 
subayların kollarına Kızılay işareti bağlatarak sıhhiye askeri şek-
linde istihdam ettirdim ben de dolaştım. 64 bölgesinde Cesâret 
Tepesi’nde bize faydalı bir siper kazmaya [mezar] kazdırılıyor-
muş gibi başlattık. İngiliz subayı karşı çıktı. Mezardır dedik. Çün-
kü onlar da mezar kazıyoruz diye siper kazmaya başlamışlardı. 
İngilizlerle hemen temas oldu. Biz onlara onlar bize baktık. Bazı 
noktalarda bizim subaylar onlarla görüştü. Siperleri arasında 10 
metre mesafesi olan Boyun Noktası’nda bazı 14. Alay subayları 
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ve askerler İngilizlerle para alıp verme yaptılar. Bu antlaşma do-
layısıyla düşman mevzilerini oldukça faydalı bir şekilde görmeye 
ve araştırmış olduk. İngilizlerin çehreleri üzgün ümitsiz idi. İçle-
rinde sahte çalım satanlar da var idi. Oldukça güçlü ve içlerinde 
gayet uzunları var idi. Fakat kendilerinde bir savaşçı tavrı görü-
lemiyordu. Avanak tavırlı askerler de görülüyordu. İngilizlerden 
bir subay [antlaşmadaki gibi] biz size tüfekleri teslim ediyoruz 
siz hiç bize tüfeklerimizi vermiyorsunuz yolundaki husûsî şikâ-
yetleri bulundu. Sorumlusu olan alayımız 1. Tabur İhtiyat Su-
bay Adayı gönüllü ve Mısırlı Râtib Bey’de biz sizin tüfeklerinizi 
daha önce muharebe sırasında toplamıştık. Şimdi bulamıyoruz 
cevabını vermiştir. Hâlbuki bizim asker ne bulursa bizim olsun 
düşmanın olsun hep bizim tarafa [antlaşma ve tembihlere aykırı 
olarak] taşıyorlardı. Kırık tüfeklerden birkaçı tecrübe için İngi-
liz’in birisine bir askerle gönderdim. İngiliz askeri Türkçe [bunlar 
kırılmış ne yapacağım] der. Bizim nefer de [ne yaparsan yap] der. 
İngiliz’in önüne atar. İngiliz nöbetçisinin Türkçe söylemesi sınırı 
tarif eden nöbetçilerinin Türkçe bilen kimselerden tâyin edildik-
lerini gösterdi.

Mehmet Şefik

Tarih: 24 Mayıs 1915
27. Alay Kumandanlığı’na

Bugün geriye alınan bütün silâhlar ve techîzatı kolorduca ta-
mir ve temizletmek üzere bütünüyle ve acele Bigalı’da bulunan 
silâhlar ve techîzata ait parçaların da yine oraya gönderilmesi ve 
miktarının şimdi acele Tümene bildirilmesi lâzımdır.

19. Tümen Kumandanı
Yarbay Mustafa Kemâl

Ne kadar tüfek parçaları toplanmıştır. Yoksa toplanan bu türlü 
tüfekler 57. Alay’a mı teslim edilmiştir. Yazı ile bildirilmesi ta-
burlar kumandanlıklarına.

27. Alay Kumandanı
Yarbay Mehmet Şefik
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Tarih: 24 Mayıs 1915
Saat: Önce

72. Alay Kumandanlığı’na
1- Hâdiseyi gözlemleyen sahildeki Çataltepe’nin hemen karşısın-
daki gözetleme postası kumandanı Osman Çavuş’tur. 
2- Bindirme işlemi iskelede alaturka gündüz saat dokuzda baş-
lamıştır [23 Mayıs 1915]. Fakat binecek kıta iskeleye erkenden 
gelmiştir. 
3- Bindirme olunan kuvvetin yaklaşık 2.000 kişi kadar olduğu ve 
iki top bulunduğu görülmüştür.
4- Yaralılar saat 3’te Türk usûlü bindirmeye başlanmış, saat do-
kuza kadar altı saat devam etmiştir. Ondan sonra kıta bindiril-
miştir. Kıta’nın bindirilmesi de akşama kadar devam etmiştir. 
Kıta’nın bindirilmesi mavna, kayıklar bir diğerine yanaştırılarak 
askerler onun üzerinden çatanalara binmiştir. Yaralı veya has-
taların ise birçok yardımcı ile bindikleri görülmüştür. Bindirme 
noktası Arıburnu İskelesi’dir. 72. Alay 2. Tabur Kumandanı 19. 
Tümen Kumandanlığı’na takdim olunur. 

72. Alay Kumandanı 
Binbaşı Mehmet Münir

Tarih: 24 Mayıs 1915
Saat: Önce
İkamet Mahalli: 180 Numaralı Tepe’nin doğusundan

19. Tümen Kumandanlığı’na
1- Alay geceyi sessizlikle geçirmiştir. 
2- Tahkîmatta çalışan askerimizden 1. Tabur’dan bir neferimiz 
yaralı olmuştur. 
3- İleride bulunan keşif kollarımızdan verdikleri habere nazaran 
dün ve dün gece düşman iki alay ve iki toptan ibâret tahmin edi-
len bir kuvvetini nakliye gemilerine bindirme etmiştir. Vapurla-
rın hangi tarafa hareket ettiklerine dâir bir bilgi verilemiyor. 
4- Mütareke ânına kadar bütün gece tahkîmatla meşgul olun-
muştur. 
5- Alayımızın sıhhiye ve teskereci askerleri bütün Emr-i Âlîleri 
gibi bu sabah erkenden 64. Alay’da teslim edilmiştir. 
6- Kızılhaç vapuruna hasta ve yaralı naklettiğine dâir yine keşif 
kollarının işaretlerindendir.
 7- Başka arza değer bir vukuat olmadığı bildirilir. 

72. Alay Kumandanı
 Binbaşı Mehmet Münir
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Tarih: 24 Mayıs 1915
Saat: 04.45

19. Tümen Kumandanlığı’na
Bu gece bir vukuat olmadığı bildirilir. 

64. Alay Kumandanı 
Binbaşı Servet

Tarih: 24 Mayıs 1915
Saat: Sabah 

19. Tümen Kumandanlığı’na
1- Dün geceki ayrıntılı emirnâmelerinizde Alayımızın tüm sıh-
hiye ve teskereci askerlerinin 64. Alay’da teslim edilmesi emir 
olunduğundan dolayı aşağıdaki emir gereken muâmele yapılmış-
tır.
2- Kendi cephemiz hakkında ölülerin defnine dâir bir açıklama 
yok ise de buralarda da cenazelerin bulunması uzak değildir. 
3- Birtakım kayıtlar ve şartlara bağlı tutulduğundan dolayı 
Alay’dan ayrıca bir müfreze tertip ve cephemiz ilerisine sevkini 
uygun göremedim. 
4- Emr-i Âlîler uygun görüldüğü takdirde 64. Alay’dan çıkacak 
yüz askerlik müfrezenin kendi cephesini temizledikten sonra 
Çataltepe’ye doğru bizim Alay cephesini dahi gezmesi ve cenaze 
bulunduğu takdirde vazîfesini yerine getirmesi için gereken emir 
buyurulması bildirilmesi. 

72. Alay Kumandanı 
Binbaşı Mehmet Münir

Tarih: 24 Mayıs 1915
Saat: 14.25

19.Tümen Kumandanlığı’na
Alayımın bölgesindeki ölüler bütünüyle defin olduğu ve düşma-
nın bir taraftan kazma kürekle meşgul bulunduklarını Alay baş-
hekimi haber veriyor. Biraz önce de düşmanın siperlerimize doğ-
ru yaklaşan yolları yapmakta olduğunu arz etmiş idim. Emrinizi 
beklerim.

 64. Alay Kumandanı 
Servet
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Tarih: 24 Mayıs 1915
Saat: 16.20

19. Tümen Kumandanlığı’na
 Cephedeki ölülerin defin işlemi kâmilen bitmiş ve askerin ateşe 
hazır bir hâlde bulundukları bildirilir. 

57. Alay Kumandanı 
Binbaşı Avni

Tarih: 24 Mayıs 1915
Saat: Sonra 

19. Tümen Kumandanlığı’na
1- Durumda bir değişiklik yoktur. 
2- Antlaşma olması sebebiyle yüce emirleri şeklinde siperlerde 
son derecede uyanık bulunulduğu.
3- Siperlerde ve gizli siperlerde bugün çalışılamadığı.
4- 180 Rakımlı Tepe’nin üstünde ne kadar cenazeler var ise önce-
den tertip edilen müfrezeler ile defnettirildiği. 
5- 64. Alay’a gönderilen sıhhiye ve teskereci askerlerinin geri 
döndüğü. 
6- Başkaca arza değer bir olay olmadığı bildirilir. 

72. Alay Kumandanı 
Binbaşı Mehmet Münir

Tarih: 24 Mayıs 1915
Saat: 19.35

19. Tümen Kumandanlığı’na
Bugün öğleden önce 08.30’da antlaşma edilerek derhâl ölülerin 
defnine girişilmiş ve mıntıkamızda mevcut şehitler ve ölüler ta-
mamen defnedilmiştir. Öğleden sonra 16.45’te harbe girişilmiş-
tir. Başkaca arza değer olay olmadığı bildirilir. 

57. Alay Kumandanı
 Yarbay Avni

Tarih: 24 Mayıs 1915
19. Tümen Kumandanlığı’na

2. Tümen bu gece cephesini 16. Tümen’e teslim ederek kendisi-
nin Eğerlitepe civarında toplanacağı bilgi için arz olunur. 

Kolordu Kurmay Başkanı 
Fahreddîn
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Tarih: 24 Mayıs 1915 
19. Tümen Kumandanlığı’na

Bugün geriye alınan tüm silâhlar ve techîzatın Kolordu tarafın-
dan tamir ve temizlettirilmek üzere tamamen ve hızlıca Bigalı’da 
bulunan Kolordu Silâh Ambarı’na ve silâh ve techîzata ilişkin 
parçaların da yine oraya gönderilmesi ve miktarının bildirilmesi 
lâzımdır.

 Kuzey Grubu Kumandanı 
Esat

Tarih: 24 Mayıs 1915
Saat: 20.30

Kuzey Grubu Kumandanlığı’na
1- Durumda bir değişiklik yoktur.
2- Düşman dün akşamüzeri iki bin kişi kadar tahmin olunan pi-
yade ile iki toptan oluşan bir kuvvetini ve mevcut yaralılarını 
nakliye gemilerine bindirmiş ve bindirme işlemi geceye kadar 
devam etmiş ve daha sonra gemilerin hangi istikamete gittikle-
rinin gece karanlığından görülememiş olduğu Çataltepe civarın-
daki keşif kollarının bugün verdikleri haberler üzerine 72. Alay 
Kumandanlığı’na bildirilmiştir. 
3- Tümen emrinin bir sûreti iliştirilerek arz ve takdim kılınmıştır. 

19. Tümen Kumandanı 
Yarbay Mustafa Kemâl

Tarih: 24 Mayıs 1915
Saat: 22.30

19. Tümen Kumandanlığı’na
Bugün düşmanın durumunda bir değişiklik olmadığı 11. Bölük 
Asteğmen Galib Efendi’nin raporundan anlaşılmakla bilgi ver-
mek için bildirilir. 

45. Alay 3. Tabur Kumandanı
 Binbaşı Ali Rıza

Tarih: 24 Mayıs 1915
Saat: 10.15 

19. Tümen Kumandanlığı’na
 Bazı hatlarda siper kazıldığı görülmüştür. Hızlıca engellenmesi.

Kuzey Grubu Kumandanı 
Esat
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Tarih: 24 Mayıs 1915
Saat: 05.15

Alay Emri
1- Ölülerin defni hakkındaki tâlîmatı her subay bilip tamamıyla 
uygulanacaktır. 
2- Tâlîmata göre toplanan silâhlar hafî edilen sargı mahalline 
getirilecek 2. Tabur imamı efendi muharebe ağırlığına eşyâları 
harp askerleriyle aynı zamanda naklettirilecek angaryacıları Bö-
lük 2-3 verecektir.
3- 1. Tabur kumandanı 4. Bölük Kumandanlığına hemen tâlîmat 
verecektir.
4- Askerin gözükmemesine ve harbe hazır bulunmasına dikkat 
edilecek 1-2 subay siperlere fazla gönderilip askeri tâlîmatın uy-
gulanmasına dikkat edilecektir.

13. Alay Kumandanı 
Yarbay Ali Rıza

Tarih: 24 Mayıs 1915
Saat: 14.15

5. Tümen Kumandanlığı’na
Vaktin sonlanmasına iki saat kalmıştır. Cephemizdeki şehitler 
toplanmış ise de sağ ve sol tarafımızdaki yüzlerce şehitler kal-
mıştır. Sıhhiye Bölüğü vazîfesinde tembellik ediyor mesûliyet 
kabul etmem. 

13. Alay Kumandanı
 Yarbay Ali Rıza

Tarih: 24 Mayıs 1915
Saat: 19.00

13. Alay Kumandanlığı’na
Bugün ölülerin defni münâsebetiyle tarafımdan düşman mevzi-
leri nasıl araştırılmış ise düşmanda bizim mevzilerimiz ile tertî-
batımızı görmüş olması marûz olduğundan, bu gece bir baskına 
teşebbüs etmesi veyâhut ihtiyat, istinad mevkilerini topçu ate-
şi ile dövmesi ihtimaline göre uyanık bulunulması ve mümkün 
olan ihtiyat ve istinad mevkilerinin uygun şekilde değiştirilmesi.

5. Tümen Kumandanı 
Yarbay Hasan Basri
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Tarih: 24 Mayıs 1915
Saat: 20.10
İkamet Mahalli: 13. Alay Gözetleme Mevkiinden

5. Tümen Kumandanlığı’na
1- Dün gece arza değer bir olay olmamıştır.
2- Bugün ölülerin defni husûsunda düşmanla yapılan antlaşma 
sebebiyle öğleden sonra 16.15’te bütün şehitler defnedilmiştir.
3- Verilen emir üzerine yapılan antlaşma sebebiyle sukûneti ihlâl 
için ileri mevziîn ara sıra icrâ edeceği ateş husûsundaki tümen 
emri tebliğ edilmiştir.

13. Alay Kumandanı 
Yarbay Ali Rıza

Tarih: 24 Mayıs 1915
Bugün iki yaralı ile bir kayıp askerimiz vardır.

5. Tümen Kumandanlığı’na
Bugün 3. Tabur’dan bir kısım asker 13. Alay’a giden yolun düş-
man tarafından görülmeyen çöl noktasında bu gece de bahsedi-
len yolun zikzaklarını çalışacaktır. 1. Tabur dağ bataryasının ge-
risindeki yolda 30 askeriyle çalışmaktadır. 

Toplam  Sabah Yemeği  Akşam Yemeği
1. Tabur  Konserve Çorbası  Zeytinyağlı fasulye
3. Tabur  Konserve Çorbası  Etli nohut
verildiği bildirilir.

15. Alay Kumandanı 
Binbaşı Mustafa

Tarih: 24 Mayıs 1915
Bugün taburlara verilen emir aşağıdaki gibi idi. 

1.- 2.- 3. Tabur Kumandanlıkları’na
Bugün öğleden önce 07.45’den öğleden sonra 4’e kadar ölülerin 
defni için mütareke vardır. Ancak askerlerin eskisi gibi kendisini 
denize göstermemesi gereklidir. 

1. Alay Kumandan Vekili
Binbaşı Memduh
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Gece yarısından sonra bir emir aldık. Düşmanla öğleden önce 
07.45’de başlamak üzere bir antlaşma yapılacaktı. Antlaşma öğ-
leden sonra 16.00’da bitiyor. Epeyce şehitlerimizi toplayabildik. 
Hava yağmurlu idi. Askerler sıkıntı çekiyordu. 
3. Tabur doktorunun ölülerin defnedilmesi hakkındaki raporu 
aşağıdaki gibi idi. 

Tarih: 24 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kanlısırt

47. Alay Kumandanlığ’ına
1-Mütareke-name sûretiyle bazı maddelerin açıklamasını kolor-
dunun tâlîmatı iliştirilerek gönderildi.
2-Piyade alayları teskerecilerini tamamen hazır edecekler. Ve 
sıhhiye bölüğünden gelecek sıhhiye müfrezesinin kumandasında 
bulunacak subay veya küçük subayın emrinde bulunacaklardır.
3-Sıhhiye bölüğünden gelecek müfreze 47. Alay’ın sol tarafıyla 
48. Alay’ın sol tarafına iki kısım olarak geleceklerdir. 
4-Herkesin yerini belli etmemek ve düşman baskınına hazır ol-
mak durumu mühim olduğu kadar tâlîmatname karşıtı bir hata 
meydana gelmesine sebebiyet vermekte tehlike vesilesidir.
5-Bütün subayların vazîfesi başında ve ilk hatta bulunmaları lâ-
zımdır. Uyanıklık ve düzenleme için alay ve tabur kumandanları-
nın ilk avcı hatlarında bulunmalarını isterim. 
6-İstihkâm bölüğünce hazır edilen müfrezeleri sıhhiye bölüğü 
kumandanlığı vakit ve zamanıyla öğrenecek hız ve düzen saye-
sinde zamandan yararlanacaktır. 
7-Antlaşma hükümlerinin harfiyen ve tamamen uygulanması ve 
terbiye ve düzenlemenin tam gösterilmesi lüzumunu tekrar ede-
rim. 

16. Tümen Kumandanı 
Albay Rüştü

Tarih: 24 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kanlısırt

1. ve 2. Tabur Kumandanlıkları’na
1- Geriden bazen silâh sedâsı geliyor, bunu ve geride siper yap-
mayı kesin engelleyiniz.
2- Askerler siperlerinde gözetleme ve her hale hazır olmalı. 

47. Alay Kumandanı 
Tevfik
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Tarih: 24 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kanlısırt

47. Alay 2. Tabur Kumandanlığı’na
Siperdeki askerleri bölükleriniz değiştiriyor. İhtiyat bölüklerinizi 
hareket ettiriniz ki: bu tabur ihtiyat bölüklerinde hareket etsin-
ler. 

47. Alay Kumandanı 
Tevfik

Tarih: 24 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kanlısırt

16. Tümen Kumandanlığı’na
Gayet aceledir. 
Yalnız ileride çalışan askerler ölülerin defni için yeterli değildir. 
Geriden askerler çıkarılmalıdır. Cenazeleri hızlıca defnetmelidir. 
Birliklerden ne kadar kazma, kürek varsa tamamını bu işe ayrıl-
malıdır. Cenazeleri getirip bizim siperlerin yakınında toplamak 
bizim için uygun bir iş değildir. Evvelâ bizim siperler yanında 
olanlar defnedilmeli. Bundan sonra uzakta olanlar nakil veya ge-
rilerinde defin olunmalıdır. Çukurlar derin açılmalı ve ileride yo-
rulan askerler geriden değiştirilmelidir. 

Kuzey Grubu Kumandanı 
Esat

Tarih: 24 Mayıs 1915
Rapor Tümen’e 

Numara: 5 
Gece düşmanın keşif kollarına açılan ateşle def edilmiştir. Vazi-
yette değişiklik yoktur. 

47. Alay Kumandanı
Tevfik
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Tarih: 24 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kanlısırt

Alayın Günlük Umum Kuvvetleri

47. Alay Subaylar Askerler 
Hayvan-
lar

Vukuat 
Neferen

Karargâh 3 26 16

1. Tabur 0 0 0

2. Tabur 17 945 118 T 2
2 yaralı gitti 

1 kayıp 

3. Tabur 14 1088 115

T 3

1 yaralanmadan 
geldi
20 yaralı gitti
1 hasta gitti
3 şehit

Toplam

Tarih: 24 Mayıs 1915               
İkamet Mahalli: Kara Yorgi Deresi
Bugün ölülerin defni için imzalanan antlaşmada belirlenen va-
kitlerinde şehitlerin defnine başlanmıştır. Ve yaralı olarak kalmış 
olanlar dahi nakledilmişlerdir. Ölülerin defni sessizlikle icrâ ve 
belirlenen vakitte son bulmuştur.
Antlaşma süresinin sona ermesinin ardından top ve piyade ateş-
leri karşılıklı başlamıştır. Tüm kazma ve küreklerin ölülerin def-
nine ayrılmasından dolayı bugün gündüz tahkîmatla uğraşıla-
mamıştır.
Görüşler: Ölülerin defni için Sıhhiye bölüğü ve doktorlar ve 
Alay’dan iki subay ve bir miktar asker tâyin edilmiş ve tam vak-
tinde defne başlanmıştır. Şu kadar ki düşman ölülerini ruhani bir 
ayin ile ve papazları mevcut olduğu halde defin ettikleri halde, 
şehitlerimizin defin esnasında tabur imamları ile Alay müftüleri-
nin bulunması îcab ettiği düşünülmeyerek emirde bu husûsa dâir 
gerekli açıklama yapılmadığından hiçbir kıta tarafından imam 
bulundurulmamıştır. Şehitlerin defni tekbir ve tehil [la ilahe il-
lallah] ile İslamiyet’in emrettiği şekilde yapılması gerekirken ya-
pılamadığından kendilerine göredir.

48. Alay Kumandanı
Ahmet
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Tarih: 24 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kara Yorgi Zeytinliği Deresi’nden

16. Tümen Kumandanlığı’na

Şehit 
Subaylar

Yaralı 
Askerler

Kayıp Subaylar Subay ve 
asker 
Mevcûdu

Cephane 
mevcûdu 
sandık

125. Alay 
karargâhı

1 17 1881 370

Bugün 24 saatte Alaydaki zâyiatla muharip subaylar askerler ve 
cephane miktarını gösterir bir kıta cetvel takdim edildi.

125. Alay Komutanı 
Yarbay Abdürrezzak 

Tarih: 24 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kara Yorgi Zeytinliği Deresi’nden

16. Tümen Komutanlığı’na
24 saatte Allah’a hamdolsun olay olmadığı marûzdur.

Tarih: 24 Mayıs 1915
Saat: 11.10
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kuzey Grubu Kumandanlığı’na
Edirne İstihkâm Taburu’nun 3. Bölüğü 23/24 gecesi Zeytinlik’e 
gelerek Kabatepe ve Palamutluk’ta yapılan tahkîmat ile görev-
lendirilmiştir.

Kabatepe Mıntıkası Kumandanı
Yarbay İrfan
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Tarih: 24 Mayıs 1915
Saat: 11.30
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Topçu Kumandanlığı’na
11. Alay 2. Tabur Kumandanlığı’na

Zeytinlik’teki obüs takımı geçici olarak 2. Tabur emrine verilmiş-
tir. 2. Tabur bölgeden alacağı bütün emirleri takıma bildirme ve 
başvurularının da taburunki ile beraber bölgeye ulaştırılması is-
tenilir. 

Kabatepe Mıntıkası Kumandanı
Yarbay İrfan

Tarih: 24 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kabatepe Müfreze Kumandanlığı’na
77. Alay 3. Tabur Kumandanlığı’na

İstihkâm bölüğü geldi. Bölük kumandanıyla takım subayları şim-
di oraya gönderildi. Kabatepe ve Palamutluk’a şimdilik birer ta-
kım görevlendirileceğinden bunların yerinin ve nerede çalıştı-
rılacaklarının şimdiden bölük ve takım subaylarına bildirilmesi 
istenilir. 

Kabatepe Mıntıkası Kumandanı
Yarbay İrfan

Tarih: 24 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kayaltepe’de 3. Mantelli Grubu Kumandanlığı’na
1- Oraya geldiğimde düşmana dâir her günkü gözlemler ve gö-
zetleme derecesi akşamları tarafıma bildirmenizi emretmiştim. 
Siz ne yazık ki hâlâ emri yerine getirmediniz. 
2- Dün düşmanın karaya oturan gemisine mesafeniz dâhilinde 
ise ateş açmanızı yazmıştım. Emri ne dereceye kadar yerine ge-
tirdiğiniz hakkında doğrudan doğruya tarafıma vermeniz lâzım 
gelen bilgiyi engellemeyiniz.
3- Karatepe’nin bir kilometre kadar doğusuna bağlanmış olan 
10,7’lik 2 topun bulunma yeri orası değildir.   
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Tarih: 24 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kabatepe Mıntıkası Kumandanlığı’na
Tarih: 24 Mayıs 1915
Saat: 14.50 
İkamet Mahalli: Kabatepe’den 
Kabatepe’nin batısında bir ve kuzeyinde bir olmak üzere iki zırhlı 
ile açıklarda dört torpido ve Kemikli Burnu ile Kabatepe arasında 
açıklarda iki büyük iki küçük nakliye gemisi gözetlenmektedir.

77. Alay Kumandanı
Binbaşı Saib

Aşağıdaki rapor aynen kuzey grubuna yazılmıştır. 

Tarih: 24 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Zeytinlik 

Kabatepe Mıntıkası Kumandanlığı Cânib-i Âlîsine
Tarih: 24 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kabatepe’den 
1- 23/24 Mayıs 1915’de telefonla topçu kumandanlığına arz 
olunduğu gibi dün öğleden önce 08.40’ta telefonla görüştüğüm 
kumandanların emirleri üzerine 1. Mantel Bölüğü’ne ateş açtı-
rarak kumda oturmuş olan İngiliz kruvazörünün etrafında top-
lanan torpido ve nakliye gemilerine yalnız dört mermi atılmıştır. 
Oturan zırhlının 09.20’de harekete başladığı ve etrafındaki tor-
pido ve nakliye gemisinin sahilden açılması sebebiyle ateş kesti-
rilmiştir. 
2- Kabatepe bölgesine ait olan 5. Alay’ın bölükleri tarafından te-
sir edilen ateşin tarafımdan tamamen gözlem edilmiş ve 11 tah-
rip dânesinin tam isabet olarak düştüğü ve bir tanesinin kruva-
zörün bacasına, birinin kayığa ve birinin dahi tahminen kaptanın 
gizli yerine isabet ettiği gibi çeşitli şarapnellerin misketi kayıklar 
ve nakliye vapurları üzerine düşmekte idi. 
Şu kadar var ki tarassudumun daha şüphesiz şekilde devamlı ola-
rak takdim olunabilmesi için vaat edilen gözetleme dürbününün 
yapılması bildirilir. 

Mantelli 1. Tabur Kumandanı
Kıdemli Yüzbaşı Ahmed Subhi
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Tarih: 24 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kabatepe Mıntıkası Kumandanlığı Cânib-i Âlîsine
Tarih: 24 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kayaltepe’den 
1- 05.30 Arıburnu güneyinden Kumtepe güneyine kadar bugün 
üç zırhlı bir hastane gemisi iki torpido ve yedi istimbottan ibâ-
rettir. Açıkta ve İmroz’a doğru gitmekte olan iki nakliye gemisin-
den başka bir şey görülmüyor. İmroz güneyinde beş günden beri 
olduğu gibi pek çok gemi görülmektedir. 
Güney bölgesinde bütün gece devam ettiği gibi şimdi de tüfek 
sesi vardır. Kuzey mıntıkasında sessizlik varsa da ara sıra top 
ateşleri olmaktadır. 
07.30 Arıburnu taraflarında ve Kabatepe güneyinden îtibâren 
Arıburnu kuzeyine kadar olan sahil mıntıkasındaki zırhlılar ateş 
etmiyor. Arıburnu’nda sessizlik vardır. Antlaşma heyeti Kabate-
pe kuzeyindeki Küçük Tomba istikâmetinde görülerek adı geçen 
mevkiinin kuzeyinde dere içinde kaybolmuş ve 10 dakika sonra 
beyaz flamalı yalnız dört atlı görülmüştür. 
08.30’da antlaşma heyeti Arıburnu’nun güney doğusundaki Yeşil 
Tarla istikâmetinde görülmüş ve havanın sisli olması dolayısıyla 
gözden kaybolmuştur. 
16.30 sonra antlaşma müddeti son bulduğu hâlde Arıburnu’nda 
ve civarında sessizlik devam etmektedir. Güney bölgesinde ara-
lıklı ve aralıksız noktalarda top ateşi ediliyor. Tüfek ateşi de şid-
detlicedir. 
17.30 Kuzey bölgesinde sessizlik devam etmektedir. Güney mın-
tıkasında top ve tüfek ateşi şiddet kazandı. 
2- Karatepe’nin bir kilometre kadar doğusunda konumlandırıl-
mış olan 10,7 Santimetrelik iki topun mevziî orası olmadığın-
dan derhâl bahsedilen mevzie gidilerek Çanav Ovası’na bakan ve 
balon ile Yassıtepe arasındaki mevzie konumlandırabilmek için 
bizzat Teğmen Nâfiz Efendi’ye gösterilmiştir. Bu akşam bahse-
dilen toplar söylenen mevzie nakledilecek ve derhâl mevzilerin 
inşâsına girişilecektir. 
Şimdiye kadar Nafiz Efendi’nin topları bahsedilen noktaya gö-
türmemesi bunların bozuk olmasından ve tamir etmesinden ile-
ri geldiğini beyân ediyor. Mevzi yaptığı nokta yanlışlıkla Çanav 
Ovası’na bakan balon üzerine yapmış ve her zaman ateş alınaca-
ğından dolayı mezkûr mevzileri terk ettirilerek kumandanların 
emirleriyle gösterilen mevzie sokulmuştur.
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3- 10.7 Santimetrelik toplarına mahsus Akbaş İskelesi’ne gelen 
cephanenin nakli için mantelli taburundan 18 araba gönderil-
miştir. Mevziîne ulaşımında arz olunacaktır. 
4- Çamtepe civarındaki takımın bu günkü teftişimde toplarının 
pek geride bulunduğunu Subayı Şefik Efendi ifade etmekte ise 
de bu topların ileriye çıkması tehlikeli olacağı şüphesizdir. Yal-
nız askerinin noksan bulunması ve telefonu dahi bulunmaması 
yüzünden ara postaları oluşturmak için 10 ve 15 silâh atıcı daha 
ilâvesi lâzımdır. 
5- 25 Nisan 1915’ten îtibâren bugüne kadar geçen günler için-
de sahilde görülen gemilerin çeşidiyle adedi kısa bir bilanço ile 
yakın zamanda takdim olunacak ve 24 Mayıs 1915 târihli ve 56 
numaralı kumandan emirleri örneğine takdim olunarak yapılan 
hatamın tamir olunacağı bildirilir. 

Mantelli 1. Tabur Kumandanı
Kıdemli Yüzbaşı Ahmed Subhi

Tarih: 24 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Zeytinlik 

Kabatepe Mıntıkası Kumandanlığı’na
Tarih: 24 Mayıs 1915
Saat: 19.45
İkamet Mahalli: Kabatepe’den 
1- Arıburnu ile Kabatepe açıklarında iki harp gemisiyle onların 
daha açıklarında dört torpido ve iki nakliye gemisi gözlem olu-
nuyor. Diğer iki küçük nakliyesi de Arıburnu yakınlarındadır. Bir 
şey çıkardıkları görülmedi. 
2- Kabatepe’den giden heyetin başka yerden geri dönmüş olduk-
ları sonradan bazı mürâcaatlarından anlaşıldı. 

Kabatepe Müfreze Kumandanı
Binbaşı Saib

Tarih: 24 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kuzey Grubu Kumandanlığı’na
1- Arıburnu ile Kabatepe açıklarında iki harp gemisiyle bunla-
rın daha açıklarında dört torpido ve iki nakliye gemisi mevcuttur. 
Diğer iki küçük nakliyle gemisi Arıburnu yakınlarında olup çıkar-
ma görülmemektedir. 

Kabatepe Bölgesi Kumandanı
Yarbay İrfan
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AVUSTRALYA RESMÎ TARİHİNE GÖRE

19 MAYIS TÜRK TAARRUZU VE 24 MAYIS ATEŞKESİ

Aslıhan Kervan

Avustralya İmparatorluk Kuvvetleri ismiyle Birinci Dünya Sava-
şı’na “anavatan” saydığı İngiltere yanında katılan Avustralya or-
dusu, yine bir İngiliz kolonisi olan Yeni Zelanda askeri gücüyle 
birleşerek Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu (Australian and 
New Zealand Army Corps) ismi ile Müttefiklerin Çanakkale Ha-
rekâtı’na katılmıştır. Hedefi, Topçular Sırtı ve Maltepe’yi zapt et-
tikten sonra Kilidbahir Platosu’na yapılacak taarruza destek ver-
mek olan Anzak Kolordusu, aslında harekâtta önemli ama ikincil 
bir rol oynamaktadır. Harekât, İngiltere’nin liderliğinde Fransa, 
Avustralya, Yeni Zelanda, Afrika ve Hindistan’dan gelen birlik-
lerin katıldığı uluslararası bir harekât olmakla ve Türk Zaferi ile 
sonuçlanmakla birlikte Anzak diye andığımız Avustralya ve Yeni 
Zelandalı’lar muharebelerden sonra hikayenin başrollerinden 
birini kapmıştır. 

25 Nisan günü Müttefiklerin tali bir çıkarma alanı olarak gördük-
leri Arıburnu bölgesine çıkarma yapan Kolordu, burada -Seddül-
bahir’deki silâh arkadaşlarına nazaran- daha dar bir alanda, ge-
rilerinde deniz, üç taraftan düşmanla çevrili halde, Hamilton’un 
emriyle kazarak tutunmaya çalışmışlardır. Zorlu coğrafyanın 
hakîm yükseltilerine yerleşen Türk Kuvvetleri karşısında oldukça 
dezavantajlı bir konumda kalan Anzaklar, 27 Nisan ve 1 Mayıs ta-
arruzlarında denize dökülmemeyi başarmışlardır. 19 Mayıs Türk 
Taarruzu Anzakları denize dökmek amacıyla tüm cephe hattı bo-
yunca yapılmış son taarruzdur.

Avustralya İmparatorluk Kuvvetleri’ne resmî savaş muhabi-
ri olarak katılan ve Çanakkale Harekâtı’nda Gelibolu’ya gelerek 
-yaralanmasına rağmen- tahliyeye kadar burada kalan gazete-
ci Charles BEAN, 1919 yılında Avustralya Hükümeti tarafından 
“1914-1918 Savaşı’nda Avustralya’nın Resmî Tarihi” ni yazmakla 
görevlendirilmiştir. 

*Aslıhan Kervan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Tarihçi. 
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Bean, 12 ciltlik bu büyük eserin, Gelibolu (Çanakkale Cephesi) 
ve Fransa (Batı Cephesi)’daki muharebelerin anlatıldığı ilk 6 cil-
dinin bizzat yazarı olup, tüm serinin de editörüdür. 1914 Ekim 
ayında, Mısır’a hareket etmeden kısa bir süre önce, Savunma Ba-
kanı George Pearce ile yaptığı görüşmede “bir gün Avustralya’nın 
Avrupa Savaşı’ndaki hikayesini yazabileceği” konusundaki tav-
siyesi üzerine muharebe alanında çok titiz notlar tutmuştur1. 
Eserini, kendi notlarının yanında yine kurucularından olduğu 
Avustralya Savaş Müzesi’nde tutulan Avustralya İmparatorluk 
Kuvvetleri’ne ait tüm harp cerideleri ve askeri kayıtlar, komis-
yon raporları, şahsi günlükler ile kuvvette görev yapmış asker ve 
subaylarla görüşerek oluşturmuştur. Bean 1919 yılında, Gelibolu 
işgal altındayken, Tarih Heyeti ile bölgeye tekrar gelmiş, muha-
rebe alanlarını tetkik etmiş, Türk komutan ve yetkililerle görüşe-
rek bilgi alma imkânı da bulmuştur. 

Bu 12 cildin ilk ikisi Çanakkale Harekâtı’nı anlatır. Anzakların Hi-
kayesi adıyla 1921’de yayımlanan ilk cilt savaşın başlamasından 
4 Mayıs 1915’e dek olanları, 1924’te yayımlanan ikinci ciltte ise 
4 Mayıs’tan cephenin kapanmasına kadar yaşananlar anlatılır. 19 
Mayıs Türk Taarruzu bu serinin ikinci cildinde geniş bir şekilde 
yer alır2. Henüz dilimize kazandırılmamış olan bu eserin 19 Ma-
yıs Türk Taarruzu ile ilgili bölümünün ruhuna sadık kalınarak ya-
pılmış3 -bazı yerlerde kısaltılarak- çevirisi aşağıda verilmektedir;

Bölüm 5

19 Mayıs Türk Taarruzu

5 Mayıs’ta Liman von Sanders Arıburnu ve Seddülbahir’deki 
(Anzac ve Helles) birliklerine savunmada kalmaları emrini verdi. 
Kirte’deki başarısız İngiliz teşebbüsünden sonra karşısındaki iki 
istilacı güçten biri tekrar gücünü toplamadan, birinden bile olsa 
kurtulma düşüncesindeydi. Peki hangisine saldırmalıydı? Sed-
dülbahir’de 1-3 Mayıs’ta yaşanan Türk teşebbüsü kısa bir süreli-
ğine hattı deldiyse de bölgede güçlü bir köprübaşı tutan mütte-
1BEAN, Charles C. E. W., The Story of Anzac, The Official History of Australia in the War of 
1914-1918, Volume II, Queensland, University of Queensland Press, 1981, Önsöz. 
2 Bean, a.g.e., s 132-168. (ç.n.) 
3  Bean’in dipnotları da olabildiğince korunmuştur. Kısaltılan parçalar hikayenin özünü etki-
lemeyecek şekilde özet geçilmiş ya da dipnotlarda kısaca açıklanmıştır. (ç.n.)



320

fikler bir karşı saldırı ile pozisyonlarını ilerletmeyi başardı. Diğer 
taraftan Arıburnu’nda istilacıların köprübaşı o kadar zayıftı ki 
Türk kumanda heyeti cüz’i bir başarının onları denize dökeceği-
ne inanıyordu. Kazım İnanç 4“ Arıburnu’ndaki durum tarihte ben-
zeri olmayan bir durumdu. Karşılıklı siperler birbirine çok yakındı, 
Avustralya ve Yeni Zelanda Kolorduları hattı da denize çok yakındı. 
Bu yüzden Türklerin İngilizlerden önce ilk adımı atıp taarruza geç-
mesi daha iyi olacaktı. Eğer bu taarruz başarılı olursa 4-5 kadar tü-
men boşa çıkar ve Seddülbahir’le uğraşmaya müsâit hale gelebilirdi. 
Siperlerin yakınlığı bir sürpriz taarruz yapmak açısından avantajlıy-
dı.” demişti. Bunun yanında Arıburnu’nda Türkler, Seddülbahir’de 
olduğu gibi, müttefik savaş gemilerinin ateşine -hem kanatlarda 
hem geride -açık olmayacaktı. Böylece Sanders, Arıburnu’ndaki 
düşmanını defetmek için son bir nihai taarruza karar verdi. 
Mayıs’ın ortasından îtibâren taze kuvvetler gelmeye başladı. 
Bunların çoğu Seddülbahir’e gönderildi (Oradaki 9’a ilâveten, 
4, 7, 10, 13, 15, 5’in bir kısmı ve 11’inci Tümenler). Arıburnu’na 
gönderilen tek takviye Mayıs’ın ilk haftası gönderilen 16’nci Tü-
men’di. 16 Mayıs’ta 1’inci Ordu’dan Sanders’in iyi eğitimli diye 
tarif ettiği 2’nci Tümen Arıburnu’na ulaştı. Görünüşe bakılırsa 
Esad Paşa’nın Mustafa Kemal’i takviye ederek Arıburnu’nun so-
luna yapılmasını istediği taarruza5 karşın Sanders bu yeni tü-
meni, kalan kuvvetlerle sağ ve sol yanlardan eşzamanlı gelişe-
cek bir taarruzda, merkezde kullanmaya karar verdi. 19 Mayıs’ta 
karar kılındı. Kazım Paşa’ya göre plan “gün doğmadan başlayan 
taarruz ile Anzak kuvvetlerini siperlerden söküp, denize kadar 
sürmekti”. 18 Mayıs gecesi gizlice toplanan Türk kuvvetleri saat 
03:30’da hava hâlâ karanlıkken her noktadan aynı anda hareket-
le, karşılıklı hatları ayıran dar alandan hücuma kalkacaktı.

Çıkarmaya kadar yarımadadaki kuvvetleri komuta eden Esad 
Paşa, bu tarihte Seddülbahir’e gönderilmiş, Mayıs ayının 
başlarına kadar Arıburnu’ndaki kuvvetleri 19’uncu Tümen 
Komutanı Mustafa Kemal yönetmişti. Gelen takviye kuvvetler 
onun komutası altına verilmiş ve 25 Nisan’dan sonra birlikleri şu 
şekilde gelişmişti:

4  Olayların yaşandığı esnada Liman von Sanders’in Kurmay Başkanı olan Kazım Paşa 1919’da 
Avustralya Tarih Heyeti’nin sorularına nazikçe cevap vermişti.
5 Türk Genelkurmay’ın yayımlanan Kısa Tarihçesi’ne göre.
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25 Nisan 19.Tümen 57.Alay 

72.Alay (Arap)

77.Alay (Arap)

27.Alay (9.Tümen’den) 
27 Nisan

Karşı taar-
ruzdan önce

33.Alay (11.Tümen’den)

64.Alay (Kara Kuvvetleri Bağlı Birlikleri/5.Ordu)

1 Mayıs Kar-
şı taarruz-
dan önce

125.Alay (16. Tümen)

13.Alay (5. Tümen)

Tümeninin iki Arap alayı iki kanatta görevlendirilmişti, 72 Serçe 
Tepe’nin kuzey yamaçlarında ve 77 Kabatepe’de. Bu esnada 57, 
ki Mustafa Kemal’in 25 Nisan’da karşı taarruz yaptığı alay, Yük-
seksırt’tan Bomba Sırtı’na kadar Korku Deresi’nin yükseltilerini 
tutuyordu. Özellikle subay kadrosundan çok sayıda zâyiat veren 
Tümen, Quinn’i 5’nci Tümen’e bırakmıştı6.

5’nci Tümen’in 13 ve 14’üncü Alayları parça parça Quinn’deki 
ateşli çatışmalara atılmıştı. Alman Subayı Siperi’ni de o tutuyor-
du.  16’ncı Tümen’in 125’nci Alayı Nisan sonunda, 47 ve 48’nci 
Alayları Mayıs’ın başlarında Arıbunu’na ulaşmıştı ve 33’üncü 
Alay’la beraber Kanlısırt Platosu ve güneyini tutuyordu. 

Sanders’in güvendiği 2’nci Tümen7 15 Mayıs’ta Çanakkale’ye bu-
radan Akbaş limanına getirildi ve cepheye sürüldü. Düşman, Al-
man Subayı Sırtı’nı/ Merkez Tepeyi hattın merkez noktası kabul 
ederek, 2’nci Tümen’i tüm gücüyle Merkez Tepe’nin güneyinden 
Kırmızısırt’a doğru taarruza görevlendirmişti. Ana taarruz aşağı-
daki gibi yapılacaktı;

6  19’uncu Tümen aynı zamanda ilk gün muharebelerinde büyük rol oynayan ve Arıburnu Ka-
batepe’de görevli 27’nci Türk Alayını da (9’uncu Tümen’den) bünyesinde bulundurmaktaydı. 
Diğer bağımsız alaylardan 33’üncü Alay da 27 Nisan’da çok kayıp verdi. 
7  Hasan Askeri Bey komutasında.
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5’nci Tümen (Bombasırtı8 ve Alman Subayı Sırtı’ndan)

2’nci Tümen (Kırmızısırt’tan)

16’ncı Tümen ve 33’üncü Alay (Kanlısırt ve güney sırtlardan)

Kuzey kanatta 19’uncu Tümen Korku Deresi ve Bomba Sırtı’ndan 
denize kadar, benzer şekilde en güney uçta kopmuş bir şekilde 
77’nci Alay hücum edecekti. Esad Paşa bu esnada bölgenin ko-
mutasını ve Mustafa Kemal’in Kemalyeri’ndeki karargâhını dev-
ralmıştı. Şimdi yalnızca 19’uncu Tümen’i kontrol eden Mustafa 
Kemal karargâhını, önceden 57’nci Alay’ın olan Düztepe’nin ge-
risindeki karargâha taşıdı.

18 Mayıs gecesi boyunca son tertip alındı. Piyade sayısı 42.000’e 
ulaştı9. Kazım Paşa “Tümenler iyi durumdaydı, 2’nci ve 16’ncı Tü-
menler tazeydi, diğer iki tümense başından beri buradaydı.” Kayıp-
ları karşılamak için İstanbul’dan takviyeler gönderilmişti; gri 
üniformalı jandarmalar ve Arıburnu dışındaki diğer birliklere ait 
mangalar. 19’uncu Tümen’e gönderilen okuldan yeni çıkmış ye-
dek subaylar başta olmak üzere bunların çoğu Arıburnu’na son 
dakika ulaştı. 

İstanbul’dan gönderilen erken dönem bazı obüsler de aynı 
dönem bölgeye ulaştı. Lakin bunlarla beraber düşmanın toplam 
topçu gücü 6 dağ ve 4 sahrâ bataryası ile cephanesi az olan 15 
cm’lik obüsler ile 21 cm’lik obüs ve havanlar kadardı. Bu donanım 
başarılı olmak için yeterli değildi ve Türklerin tek umudu sürpriz 
faktörüydü. Buna rağmen hücum öncesi düşmanın sinirine 
dokunmak için Esad Paşa 18 Mayıs günü boyunca topçularının 
Anzak hattına olabildiğince ağır bir bombardıman açmasını 
istedi, saat 17.00’de başlayan bombardıman gece oluncaya dek 
devam etti. Türkler Anzakları aynı şekilde 6 ve 8 Mayıs’ta da ta-
arruz etmeden bombardımana tutmuştu, dolayısıyla bu bombar-
dıman bir hücum kastı göstermiyordu.

Türk planları, 18 Mayıs’a kadar gizliliğini korudu. 16 Mayıs’ta 
General Birdwood’un istihbarat subayı Binbaşı Villiers-Stuart 
bölgede 5’nci ve 19’uncu Tümenlerle 33’üncü Alay’ın varlığından 
haberdardı. Esad Paşa’nın Bigalı’ya gittiğini duymuştu ama bek-
lenen takviye birliklerin varışlarından habersizdi. Bir gün sonra 
8  Turkish Quinn-Anzakların Quinn Mevzisi diye isimlendirdiği mevziînin tam karşısına denk 
gelen ön hatlarımıza verdikleri isim. (ç.n.)
9  Amin Bey, (von Sanders’in anılarının önsözünde) 4 tümende 47.000 kadar asker olduğunu 
söylerken Kazım Paşa sadece 30000 tüfekli der. 
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Courtney Mevzisinde top mermisi patlamasında ölen istihbarat 
subayının günlüğündeki son bilgi; “yeni birlikler geldiğine dâir 
bir kanıt yok, 15-20.000 kadar olmalılar.” idi.

Bombardımanda Türkler, Kanlısırt Platosu’ndaki Şehitler Tepe-
si çıkıntısına10 bugüne kadarki en büyük kalibreli toplarını attı. 
Kanlısırt’ı yeni bir sahrâ topu gözlüyordu. Kuzey kanatta Ana-
farta tarafından Yükseksırt ve Serçe Tepe’deki Yeni Zelandalıları 
ateşe alan yeni bir batarya atışa başladı.  18 Mayıs’ta şafaktan 
kısa bir süre sonra Kanlısırt Platosu’ndaki Avustralya siperlerine 
bir saat süren bombardıman yapıldı.

18 Mayıs’ta çıkarmadan beri ilk kez tüfek atışları azaldı, tek tük 
ses duyulmaya başlandı. Keskin nişancı faâliyetleri de neredeyse 
durdu ve Anzaklar kendi kendilerine Türklerin ne planladığını 
sormaya başladı. Günün garip sükuneti arada bir Korku Deresi ve 
Courtney Mevzisini hedef alan Conkbayır’daki yeni yerleştirilmiş 
21 cm’lik havan topunun atışları ile bozuldu. Saat 17.00’da düş-
man tüm taraflardan Arıbunu’nda deneyimlenmiş en ağır bom-
bardımanı başlattı. Bu kıyamet çoğunlukla Şehitler Tepesi’nden 
kuzeyine Courtney Mevzisine doğru Avustralyalıların hattında 
koptu, kuzey, güney ve doğudan şarapneller yağıyordu.

Bu esnada Kolordu karargâhına Türklerin olası bir taarruzda bu-
lunacağı bilgisi ulaştı. 2 gün önce Yükseksırt’ın zirvesine alın-
mış 1’inci Yeni Zelanda Bataryası, Kanlısırt’ın arkasındaki top ve 
kamplara ateş açabilmek için bilgiye ihtiyaç duyuyordu. Arıbur-
nu, İngiliz ya da Fransız uçakları tarafından sıklıkla ziyaret edil-
mediğinden Birdwood, Gökçeada’daki Genel Karargâhtan cephe 
hattı, Palamutluk Sırtı ve Bigalı bölgesinin birkaç günde bir göz-
lemlenmesini istemişti. 17 Mayıs’ta yapılan uçuşta Türk bölge-
sinde göze çarpan bir hareket olmadığı bildirilmişti. Ancak 18 
Mayıs’ta Conopus’un Boğazın içinden Arıburnu’na yapılan kru-
vazör atışlarına vereceği cevabı yönlendirmek için Gökçeada’dan 
bir deniz kuvvetleri uçağı havalanmıştı. Conopus’un harekâtı 
başarısız olduysa da Kraliyet Deniz Kuvvetleri’nden Pilot Thom-
son, Anzak hattının doğusunda iki vadinin Türk kuvvetleri ile 
dolu olduğunu gördü. Gökçeada’ya dönüp gözlemlerini anlatın-
ca ikinci bir uçak gönderilerek doğrulama istendi. Pilot, Akbaş’a 
10  “… the Pimple on the 400 Plateau”;Plateau 400 için Kanlısırt Platosu’nu, Lone Pine için 
Kanlısırt’ı kullandım. Bu ayrım için “Anzac Battlefield, A Gallipoli Landscape of War and Me-
mory (2016)” adlı eserde Gelibolu Muharebe Bölgesi için verilen yer isimleri sözlüğünden 

yararlanılmıştır. (ç.n.)
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4 küçük buharlı gemiden indirilen birliklerle tepelerin arkasında 
yeni inmiş kalabalıklar gördüğü bilgisini verdi. Bu bilgi 17:15’te 
Arıburnu’na ulaştı ve Birdwood’un Kurmay Başkanı Albay Skeen 
bir gece baskınına karşı tümenleri uyardı, birliklerin her zamanki 
saatten daha erken silâh başı yapmasını önerdi. Ayrıca Triumph 
bazı birliklerin ve topların Kirte’nin doğusundan ve kuzeyinden 
kıyıya doğru ilerlediği bilgisini ulaştırdı, bu da Türklerin Arıbu-
nu’na Seddülbahir’den birlik çektiğini düşündürdü11. Bunların 
üzerine Arıbunu’nda olağan saat olan 03.30 yerine 03.00’da silâh 
dur emri verildi. 

Türklerin kendi gerekçelerinin yanında iki Anzak tugayının bu 
sırada Seddülbahir’de olmasının yarattığı zayıflığı fark edip bun-
dan yararlanmak isteyip istemedikleri anlaşılamadı. Eğer öyley-
diyse çok geç kaldılar. Eğer bu denemeyi bir hafta önce yapsalardı 
cephede yalnızca 10.610’u silâhlı 14.827 adam ve 42 top bula-
caklardı. Tüm sol kanat Çataltepe, Mahmuz Sırtı, Serçe Tepe ve 
Yükseksırt’ın hayati mevzileri yalnızca zayıf bir deniz tümeni ta-
rafından tutuluyordu, takviyesi olmayan 1.612 güçlü adam. Ama 
geçen hafta boyunca 1’inci Hafif Süvari, Yeni Zelanda Atlı Piyade 
Tugayı12 ile 16 Mayıs’ta Seddülbahir’den dönen 2’nci Avustralya 
Piyade Tugayı Arıbunu’na varmıştı. 

18 Mayıs gecesi sayı 12.540 tüfekli 17.356 asker ve 43 topa ulaş-
mıştı13. Seddülbahir’de büyük kayıp veren 2’nci Avustralya Tu-
gayı Korku Deresi ile Şarapnel Vadisi’nde ihtiyatta tutulurken 18 
Mayıs gecesi iki taburunun, gerekirse bir iç hat oluşturmak üzere 
düzenlenmesi emredildi. Ayrıca 1’inci Tugay’ın bütün taburla-
rına gerektiğinde merkez sağ sektörü -ki Türklerin ana taarruz 
noktası olduğu sonradan anlaşıldı- takviye etmeleri emri gönde-
rildi.

Sonuçta 18’i gecesi Türk birlikleri ön hatlarının arkasında şafak-
tan önceki gizli taarruz için sessizce toplanırken, aynı sırtların 
11  17 Mayıs gecesi 1’inci Avustralya Tümeni’nin topçu hattına ulaşan gizemli bir telgraf 
mesajı yaklaşan bir taarruzdan bahsediyordu. Birkaç yıl sonra bu mesajın muziplik olduğu 
anlaşılsa da Avustralyalı istihbarat subayları için bir gizem olarak kaldı. 
12  Avustralya Light Horse birlikleri Hafif Süvari olmakla birlikte Yeni Zelanda Mounted 
Rifles için kullanılan farklı çeviriler arasından Yeni Zelanda Hükümeti’nin Kültür Bakanlığı 
tarafından yürütülen https://nzhistory.govt.nz/war/new-zealand-mounted-rifles web site-
sinde verilen tanıma en uygun gördüğüm Atlı Piyade’yi kullandım (Erişim 28 Mayıs, 2020). 
Bu sitede Mounted Riflemen şu şekilde açıklanmıştır; at sırtında açık kırsal alanda muharebe 
eden piyadedir, bu askerler savaş alanına atla intikal edip geleneksel süvarinin aksine muharebeye 
atsız bir şekilde piyade gibi katılır. Bütün bu birliklerin Gelibolu’da piyade olarak kullanıldıkları 
da mâlûmdur. (ç.n.)
13  Ayrıca 2 ve 3’üncü Avustralya Hafif Süvari Tugayları ile 4’üncü Hafif Süvari ve Otago Atlı 
Piyade Alay’larının makinalı tüfek bölükleri de Arıbunu’na ulaşmıştı.
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diğer tarafında tüfekler dikkatlice yağlanıyor, subaylar uyuyan 
yedekler arasında beklenen hücumu karşılamaya hazırlanmak 
için aceleyle koşuşturuyorlardı. 23.35’te ay battı. 10 dakika son-
ra Quinn Mevziîsinde patlayan bir bombanın ardından Türkler, 
Avustralyalı birliklerin daha önce hiç deneyimlemediği bir yay-
lım ateşi açtı. Tüm Anzak hattı bunun hücumun başlangıcı ol-
duğunu düşündü. Taarruzun başlayıp başlamadığı 00.10 gibi 
anlaşıldı, başlamamıştı. Türkler ateş ediyordu. Ne olduğu hâlâ 
anlaşılamasa da büyük ihtimalle düşmanın ön hattında kalabalık 
birlikler arasında gelişen bir kargaşayla kasıtsız bir yaylım ateşi 
başlatılmıştı. Heyecan zamanla dindi. Anzak ön hat siperlerin-
de, genellikle, bir astsubay komutasındaki 8 nöbetçi parapetler-
den insansız bölgeyi gözlerken grubun geri kalanı uyurdu. Saat 
03:00’ten biraz önce uyuyan askerler uyandırıldı, nizam verildi, 
takviye kuvvetler de aynı şekilde vadilerde beklemek üzere dü-
zenlendi. 

Siperler henüz güçlendirilmişti (askerlere nizam verilmişti) ki 
Gedikdere’nin iki tarafında 4’üncü Tabur’dan askerler Kırmızı-
sırt’la Alman Subayı Sırtı arasındaki vadide hareket tespit etti. 
Bu saatte hava gayet açıktı ve Türk süngülerinden yansıyan cılız 
ışık rahatlıkla görülüyordu. Avustralyalıların hattından ateş ve 
bağırışlar başladı, böylece alarm verilmiş oldu.

Gördükleri büyük ihtimalle Edirne Sırtı’nın arkasından Kanlısırt 
Platosu’nun gerisinden geçerek Alman Subayı Sırtı’na taarruz 
edecek olan 5’inci Türk Tümeni idi. Kanlısırt Platosu ile Edirne 
Sırtı arkasındaki dar alanda muhtemelen 3 tümen toplanmıştı, 
2, 5 ve 16 (Tümenler). Lakin adamların görülmesiyle “Allah Al-
lah” nidalarının eşlik ettiği hücum başlamadı. Her ne kadar Mer-
kez Tepe’deki 1’inci Tabur ve Gedikdere’deki 4’üncü Tabur ateş 
açtıysa da Türkler karanlıkta sırtın iki yanındaki vadilerden ve 
sırttan ilerlemeye devam etti. 5’inci Tümen’in ilerlemesi devam 
ederken Kırmızısırt’taki Türk siperlerinde 2’nci Tümen’in öncü 
birlikleri ile Kanlısırt’ta 16’ncı Tümen’in ilk hattının eşzamanlı 
hareket ettiği gözlemlendi. Onları dehşetli bir yaylım ateşi 
karşıladı. Platonun zirvesi fundalıklı olsa da bir tenis kortu kadar 
düzdü ve en yakın Türk siperi Anzak hattına 200 m kadar uzaktı.

Kırmızısırt’ta gelmekte olan 2’nci Tümen üzerine yağan ateş 
karşısında şaşırdı. Askerler tamamıyla yabancı oldukları araziye 
gece gelmişlerdi ve belli başlı bir amaçları olmadan 4’üncü Tabur 
hatlarına, kendilerini imhâ edecek tüfek ve makineli tüfek ateşi-
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ne doğruca çaprazlama ilerliyorlardı. Hayatta kalanlar Gedikde-
re’ye saptı, siperlerine geri kaçtı yâhut hatlar arasındaki çalıların 
arasına saklandı. Kırmızısırt’ta arada dalgalar halinde taarruzu 
sürdürmek için hücum denemesi yapıldı lakin gün ışığında tüm 
hareket kesildi. 

Kanlısırt’taki 16’ncı Tümen taarruzu da aynı deneyimi yaşadı. 
Ancak Kanlısırt ile Kırmızısırt arasında Cemaldere’nin başında 
ilk saldırı aynı hızla kontrol altına alınamadı. Bu noktada Şehit-
ler Tepesi üzerinde 2’nci ve 3’üncü Taburlar siper hatlarını bir-
leştirmek için çalışıyorlardı ve henüz bitirilmemişti. Aralarında 
50 metre kadar kalmıştı. Buradaki Türk taarruzu Cemaldere’den 
çıkan 48’inci Türk Alayı’nın 3 taburu tarafından yapıldı. Askerler 
kendilerini karşılayan ateşe rağmen siper hatları arasındaki 
alanı geçtiler ve hatta siper parapetlerine ulaşıp içeriye ateş 
edebildiler. Bu sırada 3’üncü Tabur’un makinalı tüfeği tutukluk 
yaptı ve 3-4 kadar düşman parapetlerin üstünde durup siper içine 
ateş etmeye başladı. Bunlar kısa sürede vuruldu.

3’üncü Tabur siperlerinde Avustralyalı askerler ise siperlerin üze-
rine tırmanarak parapetlerin üzerinden hedefleri vurmaya başla-
dılar. Cemaldere’den “Allah Allah” nidalarıyla çıkan Türklere ateş 
kusarken onlara Mısır’da öğrendikleri isimlerle sesleniyorlardı.

2’nci Tabur’un siper hattında da çatışma aynı şiddetteydi. Bazı 
Türkler siperlere ulaştı ve hatta üçü sipere girdi. Teğmen Bar-
ton birini vurdu, kendi ikisi tarafından öldürüldüyse de kısa süre 
sonra üçü de ölmüştü. Biraz geride Şehitler Tepesi üzerindeki ba-
taryanın subay ve askerleri olan biteni, izliyorlardı takviye isteği 
üzerine tüfeklerine sarılıp onlar da sipere atladı.

Hava hâlâ karanlık olduğundan Kanlısırt’a hakîm bataryalar ateş 
açmadı. Yükseksırt’ta Whitting’in dağ topu bataryası bir kez ateş-
lendiyse de karanlıkta Türkleri hedef alıp Avustralya siperlerini 
kollamak mümkün olmayacaktı. Birkaç makinalı tüfek desteği ve 
sessiz kalan topçuya rağmen piyadenin iyi kontrol edilen yaylım 
ateşi tüm taarruzları imhâ etti.

Türkler borazanlar ve nidalarla dalgalar halinde başlayan en az 
4 hücuma kalktı. 1’inci Avustralya Tümeni subayları askerleri-
ni yerinde durmaya zorlayıp Türkler yeterince yaklaşınca ateşe 
izin veriyordu. Taarruzun başında 2’nci Tümen’in askerlerinin 
taarruz esnasında belli bir düzenle ilerledikleri, ön sıranın ken-
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dilerini yere atıp arkadaki hattın üstlerinden ateş etmesine izin 
verdiği sonrasında hücuma devam ettikleri görüldü. Dehşetli 
ateş karşısında zamanla saldırının ruhu ve gücü söndü. Kanlısırt 
Platosu’nun ikiz yükseltisinden gelen 2’nci ve 16’ncı Tümen ta-
arruzları bozguna uğradı. Güney yükseltide birkaç ferdi başarı ile 
hatta ulaşıldı, kuzeyde ise 2’nci Tümen’in cesur askerleri Avust-
ralya siperlerine ancak 10 metre kadar yaklaşabildi.

Türk planına göre 16’ncı Tümen platonun (Kanlısırt) güney va-
dilerinden ve sırtlarından saldıracaktı. Saldırının hedefi Yeşil 
Tarla’daki14 MacLagan’ın 3’üncü Avustralya Piyade Tugayı idi. 
Bu hat Şehitler Tepesi’nin güneyinden 11’inci Tabur ile başla-
yıp 10’uncu Tabur ile Yeşil Tarla’nın zirvesindeki Buğday Tarla-
sı’nın sınırından geçip oradan da 12 ve 9’uncu Taburlarla denize 
ulaşıyordu. Burada 16’ncı Tümen’in hücum edecek alayı nedense 
geç kaldı. Şafak söktüğünde burada üstlerine gelecek taarruzu 
beklerken Şehitler Tepesi üzerindeki muharebeyi izleyen 
11’inci Tabur karşılarındaki vadilerde Türk hareketliliğini fark 
ettiler. Daha güneyde 12’nci Tabur önündeki sırttan Türklerin 
hareketlerini rapor etti. 11 ve 12’nin aralarındaki 10’uncu 
Tabur’un karşısındaki Buğday Tarlası’nı gözetirken, yaklaşık 
90 cm uzunluğundaki ekinlerin arasında süngüler fark edildi. 
Tüm hedeflere ateş açıldı. 10’uncu Tabur bölgesine sürünerek 
yaklaşan düşman hareketlerini fark eden 12’nci Tabur da ateşini 
buraya çevirdi. Bunun üzerine Türkler tarlanın güney tarafında 
toplanarak 2 hat halinde hücuma devam etti. 10’uncu Tabur 
siperlerine sadece üçü ulaşabildi ve bunlar da oracıkta vuruldu. 
Burada da diğer her yerde olduğu gibi, yinelenen hücumlar Türk 
subaylarının çabasıyla devam etti. Bununla birlikte Hughes’ın 
bataryasının en kuzeyindeki topu, çıkarmanın ilk günlerindeki 
gibi, Avustralya hatlarını çok kısa mesafeden teğet geçerek ate-
şe başladı. Sağ kalan düşman gün ışıyınca korunaklı olduğunu 
düşündüğü en yakın vadilere sığındı. Ancak kuzeyde 2’nci Ta-
bur, Şehitler Tepesi’nden doğruca bu vadiye bakıyordu. Şehit-
ler Tepesi’nin üzerinde mevzilenmiş 11’in (11’inci Tabur) Ça-
vuş Hallahan komutasındaki makinalı tüfeği artan ışıkta fark 
edilen kalabalığın üzerine çevrildi15. Böylece Kanlısırt’ın güney 
sırtlarındaki taarruzda zirvedeki gibi başarısızlıkla sonuçlanmış 
oldu.
14  Bolton’s Ridge (ç.n.)
15  24 Mayıs ateşkesinde Yeşildere’de çok fazla Türk ölüsü bulundu. 1919’da Avustralya 
Tarih Heyeti bölgeyi etüt ederken vadinin bu tarafında beyaz bir damar fark etti. Abdulva-
hap Sırtı’nın güney ucu karşısında ve Buğday Tarlası’nın kuzey köşesinin hemen kuzeyinde 
Türk kemikleri su ile sürüklenerek ortaya çıkmıştı. Şüphesiz bunların bazıları ateşkes günü 
gömülmüştü.
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En güney uçta eşzamanlı hücum 77’nci Alay tarafından 9’uncu 
Tabur’a karşı yapılacaktı. Bu hücum 16’ncı Tümen’inkinden kısa 
bir süre sonra başladı. 9’un tüfek ateşi yavaş yavaş onlardan kur-
tuldu. 

Hattın merkezinden güneye Anzak siperlerine doğru gelişen ta-
arruz da hızlı bir felakete dönüştü. Kuzeydeki kısım nazaran daha 
iyiydi. Kuzeye doğru merkez şeklinde daha açık bir tanımlama 
olabilir. Buradaki ana saldırı, Albay Subayı Sırtı’nın iki tarafın-
daki karanlık vadilerden ilerlerken bıraktığımız, ilk fark edilen, 
5’inci Tümen’in taarruzuydu. Bu dar mafsal Merkeztepe üzerin-
deki 1’inci Tabur’un ön hattına doğru çıkıntı yapmaktaydı. Sabah 
fark edildi ki Merkeztepe’nin güney yamacında Gedik Dere’deki 
Türk ölüleri tüm cephe hattındakilerden daha kalın bir tabaka 
oluşturmuştu. 4’üncü Tabur’dan bir makinalı tüfek derenin sol 
tarafından korkunç bir etkiyle ateş etmeye devam ediyordu. 

2’nci Tabur’a ait başka bir makinalı ateş açar açmaz bir Türk 
bombası tarafından yok edildi. Personelinin ikisi öldürüldü ve 
bir düşman hattı arkasındaki ön sipere ulaştı. Bazı Türkler fark 
edilmeden o kadar yaklaşmışlardı ki biri tel engelinden bir parça 
dikenli tel hâlâ omuzundan sarkarken birden parapetlerin önün-
de belirdi, birden bir adamı kolundan süngüledi. Paçayı kurtaran 
bir subaya ve ardından üçüncü birine saldırırken vuruldu. 

Mafsalın bu tarafında müteâkip tüm saldırılar da 4’üncü Tabur’un 
tüfek ve makinalı tüfek ateşiyle karşılandı16. Düşmandan birkaç 
cesur asker sırttaki makinalı tüfeği susturmak için karşı boyna 
tırmanmaya çalıştıysa da diğer taraftaki Milligan’ın mevzisinden 
gelen ateşle vuruldu. Hattın bu kısmındaki adamlar neredeyse 
2 saat boyunca tüfeklerini doldurabildikleri hızda ateşliyorlar-
dı. Saat 05.00’e doğru Gedikdere’deki düşman çabası sona erdi, 
kurtulanlar kendilerini Alman Subayı Sırtı’nın koruması altına 
attı.

Bu sırada 5’inci Tümen’in bir kısmı Kesikdere’den ilerleyerek Al-
man Subayı Sırtı’nın kuzey tarafında Courtney Mevzisine ilerle-
di. Buradaki taarruz diğer her yerden daha şiddetliydi. Courtney 
14’üncü Tabur’a verilmişti ve buradaki ateş, Kanlısırt, Kırmızı-
sırt ya da Alman Subayı ile kıyaslanamazdı. Zemin parapetlerin 
önünden îtibâren alçalıyordu, çalılıklar ve arızalı eğim düşmanın 
16  Derenin kuzeyinde Teğmen Milligan’ın müfrezesi tarafından tutulan siper, Albay Subayı 
Sırt’nın uzak ucundaki siperden çıkan Türkleri görüyordu. Tüm tüfekler onların üzerine çev-
rilmişti.
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yaklaşmasına imkân veriyordu. Bu yamaçta dikkate değer bir güç 
toplanabildi ve saat 04.00 gibi kitleler halinde bir saldırı başladı. 
Bir düşman hattı zirveye ulaşıp siper içine bomba attı. Oluşan 
kargaşada bazı Türkler siperin içine girdi ve Avustralyalılar siper 
boyunca geri çekildi. Korku Deresi’nin sınırının hemen üstünde 
10 metre kadar ateş hattı düşmanla dolmuştu. Türkler yalnızca 
bir girintiyi tutabildi. 14’üncü Tabur’un uyarı ateşlerinin geldiği 
irtibat siperini geçmeden güneye dönemezlerdi. Kuzeye de dö-
nemediler zira Jacka isimli bir er diğer bölmede ateş basamağına 
çıkmış Türkleri ateş altında tutuyordu17. Sonuçta gönüllü ola-
rak Jacka’ya katılan erlerle18 yapılan baskın sonucu sipere giren 
Türkler bertaraf edildi.

Saat 05.00’te Alman Subayı Sırtı’ndaki saldırı her noktada başarı-
sız oldu. Türk karargâhı, daha kuzeyde Quinn’de 5’inci Tümen’in 
bir kanadı ve 19’uncu Tümen’in Korku Deresi ve Yükseksırt’taki 
hücumundan bir şey beklemiyor gibi görünüyorlardı. 03.00’dan 
sonra Pope Tepesi ve Yükseksırt arasında bir grup Türk’ün vadi-
ye doğru indiği görüldü ve ateş açıldı. Birkaç dakika içinde 1’inci 
Avustralya Tümeni cephesinde ağır ateş sesleri duyulmaya baş-
landı ve birkaç yüz Türk “Allah” nidaları ile Pope ve Yükseksırt’a 
hücuma kalktı. Pope Tepesi sağ tarafından Şelale Vadisi19 ile doğal 
olarak korunduğundan bir bölük kadar düşman Tepe’ye soldan 
hücum etti. 3’ten bir takımla 1’inci Süvari Alayı’nın oluşturduğu 
kuvvetin ateşi karşısında parapetlere ancak 3 Türk ulaşabilmişti.

Yeni Zelanda Atlı Piyade Tugayı’nın Auckland Alayı tarafından 
tutulan Yükseksırt’ta siper hatları henüz tamamlanmamıştı, Ce-
sarettepe’ye doğru giden sıçan yolları henüz birbirine bağlan-
mamıştı ve bazıları ise çok dar, derin ya da ateş basamağından 
yoksundu. Burada Yükseksırt’tan Cesarettepe’ye doğru kazılmış 
bir siper hattına bağlı iki sıçan yoluna asker ve bu gece için birer 
de subay verilmişti, ihtiyatlara da ana siperlerde uyumaları em-
redildi. Düşman hücuma geçince en yakındaki askerler sol sıçan 
yolundaki Auckland Alayı idi.  Türkler ateş ederek ve bomba ata-
rak ilerlerken daha önce ciddi bir muharebede bulunmamış Au-
ckland’lılar ilerlemelerini durduramadı. Türkler sıçan yollarının 
iki yanından ilerlemeye devam ederken içerdeki adamlar yanlara 
dönerek ateşe devam etti. Tüfek ateşleri ile Wellington Alayı’nın 
17  Bu kahramanlığı sayesinde Albert Jacka Viktorya Haçı kazanmıştır. İlk başarısız dene-
meden sonra Türklerin olduğu siperin arkasından dolanarak 3 er ile irtibat hendeklerinden 
atılan iki el bombası ardından oluşan kargaşa da 5 Türk vurulur, 2’si süngülenir. (ç.n.)
18  Er Howard, Er De Arango ve Er Poliness
19  Waterfall Gully; Ölü Adam Sırtı ile Pope Tepesi arasındaki sel yarıntısı, Akıngüç, a.g.e. s 
680. (ç.n.)
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makinalı tüfeği düşmanın üç atağını kesti. Yükseksırt’ın merkez 
ve iç tarafında Aucklandlılar ise siperlerinden çıkıp ateşe devam 
etti, düşman bu hatta doğru yaklaşamadı ve kısa mesafeden iki 
ateşin arasında kaldı. Auckland ihtiyatlarından bazıları hücuma 
kalktı, Türkler geri kaçmaya Yeni Zelandalılar kovalamaya başla-
dı. Türkleri takip eden bir avuç Auckland’li 180 rakımlı tepeden 
gelen ateş üzerine siperlerine geri döndü. 

Taarruz Quinn’de hattın müdâfaası en zor mevziîsinde, diğerle-
riyle aynı anda başlamadı. O akşam burası 15’inci Tabur ve 2’nci 
Hafif Süvari Alayı’ndan 30 adamla tutuluyordu, 16’ncı Tabur ön-
ceki gün öğlen nöbeti devretmişti. 03.30’da iki kanatlardan da 
hücum sesleri duyulmaya başlandı ama Quinn Mevzisinin kar-
şısında hareket yoktu. Önceki hafta boyunca buranın tahkîma-
tı güçlendirilmişti, ilâve irtibat hendekleri kazılmış, sağına ve 
soluna dikkatlice düşünülmüş makinalı tüfekler yerleştirilmişti. 
Yeni Zelanda ve Avustralya Tümeni’nin makinalı tüfek bölükleri 
taburlardan ayrılıp, tugayın iki subayı altında toplanmıştır: 
Yüzbaşı Wallingford ve Yüzbaşı Rose. Serçe Tepe ve Yükseksırt’taki 
makinalı tüfekler Yüzbaşı Wallingford’a bırakılmış, Yüzbaşı Rose 
ise Mayıs’ın ikinci haftasında Korku Deresi’nin kaynağını savun-
mak için 10 tane makinalı tüfek daha yerleştirmiştir. Bunların 4’ü 
Yükseksırt’ın kıyısında vadinin başında Pope Tepesi’nin ötesin-
deki sırtta, 3’ü Pope Tepesi’nde, biri Steele Mevziîsinin gerisinde, 
birisi Pope Tepesi’nin sağında Quinn Mevziîsinin solundan in-
sansız bölgeyi yan ateşe alır şekilde, diğeri ise Courtney Mevziî-
sinde aynı alanı sağdan yan ateşe alır şekilde mevzilendirilmişti. 
Ayrıca Rose izin alarak 1’inci Avustralya Tümeni’ne ait bölge-
de Steele Mevziîsine de 2 makinalı tüfek yerleştirmişti. Yapılan 
düzenlemeler ile Korku Deresi’ndeki Anzak hattı bir çapraz ateş 
sistemi ile korunmuş oluyordu20. Quinn Mevziîsindeki saldırıyı 
dehşetli bir ateş gücü hazır halde bekliyordu. Burada Türkler ön-
celikle 15’inci Tabur’un eski irtibat hendeğinden insansız bölge-
ye bomba atmaya başladı. Şafağa yakın tüfek ve makinalı tüfek 
ateşleri şiddetle arttı. Saat 04.20’de düşmanın “Allah” nidalarıyla 
siperlerden çıkarak sağa doğru başlattığı hücum 15’inci Tabur 
tarafından soğukkanlılıkla geri püskürtüldü. Düşman 2-3 defa 
teşebbüs ettiyse de başarısız oldu. Aynı anda Quinn Mevziîsinin 
merkezinde yaşanan ateş kasırgası ise hücuma hiç fırsat vermedi. 
Benzer şekilde Quinn Mevziîsinin solunda da kendini açığa çıka-
rarak siperlere karşı harekete geçen Türklerin hakkından Pope 
Tepesi’ndeki makinalı tüfekler geldi. 
20  Türk hattında da benzer bir uygulama vardı.



Askerî Kayıtlara Göre Çanakkale Cephesi’nde 19 Mayıs 1915 Türk Taarruzu

331

Quinn Mevziîsinin savunmasına 04.15’te kısa mesafeden Türkle-
re ateş açan Sykes’ın Hain Tepe’deki 2’nci Yeni Zelanda Bataryası 
da katıldı. Şartlar oldukça sıkıntılıydı zira ön hatlar arasında bazı 
yerlerde 15 metre uzaklık vardı ve 9 Mayıs’ta kazılan 3 sığ irtibat 
hendeği bunları birbirine bağlıyordu, bu dar alanı geçmeyi hiçbir 
Türk başaramadı.

Her ne kadar tüm Anzak hattındaki hücum başarısız olduysa da 
düşman farklı noktalarda birlikleri öne atmaya devam etti. Cı-
lız bir örtme ateşi kullanıyordu ve bu da Anzakların işini çocuk 
oyuncağına çevirdi. Siperler boyunca piyadeler ateş basamağında 
yer alabilmek için yalvarıyor, birbirlerine para teklif ediyorlardı. 
Akınlar zamanla durdukça hayatta kalan Türkler çalıların 
arasında yatıp ateş ederek takviye bekliyorlardı. Gün, sis ve savaş 
alanını çevreleyen dumanlar arasından doğmaya başlayınca 
onlar (hayatta kalan Türkler) siperlerine geri dönmeyi denediler. 
Onları ölümcül bir ateş takip etti. Kırmızısırt’ta bir siperde düş-
man dönenlerin içeri girmesine izin vermedi. 

Şafak sökerken düşmanın yenilgisini bozguna çeviren Anzaklar, 
güvenliklerini düşünmeden parapetlerin üstüne çıkmış ateş 
ediyorlardı. Hücumlar söndükçe ve ışık yükseldikçe düşman 
hatlarından ve çalılıklardan isabetli atışlar gelmeye başladı. 
Birçoğu bu esnada hayatını kaybetti. 2’nci Tabur’u komuta eden 
Yüzbaşı Wallack ve Teğmen Street öldürüldü. Quinn Mevziî-
sinin sağında kendini açığa çıkaran 15’inci Tabur’dan 3 Avust-
ralyalı Bombasırtı’ndan gelen bir Türk makinalı tüfek ateşiyle 
öldürüldü, yedisi de yaralandı. Aynı şekilde Pope’un sol tarafın-
da Korku Deresi’nin başında toplanmış düşmana ateş etmek için 
kendini açığa çıkaran hafif süvariden bazıları başka bir makinalı 
tüfek ateşine hedef oldu.

Saat 05.00 olduğunda Sanders’in Anzak hatlarını ele geçirme 
çabası yıkıcı bir kayıpla başarısız olmuştu. Tüm taarruz tüfek 
ateşiyle durduruldu ve Quinn Mevziîsindeki muhtelif bir olay 
dışında ihtiyatların çağırılmasına gerek kalmadı. Saat 05.00’da 
Türkler için kısmi başarı şansı bile yoktu. Lakin düşman komu-
tanlarının müteâkip hareketleri zâyiat sayısını çoğalttı. Bu hare-
ketlerinin sebebi büyük ihtimalle Anzak siperlerine girdiklerine 
dâir önceden gönderdikleri abartılmış raporlardı. Bu bir açıdan 
doğru olsa da yanıltıcıydı, birliklerinin güçlü bir köprübaşı tuttu-
ğuna inandırılmış üst komutan sonuç olarak onları takviye etmek 
için yenilerini gönderiyordu bu da büyük bir kıyıma yol açtı. Bazı 
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deliller gösteriyor ki saat 05.00 gibi yeni bir saldırı emri verildi 
zira Courtney Mevziîsinin güneyinden Anzak hattına şiddetli bir 
bombardıman başladı. Bu saatte düşmanın Palamutluk Sırtı ve 
Kanlısırt’taki topları şiddetli bir ateş açtı; ayrıca yeni bir batar-
yadan da salvolar gelmeye başladı, Topçular Sırtı’ndaki Kavakte-
pe arkasında parlamalar görülebiliyordu. Benzer şekilde Anzak 
bataryalarının da çoğu günün ağarmasıyla ateşe başladı, Korku 
Deresi başındaki tüm yamaçlar orayı nişan alabilen bütün sahrâ 
topları tarafından bombalandı. Türk bataryaları karşı ateşe rağ-
men tüm gün bombardımana devam etti21. Kabatepe’deki Türk 
topu bile, dağ topu olmasına rağmen, aralıklarla ateşlendi.

Kanlısırt Platosu üzerindeki şarapnel ateşi öyle yoğundu ki 
3’üncü Tabur Komutanı adamlarını ön hattan geri çekti. Bom-
bardıman devam ederken Kanlısırt ve Kırmızısırt’ın gerilerinde 
yeni birlikler gözlemleniyordu. Kuzeyde Anafartalar’dan, doğu-
da Topçular Sırtı’nın korunaklı yollarından intikal eden birlik-
ler görülürken Arıbunu’nun güneyinde de Kayısıdere22 vadisinde 
düzenli hareketlilik vardı. Birkaç saat boyunca istikrarsız hücum 
tekrarları izlendi. Saat 05.25’te 5’inci ve olasılıkla 2’nci Tümen 
Alman Subayı Sırtı ve Kırmızısırt’ta tekrar bir hücuma kalkıştı. 
Önceki taarruzları karşılayan aynı ezici tüfek ve makinalı tüfek 
ateşi bu hücumu da kesti. 

Pope Tepesi ve Quinn Mevziîsindeki hücumlar münferit subayla-
rın önderdiğinde saat 10.00’a değin aralıklarla devam etti. Ruh-
suz da olsa bu çabalar cesurdu zira askerler ölü ve yaralılarla dolu 
siperlerden hücuma kalkıyorlardı. Quinn Mevziîsinin sağ tara-
fında düşman en az 4 kez hücum etti, saat 09.30’da başlarında 
bir subayla 30 kadar adam Quinn ile Courtney Mevziîlerinin bağ-
lantı noktasına ulaştı, lakin parapetlerin üstünde öldürüldüler23.

Sykes, Philips ve Bessell-Browne’ın bataryaları, iki Yeni Zelan-
da obüsü, birkaç dağ topu ve sayısız makinalı tüfek Pope Tepe-
si, Yükseksırt ve Quinn Mevziîsini ateş altında tutuyordu. Türk 
askerlerinin siperlerden sıçrayan subayları takip etmediği ve bu 
yüzden birçok subayın kendilerini beyhude fedâ ettikleri görülü-
yordu. 57’nci Türk Alay’ının Pope Tepesi’nin sağ tarafını karşıla-
yan 1’inci Tabur’unun bir gece önce Alay’a İstanbul’dan katılmış 
6 yedek subayından 5’i parapetlerin üstünde ölü bir şekilde ya-
tıyordu. 
21  Kavak Tepe’deki yeni batarya hemen Triumph tarafından bombalandı. 
22  Poppy Valley; Akıngüç, a.g.e. s 605. (ç.n.)
23  Çatışma öyle yakındı ki bazı subaylar tabancaları ile ateş ediyorlardı.
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Çataltepe ve Mahmuz Sırtı’nda gece boyunca rahatsız edilmeyen 
Yeni Zelandalılar, Malone Vadisi24 başında düşman askerlerinin 
Yükseksırt’a bir taarruza hazırlanan kalabalığını görmeseydi Ce-
sarettepe’den yeni bir taarruz gerçekleşebilirdi. Çataltepe’den 
Canterbury Atlı Piyedelerinden bir takım, makinalı tüfekle bu 
kalabalığı dağıtan yaylım ateşi açtı. Sonuç olarak Quinn, Court-
ney ve Alman Subayı saat 8’den sonra düşman hareketliliğinin 
izlendiği yegâne noktalardı. Orda bile subayları tarafından hare-
kete geçirilen Türk birlikleri neredeyse hemen vuruluyordu.

Yeni Zelanda ve Avustralya Tümeni tüm gün sahrâ ve dağ top-
çu ateşlerini talep üzerine Kanlısırt Platosu’na yöneltti. Arıbu-
nu’nda topçuların yaşadığı zorluklar25 Karayörük Deresi’nde 
toplanmış düşman askerlerinin, Yeni Zelanda obüsleri ile Whit-
ting’in dağ topuna, nazaran daha hafif bir bombardımanla kur-
tulmasını sağladı. Zaten düşmanın uğradığı kıyım, Arıbunu’nun 
güvenliğinin sağlanmasına yetecek kadar büyüktü.

Şafaktan önce pozisyon almış 42.000 Türk’ün 10.000’i öğleden 
önce yaralanmış ya da öldürülmüştü. En ağır kayıp, makina-
lı tüfeklerce süpürülen 5’inci Tümen tarafından Alman Subayı 
Siperi’nde verildi. Türk tarafının ifadesine göre en az zâyiat 
339 ölü ve 755 yaralı ile 19’uncu Tümen tarafından verilmişti. 
Düşman tarafından Arıbunu’ndaki tepelere verilen isimler bu 
muharebenin hikayesini anlatır. Lone Pine “Kanlısırt” oldu, Joh-
nston’s Jolly “Kırmızısırt” Pimple yanındaki insansız bölge “Şe-
hitler Tepesi”, Sykes ve Rossiter’ın bataryalarının olduğu Plug-
ge’s Plateau “Hain Tepe”.

İnsansız bölgede yatanların hepsi ölü ya da yaralı değildi, ölü 
taklidi yapanlar er geç gizlice kaçtı. İnsansız bölgedeki metruk ya 
da eski her siper, her çukur yaralılarla doluydu. Çalılıklar arasında 
kalmış sağlam durumdaki yaralılar gün boyu Anzak hatlarına ateş 
etmeye devam etti. Karşılıklı siperler arasında bazıları kurtulmuş 
olsa da her yerde yüzlerce ölü ve yaralı vardı. Anzak hattına 
yakın olanlar modern kurşunlarca yakın mesafeden açılmış 
yaralarla harap oldular. Bu korkunç alandan, çaresiz ve yardım 
umudu olmadan, ölmekte olan ya da yaralı bir adamın, bulutsuz 
bir gökyüzünde parlayan güneşin altında sessizce yatarken acı 
içinde sağına soluna dönmesi veya yavaşça cennete uzatılan bir 
24 Malone Gully; Akıngüç, a.g.e. s 837. (ç.n.)
25 Buradaki karışıklık Kırmızısırt bölgesinde hangi siperin kime ait olduğunun anlaşılama-
masındandı. Öğle saatlerinde bir Avustralyalı subay 1’inci Yeni Zelanda Bataryasına asiste 
etmek üzere gönderilse bile sorun çözülemedi. Ertesi gün tespit yapması için Kırmızısırt’taki 
siperlerin karşısına bir Yeni Zelanda subayı gönderildi. 
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kol hareketi dışında hiç ses gelmiyordu. Anzak birlikleri sadece 
160 ölü ve 468 yaralı zâyiat verdi. En azından onlar görünmez 
bir düşmanla değil üstlerine doğru vurulmak üzere gelmekte 
olanlarla savaşıyordu. 

O sabahtan sonra çıkarmadan beri Türklere karşı taşıdıkları az-
gın nefret kayboldu. O zamana kadar, o (Türk) Kılıçbayır’ında, 
Quinn’de, Kanlısırt Platosu’nda ölümcül ateşiyle saldıran, hatla-
rı kırıp geçen görünmez bir düşmandı. Ama 19 Mayıs’ta sonunda 
misilleme yapmak mümkün oldu. Cesur ama başarısız taarruzlara 
verilen ceza tüm öfkeyi aldı. Dahası mermilerinin yakın mesafe-
den açtığı yaraların tüyler ürpertici mahiyetini görünce, birlikler 
kendi askerlerinin patlayıcı mermilerle yaralandığına inanmaya 
önceden olduğu kadar hazır değillerdi. Türkler takdire şayan bir 
erkeklik sergiledi. Teslim olmaları halinde kendilerine iyi davra-
nılacağı çağrıları kurşunla ya da bombayla cevaplandı. Karşı tara-
fa atılan mesajlar -askerlerin hoşlanmasa da emir alınca yaptığı- 
benzer tepkiye yol açıyordu, bir keresinde Quinn’de “Burda hiç 
Türk kalmadığını mı sanıyorsunuz. Burda Türkler var ve onların 
oğulları.” cevabı geldi. Bir esir arkadaşlarına teslim olmaları 
için seslenmek üzere siperlere getirilirse bir Türk subayının sesi 
“Kimsin sen? Esir mi düştün? Öyleyse sus ve git.” derdi ve esir bu 
emre itâat ederdi. Düşman tarafındaki bu güvenilirlik, hastane 
gemilerini bombardıman etmekten sakınması gerçeği ve bazen 
yaralı taşıyan adamlara ateşi etmemesi ile hasmının saygısını 
kazandı. Bu sabahtan sonra Anzak birliklerinin Türklere davranışı 
bir düşmandan çok arkadaşça bir oyundaki rakip gibiydi.

Bu taarruz öyle kolayca bozguna uğratılmıştı ki Anzak liderleri 
birkaç saat daha önemini anlayamadılar. Hücumlar çoğunluk-
la tüfek ve makinalı tüfek ateşiyle imhâ edildi. 1361 adet sahrâ 
topu (18 pounders) mermisi, 143 obüs mermisi, 1410 adet dağ 
topu mermisi ve 948.000 adet tüfek-makinalı tüfek mermisi 
harcanmıştı. Her ne kadar ihtiyat birlikleri hazır olsa da -Şarapnel 
Vadisi’nde 2’nci Tugay, Korku Deresi’nde 13’üncü Tabur, 16’nin 
yarısı, 2 ve 3’üncü Hafif Süvari Alayları, Yükseksırt’ta Atlı Piyade 
Tugayı’nın bir kısmı- bunlardan sadece 16’nın bir bölüğü ve hafif 
süvarilerin bir takımı yerinden oynatıldı, önlem olarak Quinn’e 
gönderildi. Anzak liderleri taarruzun büyüklüğünü ve bozgunun 
önemini siperlerin önünde yatan yaralı ve ölüleri görünce anladı. 
Bu taarruz o tarihe kadar Arıbunu’nda yaşanan en büyük taar-
ruzdu. 
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General Birdwood karargâhında karşı taarruz olup olmayacağı 
sorusu doğdu. General Birdwood 05.25’te General Walker’a Kan-
lısırt’taki hat (Türkler tarafından) zorlanırsa Keltepe’den Türk 
kanadına bir karşı taarruz yapılabilir mi diye sordu. Ama taarruz 
o esnada sona erdi ve sağ sektörü komuta eden Albay Maclagan, 
Palamutluk Sırt’ından devam eden top ateşi altında adamlarını 
Kanlısırt’ın güneyindeki alçak sırtlara sürmek istemedi. General 
Walker ve Albay White, bir genel taarruz şansının kaçırıldığını 
düşünmekle kısmi bir taarruza da karşıydı. Gerçi Türk bozgunu 
açıkça bir karşı saldırıyı davet etmekte idi ki saat 15.15’te Ge-
nel Karargâhtan eğer imkân olursa yapılması yönünde emir gel-
di. Emirden kısa bir süre önce saat 15.00’te General Godley aynı 
mülahazalarla Wellington Atlı Piyadelerinden 10026 kadar askere 
Cesarettepe’deki düşmanın ön siperine hücum emri verdi. Kılıç-
bayırını ateş altında tutan tüm bataryaların 15.00’teki bu saldı-
rıyı desteklemesi istendi. Lakin siperden çıkan ilk askerler öyle 
bir ateşle karşılaştı ki devam edilirse saldıranları kesin bir imhâ-
nın beklediği kesindi. Bunun üzerinde birliğin komutanı bu giri-
şimi durdurdu. Şafakta kaçan Türkleri kovalayan Yeni Zelanda-
lı’ları makinalı tüfek ateşiyle engelleyebilen düşmanın, öğleden 
sonra bir karşı taarruzu karşılamaya daha hazır olacağından 
şüpheleniyorlardı. Birdwood’un Genel Karargâha Arıbunu’nda 
toprak kazanmak için genel bir taarruz yapılması gerektiği yö-
nündeki tavsiyesi üzerine karşı taarruz fikri terk edildi.

Gün boyunca Arıbunu’ndaki ağır top ateşi devam etti. İstihbarat 
subayları insansız bölgedeki yaralılardan teslim olan askeri 
okuldan çıkma genç bir çocuktan daha güçlü bir taarruzun 
yapılacağını öğrenmişti. Bunun üzerine Genel Karargâha hâlâ 
Seddülbahir’de olan Yeni Zelanda Piyade Tugayı’nın geri dönmesi 
konusunda talepte bulunuldu. Tugay o gece gemilere bindirildi 
ve şafaktan önce küçük buharlı gemilerle Arıbunu’na nakledildi. 
Tüm hat yeni bir taarruza karşı uyarıldı. Düşman tarafında ise 
bozgun ve tükenmişlik ilâve saldırganlığa izin vermeyecek kadar 
kesin ve tamdı. Onlardaki tek düşünce de Anzakların karşı taar-
ruzu olasılığıydı. 

Kalabalık hatlar arasında yatan binlerce ölü Anzak liderlerine 
endişe vermeye başladı. Çürüyen bedenlerden gelen koku şimdi-
den dayanılmaz haldeydi. Sağlıkçılar ölülerin sinekler için bir ya-
şam alanı ve haliyle salgın hastalık sebebi olacağını öngörürken 

26  Aspinall-Oglander bu sayıyı 1000 verir. Aspinall-Oglander, Çanakkale Gelibolu Asker Ha-
rekâtı, 2. Baskı, İstanbul, Arma Yayınları, 2005, s 30.
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şartlar, kuvvetler için çekilmez hale geliyordu. 20 Mayıs’ta hatlar 
arasında hâlâ gözler önünde ölmekte olan yaralılar vardı ve tüm 
kuvvetler bu adamlara yardım etme arzusu duyuyordu. Türklerin 
silâh arkadaşlarını gömmek istediği kesindi ve zaman geçtikçe 
yaralılar ölüyordu. Ateşkes için ilk hareket General Godley’e bağ-
lı yürekli bir İngiliz olan Yüzbaşı Aubrey Herbert’ten geldi. Her-
bert, Birdwood tarafından tavsiye edilen konuyu şahsen tazyik 
etmek için 20 Mayıs’ta Sir Ian Hamilton’a gitmek üzere ayrıldı. 
Düşman propagandasından endişe eden Hamilton, Birdwood’un 
resmî müzakere açmasını yasakladıysa da düşmanın müzakere 
başlatmak, yaralılarına yardım etmek ya da ölülerini gömmek 
için Kızılay bayrağı altında samimi bir eylemi karşısında ateş 
açılmamasını ekledi.

Lakin Herbert hâlâ Hamilton karargâhında iken müstakil birkaç 
adım atıldı. Teslim olan birkaç Türk, siperlerinde, Gedikdere’de 
eski bir muharebe ileri karakolunda yaralı bazı askerlerin oldu-
ğunu beyân etmişti. Geçici olarak 1’inci Tugayı komuta eden 
Albay Owen, Merkez Tepe’deki bitişik sipere ilerleyerek “Eğer o 
adamları almaya teşebbüs etmezsek İngiliz olmamalıyız” dedi. 
Olaya seyirci olanlardan gönüllüler çıksa da Owen öncelikle Kı-
zılhaç bayrağı çekilmesine karar verdi. Bayrak anında vuruldu. 
Fakat hemen ardından Alman Subayı Siperi’nden koşan bir ha-
berci özür dileyip ateş edenin Kızılhaç’ın manasını bilmediğini 
iletti. 

Bunun üzerine düşman hattında aralıklarla Kızılay bayrakları 
kaldırıldı, teskereciler ortaya çıktı ve gayri-resmî bir ateşkes vuku 
buldu. Bu olaya tanık olan General Walker düzensizlik tehlikesi 
oluşunca Birdwood’a haber gönderip düşman tarafından uygun-
suz bir fayda sağlanmadığını kendi gözleriyle görmek için insan-
sız bölgeye geldi. Türk subaylarla sigara değiş tokuşu yapıp Fran-
sızca sohbet ederken birinin ölülerden tüfek topladığını gördü. 
Bunun üzerine gayri resmî ateşkese son veren Walker Türklere 
siperlerine dönmeleri için 10 dakika mühlet verdi ve herhangi bir 
taraf tarafından ateşkes isteği varsa bir saat sonra aynı yerde bir 
müzakere için resmî bir talepte bulunulmasını istedi. 

Bu gayrı resmî ateşkes belki de kalan birkaç yaralının kurtulması 
için tek imkandı, lakin yaşanan doğal yanlış anlamalar nedeniyle 
bazı hayatlar kaybedildi. Aksilik her iki tarafta da bazı sektörlerin 
bu uzlaşmadan habersiz olmasından kaynaklandı. Her iki taraf da 
önlem olarak siperleri güçlendirmişti, saat 19.00’da arkalarında-
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ki süngülü kalabalığın himayesinde beyaz bayraklı Türk teskere-
cilerin ilerlediğini gören mütarekeden habersiz 3’üncü Avustral-
ya Tugayı, Birdwood’a düşmanın namertçe toplandığı raporunu 
göndermişti. 19.15’te 9’uncu Tabur ateş açtı ve düşman topçusu 
tarafından hızla cevaplandı. Sonuçta müzakere için önerilen 
vakit geldiğinde gelişen bir bombardıman vardı ve herhangi 
bir ateşkes bayrağı görülmedi. Tüm bu yaşananlar Avustralya 
ve Yeni Zelanda Kolordu Karargâhı tarafından düşmanın 
kalleşçe bir taarruz girişimi şeklinde yorumlandı. Yeni Zelanda 
Piyadesinin Seddülbahir’den dönmesi ve 2 ve 3’üncü Hafif Süvari 
Tugaylarının gelmesiyle mevcûdu 19.776’ya ulaşan garnizon, bir 
gece taarruzuna karşı uyarıldı ve önlem olarak Türk mevzileri 
şafakta tüm Anzak topçusu tarafından bombalandı. Yine de gece 
ve gündüz olaysız geçti.

Şükür ki, gayri resmî ateşkes esnasında Anzak Karargâhından 
düşmana sözlü anlaşmadan müstakil, yazılı bir mesaj uzatıldı. 
Mesajda eğer bir ateşkes temenni ediliyorsa bunun resmî olarak 
Kabatepe sahilinden gönderilecek bir temsilci aracılığıyla 
düzenlenmesi belirtiliyordu. Bu şartlar kabul edildi ve Birdwo-
od’un karargâhında iki gün süren müzakereler ardından 24 Ma-
yıs’ta ölülerin defini için bir ateşkes anlaşması yapıldı. Aradan 
geçen gecelerde, Anzak devriyeleri, ateşkeste Türklerin alması-
nı önlemek için ölülerden çok sayıda tüfek topladı. 24 Mayıs’ta 
07.30’da ateş kesildi27, defin ekipleri hatlar arasında, insansız 
bölgenin kendi yarılarındaki ölüleri gömerek tüm gün çalıştı. 
Çoğu sektörde defin ekipleri dışındaki birlikler siperlerinde kal-
dı, mazgal deliklerinden olanları izledi, yazılı şartlara şerefle 
riâyet edildi. Bununla birlikte üst kadrolar rakiplerinin arazisini 
gözden geçirmek için bu fırsatı kaçırmadı. Mazgal deliklerini ya 
da siperleri ıslâh etmek gibi bazı anlaşmaya aykırılıklar, her iki 
tarafta da görüldü. Quinn Mevziîsinde dar insansız bölge adam-
larla doluydu ve burada Avustralyalı ekip Türk ölülerini -subay-
larının gizli tavsiyesiyle- Quinn’den Türk hatlarına doğru giden 
üç eski irtibat hendeğinin en yakın kısmına gömdüler, böylece 
onları yarısına kadar doldurmuş oldular. Sol siperde Türklerin de 
aynı şeyi yaptığı gözlendi. Düşman sonunda itiraz etti ama zaten 
işin çoğu bitmişti. Gedikdere’deki eski muharebe ileri karakolu 
da aynı şekilde dolduruldu. Gün boyunca Anzak defin ekipleri 

27  Anlaşmadan habersiz bir Türk keskin nişancı, durdurulamadan önce, 2 Avustralyalıyı vur-
du. Ateşlenen bir 21 cm’lik havan topu da, Kabatepe’ye gönderilen bir mesajla durdurulama-

dan önce ateşlendi.



338

düşmana kaba Arap lakaplarıyla takıldı, hediyeler el değiştirdi, 
saat 16.30’da kendi siperlerine dönen taraflar ayrılırken artık ar-
kadaştı. Çatışmayı tekrar başlatan atış-bir Türk keskin nişancısı 
açana kadar- 16.45’e değin başlamadı.

Bunlar 19 Mayıs muharebesi ve ardından yaşanılanlardı. Bu boz-
gun o kadar katiydi ki düşman kapanış safhasına kadar bu böl-
gede genel bir taarruz fikrini hiç aklına getirmedi. 4 yıl sonra 
Kazım Paşa “Türk zâyiatının beklenenin çok üstünde olduğunu” 
yazacaktı28; “19 Mayıs’tan sonra Arıbunu’ndaki İngiliz savunma-
sının, bol miktarda mühimmata sahip ağır topçu ateşi olmaksı-
zın başarılı olunamayacak kadar güçlü olduğunu ve savunmadaki 
pozisyonumuzun gayet kuvvetli olduğunu fark ettik ki siperler-
de 2 zayıf tümen bırakarak ikisini geri çektik.” Kalan tümenler 
Türk Quinn’i ve Alman Subayı’nı bitkin 5’inci Tümen’den ala-
rak hattın kuzeyini tutan Mustafa Kemal’in 19’u ve Kırmızısırt 
ile Kanlısırt’taki güçlü mevzilerin inşâsıyla görevlendirilen, 
hattın güney yarısını tutan 16’ncı Tümen idi. 77’nci Alay hâlâ 
en güney kanadı tutuyordu. 5’inci Tümen Arıburnu silsilelerinde 
dinlenmek üzere geri çekildi. 2’nci Tümen önce Kabatepe’nin 
güneyinde bir mıntıkaya gönderildi buradan bir sonraki ay 
boyunca Seddülbahir’de vuku bulan mahşeri muharebenin içine 
çekildi.

28  Avustralya Tarih Heyeti sorularına cevaben. 
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A
Atebe-i Seniyye: Osmanlı padişahlarının sarayları için kullanılan tâbir.
Azimü’ş-şan: Şanı büyük
B
Bi’t-tanzîm: Düzelterek.
Ç
Çatana: Filika büyüklüğünde buhar makinesiyle çalışan küçük tekneye veri-
len ad.

H

Hafriyat: İnşaat vb. işlerin genel adı.
Hey’et-i umûmi: Genel heyet.
Hutve: Adım atıldığı zaman iki ayak arasındaki mesafe.
İ
İrtikâb: Gözetleme, bekleme.
İstim: (buharla işleyen araçlar için) kalkmaya hazır duruma gelmek.

K

Kemâl-i fahr ü sürûr: Tam bir övünme.
Kemâl-i vakar: Ağırbaşlılık, eksiksizlik, olgunluk.
Kesb-i cesaret: Cesaret kazanmak.
Kesif: yoğun, sık.
M
Mahzûziyyet: Hoşlanma durumu, hoşnutluk
Mavna: Erzak nakline mahsus gemi.
Muğber: Gücenmiş, hatırı kalmış.
Melun: Allah’ın lânetine uğramış, rahmetinden mahrum kalmış, lânetlenmiş, 
lânetli.
Muahhır: Sonraya bırakılmış, terk edilmiş.
Mutâbık: Uygun.
Muvaffakıyet: Başarı gösterme.
Müfrez: Bir bütünden ayırmak, bütünden ayrılmış.
Müstaʻînen bi-tevfîkü’r-rabbâniye: Rabbin yardımına sığınarak.
R
Rah-ı mestur: Kapalı-gizli yol.
S
Sâri: Sirayet eden, bulaşıcı, geçici olan. Genişleyip başkasına geçmeye, bu-
laşmaya müstait olan.
Sevkül-ceyş: Askerî birlikleri sevk ve idâre etme.
Sicim: Keten kenevir gibi bitkilerden yapılan bir ip.
Sütre: Düşman gözünden veya ateşinden korunmaya yarayan siper.
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Ş
Şalopa: On iki topu olan, ambarsız, iki direkli, yirmi yedi zirâ uzunluğunda, 
yelkenli, küçük eski bir savaş gemisi.
T
Tart etmek: Uzaklaştırmak, sürmek.
Teati: Alıp verme, karşılıklı alıp-verme.
Tecelli: Ortaya çıkma.
Tevfikat-ı semedaniye: Hiçbir şeye muhtaç olmayan.
Tombaz: Altı düz büyük kayık, Üzerine köprü kurulan duba.
V
Vekâlet-i Celîle: Büyük Bakan, vekil.
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KİŞİLER
1 Numaralı Sağ Kanat Topçu Grubu ve 11. Alay 2. Tabur Kumandanı Binba-
şı Hamdi
1. Alay 1. Tabur Kumandanı Seyfeddin Bey
1. Alay Kumandan Vekili Binbaşı Memduh
1. Alay Kumandanı Yarbay Talat
1. Alay Kumandanı Yaver Osman Nuri
11. Topçu Alay Kumandanı Yarbay Emin Bey
11. Tümen İstihkam Bölüğü 3. Tabur 2. İstihkâm Bölüğü Kumandanı Teğ-
men Halil Zeki
11. Tümen İstihkâm Bölüğü Kumandanı Yüzbaşı Hüseyin Bahri
11. Tümen İstihkam Bölüğü Kumandanı Yüzbaşı Hüseyin Hakkı
11. Tümen İstihkâm Bölüğü Kumandanı Yüzbaşı Hüseyin Naci
125. Alay 1. Bölük Üsteğmeni İbrahim Efendi
125. Alay 1. Bölük’ten Süleyman oğlu Reşid
125. Alay 1. Tabur 2. Bölük Kumandanı Mülâzım Mustafa Efendi
125. Alay 1. Tabur 4. Bölük bölgesinde Çineli Ali
125. Alay 1. Tabur Kumandanı Yüzbaşı Mehmet Nedim 
125. Alay 1. Tabur Kumandanı Yüzbaşı Rahmi Efendi
125. Alay 1. Tabur Teğmen Ali Hayri Efendi
125. Alay 10. Bölük Kumandanı Üsteğmen Sudi Ağa
125. Alay 11. Bölük’ten Üsteğmen Fazıl Efendi
125. Alay 11. Bölük’ten Yüzbaşısı Nedim Efendi 
125. Alay 2. Bölük’ten Mustafa oğlu Abdullah
125. Alay 2. Tabur 5. Bölük Kumandanı Yüzbaşı Mehmet Rıza Efendi
125. Alay 2. Tabur 5. Bölük’ten Hasan Onbaşı
125. Alay 2. Tabur Komutanı Galip Bey
125. Alay 2. Tabur Kumandanı Şevki 
125. Alay 2. Tabur ve Nakliye Aracı Kumandanı Mehmet Ağa
125. Alay 2. Tabur Yaveri Adnan
125. Alay 2. Tabur Yaveri Mülâzım Mehmet Talat
125. Alay 2. Tabur Yüzbaşı Kazım Efendi
125. Alay 3. Tabur 3. Bölük Teğmen Mustafa Nuri Efendi
125. Alay 3. Tabur 9. Bölük Kıdemli Küçük Subay Şevket
125. Alay 3. Tabur 9. Bölük Kumandanı Üsteğmen Mehmet Ali Efendi 
125. Alay 3. Tabur Kumandanı Binbaşı Yahya Kazım
125. Alay 3. Tabur Yaveri Teğmen Adnan Efendi
125. Alay 4. Bölük Onbaşılarından Uşaklı Ali oğlu Mehmet
125. Alay 4. Bölük’ten Hüseyin oğlu Mevlüd
125. Alay 4. Bölük’ten Yusuf oğlu Ahmet 
125. Alay 4. Bölük’ten Yüzbaşı Aziz Efendi



Askerî Kayıtlara Göre Çanakkale Cephesi’nde 19 Mayıs 1915 Türk Taarruzu

351

125. Alay 6. Bölük’ten Müslim Çavuş
125. Alay 7. Bölük’ten Abdullah oğlu Hasan Çavuş
125. Alay 7. Bölük’ten Teğmen Behçet Efendi
125. Alay 7. Bölük’ten Üsteğmen Ziya Efendi
125. Alay 8. Bölük’ten Halil Çavuş
125. Alay 8. Bölük’ten Mahmut Aziz Efendi
125. Alay 8. Bölük’ten Teğmen Cemşit Efendi
125. Alay 8. Bölük’ten Üsteğmen Galip Efendi
125. Alay 9. Bölük Kumandanı Üsteğmen Mehmet Ali Efendi 
125. Alay 9. Bölük’ten Üsteğmen Musa Ağa
125. Alay Bölük Çavuşu Süleyman bin Ahmet
125. Alay Kumandanı Yarbay Abdürrezzak
13. Alay 1. Bölük Kumandan Vekili Üsteğmen Hasan Efendi
13. Alay 1. Tabur 4. Takım sıhhiye askerinden Konyalı Seyid Onbaşı, 
13. Alay 1. Tabur 4. Takım sıhhiye askerinden Hacı Bekir 
13. Alay 1. Tabur 4. Takım sıhhiye askerinden Şerafeddin
13. Alay 12. Bölük Kumandanı Kıdemli Yüzbaşı Cemal Efendi
13. Alay 2. Tabur Kumandanı Binbaşı A. Sacit
13. Alay 3. Bölük kıtaatından vekil Üsteğmen Mustafa Efendi 
13. Alay 3. Tabur Doktoru Yüzbaşı Avni Ferdi Efendi
13. Alay 3. Tabur Kumandan Vekili Yüzbaşı İsmail
13. Alay 3. Tabur Kumandanı Binbaşı Reşid Bey 
13. Alay 5. Bölük Başçavuş İbrahim Efendi
13. Alay 7. Bölük Başçavuş Sadık Efendi 
13. Alay 7. Bölük Kumandanı Yüzbaşı İsmail Sabri Efendi
13. Alay 7. Bölük Yüzbaşı İsmail Hayri Efendi
13. Alay 9. Bölük Kumandanı Yüzbaşı İsmail Efendi 
13. Alay Kumandanı Yarbay Ali Rıza
13. Alay Yaveri Şükrü Efendi 
14. Alay 1. Bölük çavuşlarından Kayserili Süleyman oğlu Mustafa
14. Alay 1. Tabur Kumandanı Kıdemli Yüzbaşı Ali Rıza
14. Alay 2. Bölük Kumandanı Üsteğmen Ahmed Ağa
14. Alay 2. Tabur Doktoru Yüzbaşı Arif Hikmet Bey
14. Alay 2. Tabur Kumandanı Binbaşı Cemal Bey
14. Alay 7. Bölük Çavuşlarından Kırşehirli Hasan oğlu İsmail
14. Alay 7. Bölük Kumandanı Üsteğmen Süleyman Veysi Efendi
14. Alay 8. Bölük Çavuşlarından Akşehirli Mehmed oğlu Hasan
14. Alay 8. Bölük Kumandanı Mitralyöz Teğmeni Ahmed Efendi
14. Alay 8. Bölük’ten nefer Çekmeceli Salih oğlu İsa
14. Alay Kumandanı Binbaşı Mustafa Bey
14. Alay Kumandanı Yarbay Ali Rıfat
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15. Alay 1. Tabur Kumandanı Binbaşı Mehmet Nuri
15. Alay Kumandan Vekili Binbaşı Mehmet Nuri
15. Alay Kumandanı Binbaşı Mehmet Nuri
15. Alay Kumandanı Binbaşı Mustafa
16. Tümen Kumandanı Albay Rüştü
16. Tümen Kurmay Subayı Yüzbaşı Nazım Bey
16. Tümen Mülhak Bedrettin
19. Tümen Başhekimi Kıdemli Yüzbaşı Hüseyin Hüsnü Bey
19. Tümen İdare Reisi Binbaşı Galip
19. Tümen Kumandanı Yarbay Mustafa Kemal
19. Tümen Kurmay Başkanı Binbaşı İzzeddin
2. Top Çavuşu İbrahim 
2. Tümen Erkan-ı Harbi A.  Kemal
2. Tümen Kumandanı Yarbay Hasan Askeri
20. Alay 3. Tabur 11. Bölük 1. Çavuşu Kırşehirli Hacı Hüseyin oğlu Meh-
met Çavuş
20. Alay 3. Tabur Kumandanı Binbaşı Mehmed Ferid
20. Alay 3. Tabur Kumandanı Kıdemli Yüzbaşı Ali Rıza 
27. Alay 1. Bölük Yüzbaşı Lütfî
27. Alay 1. Tabur İhtiyat Subay Adayı gönüllü ve Mısırlı Râtib Bey
27. Alay 1. Tabur Kumandan Vekili Yüzbaşı İbrahim
27. Alay 1. Tabur Kumandanı Yüzbaşı İsmet
27. Alay 3. Tabur Kumandanı Vekili Yüzbaşı Halis
27. Alay 9. Bölük Takım Kumandanı İhtiyat Zabit Namzedi Abdurrahman
27. Alay Kumandanı Yarbay Mehmet Şefik
3. Kolordu Erkan-ı Harbiye 1. Şube Müdürü Binbaşı Kemal
3. Kolordu Erkân-ı Harbiye Reisi Fahri Bey
3. Kolordu Kumandanı Tuğgeneral Esat
3. Kolordu Levazım Şube Müdürü Binbaşı Aziz Cemaleddin
3. Kolordu ve Harp Erkânına Mülhak Nazmi
3. Süvari Alayı 2. Bölük Kumandanı Kıdemli Yüzbaşı Selim Sabit
3. Top Çavuşu Süleyman
33. Alay Kumandanı Binbaşı Vahit
39. Alay 1. Tabur Kumandanı Suphi Efendi 
4. Süvari Alayı Kumandanı Yarbay Hamdi Bey
45. Alay 3. Tabur 10. Bölük Teğmen Mehmet Nuri
45. Alay 3. Tabur 11. Bölük Üsteğmeni Galib Efendi
45. Alay 3. Tabur 9. Bölük Üsteğmeni Mustafa Efendi
45. Alay 3. Tabur Kumandanı Binbaşı Ali Rıza
45. Alay Kumandanı Binbaşı Ali
47. Alay 1. Tabur 2. Bölük Kumandanı Üsteğmen Abdülvahab
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47. Alay 1. Tabur Kumandanı Memduh Bey
47. Alay 10. Bölük Üsteğmeni Abdullah Efendi
47. Alay 2. Bölük Asteğmen Rıza 
47. Alay 2. Bölük Kumandanı Yüzbaşı Şekib Efendi 
47. Alay 2. Tabur 5. Bölük’ten Teğmen Ali Rıza Efendi
47. Alay 2. Tabur 8. Bölük Teğmeni Alaattin Efendi
47. Alay 2. Tabur Kumandanı Kemal
47. Alay 2. Tabur’dan Subay Vekili Fasih
47. Alay 3. Bölük Üsteğmeni İzzet Efendi 
47. Alay 3. Bölük Üsteğmeni Mustafa Efendi 
47. Alay 3. Tabur Ağırlık Memuru Cafer Ağa
47. Alay 3. Tabur’dan Teğmen Kazım Efendi
47. Alay 8. Bölük Kumandanı Mustafa Efendi 
47. Alay 8. Bölük Teğmenleri’nden Alaattin 
47. Alay Kumandan Vekili Binbaşı Edip
47. Alay Kumandanı Tevfik Bey
47. Alay Yaveri Asteğmen Hulusi Efendi 
48. Alay 2. Tabur Kumandanı Yüzbaşı Galip Efendi
48. Alay 3. Tabur Kumandanı Yüzbaşı Kemal
48. Alay Kumandanı Binbaşı Ahmet
5. Alay 1. Tabur Kumandanı Yüzbaşı Şevki Efendi
5. Alay 2. Tabur Kumandanı Binbaşı Azmi Bey
5. Alay Kumandanı Yarbay Nazif
5. Sahra Topçu Alayı 2. Tabur Kumandanı Binbaşı Kafkasyalı Azmi
5. Ordu Erkân-ı Harbiye’sinde Yüzbaşı Remzi Bey
5. Sahra Topçu Alayı 2. Tabur 5. Bölük Asteğmen Salih 
5. Sahra Topçu Alayı 2. Tabur 5. Bölük Subay Vekili Bekir Sıdkı Efendi
5. Tümen Kumandanı Yarbay Hasan Basri
5. Tümen Kurmay Subayı Mehmet Arif
57. Alay 1. Tabur 11. Bölük Yüzbaşı Ziya Bey
57. Alay 1. Tabur Kumandan Vekili Üsteğmen Nuri
57. Alay 1. Tabur Kumandan Vekili Yüzbaşı Ali Rıza
57. Alay 1. Tabur Kumandan Vekili Yüzbaşı Kazım Efendi
57. Alay 2. Tabur 7. Bölük Kumandanı Yüzbaşı Kadri Efendi
57. Alay 2. Tabur Kumandan Vekili Yüzbaşı Kadri
57. Alay 2. Tabur Kumandanı Yüzbaşı Ata
57. Alay 3. Tabur Kumandanı Ali Sabri
57. Alay 3. Tabur Kumandanı Binbaşı Mehmed Ferhad
57. Alay 3. Tabur Kumandanı Yüzbaşı Ali Hayri
57. Alay Kumandan Yaveri Alâeddin
57. Alay 1.Tabur Kumandanı İbrahim
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57. Alay Kumandanı Hüseyin Avni
6. Kolordu Harp Yaveri Yüzbaşı Rahmi Bey
64. Alay 1. Tabur 3. Bölük Üsteğmen Nuri 
64. Alay 1. Tabur Kumandanı Yüzbaşı İbrahim
64. Alay 1. Tabur Kumandanı Yüzbaşı Mehmed Ali
64. Alay 2. Bölük efradından Bartınlı İbrahim oğlu Selim
64. Alay 3. Tabur Kumandanı Binbaşı Kadri
64. Alay Kumandanı Binbaşı Servet
72. Alay 2. Tabur 1. Bölük Yüzbaşısı Salih Efendi
72. Alay 2. Tabur Yaveri Nuri Efendi
72. Alay 3. Tabur 2. Bölük Teğmeni Ahmet Efendi
72. Alay 3. Tabur Kumandanı Binbaşı Mahmut
72. Alay 4. Bölük İstihkam Teğmeni Mustafa
72. Alay Kumandan Vekili Binbaşı İsmet
72. Alay Kumandanı Binbaşı Mehmet Münir
72. Alay 1. Tabur Kumandanı Arif Bey
77. Alay 1.  Tabur Kumandan Vekili Kıdemli Yüzbaşı M. Rüştü
77. Alay 3. Tabur’dan Faik Efendi
77. Alay 7. Bölük Teğmeni Şakir Efendi
77. Alay Kumandanı Binbaşı Saib
77. Alay Yaveri Teğmen Kâmil
9. Tümen Kumandanı Sami Bey
Akbaş Sevkiyat Başkanlığı’nda hizmetli Yarbay İrfan Bey
Akdeniz Seferi Kuvvetler Başkumandanı General Sir Hamilton
Ali Efendi
Anafarta Mıntıkası Kumandanı Hamdi Bey
Arıburnu Kuvvetleri Kumandanı Yarbay Mustafa Kemal
Asteğmen Necmettin 
Asteğmen Salih 
Başkumandan Vekili Enver
Bekir Sıdkı Efendi
Binbaşı Cemal Bey
Binbaşı Memduh Bey
Binbaşı Yahya Nafiz
Bölge Erkân-ı Harbi Yüzbaşı Şemseddin
Bölge Topçu Kumandanı Yarbay İrfan
Dâhiliye Nâzırı Talat
Edirne Valisi Hacı Adil 
Erkan-ı Harb Yüzbaşı Burhaneddin
Erkan-ı harbi Yüzbaşısı Şemseddin Efendi
Eyyûb Sabri
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Gelibolu Seyyar Jandarma Kumandanı Binbaşı Kadri
Gözetleme Postası Kumandanı Osman Çavuş
Gözetleme Subayı Süvari Mülâzım Râsim 
Halim Efendi
Hüseyin Çavuş 
İstihbarat Şubesi Müdürü Erkan-ı Harb Binbaşı Seyfi
İstihkam Bölüğü Kumandanı Kıdemli Yüzbaşı İsmail Hakkı
Kabatepe Bölgesi Başhekimi Binbaşı Mehmet Nuri
Kabatepe Bölgesi Erkan-ı Harbi Yüzbaşı Şemseddin
Kabatepe Bölgesi Kumandanı Yarbay İrfan Bey
Kabatepe Müfreze Kumandanı Binbaşı Sabit
Kabatepe Müfrezesi Kumandanı Binbaşı Saib
Kayserili İbrahim Çavuş
Kemal Efendi
Keşif Kolu Kumandanı Ali 
Kıdemli Yüzbaşı Ali Rıza Efendi
Kolordu Erkân-ı Harbiyesi’nden Birinci Şube Müdürü Binbaşı Kemâl Bey
Kurmay Başkanı Yüzbaşı Nazım Bey
Kurmay Binbaşı İzzeddin
Kurmay Binbaşısı Kemal Bey
Kurmay Subay Mümtâz Bey
Kurmay Yüzbaşısı Şemseddin Efendi
Kuzey Grubu Kumandanı Esat
Kuzey Grubu ve 3. Kolordu Kurmay Başkanı Fahreddîn
Lapsekili nefer Ali
Mantelli 1. Tabur Kumandanı Kıdemli Yüzbaşı Ahmed Subhi
Merkez Bölgesi Kumandanı Yarbay Ali Rıfat Bey
Merkez Grubu Kumandanı Yaveri Kazım
Morgenthau
Mösyö Herbert
Mülazım-ı Evvel Hilmi Efendi 
Mülazım-ı Sani Aziz Efendi
Müstakil Süvari Birliği Kumandanı Yarbay Hamdi Bey
Nurettin Efendi
Obüs Bataryası Kumandanlığında Teğmen Mehmed Lütfi
Obüs Bataryası Kumandanı Yüzbaşı Sami Efendi
5. Ordu Kumandanı Mareşal Liman Von Sanders Paşa 
Sadık Bey
Sağ Kanat Bölgesi Kumandanı Muavini Kıdemli Yüzbaşı Ali Rıza
Sağ Kanat Kumandanı Yarbay Avni Bey [57. Alay Kumandanı]
Sağ Kanat Topçu Kumandanı Binbaşı Yahya Nafiz
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Salih Efendi
Sami Bey
Schneider Dağ Topu Subayı Ahmed Kemâl
Subay Namzedi Abdurrahman Efendi
Subay Vekili Bekir Sıdkı Efendi
Tahir Bey
Teğmen Abdulvahap Efendi
Teğmen Aziz Efendi
Teğmen Nafiz Efendi
Teğmen Şakir Efendi
Topçu 11. Alay 2. Tabur Kumandanı Binbaşı Hamdi Bey
Topçu Binbaşısı Hamdi Bey
Topçu Teğmeni Nusret
Tümen Başhekim Yardımcısı Sacit
Tümen Mülhakı Teğmen Makbel Efendi

Üsteğmen Aziz 
Üsteğmen Cemal Efendi
Vesait-i Nakliye Kumandanı Teğmen Markopaşa Efendi
Yahya Kazım Bey
Yarbay İrfan Bey
Yüzbaşı Ali Rıza Efendi
Yüzbaşı Fuad Efendi
Yüzbaşı İsmail Efendi 
Yüzbaşı İsmail Sabri
Yüzbaşı Lütfî
Yüzbaşı Ömer Lütfü Efendi
Yüzbaşı Suat Efendi
Yüzbaşı Ziya Efendi
Zabit Keşif Kolu Kumandanı Asteğmen Mustafa Niyazi
Zabit Vekili Mahmud Nedim Efendi 
BİRLİKLER
1. Piyade Alayı 
10. Tugay
11. Alay
11. Alay 1. Tabur
11. Alay 2. Tabur 
11. Alay 2. Tabur 5. Bölük
11. Alay 2. Tabur Sahra Bataryası
11. Alay 4. Bölük
11. Tugay
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11. Tümen
11. Tümen Dağıtım Ambarı
11. Tümen İstihkâm Bölüğü
11. Tümen Topçu Alayı
12. Alay 3. Tabur
12. Süvari Alayı 4. Bölük
12. Tümen 
125. Alay
125. Alay 1. Tabur
125. Alay 2. Tabur
125. Alay 3. Tabur
125. Alay Mitralyöz Bölüğü
13. Alay
13. Alay 1. Tabur
14. Alay
14. Alay 1. Tabur
14. Alay 2. Bölük
14. Alay 2. Tabur
14. Alay 3. Tabur
14. Alay 5. Bölük
14. Alay 6. Bölük
15. Alay
15. Alay 1. Tabur
15. Alay 2. Tabur
15. Alay 3. Tabur
15. Alay Âdî Cebel Taburu
16. Tümen
17. Alay
19. Tümen
19. Tümen Sıhhiye Bölüğü
2. İstihkâm Bölüğü
2. Kolordu
2. Tümen
20. Alay 3. Tabur
27. Alay
27. Alay 9. Bölük 
3. Âdî Cebel Taburu
3. Kolordu
3. Kolordu Cephane Kumandanlığı
3. Süvari Alayı 2. Bölük
33. Alay
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33. Alay 3. Tabur
33. Mitralyöz Bölüğü
39. Alay 1. Mantelli Taburu
39. Alay 1. Tabur
39. Alay 7. ve 8. Bölük 
45. Alay
45. Alay 3. Tabur
45. Alay 3. Tabur 4. Bölük
47. Alay
47. Alay 1. Tabur
47. Alay 1. Tabur 3. Bölük
48. Alay
48. Alay 1. Tabur
48. Alay 3. Tabur 
48. Alay 3. Tabur 12. Bölük
5. Alay 
5. Alay 3. Tabur
5. Alay 2. Tabur
5. Ordu
5. Tümen
57. Alay
57. Alay 1. Tabur
57. Alay 2. Tabur 2. Bölük
57. Alay 3. Tabur 
6. Alay
64. Alay
64. Alay 1. Tabur
64. Alay 1. Tabur 3. Bölük
64. Alay 2. Tabur
64. Alay 3. Tabur
7. Alay 3. Tabur
7. Alay 7. Bölük
7. Alay 8. Bölük
7. Tabur 2. Bölük
7. Tümen
72. alay
72. Alay 3. Tabur
77. Alay
77. Alay 1. Tabur
77. Alay 3. Tabur
77. Alay 9. Bölük
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9. Alay 3. Tabur
9. Tugay
9. Tümen
Akbaş Sevkiyat Başkanlığı
Anafartalar Bölgesi Kumandanlığı
Arıburnu Kuvvetleri Kumandanlığı
Bigalı Köyü’ndeki Cephanelik Muhafızlığı
Bigalı’daki Kolordu Silah Ambarı
Bölge Topçu Kumandanlığı
Cebel Bataryası
Edirne İstihkâm Taburu 3. Bölük
Gelibolu Seyyar Jandarma Taburu
Güney Grubu Kumandanlığı
Jandarma Gözetleme Postası
Kabatepe Bölge Kumandanlığı
Kabatepe Müfrezesi Kumandanlığı
Kablo Muhafızlığı 
Kolordu Süvari Bölüğü
Kolordu Topçu Kumandanlığı
Kuzey Grubu Kumandanlığı
Lâpseki Nokta Kumandanlığı
Maydos Emvâl-i Metrûke Komisyonu
Merkez Grubu Kumandanlığı
Mestantepe Müfreze Kumandanlığı
Müstahkem Mevki
Müstakil Süvari Birliği
Nakliye Katarı Kumandanlığı
Osmanlı Ordu-yı Hümayunu Başkumandanlığı Vekâleti
Sağ Kanat Kumandanlığı
Sahra Cephane Kolu
Sol Kanat Kumandanlığı
4. Süvari Alayı 1. Bölük
Vesaiti Nakliye Kumandanlığı
YERLER
105 Rakımlı Tepe
122 Rakımlı Sarı Yarlar 
125 Rakımlı Tepe
159 Rakımlı Tepe
172 Rakımlı Tepe
180 Rakımlı Tepe
20-25 Rakımlı Tepe
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65 Rakımlı Tepe
82 Rakımlı Tepe
83 Rakımlı Tepe
87 Rakımlı Tepe
Abdal Bayırı
Abdaltepe
Ağıldere
Akbaş
Akbaş Limanı
Albayrak Sırtı
Ali Bey Çiftliği 
Anafarta
Arıburnu
Arıburnu İskelesi
Avustralya 
Azmak Deresi
Balıkçı Damları
Bigalı
Bigalı Ambarı
Bigalı Deresi
Bigalı Kışlası 
Boyun Noktası
Büyük Anafarta
Büyük Kemikli Burnu
Cesarettepe
Çakal Dere
Çamtepe
Çanak Ova
Çanakkale
Çanakkale Boğazı
Çanav Ovası
Çataldere
Çatlak Dere
Çay Ağzı
Çimen Dağı
Çolak Tepe
Dene Pınarı
Despot Limanı
Dört Çamlar
Dursun
Düztepe
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Ece Limanı
Eğertepe
Ekin Tarla
Eltutan Baba Tekkesi
Fransa
Galata
Gelibolu Yarımadası
Gelincikli Tarla
Gölcüklü Tarla
Hacı Andon Çiftliği
Haintepe
Havuzlar Deresi
Hayal Deresi
İmroz
İngiltere
İsmail Tepe
İstanbul
Kayaltepe
Kabatepe
Kakmadağ
Kanal Boğazı
Kanlıkuyu
Kanlısırt
Kanlısırt Deresi
Kanlıtepe
Kapıdere
Karadeniz Boğazı
Karatepe
Karayorgi
Karayürek Deresi
Kavakderesi
Keltepe
Kemalyeri
Kemikli Burnu
Kemikli Sırtı
Kırmızıtepe
Kikirik Burnu
Kilitbahir
Kilya İskelesi
Kilya Limanı
Kirte
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Koca Sırt
Kocaçimen Dağı 
Kocadere
Kocadere Köyü
Korkuderesi
Kömürkapı Deresi
Köse Dere 
Kumdere Vadisi
Kumlu Dere
Kumlu Tepe
Kumtepe
Kurt Geçidi
Kurucadere (Kocadere) Köyü
Küçük Anafartalar
Küçük Kemikli Burnu
Küçük Tepe 
Laletepe
Lapseki
Maltepe
Maydos
Maydos Zeytinliği
Merkeztepe
Mestantepe
Morto Limanı
Oltu
Örenardı Deresi
Palamutluk
Palamutluk Deresi
Petnahor
Pirgos
Rusya
Samatya
Sarafim Çiftliği
Sarıbayır
Sarısiper
Sarıyar
Saros körfezi
Sazlıdere
Sazlıtepe Deresi
Seddülbahir
Semerlitepe
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Sivastopol
Sivritepe
Soydağı
Suvla Limanı
Tayfur
Turşun
Tuzla
Yassı Tepe
Yaylatepe
Yeşil Tarla
Yuvarlak Tepe
Zeytinli Vadi
Zeytinlik





Çanakkale Cephesi’nde 
Askerî Kayıtlara Göre

19 Mayıs 1915 
Türk Taarruzu

19 Mayıs Taarruzu, Çanakkale Muharebeleri’nin en trajik ve en çok ihmal 
edilmiş muharebesidir. Düşmanın hakir görülmesi ve hatalı karar verme süreci 
sonrasında imparatorluğun en iyi birliği 2’nci Tümen, ilk muharebesinde 
neredeyse imha olmuş diğer tümenler de ağır zayiat vermiştir. İtinayla 
hazırlanmış olan belge koleksiyonu sadece araştırmacılara değil aynı 
zamanda normal okuyucuya bu trajik hadiseyi birincil elden anlatacaktır. 
Ayrıca 19 Mayıs Taarruzu ile ilgili icat edilmiş efsane ve hikayelere de son 
vereceğini düşünüyorum. Belgeleri seçip yayına hazırlayan editörler ve bu 
projeyi üstlenen Tarihi Alan Başkanlığını tebrik etmek gerekir.
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